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R E G U L A M I N 
 R O Z G R Y W E K   PWZPR  

w sezonie 2021/ 2022 
 

 

 

 

 



 

 

str. 2 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH POMORSKIEGO 

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ 

na sezon 2021/ 2022 
 

   Zgłoszenie i udział w zawodach 

  

§ 1 

 

1. Niniejsze zasady dotyczą rozgrywek dziewcząt i chłopców o: Mistrzostwo Województwa 

Pomorskiego w kategoriach wiekowych: Juniorów, Juniorek, Juniorów Młodszych, Juniorek 

Młodszych, Młodzików, Młodziczek, Chłopców rocznik – 2009 i 2010 i Dziewcząt. Rocznik 

2009 i 2010.  

 

2. Rozgrywki wojewódzkie prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w: 

- Przepisach gry w piłkę ręczną obowiązujących w ZPRP,  

- Niniejszym Regulaminie rozgrywek oraz obowiązują w nich inne uchwały i decyzje 

Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku dotyczące tych rozgrywek oraz Zarządu 

Pomorskiego WZPR w Gdańsku.            

 

3.Pod pojęciem rozgrywek szczebla centralnego rozumie się rozgrywki w poszczególnych 

kategoriach wiekowych powyżej szczebla wojewódzkiego. 

 

4.Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia „zawodnik„ to rozumie się pod nim 

również zawodniczkę. 

 

5.Użyte w regulaminie poniższe skróty oznaczają: 

-  ZPRP            - Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 

- WZPR            - Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej , 

- KRO ZPRP   – Komisarza Rozgrywek ZPRP , 

- DOR ZPRP   - Dział Organizacji Rozgrywek ZPRP ,  

- KS  WZPR     - Komisja Sędziowska  WZPR ,  

- ESZR ZPRP – Elektroniczny System Zarządzania Rozgrywkami ZPRP. 

6. Kluby biorące udział w rozgrywkach wojewódzkich pocztą elektroniczną lub pocztą: 
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Kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio do Pomorskiego WZPR, 

Otrzymują od Pomorskiego WZPR pocztą elektroniczną komunikaty i pisma dotyczące 

rozgrywek wojewódzkich. 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym rozgrywki wojewódzkie jest Pomorski Wojewódzki Związek Piłki  

Ręcznej, a  kluby w nich uczestniczące bezpośrednio podlegają temu organowi  

w sprawach związanych z rozgrywkami pod nadzorem KRO ZPRP.     

2. Kluby biorące udział w rozgrywkach  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą 

kierują korespondencje w sprawach rozgrywek bezpośrednio do Pomorskiego WZPR  

i tymi samymi (alternatywnie) drogami otrzymują  od Pomorskiego WZPR  komunikaty  

i pisma dotyczące rozgrywek. 

3. Bieżące decyzje w sprawach organizacyjno – porządkowych związanych z przebiegiem 

rozgrywek wojewódzkich podejmuje WZPR, a na szczeblu centralnym – KRO ZPRP. 

Podmioty te prowadzą również odpowiednio postępowania dyscyplinarne i wydają 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, decyzje podejmują sędziowie prowadzący 

delegowani na turniej przez KS Pomorskiego WZPR w Gdańsku.  

4 Kluby uczestniczące w rozgrywkach 2021 - 2022 winny do dnia 30.08.2021 r. wpłacić na 

konto PWZPR wpisowe w kwocie podanej poniżej, a kserokopię  dowodu wpłaty przesłać 

do biura  PWZPR. W sezonie sportowym 2021/22 ustalone zostały następujące stawki 

wpisowego:  

- za udział w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim (dotyczy klubów                                

   I ligi oraz II ligi)                                                                                                   kwotę 200 zł  

- rozgrywki wojewódzkie  :                                 

- za  każdy zespół juniora starszego -juniora młodszego            kwotę  300 zł.  

- za  każdy zespół w lidze młodzika               kwotę  200 zł.  

- za  każdy zespół w lidze dzieci                          kwotę 100 zł.  
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Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku 

Nr konta - BANK MILLENIUM -  48 1160 2202 0000 0000 8509 2705 

4. Nie wpłacenie wpisowego i składki rocznej w terminie określonym  § 2 pkt. 4 powoduje nie 

uwzględnienie drużyny  w rozgrywkach. 

5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach 2021/22 winny wpłacić do dnia 30.08.2021 r. składkę 

członkowską za 2021 rok  w następującej wysokości: 

a) kluby Superligi    - kwotę 350,00 zł. 

b) kluby I ligi     - kwotę 300,00 zł. 

c) kluby II ligi     - kwotę 250,00 zł. 

d) pozostałe kluby    - kwotę 200,00 zł. 

 

§ 3 

 

1. W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego mogą uczestniczyć drużyny klubów 

będących członkami ZPRP. 

2. Prawo udziału w rozgrywkach szczebla centralnego posiadają drużyny klubów 

będących członkami ZPRP, które uzyskały awans z rozgrywek wojewódzkich zgodnie 

z zasadami niniejszego regulaminu. 

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach winny do 10 września 2021 r. wprowadzić arkusze 

weryfikacyjne obiektu, na którym będą się odbywały rozgrywki oraz informacje o klubie 

zawierające do systemu E S Z R po weryfikacji Pomorskiego WZPR w Gdańsku: 

a) pełną nazwę klubu wg rejestracji, KRS lub innego organu rejestracyjnego, 

b) adres klubu, 

c) nr telefonów, faksu, e-mail, 

d) hala do rozgrywek ligowych - adres i telefon do hali, 

e) nazwisko osoby do kontaktów w sprawie rozgrywek; telefon komórkowy.  

4. Zgłoszenia do rozgrywek dokonuje się do Pomorskiego WZPR pismem podpisanym przez 

osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania klubu. Zgłoszenie do rozgrywek musi 

zawierać następujące dane: 
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- nazwę klubu, 

- nazwę drużyny /maksymalnie trzy człony/ do stosowania przez podmioty prowadzące 

rozgrywki, 

- adres klubu do korespondencji,  

- nr telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej, 

- nazwiska i imiona oraz nr telefonów osób do kontaktu w sprawach rozgrywek, 

- nazwę, adres i telefonu obiektu, na którym rozgrywane są zawody. 

5.  W terminie określonym przez Pomorski WZPR w Gdańsku, lecz nie później niż na 14 dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek, uczestniczący w nich klub musi wygenerować w ESZR 

ZPRP alfabetyczną, imienną listę zgłoszeń zawodników z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w §7 ust.1 – w przypadku zgłoszenia przez klub do rozgrywek danej kategorii 

wiekowej szczebla wojewódzkiego więcej niż jednej drużyny, zawodnicy tego klubu mogą 

być zgłoszeni do jednej z tych drużyn i uczestniczyć w rozgrywkach tylko w tej drużynie. 

Wygenerowanie w ESZR list zgłoszeń dotyczy wszystkich kategorii wiekowych. 

6. Klub, którego więcej niż jedna drużyna uczestniczyła w danych rozgrywkach 

wojewódzkich w przypadku awansu do rozgrywek szczebla centralnego ma prawo dokonać 

nowego zgłoszenia zawodników do drużyny / n w nich uczestniczącej / cych. 

7.  W przypadku uczestnictwa w rozgrywkach szczebla centralnego w tej samej kategorii 

wiekowej dwóch drużyn danego klubu, jego zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie 

drużynę, do której zostali zgłoszeni, a zawodnicy drużyny, która odpadła z rozgrywek ma 

prawo dokonania nowego zgłoszenia zawodników do drużyny/n w nich uczestniczącej/ych. 

8. Klub, którego drużyna nie uczestniczy w rozgrywkach danej kategorii wiekowej z powodu 

nie prowadzenia tych rozgrywek przez właściwy WZPR, a reprezentowana w rozgrywkach 

seniorskich / I lub II liga / może reprezentować województwo w rozgrywkach szczebla 

centralnego za zgodą Dyrektora Rozgrywek ZPRP.  

9. Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do danych 

rozgrywek.  
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a. Zawodnik uczestniczący w zawodach wszystkich szczebli Rozgrywek musi 

posiadać orzeczenie lekarskie wydane przez upoważnionego lekarz zgodnie  

z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania 

danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez 

zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia / Dz.U. z 2019 roku poz. 396/, a także 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 

wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 

częstotliwości wymaganych badań lekarskich do uzyskania tych orzeczeń / Dz.U. z 

2019 roku poz. 395 /. 

b. Zawodnik może w danym sezonie sportowym występować w maksymalnie dwóch 

kategoriach wiekowych rozgrywek młodzieżowych. 

c. Zawodnik uczestniczący 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. 

d. W danym sezonie sportowym, w rozgrywkach wszystkich młodzieżowych kategorii 

wiekowych, bez względu na klasę i rodzaj rozgrywek, zawodnik / czka może reprezentować 

tylko i wyłącznie jeden klub. Wyjątkiem od powyższej reguły może być zmiana miejsca 

zamieszkania opiekunów prawnych zawodnika. 

e. Do protokołu zawodów w kategorii junior i juniorka może być wpisanych i wystąpić 

w nich dowolna liczba zawodników z bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej. 

W powyższym przypadku obowiązkiem jest dokonywanie wpisu do protokołu zawodów po 

nazwisku i imieniu zawodnika, dwóch końcowych cyfr roku jego urodzenia. 

f. Do protokołu, zawodnik w kategoriach: młodzik, młodziczka oraz junior młodszy, juniorka 

młodsza może być wpisanych i wystąpić w nich dowolna liczba zawodników 

z bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej. W powyższym przypadku obowiązkiem jest 

dokonywanie wpisu do protokołu Po nazwisku i imieniu zawodnika, dwóch końcowych cyfr 

roku jego urodzenia. 

g. Uczniowie / uczennice SMS ZPRP, oprócz reprezentowania barw SMS, mogą 

występować w dwóch kategoriach wiekowych w klubie macierzystym. 
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h. Zawodnik może reprezentować Kadrę Wojewódzką w ramach jej szkolenia i cyklu 

rozgrywek oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, niezależnie od zastrzeżenia 

zawartego w pkt. b. 

i. Wszyscy zawodnicy obowiązani są posiadać ze sobą w dniu zawodów dowód tożsamości 

 /legitymację szkolną, paszport, tymczasowy dowód osobisty, itp./Sędziowie oraz sędziowie 

główni uprawnieni są do kontroli tych dokumentów. 

10. Rozgrywkami Młodzieżowymi w poszczególnych kategoriach wiekowych są: 

- Mistrzostwa Polski Juniorów – dla zawodników urodzonych w latach 2003 – 2004. 

- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych –dla zawodników urodzonych w latach 2005– 2006. 

a/ Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim kończą się wraz z barażami, 

b/ Na szczeblu centralnym,  

- 1/16  Mistrzostw  Polski 

- 1 / 8  Mistrzostw  Polski 

- 1 / 4  Mistrzostw  Polski 

- turniej finałowy Mistrzostw Polski rozgrywany w formule „ Final  Four „ 

- Puchar ZPRP Młodzików – dla zawodników urodzonych w latach 2007 – 2008. 

c/ Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim,  

d/ Na szczeblu centralnym, 

- 1 /16  Pucharu ZPRP  młodzików /czek/ 

- 1 / 8   Pucharu ZPRP  młodzików /czek/ 

- turniej finałowy odbywa się z udziałem 8 zespołów wg systemu określonego w 

„Założeniach terminowych oraz organizacyjnych Rozgrywek w sezonie 2021/2022, 

stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszych zasad”. 

e/ Rozgrywki wojewódzkie Chłopców i Dziewcząt – dla zawodników rocznik 2009.  

  Rozgrywki kończą się na etapie wojewódzkim. 

  Zawody sędziują trenerzy. 

f/ Rozgrywki wojewódzkie dziewcząt i chłopców rocznik 2010.  

  Rozgrywki wojewódzkie kończą się na etapie wojewódzkim. 

  Zawody sędziują trenerzy. 

11. Dodatkowe zgłoszenia w trakcie rozgrywek klub winien nadesłał najpóźniej na 3 dni 

przed udziałem zawodnika w spotkaniu, ostatecznym terminem jest czwartek przed kolejką 

sobota-niedziela.  
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12.  Młodzik nie może brać  udziału w rozgrywkach seniorów i juniorów, a dzieci 

rocznik 2007-2008 w rozgrywkach juniora i juniora młodszego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez klub do rozgrywek danej kategorii wiekowej szczebla 

wojewódzkiego 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 jeden zespół uczestniczył w danych rozgrywkach wojewódzkich,  

w przypadku awansu do rozgrywek szczebla centralnego ma prawo dokonania nowego 

zgłoszenia do zespołu / ów w nich uczestniczącego/cych. 

 

14. Zawodnik uczestniczący 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. 

a/. Uczniowie/uczennice SMS ZPRP nie są uprawnieni w trakcie rozgrywek 
wojewódzkich do udziału w nich. 
 
15. Zakazuje się używania kleju w kategorii młodzik i dzieci. 

 

16. W przypadku wspólnych rozgrywek dla sąsiednich województw z województwa 

reprezentowanego w tych rozgrywkach przez: 

a/.  trzy i więcej drużyn – dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z tego województwa, 

     awansują do 1/16 M P. 

b/. mniej niż trzy drużyny – pierwsza najwyżej sklasyfikowana drużyna z tego 

województwa awansuje do 1/16 M P. 

 

System rozgrywek: 

 

a. rozgrywki mistrzowskie w kategoriach junior, junior młodszy będą prowadzone systemem 

dwurundowym „każdy z każdym„ mecz i rewanż; w przypadku małej ilości zgłoszeń, 

rozgrywki mogą być prowadzone systemem czterorundowym. 

b.   rozgrywki mistrzowskie w kategoriach młodzika i młodziczki mogą być prowadzone innym 

systemem. 

Młodziczki – młodzik   rocznik 2007 - 2008 

I   etap -  2  turnieje  eliminacyjne  w grupach  - 2  turnieje (6 grup po 3,4, zespoły) 

II  etap -  2 turnieje  półfinałowe:  2 grupy po 3 zespoły 
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III etap   - finały  o miejsca 1 – 4:      1 A – 2 B,  2 A – 1 B. 

Awans uzyskają dwa najlepsze zespoły tworząc finały wojewódzkie. 

Dzieci roczniki 2009  i  2010 

I   etap  -   eliminacje w grupach 2 turnieje  

II  etap  -   półfinały 2 grupy  po 4 zespoły 

III etap  -   finały o miejsca 1 -4  (każdy uczestnik finału jest organizatorem) 

Rozgrywki kończą się na etapie wojewódzkim. 

 

Organizacja i przebieg zawodów 

  

§ 4 

1.   Zawody piłki ręcznej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry wydanych 

przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, na halach sportowych zweryfikowanych przez 

Pomorski WZPR 1 wprowadzone do systemu ESZR. 

2.   Drużyny są zobowiązane występować w estetycznych, jednolitych strojach sportowych 

oznaczonych numerami  w sposób określony przepisami gry w piłkę ręczną (numery na 

koszulkach z przodu i z tyłu kontrastujące z kolorem koszulek). 

3. Do protokołu zawodów wpisuje się 16 zawodników wg kolejności numerów wzrastających, 

trenera z licencją oraz osoby towarzyszące posiadający licencje wydane przez Pomorski 

WZPR. 

4. Do rozgrywek wojewódzkich dopuszcza się boiska i hale o następujących wymiarach 

minimalnych: 

- dla kategorii dzieci, młodzicy, 38 m x 18 m, 

- dla kategorii junior - junior mł. 40 m x 20 m. 

 

5. Czas trwania meczu:   

-  Junior, juniorka - czas gry 2 x 30 min., 

-  Junior młodszy, juniorka młodsza - czas gry 2 x 30 min., 

-  Młodzik, młodziczka – czas gry 2 x 25 min.               

 - Dzieci: dziewczęta i chłopcy - czas gry 2 x 15 min.         
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6.  W lidze młodziczek oraz młodzików w przypadku rozgrywania przez zespół w danym dniu 

dwóch spotkań, wówczas czas gry wynosi 2 x 15 min. - przerwa powinna wynosić 10 minut. 

Jeśli, zespół ma grać dwa kolejno po sobie następujące spotkania to wtedy minimalna 

przerwa miedzy tymi spotkaniami musi być nie mniejsza niż 30 minut (przerwa może ulec 

skróceniu, jeśli zgodzą się na to osoby odpowiedzialne za zespoły). 

7.  W zawodach w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców używa się 

piłek o następujących rozmiarach:  

a. Rozgrywki wojewódzkie junior – junior młodszy: nr piłki – 3. 

b. Rozgrywki wojewódzkie i juniorek, juniorek młodszych oraz zawodach młodzików/chłopcy- 

nr. piłki – 2. 

c. W zawodach młodziczek, chłopców i dziewcząt – nr. piłki – 1. 

 

§ 5 

 

1. Zawody mistrzowskie muszą być przeprowadzane w dniach ustalonych terminarzem 

 i w godzinach wyznaczonych przez gospodarzy.      

2.  Ustala się następujące godziny rozgrywania spotkań: 

     - w niedziele i święta  od  0900 – 1500 

     - w wolne od pracy soboty od  0900 – 1800 

     - w pozostałe dni tygodnia od  1600 – 1800  

3.   Przy ustalaniu godziny rozpoczęcia spotkania - gospodarz musi brać pod uwagę 

połączenia komunikacyjne zespołu gości i sędziów, przy czym dotyczy to zarówno przyjazdu 

jak i wyjazdu. 

4.   Pomorski WZPR, jako prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć godziny rozpoczęcia 

spotkań z urzędu. 

5. W przypadku uczestnictwa w rozgrywkach wojewódzkich zespołów z W-M WZPR 

Pomorski WZPR będzie weryfikował dwie tabele z rozgrywek: jedna wspólna a druga 

z wynikami bez udziału zespołu W-M WZPR, jako końcowa - dotyczy juniorek. 
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WOJEWÓDZKIE ZAWODY BARAŻOWE 

1. Zgodnie z Uchwałą nr 54/00Zarządu ZPRP, wraz z późniejszymi zmianami, a sprawie 

statusu zawodników – uczniów Szkól Mistrzostwa Sportowego ZPRP, klub posiadający 

jednego lub więcej zawodników w SMS posiada prawo gry w zawodach barażowych o 

awans do 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, o ile nie uzyskał 

bezpośredniej kwalifikacji do tych zawodów z rozgrywek wojewódzkich. 

2. Klubowi przysługuje prawo do baraży w danym sezonie, jeżeli chociaż jeden zawodnik 

uzyskał status ucznia SMS ZPRP w tym sezonie. 

3. Prawo gry w barażach przysługuje, o ile klub zgłosi do dnia 01 grudnia 2021 r. na piśmie 

do WZPR zamiar gry w barażach wskazując swoich zawodników – uczniów SMS oraz 

kategorie rozgrywek, w których będą oni występować, przy czym zawodnik – uczeń SMS 

może reprezentować klub macierzysty wyłącznie w dwóch kategoriach, / 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. Pomorski WZPR w Gdańsku do dnia 10.12.2021 r. zgłasza do ROZ ZPRP oraz podaje do 

wiadomości wszystkich zainteresowanych drużyn uczestniczących w prowadzonych przez 

siebie rozgrywkach listę drużyn uprawionych do udziału w barażach w danym sezonie. 

5. W zawodach barażowych uczestniczy/ą drużyna lub drużyny, o której/ych mowa w par.2 

i 3 oraz druga drużyna z rozgrywek wojewódzkich. 

6. W przypadku rozgrywek wspólnych dla sąsiednich województw: 

a. Druga najwyżej sklasyfikowana drużyna z danego województwa, o ile było ono 

reprezentowane w rozgrywkach, przez co najmniej trzy drużyny. 

b. Pierwsza drużyna z województwa, jeżeli było ono reprezentowane w rozgrywkach przez 

dwie drużyny. 

c. Zawody barażowe mogą się odbywać, w zależności od liczby uczestniczących drużyn, wg 

systemu mecz i rewanż lub turniejowego, opracowanego prze Pomorski WZPR w 

Gdańsku i zatwierdzonego przez Dyrektora ds. Rozgrywek DYR. ZPRP. 

d. W przypadku rozgrywania turnieju barażowego, ostateczna klasyfikacja rozgrywek 

wojewódzkich musi uwzględniać wyniki tego turnieju. 

e. Ostateczna tabela rozgrywek wojewódzkich po uwzględnieniu wyników rozgrywek 

barażowych wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora ds. Rozgrywek ZPRP. 
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f. W zawodach barażowych w składzie drużyny uprawnionej musi wystąpić na boisku, co 

najmniej jeden zawodnik – uczeń /uczennica SMS ZPRP/ udokumentowanym 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/uczennicy SMS ZPRP wpisanego do protokołu zawodów 

powoduje zweryfikowanie ich wyniku, jako walkower na korzyść przeciwnika. 

g. Awans do 1/16 Mistrzostw Polski z zawodów barażowych uzyskuje zwycięzca. 

ZASADY ZMIANY TERMINÓW ZAWODÓW 

W RAMACH ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH  

§ 6 

1. Zespół, który z różnych przyczyn chce rozegrać spotkanie w innym terminie niż 

wyznaczony terminarzem rozgrywek, musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnika,  

a następnie, co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem spotkania, zwrócić się do 

Pomorskiego WZPR o wyrażenie zgody na uzgodniony z przeciwnikiem termin zawodów. 

/Druk w załączeniu/. 

2. Prośby nadesłane później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem spotkania nie 

będą rozpatrywane przez Pomorski WZPR. 

3. Dopuszcza się zmianę terminów w najstarszych kategoriach wiekowych (Junior, 

Junior młodszy) na zamianę soboty na niedzielę lub z niedzieli na sobotę za obopólną zgodą 

zainteresowanych klubów. Zmiana musi być dokonana najpóźniej na 10 dni przed 

wyznaczonym terminem spotkania. 

4.   W przypadku nie dotrzymania terminu wyznaczonego w pkt. 2, zmiany terminu 

meczu można dokonać tylko po wpłacie kary umownej w wysokości 200,00 zł. 

5.  Zawody rozgrywane w innym terminie bez zgody Pomorskiego WZPR będą 

weryfikowane, jako obustronny walkower, a obydwa zespoły zostaną ukarane stosowną 

grzywną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pomorski WZPR może przełożyć 

spotkanie na inny termin, bez pisemnej zgody przeciwnika. 

6. Zmiana terminu zawodów może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga zgody 

Pomorskiego WZPR. Zmiana terminu zawodów nie może naruszać zasad sportowej 

rywalizacji, w szczególności prowadzić do uzyskania jakichkolwiek niezasłużonych korzyści 

przez inne kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich. 
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7. Pomorski WZPR w Gdańsku ma prawo do przełożenia z urzędu zawody zespołu,  

z którego przynajmniej jeden zawodnik (czka) został powołany w danym terminie na 

zgrupowanie lub konsultację szkoleniową kadry narodowej, GOSSM, Kadry Wojewódzkiej 

lub użyczenia zawodnika do klasy wyższej. 

8. Pomorski WZPR dopuszcza zmianę terminów z zachowaniem poniższych zasad: 

 - wystąpienie o zgodę zespołu (łów) biorącego (cych) udział w zawodach (danej grupy, jeśli 

zmiana dotyczy turniejów), 

- następnie po uzyskaniu zgody, należy wystąpić w ciągu 10 dni przed planowanymi 

zawodami z wnioskiem do Pomorskiego WZPR dołączając zgodę zespołu + wniosek 

uzasadniający przełożenie zawodów, 

- po przesłaniu do Pomorskiego WZPR ww. dokumentów wydana będzie decyzja na piśmie. 

- zawody mogą być przełożone tylko i wyłącznie z podaniem nowego terminu spotkania.  

- zawiadomienie o zmianie terminu meczu musi mieć formę pisemną i może być dostarczone 

pocztą e-mailem gdansk@zprp.org.pl Zawiadomienie o przełożeniu meczu musi być 

dokonane na odpowiednim druku Pomorskiego WZPR. Przełożony mecz musi być rozegrany 

przed upływem ostatniego terminu następnej kolejki spotkań. Nie rozegranie meczu w takim 

terminie spowoduje jego zweryfikowanie przez Pomorski WZPR, jako walkower lub mecz 

nierozegrany. 

9. Nie dopuszcza się przekładania spotkań w ostatniej kolejce każdego cyklu rozgrywek 

(faza grupowa, faza finałowa) pod rygorem zweryfikowania przez Pomorski WZPR, jako 

walkower lub mecz nierozegrany. 

10. W przypadku zweryfikowania zawodów, jako nieodbyte oba zespoły nie otrzymują 

punktów, jako zapis bramkowy przyjmuje się 0:0.Decyzje o zweryfikowaniu zawodów, jako 

nieodbyty podejmuje wyłącznie Pomorski W Z P R w Gdańsku. 

                                                
§ 7 

1.  Do obowiązków gospodarza należy w szczególności: 

a.   zawiadomić zespół gości oraz referenta obsad sędziowskich WZPR na 10 dni przed 

terminem o miejscu i godzinie zawodów oraz podać  kolor koszulek  zespołu gospodarzy, 

b.   zawiadomienie winno być przesłane pocztą elektroniczną  - Odpis zawiadomienia winien 

być przesłany do PWZPR i KS PWZPR, 

mailto:gdansk@zprp.org.pl
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c.   przygotować obiekt do zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę 

ręczną wraz z wyposażeniem technicznym – zgodnie z wymogami „ Przepisów gry w piłkę 

ręczną „  

d. przygotowanie protokołu zawodów zgodnie z obowiązującym wzorem, zaleca się 

generowanie protokołu z ESZR na każdym szczeblu Rozgrywek. 

e.   przygotować wyposażone szatnie dla zespołów i sędziów zabezpieczone przed 

kradzieżą i zniszczeniem pozostawionych rzeczy i przedmiotów,  

f.   dokonanie przed rozpoczęciem spotkania wypłaty należności z tytułu delegacji sędziom, 

g.  dostarczyć dwie piłki odpowiadające przepisom gry, 

h.   przygotowanie protokołu zawodów zgodnie z obowiązującym wzorem ZPRP, zaleca się 

generowanie protokołu z ESZR ZPRP. 

i.   przygotowanie tablicy wyników,              

j.    zapewnić sprzęt niezbędny do prawidłowego pomiaru czasu gry, wykluczeń i czasu dla 

drużyny, 

k.    obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie opieki medycznej i obecności,  

co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem, w czasie zawodów i nie krócej niż 15 minut po 

ich zakończeniu lekarza medycyny lub ratownika medycznego lub pielęgniarki dyplomowanej 

bądź ratownika (patrz poniższe objaśnienie) 

Objaśnienie  

Za ratownika uważa się osobę legitymującą się zaświadczeniem o ukończeniu kursu  

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika – Rozporządzenie 

MZ z dnia 19.03.2007 r. Dz. U.  nr 60 z 2007r. poz.408. 

Sędziowie zawodów podejmują decyzję o ich odwołaniu, jeżeli jedna z osób wymienionych  

w & 8 ust. j nie przybędzie na zawody lub jej spóźnienie przekroczy 15 min, z zastrzeżeniem 

ust. k. 

l.   sędziowie zawodów przeprowadzają zawody mimo spóźnienia jednej z tych osób ponad 

15 minut, jeżeli na przeprowadzenie zawodów w tych warunkach wyrazi zgodę zespół gości. 

ł.  udzielić pomocy i ochrony sędziom, obserwatorom oraz osobom towarzyszącym zespołem 

i zawodnikom w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia, 

m. przedłożenie sędziom 2 sprawnych stoperów z możliwością zatrzymania czasu,  

2 komplety kartki o wymiarach 15 x20 cm składających się z trzech szt oznakowanych literą 

„T„ i każda z nich odpowiednio nr „ T 1 „, „ T 2 „ i : T 3 „ oraz co najmniej 2 piłki do gry  

w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zawodów. 
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n. gospodarz zawodów ma obowiązek zagwarantowania obsługi stolika /mierzący czas, 

sekretarz/. K S Pomorskiego WZPR w Gdańsku może zorganizować szkolenie dla osób 

wyznaczonych przez kluby. Zabezpieczenia obsad stolikowych dotyczy rozgrywek 

wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych. 

 

§ 9 

1.Zespół gospodarzy odpowiedzialny jest za dostarczenie protokołów w formie elektronicznej 

i umożliwienie osobom odpowiedzialnym za drużyny wypełnienie podstawowych składów 

zespołów w ten sposób, aby sędziowie zawodów na 40 minut przed spotkaniem mogli 

dokonać sprawdzenia dokumentacji zawodników. Protokół należy wygenerować protokół  

z ESZR. 

2.  Składy zespołów muszą być zweryfikowane przed rozpoczęciem zawodów, co najmniej 

40 min przed rozpoczęciem. 

 3.   Osoba odpowiedzialna za drużynę ma prawo żądać od sędziów prowadzących zawody 

przeprowadzenia konfrontacji zawodników z przedstawionymi dokumentami osobistymi: np. 

dowód osobisty, legitymacja szkolna itp. 

4.  Sędziowie są zobowiązani o niezwłoczne, nie później niż w ciągu godziny od ich 

zakończenia, do przesłania sms-em informacji o: wyniku końcowym zawodów, wyniku do 

przerwy oraz liczbie widzów - na numer telefonu podany przez Pomorski WZPR 

( +48 609 756 820). 

9. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do przygotowania protokołu zawodów 

zgodnie z obowiązującym wzorem ZPRP z ESZR ZPRP. 

10. Oryginał protokołu zawodów należy przesłać do biura Pomorskiego WZPR 

w Gdańsku najpóźniej do wtorku do godz. 10.00. Po meczu pocztą e-mail na adres 

Pomorskiego WZPR w Gdańsku. 

Niedozwolone jest przesyłanie protokołu za pomocą telefonu komórkowego. 
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Obowiązki zespołu gości 

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 publicznego środka komunikacji 

lub działania siły wyższej. Jeżeli spóźnienie zespołu gości przekracza 60 minut, 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„. 

4. Przedstawienie przez osobę odpowiedzialną za drużynę do weryfikacji sędziom 

prowadzącym zawody, na co najmniej 40 min przed rozpoczęciem wygenerowanych  

w ESZR ZPRP listy zgłoszeń wraz z orzeczeniami lekarskimi. 

§ 10 

1.    Klub będący  gospodarzem zawodów winien do stolika sędziowskiego przed zawodami 
doręczyć: 

a. Przepisy  gry w piłkę ręczną, 

b. Regulamin rozgrywek, 

c. 2 stopery  elektroniczne, 

d. 6 zielonych  kartek  o wymiarach 15 x 20 oznaczonych obustronnie dużą literą „T– 1, „T-2” 
, „T – 3„.  

§ 11 

1.   Protokoły zawodów winny być wysłane przez gospodarza zawodów pocztą elektroniczną 

w ciągu jednej godziny od zakończenia spotkania (najpóźniej w poniedziałek do godz.10.00; 

jeżeli zawody były rozgrywane w piątek, sobotę lub niedzielę). 
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§ 12 

1. Zawody szczebla wojewódzkiego nie mogą się rozpocząć, jeżeli do protokółu zawodów 

nie jest wpisana, co najmniej jedna osoba towarzysząca drużynie posiadającą licencję 

trenerską i obecna w strefie zmian. 

2. Jeżeli wyżej określone warunki nie są spełnione w ciągu 15 minut 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 Dryżynę. 

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. Uregulowania zawarte w ust. 1-3 nie naruszają norm określonych przepisami 4:2 i 4:3 

„Przepisów gry w piłkę ręczną”. 

Postanowienia finansowe 

§ 13 

1. Zespół gości przyjeżdża na zawody na koszt własny. 

§ 14 

1. Gospodarz pokrywa koszty delegacji sędziów wyznaczonych do prowadzenia zawodów 

zgodnie z tabelą ekwiwalentów sędziowskich w piłce ręcznej wydanych przez Pomorski 

WZPR w Gdańsku. 
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§ 15 

1.  Jeżeli zespół gości nie przystąpi do zawodów z nieusprawiedliwionych przyczyn,  

to gospodarz ma prawo żądać zwrotu udokumentowanych kosztów organizacji zawodów od 

zespołu gości. 

2.   Jeżeli zawody mistrzowskie nie zostały zakończone z przyczyn niezależnych od obydwu  

zespołów i zostaje zarządzona dogrywka lub zawody zostają powtórzone to wówczas oba 

zespoły pokrywają koszty po połowie. Oznacza to, że organizacja będąca gospodarzem 

zobowiązana jest partycypować w połowie kosztów, wliczając w to przejazd zespołu gości, 

jego wyżywienie i zakwaterowanie, koszty delegacji sędziowskich oraz udokumentowane 

koszty zorganizowania zawodów. 

3.       Klub, który ma zapłacić odszkodowanie winien w ciągu 21 dni od decyzji Pomorskiego 

WZPR prowadzącego rozgrywki uregulować wszelkie należności pod rygorem zawieszenia 

klubu w prawach członka ZPRP. 

Weryfikacja i protesty 

§ 16 

1.Weryfikacje zawodów mistrzowskich przeprowadza K G i D PWZPR na podstawie 

protokołu z zawodów zgodnie z wynikiem podanym w protokole zawodów, o ile nie zajdą 

okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami, a które mają wpływ na weryfikacje 

zawodów. W przypadku stwierdzenia, że sędziowie naruszyli przepisy gry w piłkę ręczną 

weryfikację wstrzymuje się i wyznacza nowy termin zawodów. 

2.Ocena wyników: 

Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:  

3 pkt - za zwycięstwo, 

2 pkt - za zwycięstwo po rzutach karnych, 

1 pkt – za porażkę po rzutach karnych, 

0 pkt - za porażkę w regulaminowym czasie gry. 

 

3. O kolejności zespołów w tabeli danych rozgrywek w trakcie ich trwania decydują kolejno: 
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A. większa liczba zdobytych punktów we wszystkich rozegranych zawodach, 

B. w przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów posiada tę samą liczbę zdobytych 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. 

4.Wynik zawodów decydujących o ostatecznej klasyfikacji zespołów w finałach Mistrzostw 

Polski oraz Pucharu ZPRP musi być rozstrzygnięty zgodnie z Przepisami gry w piłkę ręczną. 

5.Weryfikacja winna być podana do wiadomości organizacji nie później niż w ciągu 

2 - 3 tygodni po rozegraniu jednej rundy zawodów, łącznie z tabelą w oficjalnym komunikacie 

Pomorskiego WZPR. 

 

§ 17 

1.   Klubom przysługuje prawo wnoszenia protestu na piśmie w związku z rozegranymi 

spotkaniami mistrzowskimi do Pomorskiego WZPR w terminie 48 godzin od daty rozegrania 

spotkania – zawodów, listem poleconym lub za dowodem doręczenia. 

2.   Równocześnie z wniesieniem protestu klub winien w terminie jego nadesłania wpłacić do 

Pomorskiego WZPR kaucję w wysokości 1.000 zł. 

3.   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. 

4.   W przypadku odrzucenia protestu, przez Pomorski WZPR Klub ma prawo wnieść 

odwołanie od decyzji do Zarządu PWZPR w Gdańsku w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

decyzji na piśmie wpłacając jednocześnie kaucje odwoławczą w wysokości 1.500 zł. 
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5.   W przypadku odrzucenia protestu przez Zarząd PWZPR Klub ma prawo wnieść 

odwołanie do KRM ZPRP Warszawa w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie 

wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 2.000 zł. 

 
§ 18 

 
1.  Protest lub odwołanie może dotyczyć tylko jednych zawodów. 

 

§ 19 

1.  Klubom przysługuje prawo wnoszenia protestów na piśmie dotyczących weryfikacji 

spotkań jedynie w przypadku zmiany przez Pomorski WZPR wyniku osiągniętego na boisku 

w terminie 7 dni od daty otrzymania komunikatu zawierającego weryfikacje. 

§ 20 

1.  W przypadku odrzucenia protestu lub odwołania kaucja przepada na rzecz Pomorskiego 

WZPR lub odpowiednio ZPRP. 

2.   W razie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja podlega zwrotowi organizacji 

składającej protest lub odwołanie, najpóźniej w ciągu miesiąca od podjecie decyzji. 

Kary 

§ 21 

1. Za nie przestrzeganie „Przepisów gry w piłkę ręczną„ zarządzeń Pomorskiego WZPR 

oraz niniejszego Regulaminu kluby będą karane zgodnie z poniższym wykazem. 

2.   Wysokość najniższej kary wynosi 100 zł, a najwyższej 1.000 zł. 

3.  Nie wpłacenie kary grzywny w wyznaczonym przez Pomorski WZPR terminie spowoduje 

automatyczne podwojenie wysokości kary, a następnie niedopuszczenie klubu do rozgrywek 

młodzieżowych na szczeblu centralnym. 

4.  W okresie zawieszenia klubu w prawach członka PWZPR wszystkie mecze mistrzowskie 

rozgrywane przez drużyny danego klubu będą weryfikowane, jako walkowery na korzyść 

przeciwnika. 
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  5. Klubowi zawieszonemu w prawach członka PWZPR przywraca się pełne prawa członka 

po uregulowaniu należnych kar grzywny, zgodnie z Postanowieniami ZPRP. 

6.  Za przewinienia w związku z meczami ligi wojewódzkiej Pomorski WZPR będzie karało 

kluby, zawodników, trenerów, działaczy zgodnie z Niniejszym Regulaminem. 

7. Wycofanie zespołu z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek wojewódzkich 

powoduje automatycznie unieważnienie wyników wszystkich zawodów rozegranych przez 

ten zespół. 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. 

8. Nieusprawiedliwione nie przystąpienie zespołu do zawodów wojewódzkich dwukrotnie  

w cyklu rozgrywek powoduje automatyczne wycofanie zespołu z udziału w rozgrywkach. 

9. Klub zespołu wycofującego się z rozgrywek w wojewódzkich podlega karze grzywny  

w wysokości 1.000 zł. 

10. Kluby ponoszą odpowiedzialność porządkową za zachowanie swoich zawodników, 

trenerów, członków sztabu medycznego, osoby towarzyszące, działaczy, kibiców oraz inne 

osoby. 

§ 22 

ZA PRZEWINIENIA TRENERÓW I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH DRUŻYNIE POMORSKI 

WZPR BĘDZIE ORZEKAŁ NASTĘPUJĄCE KARY: 

1. trzecia żółta kartka dla tej samej osoby               - kara grzywny dla klubu            500,- PLN 

2. trzecie wykluczenie na 2 min. tej samej osoby - kara grzywny dla klubu     600,- PLN 

3. Czwarte i kolejne wykluczenie na 2 min. tej samej osoby kara grzywny dla klubu 800-PLN 

4.  Pierwsza czerwona kartka - kara odsunięcia od 1 zawodów i grzywna dla klubu 500- PLN                                            

5. Każda kolejna czerwona kartka dla tej samej osoby ponad trzy kara odsunięcia od 3 

zawodów i grzywna dla klubu 800- PLN. 

 6. Niesportowe zachowanie przed, w trakcie o po zawodach kara odsunięcia od 1 do 6 

zawodów i grzywna dla klubu od 300,00 do 1.000,- PLN 
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 7. Wybitnie niesportowe zachowanie przed, w trakcie i po zawodach kara odsunięcia od 

 2 do 10 zawodów i kara grzywny dla klubu od 600,00 do  1.500,00 PLN 

 8. Brak obowiązującej licencji trenerskiej – kara zgodnie z Regulaminem przyznawania 

licencji trenerskich; 

9.  Za przebywanie w strefie zmian osoby nieupoważnionej – grzywna dla klubu 150- PLN 

10. Wszystkie dyskwalifikacje udzielone w związku z zawodami za wybitne niesportowe 

zachowania muszą być szczegółowo opisane przez sędziów na drugiej stronie protokołu 

zawodów. 

11. Otrzymana czerwona kartka nie anuluje wcześniej otrzymanych niższych kar. 

12. W przypadku otrzymania w jednym meczu żółtej kartki, 2 minut, następnie czerwonej 

kartki, zalicza się do rejestru wszystkie kary. 

13. Do orzeczenia stosownej kary sumuje się poszczególne kartki i wykluczenia z zawodów 

we wszystkich kategoriach wiekowych na szczeblu wojewódzkim w danym sezonie. 

14. Kary, które nie zostały odbyte w danym turnieju przechodzą na kolejny turniej, a w razie 

niemożliwości ich odbycia w trakcie rozgrywek na szczeblu wojewódzkim muszą być 

wyegzekwowane w kolejnym sezonie trakcie rozgrywek wojewódzkich. 

15. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania się przed, w trakcie lub po zawodach 

karę dyskwalifikacji na okres od 6 miesięcy do 2 lat przy odsunięciu od udziału w nie mniej 

niż 10 kolejnych zawodach mistrzowskich + kara grzywny dla klubu w wys. od 1.000 PLN do 

2.000 PLN. 

16. Samowolne opuszczenie boiska przez zespół w trakcie zawodów mistrzowskich – osoba 

odpowiedzialna za zespół – dyskwalifikacja na okres 1-go roku do 2 lat – kara grzywny dla 

klubu 2.000 PLN. 

17. Za przebywanie w strefie zmian osoby zdyskwalifikowanej – karę dyskwalifikacji 

dodatkowej na okres od 1 do 3 miesięcy + kara grzywny dla klubu w wysokości 500 PLN. 

 

ZA PRZEWINIENIA ZAWODNIKÓW POMORSKI WZPR BĘDZIE ORZEKAŁ  
NASTĘPUJĄCE KARY: 

 
1. Wybitnie niesportowe zachowanie się tj. w przypadkach naruszeń przepisów gry 

podlegających karaniu na podstawie przepisu 8:10 „Przepisów gry w piłkę ręczną” – kara 

odsunięcia od udziału od 1 do 6 zawodów mistrzowskich;  

2. Szczególnie niebezpieczne , brutalne zagrania lub wyjątkowo lekkomyślne zachowania 

wobec przeciwnika podlegające karaniu na podstawie przepisu 8:6, stwierdzone i opisane w 
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protokole zawodów przez sędziów , a w przypadku gdy uszły one ich uwadze – po analizie 

zapisu cyfrowego na płycie DVD i zasięgnięciu opinii K S Pomorskiego W Z P R – kara 

odsunięcia od 1 do 6 zawodów mistrzowskich; 

3. Niesportowe zachowanie przed lub po zawodach , w sytuacjach wskazanych  

w przepisie 16:11 opisane przez sędziów w protokole zawodów lub pisemnym sprawozdaniu 

- kara odsunięcia od 2 do 6 zawodów mistrzowskich. 

Wszystkie dyskwalifikacje udzielone w związku z zawodami za wybitnie niesportowe 

zachowania muszą być szczegółowo opisane przez sędziów na odwrocie protokołu 

zawodów. 

 
ZA PRZEWINIENIA KLUBÓW POMORSKI WZPR BĘDZIE ORZEKAŁA  

NASTĘPUJĄCE KARY: 
 

1.   Brak zawiadomienia o zawodach lub nieterminowe zawiadomienie /10 dni/        100,00 zł. 

2.   Rozegranie meczu w innym terminie bez zgody Pomorskiego WZPR       150,00 zł. 

3.   Udział w meczu nie uprawnionego zawodnika - walkower + grzywna       500,00 zł. 

4.   Brak przygotowania obiektu do zawodów          200,00 zł. 

5.   Brak tablicy wyników             100,00 zł. 

6.   Brak wygenerowania ESZR protokołu zgodnie z wymogami ZPRP                 200,00 zł. 

7.   Nieczytelne wypełnienie lub skreślenie w protokole zawodów; 1-sze            100,00 zł. 

      każde następne              200,00 zł. 

8.   Brak jednolitych strojów lub przepisowych numerów na koszulkach       100,00 zł. 

9.   Brak porządku na widowni w pierwszym przypadku         300,00 zł. 

      w kolejnych przypadkach                     1.000,00 zł 

10.  Brak porządku na obiekcie sportowym zagrażającym bezpieczeństwu          

       uczestników zawodów do                                                                                  2.000,00 zł.   

11.  Brak dokumentów wymaganych regulaminem rozgrywek        500,00 zł 

12.  Opóźnione nadesłanie protokołów zawodów          150,00 zł. 

13.  Oddanie meczu walkowerem plus koszty organizacji zawodów              1.000,00 zł. 

14.  Wycofanie drużyny w trakcie rozgrywek                 1.000,00 zł. 

15.  Brak odpowiedzi na pisma Pomorskiego WZPR         100,00 zł. 

16.  Opóźnienie zawodów z winy gospodarzy lub gości         500,00 zł. 

17.  Brak oryginału protokołu             500,00 zł. 
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18. Za przewinienia zawodników, trenerów i innych osób towarzyszących oraz  funkcyjnych 

reprezentujących klub, winnych udokumentowania przekupstwa lub w innej formie 

niesportowego wypaczenia wyniku zawodów – karę dyskwalifikacji od 1 roku do dożywotnej, 

a klub zostaje w takiej sytuacji skreślony z rozgrywek, przy czym przepisy 

& 18 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, oraz zdegradowany o dwie klasy rozgrywkowe; 

ponadto zarząd Pomorskiego WZPR w Gdańsku nałoży na klub karę grzywny w najwyższej 

wysokości.  

19. Za używanie kleju w rozgrywkach młodzik, dzieci           200,00 zł. 

20. Za brak wpisu przy nazwisku rocznika zawodnika  młodszego 

      niż określa to dana kategoria wiekowa /kara grzywny            200,00 zł. 

21. Zagubienie oryginału protokołu             500,00 zł. 

22. Wpisanie do protokołu zawodów – w rubrykach osób towarzyszących- osoby  

nie znajdującej się na liście zgłoszeń drużyny          500,00 zł. 

23. Nieprzygotowanie szatni dla zespołów i sędziów – kara grzywny       500,00 zł 

24. Niepodporządkowanie się zarządzeniom i wymogom Pomorskiego WZPR      500,00 zł 

25. Niedociągnięcia organizacyjne wynikające z Regulaminu rozgrywek – kara      500,00 zł     

26. W przypadkach nieprzewidzianych decyduje Pomorski WZPR w Gdańsku.           

§ 23 

1.   Złożenie przez klub odwołania od nałożonej przez K G i D kary finansowej nie zwalnia 

klubu od wpłaty tej kary w terminie wyznaczonym przez Pomorski WZPR. 

§  24 

1.   Zawodnicy ukarani dyskwalifikacją nie mogą brać udziału w jakichkolwiek zawodach piłki 

ręcznej, ani być powołani do reprezentacji przed upływem dyskwalifikacji zgodnie ze 

Statutem ZPRP. 

2.  Ukaranym Organizacjom i zawodnikom przysługuje prawo odwołania się do Zarządu 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku. 

3.   Decyzje Zarządu podjęte w sprawach regulaminowych są ostateczne. 
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4.  Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia „Przepisów gry 

 w piłkę ręczną” przez sędziów. 

5.  Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczące interpretacji 

przez nich „Przepisów gry w piłkę ręczną” nie podlegają rozpatrywaniu. 

6.   Protest dotyczący zawodów szczebla wojewódzkiego:  

a./ Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia „Przepisów gry 

w piłkę ręczną” obowiązujących w ZPRP/ z wyłączeniem przepisu $ 24 pkt 5. przez sędziów. 

b./ musi być wniesiony do Zarządu Pomorskiego WZPR, jako prowadzącego rozgrywki 

wciągu 48 godzin od zakończenia zawodów po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 

500,00 zł. 

c./ ma zostać rozpatrzony w terminie do 7 dni od jego wpływu. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 a Zarząd Pomorskiego WZPR, jako prowadzący 

rozgrywki może podjąć decyzję o powtórzeniu zawodów po zasięgnięciu opinii Komisji 

Sędziowskiej.    

8. W przypadku odrzucenia protestu przez Zarząd WZPR prowadzącego rozgrywki 

wojewódzkie klub ma prawo wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPRP w terminie 

7 dni od daty otrzymania decyzji wraz z równoczesnym wpłaceniem kaucji w wysokości 

2.000 zł. Decyzja KO ZPRP jest ostateczna. 

Sędziowie 

§  25 

1.  Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Komisję Sędziowską PWZPR. Referent 

obsad jest powiadamiany o terminach rozgrywanych meczów  przez organizatorów zawodów 

pocztą e – mail na 10 dni przed zawodami. 
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§26 

1.   Zmian w obsadzie sędziowskiej dokonuje, a także odpowiada za obsadę sędziowska 

podczas trwania rozgrywek – Przewodniczący Komisji Sędziowskiej P WZPR lub osoba 

przez niego upoważniona./Referent obsad/. 

2.   Bez względu na zaistniałe okoliczności nieprzybycie sędziów wyznaczonych terminarzem 

rozgrywek nie może być powodem nie rozegrania spotkań mistrzowskich, a nie wyrażenie 

zgody na ustalenia przez osobę odpowiedzialną za drużynę jednej z drużyn jest podstawą do 

weryfikacji zawodów, jako walkower na korzyść przeciwnika lub obustronnego walkoweru. 

§  27    

Zawody barażowe – ocena wyników  

Zasady rozgrywania zawodów barażowych z udziałem uczniów SMS – uchwała nr 54/00 

Zarządu ZPRP z dnia 24.07.2009r. 

Rozgrywki barażowe przysługują klubom spełniających warunki pkt.5 & 3 oraz zgłaszającym, 

na piśmie do dnia 15.12.2021r. wniosek o przystąpieniu do baraży z podaniem kategorii 

wiekowej rozgrywek. 

Klubowi przysługuje prawo baraży w danym sezonie, jeżeli chociaż jeden jego zawodnik 

uzyskał status ucznia SMS Z P R P w tym sezonie do 30 września 2021 r. 

Zawody barażowe będą rozgrywane wg następujących zasad: 

 
Pomorskie I - I zespół po części zasadniczej / bez udziału zawodników SMS/.Końcowa 
weryfikacja. 
 
Pomorskie II - I zespół z turnieju barażowego, z udziałem zawodników SMS w zespołach 
klubowych. 
 
Pomorskie III - II zespół z turnieju barażowego przy udziale 3 lub więcej zespołów  

z zawodnikami SMS, gdy uczestniczą w turnieju barażowym 2 zespoły – przegrany zespół, 

gdy tym zespołem będzie II zespół po części zasadniczej. 

Zawody barażowe z udziałem 2 zespołów system „mecz i rewanż”, przy czym gospodarzem 

I meczu będzie ten zespół, który wnioskował o udział w barażach. 

Zawody barażowe z udziałem 3–ech zespołów lub więcej system turniejowy 3 dniowy „każdy 

z każdym„ bez rewanżu. 
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Organizatorem turnieju jest zespół, który zajął II miejsce po części zasadniczej. Przyjmując 

numery wg losowania: Klucz rozgrywek: 2-3, 1–2, 3–1: II zespół po części zasadniczej nr–1, 

III zespół po części zasadniczej nr – 2, IV zespół po części zasadniczej nr – 3.   

Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:  

-  3  pkt – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry , 

-  2  pkt – za zwycięstwo po rzutach karnych , 

-  1  pkt – za porażkę po rzutach karnych, 

-  0  pkt – za porażkę w regulaminowym czasie gry.   

O kolejności w tabeli danej grupy zespołów w niej uczestniczących w trakcie baraży 

decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów we wszystkich rozegranych zawodach; 

2. w przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów posiada tę samą liczbę zdobytych punktów: 

a. większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

b. większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  

c. większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

d. większa dodatnia / mniejsza ujemna / różnica bramek ze wszystkich zawodów, 

e. większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach, 

f. losowanie. 

Zabezpieczenie Medyczne i Sanitarne Zawodów 

&  28 

Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczenie medyczne i sanitarne zawodów 

zgodnie z: 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012  r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy sportowej. 

2. W przypadku imprezy niemasowej gospodarz zawodów zobowiązuje się do 

odpowiedniego zabezpieczenia medycznego zawodów dostosowanego do hali 

sportowej i liczby uczestników na zawodach, a w szczególności do zapewnienia,  

co najmniej: 
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1. Jednego / 1 / ratownika medycznego, lub  

2. Jednej   / 1 / pielęgniarki systemu, lub  

3. Jednej  /  1 / pielęgniarki, lub 

4. Jednego / 1 / ratownika. 

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia medycznego 

i sanitarnego, co najmniej piętnaście /15/ minut przed udostępnieniem hali sportowej oraz 

piętnaście minut /15/ po zawodach. 

Strategia postępowania w okresie przygotowań do meczów jak i w trakcie samego meczu. 

Wdrożenie strategii pozwoli ograniczyć ryzyko infekcji Covid – 19 wśród uczestników:  

1. Organizator powinien wyznaczyć osobę lub osoby z kompetencjami medycznymi do 

nadzorowania kwestii medycznych i epidemicznych. Zadaniem tej osoby powinna być ocena 

ryzyka medycznego i wdrażanie działań diagnostycznych i sanitarnych. 

2. Przed przyjazdem na mecz uczestnicy /wszyscy, nie tylko zawodnicy/ powinni unikać 

szerokich kontaktów i w miarę możliwości utrzymać reżim zbliżony do izolacji przez okres 

przynajmniej 7 dni / okres monitorowania /. 

Izolacja oznacza istotne ograniczenie kontaktów z innymi osobami taki sposób, żeby w 

wyznaczonym okresie monitorowania mieć kontakt z bardzo małą liczbą osób i żeby przez 

cały czas monitorowania były to te same osoby. 

Jeśli chodzi o sam mecz to uczestnicy powinni realizować zalecenia obowiązujące ogólnie: 

unikać zbędnych kontaktów fizycznych, nosić maseczki w przestrzeniach kontaktu z osobami 

spoza własnej grupy, myć i dezynfekować ręce, zgłaszać do osoby nadzorującej sytuacje 

wątpliwe oraz oczywiście niezwłocznie zgłaszać wystąpienie objawów infekcji. 

Na arenie sportowej powinien być zapewniony szeroki dostęp do środków odkażających. 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania w dniu meczu wydrukowanej i uzupełnionej 

ankiety dla osób niepełnoletnich i przekazania jej Organizatorowi. 
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWEGO 

Wymogi sanitarne dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego: 

Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki ręcznej od 16.09.2021r. ZOBOWIĄZANE 

są do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka zakażenia 

w czasie obowiązywania Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP. 

Świadoma i dobrowolna decyzja o udziale zawodnika w rozgrywkach należy do każdego 

zawodnika z osobna, a w przypadku zawodników niepełnoletnich do prawnego opiekuna lub 

rodzica i nie zostaje odgórnie narzucona przez klub. 

Klub przed przystąpieniem do rozgrywek powinien taką deklarację otrzymać na 

piśmie. 

Zgodnie z WYTYCZNYMI GIS, MZ, MEN dla organizatorów zawodów 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zaleca się wprowadzenie 

następujących rozwiązań: 

Uczestnicy zawodów: 

1. Winni być zdrowi w dniu wyjazdu na zawody, co poświadczają rodzice dziecka  

w pisemnym oświadczeniu o braku u zawodnika infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerującą chorobę zakażą. 

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu  

z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów,  

co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka lub pełnoletniego uczestnika 

zawodów. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa  

w zawodach związanych z zachowaniem dystansu społecznego, /co najmniej 2 m/ oraz 

przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny /zachowanie dystansu społecznego nie jest 

wymagane w czasie meczów/. 
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TRANSPORT UCZESTNIKÓW: 

1. Dojazd na miejsce rozgrywania zawodów winien odbywać się w formie dojazdu 

własnego lub transportem zorganizowanym /także transportem publicznym/ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. 

2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących 

ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. 

3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym 

przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie 

powinni wchodzić do autokaru. 

INNE: 

Należy zapewnić stałą obecność pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza. 

Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno –

epidemiologicznej i służb medycznych. 

Postanowienia końcowe 

§ 29 

1. Decyzje Pomorskiego WZPR podawane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną  lub 

faksem są obowiązujące. 

2. Wszystkie zawody w kategoriach młodzieżowych winny być rozgrywane zgodnie  

z obowiązującymi w ZPRP „ Przepisami gry w piłkę ręczną „ 

3. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek 

wojewódzkich powoduje automatyczne unieważnienie wyników wszystkich zawodów 

rozegranych przez tę drużynę. 

4. W przypadku wycofania drużyny 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. 

5. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie drużyny do zawodów wojewódzkich dwukrotnie  

w cyklu rozgrywek powoduje automatyczne wycofanie drużyny z udziału w rozgrywkach. 

6. Drużyna, która w rozgrywkach wojewódzkich oddała mecz walkowerem nie ma prawa 

awansu do rozgrywek szczebla centralnego. 
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Nagrody 

Pomorski WZPR w Gdańsku zabezpiecza na finały wojewódzkie / młodzieżowe i / dyplomy 

dla wszystkich zespołów uczestniczących w finałach 1-4 oraz komplet 20 medali dla trzech 

najlepszych zespołów oraz puchary za I miejsce. 

 

§ 29 

 

1.    Wszystkie sprawy dotyczące rozgrywek w ramach Pomorskiego Wojewódzkiego 

Związku Piłki Ręcznej nieprzewidziane niniejszym Regulaminem, jak również ich 

interpretacja należą w kolejności do kompetencji: 

- Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku 

- Zarządu Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku 

 

Regulamin rozgrywek obowiązuje w sezonie 2021 – 2022 został zatwierdzony przez 

Zarząd POMORSKIEGO Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w dniu 16 września 

2021 roku UCHWAŁĄ nr 3/2021 

Członek Zarządu Pomorskiego WZPR                             Prezes  Pomorskiego WZPR           
ds. prowadzenia rozgrywek                                                                                                              

/-/ MIECZYSŁAW GRZYBOWSKI                                            /-/ ROBERT  MAJDZIŃSKI 


