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KOMUNIKAT NR 1/2021/2022 

Komisja Gier i Dyscypliny LZPR z dn. 26.08.2021 r. 

 

  
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat zawiera: 

1. Sprawy porządkowe dotyczące sezonu 2021/2022. 

2. Informacje dotyczące składki członkowskiej LZPR w sezonie 2021/2022. 

3. Zasady przedłużania licencji trenerskich C na sezon 2021/2022. 

4. Nowy uczestnik w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej. 
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1. W imieniu Komisji Gier i Dyscypliny LZPR przypominam/informuję, że:  

A. W Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP (ESZR ZPRP) już 

funkcjonuje nowy sezon rozgrywkowy 2021/2022 i Kluby powinny samodzielnie 

przypisywać zawodniczki, zawodników i osoby towarzyszące do poszczególnych 

rozgrywek. 

B. Nadawanie/przedłużanie licencji zawodniczych będzie następowało po kompletnym 

uzupełnieniu szczegółowych danych w ESZR ZPRP – dotyczy to głównie nr PESEL, 

zdjęcia (również na skanie wniosku), wagi, wzrostu i pozycji na boisku. 

C. Orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach 

sportowych: 

a) w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia orzeczenie wydaje lekarz 

specjalista w dziedzinie medycyny sportowej,  

b) w przypadku zawodników do ukończenia 23 roku życia orzeczenie może wydać 

również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, 

c) ważność orzeczeń lekarskich dla wszystkich zawodników i zawodniczek wynosi 

maksymalnie 12 miesięcy.  

D.  Losowanie rozgrywek do nowego sezonu odbędzie się w dniu 03 września 2021 r. w 

siedzibie LZPR. Po tym terminie zostaną przedstawione Państwu projekty terminarzy 

rozgrywek. 

E. Szczegółowe terminarze rozgrywek młodzieżowych w nadchodzącym sezonie zostaną 

przedstawione po opublikowaniu Zasad Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP, natomiast 

wstępne projekty zostaną rozesłane do klubów do dnia 12.09.2021 r. Przypuszczalna data 

rozpoczęcia rozgrywek kategorii Junior/Juniorka/Junior/Młodszy/Juniorka Młodsza 

to 25/26.09.2021 r.  

F. Obowiązkiem każdego Klubu przed przystąpieniem do rozgrywek ligi wojewódzkiej jest 

opłacenie składki członkowskiej ZPRP w wysokości 100 zł na konto Polskiego Związku 

Piłki Ręcznej. Potwierdzenie dokonania opłaty składki członkowskiej należy zamieścić w 

systemie elektronicznym ESZR ZPRP. 

G. Wszystkie mecze w rozgrywkach wojewódzkich powinny odbywać się w obiektach 

zweryfikowanych przez Kolegium Ligi LZPR. W celu rozpoczęcia procedury weryfikacji 

hali sportowej proszę o przesyłanie wypełnionego arkusza weryfikacji wraz z wymaganymi 

zdjęciami na adres mailowy: kgid@lzpr.pl. 
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Mecz, który odbędzie się na obiekcie niezweryfikowanym przez LZPR będzie 

zatwierdzony jako walkower dla gospodarza zawodów 

2. W imieniu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej informuję, że zgodnie z uchwałą Zarządu LZPR  

8/23/2021 z dnia 23.08.2021 r., wysokość składki członkowskiej w sezonie 2021/2022 będzie 

obliczana wg wzoru: 

 

= 250 zł + (n x a) +  (n x b) + (n x c), gdzie n stanowi liczbę zespołów, zaś a / b / c stanowi 

kwotę dotyczącą kategorii wiekowej zgłaszanych/ego zespołu: 

 

..a. 300 zł - Juniorka/Junior, Juniorka Młodsza/Junior Młodszy, 

..b. 200 zł - Młodzik /Młodziczka, 

..c. 50 zł - Dzieci /Dziewczęta i Chłopcy/. 

..d. zespoły występujące w rozgrywkach seniorskich (a nie posiadają grup młodzieżowych) 

organizowanych przez PGNiG Superliga Sp. z. o. o. / ZPRP / wyznaczony WZPR 

zobowiązane są do zapłaty składki członkowskiej podstawowej - 250 zł. 

Dowód wpłaty należy wprowadzić do systemu elektronicznego ESZR ZPRP. Brak uiszczenia składki 

członkowskiej w terminie powoduje zwiększenie składki o 50 zł. 

 

 Opłaty składki należy dokonać na poniższy nr konta LZPR do dnia 10 września 2021 r. 

 

76 1020 3147 0000 8802 0075 4408 (PKO Bank Polski). 

 

W przypadku braku uiszczenia opłaty składki członkowskiej LZPR będzie jednoznaczne  

z rezygnacją z udziału w Lidze Wojewódzkiej w sezonie 2021/2022. 

 

3. W imieniu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej informuję, że Osoba ubiegająca się o wydanie 

licencji trenera piłki ręcznej kategorii C powinna dołączyć do wniosku: 

a) uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu 

ukończenia studiów wyższych; 

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 

ustawy o sporcie; 

c) zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej 

/poziom I/,zatwierdzonym przez ZPRP; 

d) zaświadczenie o uczestnictwie w aktualnej kursokonferencji dokształcającej trenerów piłki 

ręcznej, organizowanej przez ZPRP lub inne podmioty upoważnione przez Związek; 
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e) za wydanie licencji trenera kategorii C pobiera się opłatę w wysokości 150 złotych. 

4. KGID LZPR informuję, że nowym członkiem ZPRP/LZPR został Klub UKS Oksza 

Okszów, który w sezonie 2021/2022 zgłosił drużynę Młodzika do rozgrywek Lubelskiej 

Ligi Wojewódzkiej. WITAMY SERDECZNIE W GRONIE KLUBÓW LUBELSKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ. 

 

Z pozdrowieniami 

Edyta Danielczuk 

Przewodnicząca KGiD LZPR 

   /-/   
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