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Szanowni Państwo,
Zarząd Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej informuje,
że w bieżącym sezonie wdrażany jest przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce nowy, ogólnopolski
system zarządzania rozgrywkami ZPRP – obejmujący sukcesywnie wszystkie szczeble rozgrywek i
stawiać będzie przed wszystkimi uczestniczącymi w nich klubami określone wymagania.
Kluczowe założenia przedstawiają się następująco:
1. Ewidencja zawodników prowadzona będzie elektronicznie, z pominięciem formy papierowej.
Dane zawodników, trenerów i osób towarzyszących wprowadzać do programu będą upoważnieni
przedstawiciele klubów;
Każda ze wskazanych osób otrzyma:
indywidualny login
tymczasowe hasło dostępu
oraz sukcesywnie – instrukcje dotyczące obsługi programu.
Oddelegowane mogą być dowolne osoby, z zaleceniem aby posiadały umiejętność obsługi
komputera w stopniu co najmniej dobrym.
Po zalogowaniu się należy:
sprawdzić i uzupełnić/poprawić dane kontaktowe
złożyć wnioski niezbędne do otrzymania licencji klubowej
załączyć do systemu potwierdzenie opłaty składki członkowskiej ZPRP za rok 2017 i rok 2016
Wszelkie dokumenty wymagane do :
uzyskania licencji klubowej,
wydania licencji zawodniczych
wydania licencji osób towarzyszących
będą odbywały się za pomocą w/w systemu!!!

W późniejszej korespondencji otrzymają Państwo, instrukcje z wytycznymi dotyczącymi
dalszego postępowania.
Możliwie najwcześniejsze zgłoszenie przez Klub wytypowanych przedstawicieli pozwoli na szybsze i
pełniejsze przygotowanie się do nowych, wymagających zadań.

2. Nieodzownym warunkiem przystąpienia do rozgrywek i rozlosowania zespołu będzie uiszczenie
przez klub wszystkich obowiązujących opłat,
w tym składki członkowskiej ZPRP za dany rok wg wymogów zawartych
w systemie ZPRP i przedmiotowych pismach;
3. Gospodarz zawodów zobligowany jest do posiadania na obiekcie sportowym dostępu do sprzętu
elektronicznego typu komputer lub laptop z wymaganym oprogramowaniem, drukarki, skanera,
dostępu do internetu, celem wygenerowania protokołu zawodów;
4. Nazwiska i imiona zawodników, trenerów i osób towarzyszących muszą być umieszczone w
protokole zawodów przed ich rozpoczęciem – uzupełnienie w trakcie zawodów nie będzie możliwe;
W związku z powyższym, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br.
– a w przypadku klubów uczestniczących tylko w rozgrywkach młodzieżowych w kategorii dzieci
oraz młodzików/młodziczek do 15 sierpnia br. na adres mailowy : gdansk@zprp.org.pl należy
przesłać informację o delegowanych przez każdy klub do obsługi systemu osób, wraz z danymi
kontaktowymi tych osób.
Na spotkaniu Przewodniczących KGiD WZPR odbytym w ZPRP w dniu 29.06.2017 podano również
informacje o bardzo istotnych zmianach dotyczących rozgrywek, które wchodzą w życie od sezonu
2017/2018.
1. Każde zawody zakończone wynikiem remisowym będą rozstrzygane konkursem rzutów karnych;
2. Punktacja w zawodach 3 pkt.za zwycięstwo, 2 pkt. za zwycięstwo po rzutach karnych, 1 pkt. za
porażkę po rzutach karnych, 0 pkt. za porażkę;
3. Do tabeli rozgrywek nie będą zaliczane bramki z konkursów rzutów karnych;
UWAGA! Punkt 2 i 3 w niniejszym komunikacie, nie dotyczy klubów uczestniczących w
rozgrywkach PGNiG Superligi Mężczyzn
4. Badania lekarskie obowiązywać będą w dotychczasowej formule, natomiast;
w rozgrywkach: PGNiG Superligi Mężczyzn, PGNiG Superligi Kobiet, I ligi Mężczyzn (obie
grupy) i I ligi Kobiet (obie grupy) w sezonie 2017/2018 badania lekarskie obowiązywać
będą w innej formule niż dotychczas – co zostanie przedstawione w jednym z kolejnych
komunikatów.
5. Przepis o kontuzjowanym zawodniku będzie obowiązywał nadal wyłącznie w rozgrywkach PGNiG
Superligi;
6. Uczniowie SMS-ów – oprócz rozgrywek w barwach SMS-ów – będą mogli uczestniczyć w
rozgrywkach w dwóch kategoriach wiekowych w klubie macierzystym począwszy od rozgrywek
barażowych. Udział zawodnika SMS w rozgrywkach zasadniczych – w klubie macierzystym –
powoduje utratę przez klub prawa do rozgrywek barażowych;
Zgodnie z Komunikatem KOL ZPRP z dn. 18.07.2017 r.
„KOL ZPRP zobowiązuje ww. Kluby do wprowadzenia w elektronicznym systemie zarządzania
rozgrywkami kompletnych dokumentów o przyznanie licencji klubowej na sezon 2017/2018, wraz z
dowodem wpłaty
nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie tj.:
PGNiG Superliga kobiet – do 16.08.2017 r.
I i II liga mężczyzn – do 16.08.2017 r.
I i II liga kobiet – do 01.09.2017 r.
Kolejne informacje będą podawane zainteresowanym klubom i osobom niezwłocznie po
sukcesywnym uzyskiwaniu ich ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

W przypadku pytań i wątpliwości zalecany jest kontakt z przedstawicielami Pomorskiego WZPR i
ZPRP.
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