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Postanowienia Ogólne
§1

1. Niniejszy Regulamin dotyczy rozgrywek kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców o:
Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w kategoriach wiekowych Junior,
Junior Młodszy, Młodzik
2. Rozgrywki młodzieżowe prowadzone są zgodnie z regułami zawartymi w:
a. „Przepisach gry w piłkę ręczną”,
b. niniejszym Regulaminie,
c. zasadach rozgrywek młodzieżowych ZPRP,
d. Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP,
e. W innych uchwałach ZPRP oraz Zarządu ZZPR i KGiD ZZPR.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia „zawodnik” to rozumie się pod
nim również zawodniczkę.
4. Użyte w regulaminie poniższe skróty oznaczają:
a. ZPRP – Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
b. ZZPR – Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej,
c. KGiD ZZPR – Komisja Gier i Dyscypliny ZZPR,
d. KS ZZPR – Komisja Sędziowską ZZPR,
e. ESZR ZPRP – Elektroniczny System Zarządzania Rozgrywkami ZPRP,
f. RM – Rozgrywki młodzieżowe.

5. Kluby biorące udział w rozgrywkach wojewódzkich wyłącznie pocztą elektroniczną:
a. kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio do KGiD ZZPR,
b. otrzymują od KGiD ZZPR pocztą elektroniczną komunikaty i pisma dotyczące
rozgrywek,
c. ZZPR na stronie internetowej zamieszcza komunikaty i wyniki dotyczące
rozgrywek.
Organ prowadzący rozgrywki
§2
1. Organem prowadzącym rozgrywki wojewódzkie jest KGiD ZZPR, któremu
bezpośrednio podlegają kluby uczestniczące w rozgrywkach.
2. Bieżące decyzje w sprawach organizacyjno - porządkowych związanych z przebiegiem
rozgrywek wojewódzkich podejmuje KGiD ZZPR.
3. Organ ten prowadzi również odpowiednio postępowania dyscyplinarne i wydaje
decyzje w I instancji w sprawach naruszenia przepisów przez kluby, zawodników,
trenerów i pozostałe osoby towarzyszące uczestniczące w rozgrywkach.
W trakcie rozgrywek w formie turniejowej, w sprawach naruszenia przepisów i zasad
w nich obowiązujących przez ww. uczestników zawodów, decyzje podejmuje jeden z
sędziów delegowany na turniej przez organ prowadzący dane rozgrywki i oznaczony w
obsadzie jako sędzia główny.
Uczestnicy rozgrywek
§3
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły klubów będących członkami ZZPR.
2. Do rozgrywek mogą zostać zgłoszone i przyjęte również zespoły klubów z
województw sąsiednich, będące członkami ZPRP, w których to województwach nie są
prowadzone rozgrywki w danej kategorii wiekowej.
3. Decyzje w sprawach opisanych w ust. 2 podejmuje Prezydium Zarządu ZZPR po
przedstawieniu wniosku przez KGiD ZZPR i określeniu stanowiska przez
zainteresowane kluby oraz Radę Trenerów ZZPR.

Kategorie wiekowe rozgrywek
§4
1. Juniorka i junior: zawodnicy rocznik 2003-2004
2. Juniorka młodsza i junior młodszy: zawodnicy rocznik 2005-2006
3. Młodziczka i młodzik zawodnicy: rocznik 2007-2008 i młodsi
Zgłoszenie Klubów i zawodników do rozgrywek
§5
1. Zgłoszenia do rozgrywek dokonuje się do KGiD ZZPR pismem podpisanym przez
osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Klubu. Właściwą ankietę Kluby
otrzymują pocztą elektroniczną.
Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać następujące dane:
a. nazwę klubu,
b. nazwę zespołu do stosowania przez organy prowadzące rozgrywki,
c. adres klubu do korespondencji,
d. nr telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony
internetowej,
e. nazwiska i imiona oraz nr telefonów osób do kontaktu w sprawach rozgrywek
2. W przypadku zgłoszenia przez Klub do rozgrywek danej kategorii wiekowej więcej
niż jednego zespołu, zawodnicy tego Klubu mogą być zgłoszeni wyłącznie do jednego
z tych zespołów i uczestniczyć w rozgrywkach tylko w tym zespole.
Klub, którego więcej niż jedna drużyna uczestniczyła w danych rozgrywkach, w
przypadku awansu do finału tych rozgrywek lub awansu do rozgrywek szczebla
centralnego ma prawo dokonania nowego zgłoszenia zawodników do drużyn.
3. Kluby zgłaszające w ESZR ZPRP do potwierdzenia nowych zawodników i osoby
towarzyszące lub inne załączniki zobowiązane są do zawiadamiania KGiD drogą
mailową lub sms-em o nowych dokumentach.
Ostatecznym terminem składania dokumentów jest każdorazowo:
czwartek g.20.00.
4. ZZPR potwierdzi zawodników wyłącznie w sytuacji, gdy przez klub zostaną
prowadzone do systemu wszystkie niezbędne dane zawodnika: imię, nazwisko, płeć,
data urodzenia, miasto urodzenia, waga, wzrost, kraj obywatelstwa, zdjęcie, skan
prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie licencji oraz PESEL zawodnika.

5. Do rozgrywek w danej kategorii wiekowej można zgłosić również zawodników z
bezpośrednio niższej kategorii wiekowej, przy czym w stosunku do tych zawodników
obowiązują aktualne postanowienia zawarte w § 8 ust. 6 i 7 Zasad RM ZPRP oraz § 6
niniejszego regulaminu.
Udział Zawodników w rozgrywkach wojewódzkich.
§6
1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy:
a. zgłoszeni do danych rozgrywek w ESZR ZPRP oraz potwierdzeni przez ZZPR,
b. posiadający aktualne orzeczenie lekarskie, zgodne z zapisem zawartym w ust.
2 (zatwierdzone w ESZR ZPRP lub za okazaniem oryginału tych badań
sędziom).
2. Zawodnik uczestniczący w zawodach wszystkich szczebli rozgrywek musi posiadać
aktualne okresowe orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania piłki
ręcznej
/ważność badań – 12 miesięcy upływa – o ile lekarz nie wskaże inaczej – w dniu
poprzedzającym datę rocznego okresu/, wydane przez lekarza zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 395 oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 396.
3. Zgłoszenie dodatkowych zawodników w trakcie rozgrywek Klub winien nadesłać
najpóźniej na 2 dni przed udziałem zawodnika w spotkaniu.
4. Zawodnik może w danym sezonie sportowym występować w maksymalnie 2
kategoriach wiekowych rozgrywek młodzieżowych.
5. Zawodnik uczestniczący w danym dniu w jednych zawodach mistrzowskich, bez
względu na klasę i rodzaj rozgrywek, nie może w tym samym dniu uczestniczyć w
jakichkolwiek innych zawodach, chyba, że przewiduje to regulamin zawodów.
6. W danym sezonie sportowym, w rozgrywkach wszystkich kategorii wiekowych, bez
względu na klasę i rodzaj rozgrywek, zawodnik / zawodniczka może reprezentować
tylko i wyłącznie jeden klub. Wyjątkiem od powyższej reguły może być zmiana
miejsca zamieszkania opiekunów prawnych zawodnika / zawodniczki.
7. W rozgrywkach wojewódzkich nie obowiązuje przepis o ograniczeniu roczników.
8. Młodzik nie może brać udziału w rozgrywkach Seniorów.
9. Zawodnik może reprezentować Kadrę Wojewódzką w ramach jej szkolenia i cyklu
rozgrywek oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, niezależnie od zastrzeżenia
zawartego w ust. 4.

10. Osoba odpowiedzialna za zespół, zobowiązana jest posiadać przy sobie na zawodach
wydrukowaną listę zgłoszeń oraz dokumenty tożsamości grających zawodników –
dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych (dokumenty potrzebne dla potwierdzenia
tożsamości zawodnika lub osoby towarzyszącej).
11. Do protokołu mogą być wpisane tylko osoby, które zostały zgłoszone oficjalnie przez
Klub na listach zgłoszeń w ESZR ZPRP i potwierdzone przez ZZPR.
12. Wszyscy trenerzy i osoby towarzyszące, którzy biorą udział w zawodach, muszą
obowiązkowo posiadać wymagane licencje i być wpisani do protokołu zawodów.
13. W składzie zespołu przystępującego do każdych zawodów musi znajdować się
przynajmniej jedna (1) osoba posiadająca ważną licencję trenerską wydaną na dany
sezon zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenera piłki ręcznej /stanowiącej
załącznik do Uchwały 30/13 Zarządu ZPRP z dn. 1.09.2013 r. z późniejszymi
zmianami/.
Nie ma obowiązku posiadania na zawodach „fizycznej” licencji trenerskiej –
wystarczy lista z ESZR ZPRP.
14. Klub ponosi odpowiedzialność za uprawnienia do udziału w zawodach swoich
zawodników, jak również osób towarzyszących.
15. Trener lub inna osoba towarzysząca wypełniająca protokół ponosi konsekwencje
związane z udziałem nieuprawnionego zawodnika, a klub konsekwencje
regulaminowe.
16. Klub jest odpowiedzialny za działalność swoich członków występujących w
charakterze oficjalnym przed, w czasie i po zakończeniu zawodów zarówno w obrębie
obiektu, jak i w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
System rozgrywek
§7
1. Rozgrywki wojewódzkie, z udziałem co najmniej trzech drużyn w każdej kategorii
wiekowej, przeprowadza KGiD ZZPR według zaproponowanego przez siebie
systemu.
2. Jeżeli rozgrywki wojewódzkie nie są prowadzone, awans do dalszego etapu
rozgrywek centralnych jest możliwy wyłącznie w przypadku uczestnictwa drużyn(y)
w rozgrywkach organizowanych dla sąsiednich województw.
3. Do rozgrywek szczebla centralnego, z zastrzeżeniem wynikającym z ustaleń
niniejszych zasad dotyczących wojewódzkich rozgrywek barażowych, awans uzyskują

dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły z rozgrywek wojewódzkich,
Zawody barażowe
§8
1. Zgodnie z Uchwałą nr 54/00 Zarządu ZPRP, wraz z późniejszymi zmianami, w
sprawie statusu zawodników – uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP, klub
posiadający jednego lub więcej zawodników – uczniów SMS ZPRP posiada prawo gry
w zawodach barażowych o awans do 1/16 Mistrzostw Polski lub 1/16 Pucharu ZPRP,
o ile nie uzyskał bezpośredniej kwalifikacji do tych zawodów z rozgrywek
wojewódzkich.
2. Klubowi przysługuje prawo do baraży w danym sezonie, jeżeli chociaż jeden jego
zawodnik uzyskał status ucznia SMS ZPRP w tym sezonie.
3. Prawo gry w barażach przysługuje, o ile klub uprawniony zgłosi do dnia 15 grudnia
2021 r. na piśmie do KGiD zamiar gry w barażach wskazując swoich zawodników –
uczniów SMS ZPRP oraz kategorie rozgrywek, w których będą oni występować, przy
czym zawodnik – uczeń SMS ZPRP może reprezentować klub macierzysty wyłącznie
w dwóch kategoriach wiekowych (co oznacza, że junior młodszy może reprezentować
klub w rozgrywkach juniorów młodszych i juniorów; młodzik może reprezentować
klub w rozgrywkach młodzików i juniorów młodszych).
4. Zawody barażowe mogą się odbywać, w zależności od liczby uczestniczących drużyn,
wg systemu mecz i rewanż lub turniejowego, opracowanego przez KGiD ZZPR.
5. W zawodach barażowych w składzie drużyny uprawnionej musi wystąpić na boisku co
najmniej jeden zawodnik – uczeń SMS ZPRP (udokumentowane stosownym wpisem
w protokole zawodów - wejście na boisko). Brak takiego zawodnika w składzie
drużyny skutkuje niedopuszczeniem jej do zawodów barażowych, a nie uczestniczenie
w grze zawodnika – ucznia SMS ZPRP wpisanego do protokołu zawodów powoduje
zweryfikowanie ich wyniku jako walkower na korzyść przeciwnika.
6. Awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski z zawodów barażowych uzyskuje ich
zwycięzca.
Terminarz rozgrywek
§9
1. Rozgrywki odbywają się w terminach wyznaczonych przez KGiD ZZPR. 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.

2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia rozgrywania spotkań dla zespołów z tego
samego miasta:
– w niedziele i święta od 9:00 – 18:00
– w soboty od 9:00 – 19:00
– w pozostałe dni tygodnia od 14:30 –19:00
3. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia rozgrywania spotkań dla zespołów z miast
oddalonych od siebie o ponad 50 km:
– w niedziele i święta od 10:00 – 18:00
– w soboty od 10:00 – 18:00
– w pozostałe dni tygodnia od 14:30 –18:00
Za zgodą zespołu gości godziny rozpoczęcia spotkań w poszczególnych dniach mogą
być inne.
4. KGiD ZZPR ma prawo wyznaczyć godziny rozpoczęcia spotkań.
5. Wniosek zainteresowanej drużyny o przełożenie zawodów na inny termin wraz z
pisemną zgodą przeciwnika, musi wpłynąć na co najmniej 7 dni przed terminem
meczu. Wniosek bez zgody przeciwnika lub nieterminowo złożony nie będzie
rozpatrywany.
6. Wniosek o zmianę terminu zawodów musi zawierać nowy termin spotkania oraz
uzasadnienie. W przypadku nieuzasadnionej zmiany terminu obowiązuje wpłata na
konto ZZPR kwoty 100,00zł (decyduje KGiD ZZPR). Zmiana terminu przełożonego
wcześniej meczu traktowana jest jako kolejne przełożenie.
7. W przypadku odwołania lub przełożenia meczu po dokonaniu obsady przez KS
ZZPR (później, niż na 5 dni przed zawodami) Klub ponosi dodatkową opłatę w
wysokości 150,00 zł.
8. KGiD ZZPR ma prawo do przełożenia z urzędu zawody:
a. zespołu, na którego przynajmniej jeden zawodnik został powołany w danym
terminie na zgrupowanie lub konsultację szkoleniową kadry narodowej i
wojewódzkiej - na wniosek zainteresowanego zespołu
b. spowodowanych przyczynami siły wyższej lub wystąpienia zbiorowego
zatrucia lub innej choroby o charakterze zbiorowym,
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego
klubu, bez zgody przeciwnika.

Czas gry, piłki, liczba zawodników
§ 10
1. Czas gry dla kategorii Junior, Junior młodszy wynosi 2x 30 min.
2. Czas gry dla kategorii Młodzik wynosi 2x 25 min.
3. W przypadku rozgrywania więcej niż jednego spotkania mistrzowskiego dziennie czas
gry ulega skróceniu dla zawodów ust. 1 do 2 x 25 min, ust.2 do 2 x 20 min lub decyzją
KGiD ZZPR do 2 x 15 minut lub 2 x 12 minut.
4. We wszystkich zawodach czas przerwy wynosi 10 min., a w przypadku
nierozstrzygniętego wyniku w regulaminowym czasie gry zarządza się rzuty karne.
5. Zakazuje
się
używania
kleju
w
kategoriach
Młodzik.
Nieprzestrzeganie powyższego zakazu winno być traktowane jako niesportowe
zachowanie osoby odpowiedzialnej za zespół i karane progresywnie. Takie
zachowanie podlega ponadto opisowi w protokole zawodów.
6. Do protokołu zawodów można wpisać 16 zawodników i wszyscy mogą wziąć udział
w zawodach.
7. W zawodach w poszczególnych kategoriach wiekowych używa się piłek o rozmiarach
a. junior i junior młodszy – 3
b. juniorek, juniorek młodszych oraz młodzików – 2
c. młodziczek - 1
Obowiązki Klubu będącego gospodarzem zawodów
§ 11
1. Gospodarzem zawodów jest każdorazowo klub wymieniony w terminarzu rozgrywek
na pierwszym miejscu.
2. Gospodarz zawiadamia pocztą elektroniczną drużynę gości, KGID ZZPR oraz
KS ZZPR o godzinie i miejscu rozegrania spotkania na co najmniej 7 dni przed
terminem zawodów.
3. Obowiązuje oryginalny wzór protokołu ZPRP wydrukowany z ESZR.
Skład zespołu na dane zawody należy zgłosić ostatecznie w dniu poprzedzającym
zawody do godz. 19:00.
4. 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 wynik

danego meczu.
5. Wynik meczu oraz skan protokołu zawodów gospodarz zobowiązany jest przesłać
SMSem / Whatsapp / Messenger / Viber na numer telefonu Przewodniczącego
KGiD lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 h na adres KGiD: kgid@zzpr.pl.
6. Gospodarz zawodów zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania
do umieszczenia w ESZR ZPRP skanu protokołu rozegranego spotkania.
W przypadku ostatniej kolejki wynik i skan protokołu winien być przesłany
bezzwłocznie po zakończeniu spotkania.
7. Gospodarz meczu zapewnia opiekę medyczną: lekarz, ratownik medyczny,
pielęgniarka lub ratownik – co najmniej 15 min przed rozpoczęciem zawodów, w
czasie ich trwania i nie krócej niż 15 minut po ich zakończeniu.
Sędziowie zawodów mogą podjąć decyzję o ich odwołaniu, jeżeli opieka medyczna
nie przybędzie na zawody, lub jej spóźnienie przekroczy 15 minut.
Jednakże, sędziowie zawodów biorąc pod uwagę dobro sporu i ducha fair play, o ile
organizator zawodów spełnił wszelkie wymogi formalne, dla zabezpieczenia
obecności odpowiednich służb medycznych, mogą podjąć decyzję o wydłużeniu
okresu oczekiwania na ich przybycie do 60 minut. W powyższych okolicznościach,
ostateczna decyzja o odwołaniu zawodów, należy wyłącznie do sędziów.
Powyższe fakty muszą zostać opisane w protokole zawodów.
8. Gospodarz zapewnia po trzy zielone kartki „time-out” oznaczone kolejnymi
numerami.
9. Gospodarz zapewnia przygotowanie szatni dla drużyn i sędziów.
10. Gospodarz meczu pokrywa koszty ryczałtów sędziowskich i opieki medycznej.
Funkcja obserwatora na zawodach jest bezpłatna. Ryczałty należy rozliczyć przed
meczem.
11. Osoby odpowiedzialne za zespół przedstawiają do weryfikacji sędziom listy
wygenerowane w ESZR na co najmniej 30 minut przed zawodami
Obowiązki zespołu gości
§ 12
1. Zespół gości zobowiązany jest przybyć na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia
spotkania, a dopuszczalne spóźnienie wynosi 60 minut od wyznaczonego terminu
rozpoczęcia zawodów wyłącznie w przypadku udokumentowanej awarii środka
komunikacji lub działania siły wyższej.
Jeżeli spóźnienie zespołu gości przekracza 60 min., to sędziowie podejmują decyzję o

odwołaniu zawodów lub mają obowiązek ich przeprowadzenia gdy okoliczności
wskazują, że zespół gości niebawem stawi się w obiekcie w którym mają być
rozegrane zawody, a zespół gospodarzy wyrazi zgodę na przystąpienie do nich – w
obu przypadkach sędziowie muszą dokonać odpowiedniego wpisu do protokołu
zawodów.
2. Zespół gości winien dostosować stroje do kolorów koszulek i spodenek zespołu
gospodarzy.
3. Obowiązkiem zespołu gości jest stosować się do innych przepisów wynikających
z niniejszych zasad, ustaleń organu prowadzącego rozgrywki i „Przepisów gry w piłkę
ręczną”.
Obowiązki obydwu zespołów
§ 13
1. Zawody szczebla wojewódzkiego nie mogą się rozpocząć jeżeli do protokołu
zawodów nie jest wpisana co najmniej jedna osoba towarzysząca drużynie posiadająca
licencję trenerską i obecna w strefie zmian.
2. Jeżeli wyżej określone warunki nie są spełnione w ciągu 15 min. od wyznaczonego
terminu rozpoczęcia zawodów, to sędziowie je odwołują.
3. 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.
4. 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.
5. Jeżeli zawody zostaną odwołane lub przerwane przez sędziów w okolicznościach, o
których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, to ich wynik musi być zweryfikowany jako
walkower dla drużyny przeciwnika, a w sytuacji gdy zawody zostały przerwane przy
wyniku różnicą większą niż 10 bramek dla drużyny przeciwnika, to weryfikuje się je
wynikiem z chwili ich przerwania.
6. Przed zawodami osoby odpowiedzialne za drużyny winny dostarczyć sędziom do
wglądu karty zgłoszeń oraz książeczki (karty) zdrowia zawodników (jeżeli
wymagane) oraz wydrukowany z ESZR protokół na 30 minut przed spotkaniem.

7. W protokole zawodów nie można dokonywać żadnych skreśleń i poprawek.
Obowiązuje protokół wydrukowany z ESRZ.
8. Zobowiązuje się zespoły uczestniczące w poszczególnych rozgrywkach do stosowanie
się do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego dot. epidemii COVID-19.

Obiekty, hale sportowe
§ 14
1. W terminie do 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek Kluby zgłaszające się po raz
pierwszy do rozgrywek są zobowiązane nadesłać aktualny „Arkusz weryfikacyjny hali
sportowej”. Weryfikacji hali dokonuje jednorazowo KGiD ZZPR - 300 zł.
2. Hale sportowe winny być weryfikowane przez ZZPR na wniosek Klubu.
3. Każdorazowo w przypadku modernizacji czy też remontu lub dokonania
jakichkolwiek zmian hali sportowej musi być dokonana jej ponowna weryfikacja.
4. Zawody w ramach oficjalnych rozgrywek muszą się odbywać wyłącznie w halach
sportowych z boiskiem spełniającym poniższe wymogi „Przepisów gry w piłkę
ręczną”,
Mecze na halach niewymiarowych mogą być rozgrywane wyłącznie w kategorii
młodziczka i młodzik wyłącznie za zgodą KGID ZZPR oraz przy zachowaniu
szczególnych środków ostrożności w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia
wszelkich mogących stwarzać zagrożenie elementów wyposażenia.
Obsada sędziowska zawodów
§ 15
1. Gospodarz zawiadamia pocztą elektroniczną KS ZZPR o godzinie i miejscu
rozegrania spotkania na 7 dni przed jego terminem.
KS ZZPR dokonuje obsady sędziów prowadzących i stolikowych oraz powiadamia
pocztą elektroniczną o obsadzie zainteresowane drużyny oraz sędziów.
Obsada zawodów jest dostępna na stronie internetowej ZZPR.
Ocena wyników, klasyfikacja zespołów
§ 16
1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
a. 3 pkt. - za zwycięstwo,

b. 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
c. 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
d. 0 pkt. - za porażkę.
2. O kolejności końcowej zespołów w rozgrywkach wojewódzkich oraz zawodach
turniejowych i grupowych (w finałach) decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów;
b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
i. większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy
zainteresowanymi zespołami;
ii. większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy
zainteresowanymi zespołami;
iii. większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy
zainteresowanymi zespołami;
iv. większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich
zawodów;
v. większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;
vi. losowanie.
3. W meczach kończących się remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne
służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane).
Wycofanie zespołu z rozgrywek
§ 17
1. Wycofanie zespołu z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek
wojewódzkich powoduje automatyczne unieważnienie wyników wszystkich zawodów
rozegranych przez ten zespół.
2. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po rozpoczęciu II rundy rozgrywek
wojewódzkich nierozegrane dalsze zawody weryfikuje się jako walkower na korzyść
przeciwnika, a wyniki dotychczas rozegranych zawodów utrzymuje się w mocy.
3. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie zespołu do zawodów wojewódzkich
dwukrotnie w cyklu rozgrywek powoduje automatyczne wycofanie zespołu z udziału
w rozgrywkach.
4. Klub zespołu wycofującego się z rozgrywek wojewódzkich podlega ponadto karze
grzywny w wysokości określonej w danym Regulaminie.
5. Drużyna, która w rozgrywkach wojewódzkich oddała mecz walkowerem nie ma
prawa awansu do rozgrywek szczebla centralnego.

Weryfikacja wyników
§ 18
1. Weryfikacji rozgrywek dokonuje prowadzący je organ.
2. Weryfikację wyniku zawodów mistrzowskich przeprowadza się na podstawie
protokołu z zawodów zgodnie z wynikiem w nim podanym, o ile nie zajdą
okoliczności niezgodne z przepisami dotyczącymi rozgrywek, które mają wpływ na
weryfikację wyniku.
W rozgrywkach wojewódzkich, w przypadku stwierdzenia przez Komisję Sędziowską
ZZPR prowadzącego rozgrywki, że sędziowie naruszyli „Przepisy gry w piłkę
ręczną”, weryfikację wyniku zawodów wstrzymuje się i wyznacza nowy termin ich
rozegrania.
3. Zawody należy weryfikować jako przegrane walkowerem przez zespół, który:
a. z własnej winy nie przybędzie na zawody lub spóźni się na nie ponad 15
minut;
b. w wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zawodów, z uwzględnieniem
dopuszczalnego ich opóźnienia o 15 min., dysponuje mniej niż pięcioma
zawodnikami;
c. był reprezentowany w trakcie zawodów przez zawodnika nie posiadającego
prawa uczestniczenia w zawodach;
d. opuści boisko w trakcie gry;
e. nie podporządkuje się decyzji sędziów, w szczególności gdy jego
zdyskwalifikowany zawodnik bądź osoba towarzysząca nie opuści strefy
zmian niezwłocznie po wydaniu decyzji;
f. zachowaniem swoich zawodników lub osób towarzyszących spowodował
poważne zagrożenie zdrowia lub życia uczestników zawodów skutkujące
przerwaniem zawodów przez sędziów;
g. wycofał się z rozgrywek lub został z nich skreślony.
h. dopuści się udokumentowanego przekupstwa lub w innej formie
niesportowego wypaczenia wyniku zawodów.
4. Zawody należy weryfikować jako przegrane walkowerem przez zespół gospodarza
gdy:
a. opóźnienie w rozpoczęciu zawodów przekracza 15 min. z powodu nie
usunięcia wskazanych przez sędziów istotnych, uniemożliwiających ich
odbycie zgodnie z „Przepisami gry w piłkę ręczną”, Regulaminem rozgrywek
bądź niniejszymi zasadami braków w przygotowaniu obiektu lub sprzętu;
b. w trakcie zawodów, wobec braku porządku w obiekcie lub złego stanu
technicznego obiektu, gra została przerwana przez sędziów i nie mogła być
wznowiona w ciągu 15 min.;
c. odbędą się na obiekcie nie zweryfikowanym lub czasowo zamkniętym dla
przeprowadzania danych rozgrywek decyzją agendy prowadzącej rozgrywki.

5. Jeżeli obydwa zespoły dopuszczą się naruszeń niniejszego Regulaminu, w rezultacie
których wynik zawodów należy zweryfikować jako walkower, to wówczas ich wynik
weryfikuje się jako obustronny walkower.
6. Zespołowi, któremu po weryfikacji wyniku zawodów przyznano zwycięstwo
walkowerem, zalicza się dwa punkty, a wynik zawodów ustala się jako 10:0.
7. Jeżeli zawody się odbyły, a ich wynik został zweryfikowany jako walkower na
korzyść zespołu który je wygrał, to wówczas:
a. utrzymuje się wynik uzyskany w zawodach, jeśli różnica bramek wynosiła
ponad 10;
b. ustala się wynik zawodów 10:0, jeżeli różnica bramek w zawodach wynosiła
10 lub mniej.
Kary
§ 19
1. Za nieprzestrzeganie „Przepisów gry w piłkę ręczną”, regulaminów i zarządzeń
organów prowadzących rozgrywki oraz niniejszych zasad kluby, zawodnicy i osoby
towarzyszące będą karane zgodnie z ich przepisami.
2. Nie wpłacenie kar porządkowych ujętych w komunikacie KGiD ZZPR w
wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne podwojenie, a następnie
zawieszenie Klubu w rozgrywkach.
3. Za przewinienia zawodników KGiD będzie orzekała następujące kary porządkowe:
a. Wybitnie niesportowe zachowanie tj: w przypadku naruszeń Przepisów Gry,
podlegających karaniu na podstawie przepisu 8:10 - kara odsunięcia 1 - 6
spotkań.
b. 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 - 6 spotkań.
c. 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.
a. Dyskwalifikacja z opisem w ostatnich 30 sekundach meczu: kara odsunięcia –
1 - 6 spotkań.
4. Za przewinienia trenerów i osób towarzyszących KGiD ZZPR będzie orzekało
następujące kary porządkowe:
a. za pierwszą czerwoną kartkę lub jej równoważniki (4 pkt karne) –
automatyczna kara odsunięcia od udziału w 1 spotkaniu + kara porządkowa dla
klubu w wys. 300 zł;

b. za drugą czerwoną kartkę (8 punktów karnych) lub jej równoważniki –
automatyczna kara odsunięcia od udziału w 2 spotkaniach + kara porządkowa
dla klubu w wys. 500 zł.
c. za trzecią czerwoną kartkę (12 pkt karnych) lub jej równoważniki –
automatyczna kara odsunięcia od udziału w 3 spotkaniach + kara porządkowa
dla klubu w wys. 700 zł
d. przyjmuje się następujące równoważniki:
i. pierwsza czerwona kartka
= 4 pkt karne
ii. wykluczenie
= 2 pkt karne
iii. żółta kartka
= 1 pkt karny
e. Nałożenie kary dla trenera lub osoby towarzyszącej nie anuluje otrzymanych
już wcześniej punktów.
f. Otrzymana czerwona kartka nie anuluje wcześniej otrzymanych żółtych kartek
i wykluczeń.
g. W przypadku otrzymania w jednym meczu żółtej, wykluczenia, a następnie
czerwonej kartki zalicza się na konto kar wszystkie te kary.
h. Niesportowe zachowanie przed i po zawodach: kara odsunięcia 1-6 spotkań
oraz kara grzywny dla klubu 100-500 zł.
i. Wybitnie niesportowe zachowanie przed i po zawodach - kara odsunięcia 2-10
spotkań i kara grzywny dla klubu 200 -1000 zł.
j. 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. W
powtarzających się przypadkach: kara porządkowa 100 zł.
Do orzeczenia stosownej kary sumuje się poszczególne kartki i wykluczenia z zawodów
we wszystkich kategoriach wiekowych.
5. Za przewinienia Klubów KGiD ZZPR będzie orzekała następujące kary porządkowe:
a. Wycofanie z rozgrywek – 500 zł
b. Walkower – 300 zł + koszty organizacyjne dla gospodarza lub koszty przejazdu
dla drużyny gości
c. Przełożenie meczu bez zgody KGiD – walkower + 300 zł
d. Zmiana terminu meczu lub odwołanie spotkania po dokonaniu obsady przez
KS ZZPR (5 dni przed spotkaniem) – dodatkowa opłata 150 zł
e. Brak lub nieterminowe (7 dni) zawiadomienia KGiD ZZPR lub KS ZZPR o
zawodach - 100 zł
f. Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika - walkower + grzywna 200 zł.
g. Brak protokołu zgodnego z wymogami ZZPR - 100 zł.
h. Brak dwóch końcowych cyfr roku urodzenia – 50 zł (obowiązuje pismo
blokowe)
i. Nieterminowe wysłanie protokołu – 100 zł
j. Zagubienie oryginału protokołu zawodów - 300 zł
k. Brak tablicy informującej o wyniku – 50 zł

l. Brak zielonych kartek „time out” – 50 zł
m. Nie przekazanie wyniku w ciągu 24 h do KGiD ZZPR - 50 zł.
n. Niedociągnięcia organizacyjne związane z rozgrywkami wojewódzkimi – 100 500 zł
o. Opóźnienie zawodów z powodu nie przybycia na czas opieki medycznej - 100
zł
p. Opóźnienie zawodów z winy gospodarza lub gości - 100 zł
Protesty
§ 20
1. Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia „Przepisów gry w
piłkę ręczną” przez sędziów.
2. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczące interpretacji
przez nich „Przepisów gry w piłkę ręczną”, nie podlegają rozpatrywaniu.
3. 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,
drogą
elektroniczną
poprzez
e-mail.
Równocześnie z wniesieniem protestu klub winien w terminie jego nadesłania wpłacić
do KGiD ZZPR kaucję w wysokości 300 zł.
4. 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.
5. W przypadku odrzucenia protestu lub odwołania kaucja przepada na rzecz ZZPR.
6. W razie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja podlega zwrotowi organizacji
składającej protest lub odwołanie, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podjęcie decyzji.
7. Złożenie przez klub odwołania od nałożonej przez KGiD kary finansowej nie zwalnia
klubu od wpłaty tej kary w terminie wyznaczonym przez KGiD.

Postanowienia końcowe
§21
1. Prawo interpretacji niniejszych zasad i podejmowania decyzji w sprawach
szczególnych, nieuregulowanych ich postanowieniami przysługuje KGiD ZZPR i
Zarządowi ZZPR.
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