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Regulamin Rozgrywek o Puchar ZZPR klas V - VII
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:
V klasy: zawodnicy rocznik 2008
VI klasy: zawodnicy rocznik 2007
VII klasy: zawodnicy rocznik 2006
Czas gry ustala KGiD ZZPR w zależności od ilości uczestniczących drużyn.

3. Zawody odbywają się w ramach turniejów jednodniowych
4. Odprawa przed zawodami odbywa się 30 minut przed 1 meczem – drużyny, które
przybędą na zawody później niż przed tym terminem są zobowiązane do powiadomienia o
tym fakcie gospodarza zawodów
5. Uprawnieni do gry w barwach danego klubu są zawodnicy, którzy:
•
•

•

znajdują się na elektronicznej liście zgłoszeń do rozgrywek w systemie rozgrywkowym ESZR
posiadają aktualne badania lekarskie (mogą być również od lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej) – weryfikacja na podstawie systemu ESZR lub przedstawionych sędziom
orzeczeń lekarskich
zawodnicy niespełniający powyższych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w
zawodach

6. Przynajmniej 1 z osób towarzyszących drużynie i wpisana do protokołu zawodów musi
posiadać aktualną licencję trenerską (potwierdzone w systemie rozgrywkowym ESZR) lub
uczestniczyć w kursokonferencji trenerskiej przed sezonem rozgrywkowym 2019/20
7. Obowiązki gospodarza zawodów:
• zapewnienie opieki medycznej: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka dyplomowana lub
ratownik - 15 min przed 1 meczem i 15 minut po ostatnim meczu.
• przygotowanie uproszczonych protokołów dla każdej z drużyn
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• zapewnienie obsady stolika sędziowskiego - nie muszą to być osoby z uprawnieniami
• przygotowanie wody dla zawodników każdej z drużyn
• bezpośrednio (w dniu zawodów) po zakończeniu turnieju poinformowanie drogą elektroniczną
KGiD ZZPR o wynikach (uzupełniony komunikat) oraz przesłanie protokołów na adres biura
ZZPR w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia zawodów
• przesłanie 1 dzień po zawodach relacji foto m.in. zdjęcia każdej z drużyn na maila
media@zzpr.pl
• umieszczenie na hali dostarczonych przez ZZPR banerów
8. Obsadę sędziowską zapewnia nieodpłatnie ZZPR – wyznaczeni sędziowie są
odpowiedzialni za:
•
•
•
•

weryfikację uprawnień zawodniczych oraz trenerskich przed zawodami
uzupełnianie tablicy z wynikami
czuwanie na osobami odpowiadającymi za obsługę stolika sędziowskiego
decydowanie w sytuacjach spornych

9. W przypadku gdy gospodarz zawodów zainteresowany jest poinformowaniem za
pośrednictwem mediów ZZPR o wsparciu sponsora lub innego podmiotu zobowiązany jest do
kontaktu z media@zzpr.pl
10. W przypadku remisu sędziowie zarządzają rzuty karne.
11. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
a) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
b) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
c) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
d) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
12. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek i po ich zakończeniu decydują odpowiednio:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
• większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
• większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
• większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
• większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;
• większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;
• losowanie.
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13. ZZPR zapewnia puchary dla trzech pierwszych drużyn i króla strzelców.
14. Kluby nie wpłacają wpisowego do rozgrywek.
W przypadku zgłoszenia i wycofania zespołu z rozgrywek po opublikowaniu terminów
zawodów - Klub nie ponosi żadnych opłat.
W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po opublikowaniu rozpiski rozgrywek opłata wynosi 100 zł.
15. Zakazuje się używania kleju.
16. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się
i akceptacji Regulaminu Rozgrywek.
17. Wszelkie sprawy nieprzewidziane niniejszym Regulaminem Rozgrywek, jak również
ostateczna ich interpretacja należą kolejno do KGiD ZZPR i Zarządu ZZPR.

Przewodniczący KGiD ZZPR
Andrzej Rajkiewicz

