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KOMUNIKAT NR 2/2019/2020 

Kolegium Ligi LZPR z dn. 13.08.2019 r. 

 

  
 

 

 

 

          

 

 

 

 

Komunikat zawiera: 

1. Informacje dotyczące składki członkowskiej LZPR oraz ZPRP w sezonie 2019/2020. 

2. Propozycja systemów rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2019/2020. 

3. Zgłoszenia do wojewódzkich rozgrywek Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn. 

4. Dodatkowe sprawy porządkowe dotyczące sezonu 2019/2020. 
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1. W imieniu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej informuję, że zgodnie z uchwałą Zarządu LZPR  

8/12/2019 z dnia 12.08.2019 r., wysokość składki członkowskiej w sezonie 2019/2020 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/.       

                          

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 30 sierpnia 2019 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 2019/2020. 

 

W imieniu KGiD Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej ponownie przypominam, że 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. 

 

2. W imieniu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej poniżej przedstawiam propozycję systemów 

rozgrywek młodzieżowych dla poszczególnych kategorii wiekowych w sezonie 2019/2020: 

Juniorki  2001/2002: 

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x25 min. 

Juniorzy  2001/2002: 

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x30 min. 

Juniorki młodsze 2003/2004:  

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x30 min.  

Juniorzy młodsi 2003/2004:  

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x25 min.  

Młodziczki  2005/2006: 

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x20 min. 
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Młodzicy  2005/2006: 

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x20 min. 

Dziewczęta   2007 i młodsze: 

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x15 min. 

Chłopcy   2007 i młodsi: 

System rozgrywek: system dwurundowy - każdy z każdym - mecz i rewanż – czas gry 2x15 min. 

 

Terminarze rozgrywek zostaną przedstawione po opłaceniu przez wszystkie Kluby składki członkowskiej 

obowiązującej w sezonie 2019/2020. 

 

3. W imieniu KGiD LZPR informuję, że przyjmowane są zgłoszenia do rozgrywek Pucharu Polski 

Kobiet i Mężczyzn na szczeblu wojewódzkim. 

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim obligatoryjnie muszą wziąć udział 

zespoły I Ligi:  

 

I Liga Kobiet: MKS AZS UMCS Lublin 

I Liga Mężczyzn: Azoty-Puławy II, MKS Padwa Zamość , AZS AWF Biała Podlaska 

 

Wstępne zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2019 r. 

Z obowiązku potwierdzenia zgłoszenia zwolnione są w/w kluby I Ligi. 

Termin losowania zostanie ogłoszony po terminie przyjmowania zgłoszeń. 

O wynikach losowania wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie LZPR. 

 

4. W imieniu KGiD LZPR informuję, że: 

• jak do tej pory nie została uruchomiona możliwość wprowadzania do systemu ESZR 

ZPRP numeru PESEL wszystkich zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach 

wiekowych  -wymóg SSM (w przypadku, jeśli nowa funkcjonalność w bazie nie będzie 

dostępna od samego początku sezonu, kluby będą musiały wprowadzać w/w dane tuż po 

jej uruchomieniu); 

• każdy Klub będzie miał obowiązek wprowadzenia do systemu ESZR ZPRP 

potwierdzenia zawarcia aktualnej Polisy Klubowej NNW; 
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• każdy Klub będzie miał obowiązek generowania bezwzględnie wszystkich protokołów z 

ESZR ZPRP we wszystkich kategoriach wiekowych; 

• od sezonu 2019/2020 nie będzie potrzeby posiadania na zawodach „fizycznej’ licencji 

trenerskiej – wystarczy lista wygenerowana z ESZR ZPRP 

 

Z pozdrowieniami 

         Edyta Danielczuk 

         Przewodnicząca KGiD LZPR 

          /-/ 


