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1. Rozgrywki toczą się zgodnie z zasadami określonymi: Regulaminem Rozgrywek ZPRP,
Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych ZZPR, Przepisami Gry w Piłkę Ręczną, uchwałami
i zarządzeniami Zarządu ZZPR, KGiD ZZPR oraz KS ZZPR.
2.





Prawo startu mają w kategorii:
juniorka i junior: zawodnicy rocznik 2000-2001 czas gry; 2 x 30 min.
juniorka młodsza i junior młodszy: zawodnicy rocznik 2002-2003 czas gry; 2 x 30 min.
młodziczka i młodzik zawodnicy: rocznik 2004-2005 czas gry; 2 x 25 min.
dzieci: zawodnicy rocznik 2006-2007, czas gry wg regulaminu turniejów dzieci.

3. Uprawnieni do gry w barwach danego klubu są zawodnicy, którzy:
 znajdują się na elektronicznej liście zgłoszeń do rozgrywek w systemie rozgrywkowym ESZR
 posiadają aktualną kartę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi wydaną przez lekarza
uprawnionego do jej wystawienia (lekarz medycyny sportowej lub lekarza z certyfikatem
PTMS)
4. Młodzik nie może brać udziału w rozgrywkach seniorów i juniorów, a młodzik młodszy w
rozgrywkach juniora i juniora młodszego.
5. Zawodnik/czka może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w 2 kategoriach wiekowych (włącznie
z rozgrywkami seniorskimi). Zawodnik może uczestniczyć tylko w jednych zawodach
mistrzowskich w danym dniu.
6. Do protokołu zawodów we wszystkich kategoriach wiekowych może być wpisanych
i wystąpić w nich dowolna liczba zawodników z bezpośrednio niższej kategorii
wiekowej , wprowadza się obowiązek wpisywania do protokołu, po nazwisku i imieniu
dwie końcowe cyfry roku urodzenia zawodników młodszych.
7. Zakazuje się używania kleju w kategoriach młodzików i dzieci.
8. Rozgrywki odbywają się w terminach wyznaczonych przez KGiD ZZPR Szczecin. Odstępstwa
od wyznaczonych terminów mogą mieć miejsce jedynie za zgodą przeciwnika i KGiD ZZPR.
Mecze rozegrane w innym terminie niż wyznaczony bez zgody KGiD będą traktowane, jako
obustronny walkower.

9. Wniosek zainteresowanej drużyny o przełożenie zawodów na inny termin wraz z pisemną
zgoda przeciwnika muszą wpłynąć, na co najmniej 10 dni przed terminem meczu. Wnioski
bez zgody przeciwnika lub nieterminowo złożone nie będą rozpatrywane.
10. Wniosek o zmianę terminu zawodów musi zawierać nowy termin spotkania oraz
uzasadnienie prośby.
Zmiana terminu na wniosek klubu bez uzasadnionej przyczyny - rozpatruje KGiD ZZPR opłata za zmianę nie z urzędu - 100 zł . Zmiana terminu przełożonego wcześniej meczu
traktowana jest, jako kolejne przełożenie.
11. W przypadku odwołania meczu po dokonaniu obsady przez KS ZZPR (poniżej 5 dni)
Klub ponosi dodatkową opłatę w wysokości 150,00 zł.
12. KGiD ZZPR ma prawo do przełożenia z urzędu zawody zespołu, na którego przynajmniej
jeden zawodnik / czka został powołany w danym terminie na zgrupowanie lub konsultację
szkoleniową kadry narodowej i wojewódzkiej.
13. Gospodarzem zawodów jest każdorazowo klub wymieniony w terminarzu rozgrywek na
pierwszym miejscu. Gospodarz zawiadamia e-mailem KGID ZZPR ; KS ZZPR ; BIURO
o godzinie i miejscu rozegrania spotkania do piątku g.20:00 poprzedzającego tydzień
rozgrywkowy. (przykład tydzień rozgrywkowy pon - niedziela 4-10. 01 - zawiadomienie
najpóźniej do 01.01 piątek g.20:00 poprzedzający daną kolejkę rozgrywek)
KS ZZPR dokonuje obsady sędziów prowadzących i stolikowych i powiadamia e-mailem
o obsadzie zainteresowanie drużyny oraz sędziów.
14. Gospodarz zawiadamia drużynę gości o godzinie i miejscu rozegrania spotkania na
minimum 10 dni przed terminem zawodów.
W zawiadomieniu należy podać kolory strojów zawodników i bramkarzy.
15.




Ustala się następujące godziny rozgrywania spotkań:
w niedziele i święta od 9:00 – 18:00
w wolne od pracy soboty od 9:00 – 19:00
w pozostałe dni tygodnia od 15:00 –19:00

16. KGiD ZZPR ma prawo wyznaczyć godziny rozpoczęcia spotkań.
17. Obowiązuje oryginalny wzór protokołu ZPRP wydrukowany z systemu rozgrywek ESZR.
Gospodarz ma obowiązek zapewnić po meczu drużynie gości i sędziom kserokopię protokółu
lub kopię protokółu sporządzoną przez kalkę.
18. Oryginał protokołu gospodarz zobowiązany jest przesłać w ciągu 7 dni od zakończenia
spotkania na adres BIURA ZZPR.
Protokoły z meczów będą do pobrania na stronie ZZPR po „kliknięciu” na protokół
danego meczu.
19. Zdjęcie lub skan protokołu gospodarz zobowiązany jest przesłać MMSem lub e-mailem
w ciągu 24 h do Andrzeja Rajkiewicza lub KGiD ZZPR.
20. Do protokołu zawodów można wpisać 16 zawodników i wszyscy mogą wziąć udział w
zawodach.
Zgłoszenie zawodników do protokołu zawodów na dany mecz należy dokonać w
przypadku meczów weekendowych do czwartku g.22:00, w przypadku meczów w
tygodniu na 2 dni wcześniej do g.22:00.
21. Osoby towarzyszące, wpisane do protokołu zawodów muszą posiadać aktualne licencje
trenerskie bądź osób towarzyszących. Do protokołu zawodów musi być wpisana min. 1
osoba posiadająca licencję C, B lub A.
22. Jeżeli w trakcie zawodów, w których drużyna posiada wyłącznie jedną osobę
towarzyszącą, zaistnieją nieprzewidziane zdarzenia, głównie podyktowane względami
zdrowotnymi, w wyniku których ta osoba nie może sprawować funkcji opiekuńczych

wobec zawodników, to sędziowie muszą przerwać zawody, a konsekwencje z tym
związane obciążają tę drużynę.
23. Dyskwalifikacja osoby towarzyszącej przez sędziów i konieczność opuszczenia przez
nią strefy zmian nie zwalnia tej osoby z obowiązku sprawowania funkcji opiekuńczych
w stosunku do zawodników drużyn młodzieżowych i nie może być powodem
przerwania zawodów przez sędziów.
24. Gospodarz meczu zapewnia opiekę medyczną: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka
dyplomowana lub ratownik - 15 min przed i po meczu. Czas oczekiwania na służbę
medyczną wynosi 15 minut od godziny rozpoczęcia zawodów.
25. Gospodarz zapewnia trzy zielone kartki „time-out”.
26. Przed zawodami osoby odpowiedzialne za drużyny winny dostarczyć sędziom do
wglądu karty zgłoszeń oraz książeczki (karty) zdrowia zawodników oraz wypełniony
protokół na 30 minut przed spotkaniem.
27. Gospodarz meczu pokrywa koszty ryczałtów sędziowskich i opieki medycznej. Funkcja
obserwatora na zawodach jest bezpłatna. Ryczałty należy rozliczyć przed meczem.
28. Do zmiany strojów zobowiązana jest drużyna gości.
29. Czarny kolor koszulek zastrzeżony jest dla sędziów.
30. Mecz na halach typu GM-13 GM-7 itp. mogą być rozgrywane wyłącznie w kategorii dzieci oraz
młodziczka i młodzik za zgodą przeciwnika. W przypadku braku zgody przeciwnika mecz
należy rozegrać na hali zgodnej z przepisami ZPRP na terenie Szczecina lub na najbliższej
przepisowej hali w przypadku zespołów z terenu województwa.
31. Za przewinienia osób towarzyszących, KGiD będzie orzekała następujące kary:
 Za czerwoną kartkę, dwa kolejne wykluczenia lub trzy żółte – kara odsunięcia od udziału w 1
spotkaniu + grzywna dla klubu w wys. 100 zł
 Za drugą czerwoną kartkę, kolejne dwa wykluczenia lub kolejne trzy żółte – kara odsunięcia
od udziału w 2 spotkaniach + grzywna dla klubu w wys. 200 zł itd
 Przyjmuje się równoważnik : 3 żółte kartki = 1 czerwonej
 Otrzymana czerwona kartka nie anuluje wcześniej otrzymanych żółtych kartek
 W przypadku otrzymania w jednym meczu żółtej, wykluczenia, a następnie czerwonej kartki
zalicza się na konto kar wszystkie te kary.
 Niesportowe zachowanie po zawodach- kara grzywny dla Klubu 100-500 zł.
 Wybitnie niesportowe zachowanie po zawodach- kara odsunięcia 2-10 spotkań i kara grzywny
200-1000 zł.
 Nieprzestrzeganie zakazu gry bez kleju winno być traktowane jak niesportowe zachowanie
osoby odpowiedzialnej za zespół i karane progresywnie. Takie zachowanie podlega ponadto
opisowi w protokole zawodów.
32. Za przewinienia klubów KGiD będzie orzekała następujące kary:

Wycofanie z rozgrywek – 500 zł

Walkower – 300 zł + koszty organizacyjne dla gospodarza lub koszty przejazdu dla drużyny
gości

Przełożenie meczu bez zgody KGiD – walkower + 300 zł

Zmiana terminu meczu lub odwołanie spotkania po dokonaniu obsady przez KS ZZPR (5 dni
przed spotkaniem) – dodatkowa opłata 150 zł

Nieterminowe (10 dni) zawiadomienia KGiD ZZPR; KS ZZPR; BIURO o zawodach- 100 zł

Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika- walkower + grzywna 200 zł.

Brak protokołu zgodnego z wymogami ZZPR- 100 zł.

Nieczytelne wpisy lub skreślenia w protokóle, brak dwóch końcowych cyfr roku urodzenia –
50 zł

Niezapewnienie kopii protokółu zespołowi gości lub sędziom – 50 zł

Nieterminowe wysłanie protokołu – 100 zł

Brak tablicy informującej o wyniku – 50 zł

Niezapewnienie zielonych kartek „time out” – 50 zł

Nie przesłanie MMS lud skanu protokołu do Andrzeja Rajkiewicza lub biura- 100 zł




Niedociągnięcia organizacyjne związane z rozgrywkami wojewódzkimi – 100-500 zł
Brak licencji trenerskiej lub osoby towarzyszącej– 100 zł

33. Za przewinienia zawodników KGiD będzie orzekała następujące kary:
 Wybitnie niesportowe zachowanie tj: w przypadku naruszeń Przepisów Gry, podlegających
karaniu na podstawie przepisu 8:10- kara odsunięcia 1-6 spotkań.
 Szczególnie niebezpieczne , brutalne zagrania lub wyjątkowo lekkomyślne zachowanie wobec
przeciwnika, podlegające karaniu na podstawie przepisu 8:6, na podstawie opisu w protokole
zawodów- kara odsunięcia 1-12 spotkań.
 Niesportowe zachowanie przed lub po zawodach, w sytuacjach wskazanych w przepisie
16:11, opisane przez sędziów w protokole zawodów bądź w pisemnym sprawozdaniu- kara
odsunięcia 2-6 zawodów.
 Dyskwalifikacja w ostatniej minucie meczu, tzw. faul taktyczny: kara odsunięcia- 1-6 spotkań.
 Kary nie zakończone w aktualnym sezonie rozgrywkowym, przenosi się na sezon następny.
 Za dwa kolejne upomnienie za niesportowe zachowanie się na ławce zawodników
rezerwowych (litera U + opis w protokole: kara odsunięcia od udziału w 1 spotkaniu
mistrzowskim
 Za dwie kolejne 2 minutowe kary na ławce rezerwowych (2’ + opis w protokole): kara
odsunięcia od 2 spotkań mistrzowskich
34. Klubom przysługuje prawo wnoszenia protestu na piśmie w związku z rozegranymi
spotkaniami mistrzowskimi do KGiD ZZPR w terminie 48 godzin od daty rozegrania spotkania
– zawodów, listem poleconym lub za dowodem doręczenia.
Równocześnie z wniesieniem protestu klub winien w terminie jego nadesłania wpłacić do
KGiD ZZPR kaucję w wysokości 300 zł.
Protesty od decyzji sędziów podjętych w czasie prowadzenia spotkania dotyczące interpretacji
przepisów gry będą odrzucane bez rozpatrywania. Protesty mogą dotyczyć jedynie faktycznie
udowodnionego naruszenia przepisów gry ujętych pismem lub komunikatem.
35. W przypadku odrzucenia protestu, przez KGiD ZZPR Klub ma prawo wnieść odwołanie od
decyzji do Zarządu ZZPR w Szczecinie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie
wpłacając jednocześnie kaucje odwoławczą w wysokości 500 zł.
36. W przypadku odrzucenia protestu lub odwołania kaucja przepada na rzecz ZZPR.
W razie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja podlega zwrotowi organizacji składającej
protest lub odwołanie, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podjecie decyzji.
Złożenie przez klub odwołania od nałożonej przez KGiD kary finansowej nie zwalnia klubu od
wpłaty tej kary w terminie wyznaczonym przez KGiD.
37. Niewpłacenie kary grzywny w wyznaczonym przez KGiD terminie spowoduje automatyczne
podwojenie wysokości kary i wystąpienie do Zarządu ZZPR o zawieszenie klubu w prawach
członka ZZPR. W okresie zawieszenia klubu w prawach członka ZZPR wszystkie mecze
mistrzowskie rozgrywane przez drużyny danego klubu będą weryfikowane jako walkowery na
korzyść przeciwnika.
38. Wszelkie sprawy nieprzewidziane niniejszym „Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych ZZPR
2018/2019 ” reguluje dokument Związku Piłki Ręcznej w Polsce „ Zasady rozgrywek
młodzieżowych obowiązujących w sezonie 2018/2019” . Ostateczna ich interpretacja należą
kolejno do KGiD ZZPR i zarządu ZZPR.

