
 
 
 

REGULAMIN  
 

ROZGRYWEK  MŁODZIE ŻOWYCH  
PIŁKI R ĘCZNEJ 

 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM  
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Rozgrywki seniorów oraz w kategoriach młodzieżowych dziewcząt i chłopców tj. dzieci, 
młodzików, juniorów młodszych i juniorów prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w: 
- przepisach gry w piłkę ręczną, 
- Zasadach Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP obowiązujących w sezonie 2014/15, 
- niniejszym Regulaminie, 
- oraz obowiązują w nim inne uchwały i decyzje Zarządu ZPRP, Zarządu LZPR a także 
Zarządzenia Komisji Gier i Dyscypliny LZPR i Komisji Sędziowskiej LZPR. 
2. Użyte w regulaminie poniższe skróty oznaczają: 
- ZPRP - Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 
- LZPR - Lubelski Związek Piłki Ręcznej, 
- KGiD LZPR – Komisja Gier i Dyscypliny Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej 
- KRM ZPRP – Komisję Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP, 
- KS LZPR – Komisja Sędziowska Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej 
 
 

II. ORGAN PROWADZ ĄCY ROZGRYWKI 
 

§ 2 
Organem prowadzącym rozgrywki jest KGiD LZPR, a kluby w nich uczestniczące podlegają 
temu organowi w sprawach związanych z rozgrywkami. 

 
§ 3 

Kluby biorące udział w rozgrywkach za pośrednictwem e-mail (ewentualnie faxem lub 
pocztą): 
1) kierują korespondencję bezpośrednio do KGiD LZPR (adresy na stronie tytułowej 
Regulaminu), 
2) otrzymują od KGiD LZPR komunikaty i pisma dotyczące rozgrywek, 
3) na konto LZPR wpłacają bezpośrednio wszelkie opłaty i kary grzywny. 

 
§ 4 

Obsady sędziowskiej dokonuje Komisja Sędziowska LZPR. 
 

§ 5 
Telefony do pilnego kontaktu w sprawie rozgrywek: 
1) Przewodniczący KGiD LZPR – Krzysztof Nowacki, kom.: 508 276 132. 
2) Przewodniczący KS LZPR – Paweł Kwapisz – kom. 607 144 568 
oraz 512 991 185 (w godz. 6.00-14.00). 
 
 

III. UCZESTNICY ROZGRYWEK 
 

§ 6 
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia „zawodnik” to rozumie się pod nim 
również zawodniczkę. 
2. W kategorii dzieci występują zawodnicy w wieku 12-13 lat (ur. 2003-młodsze), 
młodzikiem jest zawodnik w wieku 14-15 lat (ur. 2001-2002), juniorem młodszym jest 



zawodnik w wieku 16-17 lat (ur. 1999-2000), a juniorem zawodnik w wieku 18-19 lat (ur. 
1997-1998). 
3. Do wyższej kategorii wiekowej można zgłosić również zawodników/czki 
z bezpośrednio niższej kategorii z tym, że w każdym meczu może być wpisanych 
i wystąpić w nim maksymalnie 3 z nich. Wyjątkiem od wymienionej reguły są rozgrywki 
juniorek i juniorów w której to kategorii mo że wystąpić 5 młodszych zawodników. 
4. Dla właściwej kontroli przestrzegania pkt 3 wymagane jest wpisywanie do protokołu 
po nazwisku i imieniu dwóch końcowych cyfr roku urodzenia. 
5. Zarząd ZPRP wprowadził zakaz używania kleju do piłek w rozgrywkach młodziczek, 
młodzików i dzieci. 
6. Zawodnik może w danym sezonie sportowym występować w maksymalnie dwóch 
kategoriach wiekowych (włącznie z rozgrywkami seniorskimi). 
7. Zawodnik uczestniczący w jednych zawodach mistrzowskich, bez względu na klasę 
i rodzaj rozgrywek, nie może w tym samym dniu uczestniczyć w jakichkolwiek innych 
zawodach. 
 
 

IV. 4 SYSTEM ROZGRYWEK 
 

§ 7 
1. W zależności od liczby zespołów uczestniczących w rozgrywkach w poszczególnych 
kategoriach wiekowych w kategoriach dziewcząt i chłopców rozgrywki będą się odbywały 
systemami: 
1) dwurundowym – każdy z każdym, mecz i rewanż, jeżeli w danej grupie uczestniczy, co 
najmniej 5 zespołów, 
2) czterorundowym – każdy z każdym, mecz i rewanż, jeżeli w danej grupie uczestniczy 
mniej niż 5 zespołów. 
2. KGiD LZPR zastrzega możliwość przeprowadzenia rozgrywek innym systemem niż 
wymienione w ust. 1. 

 
§ 8 

Do klasyfikacji końcowej zalicza się wyniki z wszystkich rozegranych spotkań. 
 

§ 9 
1. Czas gry wynosi: 
- w kategorii junior – 2 x 30 minut (10 minut przerwy), 
- w kategorii junior młodszy – 2 x 30 minut (10 minut przerwy), 
- w kategorii młodzik – 2 x 25 minut (10 minut przerwy), 
- w kategorii dzieci – 2 x 20 minut (10 minut przerwy). 
2. Przerwa między dwoma kolejnymi meczami rozgrywanymi tego samego dnia przez w/w 
zespoły musi wynosić przynajmniej najmniej 60 minut, jednakże w przypadku porozumienia 
osób odpowiedzialnych za dane zespoły, można ją skrócić. 
3. Jeżeli w danej kategorii rozgrywkowej któryś z klubów posiada więcej niż jeden zespół to 
we wszystkich spotkaniach w tej kategorii rozgrywkowej stosuje się skrócony czas gry, który 
rozumie się jako czas gry wymieniony w ust.1 skrócony o 5 minut. 
 
 

V. ZASADY AWANSU 
 

§ 10 



1. Jeżeli w rozgrywkach biorą udział co najmniej 3 zespoły to te, które zajmą dwa pierwsze 
miejsca w rozgrywkach w poszczególnych kategoriach uzyskują awans do 1/8 Mistrzostw 
Polski (junior młodszy, junior) lub półfinału Pucharu ZPRP (młodzicy) lub Turnieju o Puchar 
Prezesa ZPRP (dzieci). W przypadku mniejszej liczby awans uzyska tylko jeden zespół. 
2. W przypadku odmowy startu tych zespołów – do dalszych rozgrywek awansuje zespół, 
który zajmie trzecie miejsce. 
 
 

§ 11 
Ostateczne decyzje w sprawach dotyczących awansów i ewentualnych baraży centralnych 
podejmuje Komisja Gier i Dyscypliny LZPR, zgodnie z wytycznymi ZPRP. 
 
 

VI. WOJEWÓDZKIE ZAWODY BARA ŻOWE 
 

§ 12 
1. Zgodnie z Uchwałą nr 54/00 Zarządu ZPRP, wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie 
statusu zawodników – uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP klub posiadający 
jednego lub więcej zawodników w SMS posiada prawo gry w zawodach barażowych o awans 
do ćwierćfinałów 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 jego 
zawodnik uzyskał status ucznia SMS ZPRP w tym sezonie do dnia 30 września. 
3. Prawo gry w barażach przysługuje, o ile klub uprawniony zgłosi do dnia 16 grudnia 2014 r. 
na piśmie do KGiD LZPR 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 jednej kategorii wiekowej (co 
oznacza, że junior młodszy może reprezentować klub w rozgrywkach juniorów młodszych 
lub juniorów). 
3. W zawodach barażowych uczestniczy/ą zespół lub zespoły, o którym/ych mowa 
w § 12 pkt. 1 i oraz drugi zespół z rozgrywek wojewódzkich. 
 
 

VII. ZASADY FINANSOWE UCZESTNICTWA 
 

§ 13 
Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają na konto LZPR: 
1) wpisowe i przesyłają potwierdzenie dokonanie tych wpłat w terminie ustalonym przez 
KGiD LZPR, 
2) grzywny z tytułu kar nałożonych w trakcie rozgrywek. 

 
§ 14 

Wpłata wpisowego następuje wraz z pisemnym potwierdzeniem udziału zespołu 
w rozgrywkach w terminie wskazanym przez organ prowadzący rozgrywki. 

 
§ 15 

Nieopłacenie wpisowego w oznaczonym terminie powoduje nieuwzględnienie zespołu 
w rozgrywkach. 

 
§ 16 



1. Kluby będące gospodarzami meczów pokrywają wszystkie koszty związane z ich 
organizacją w miejscu zawodów, w tym koszty delegacji sędziowskich według „Tabeli 
ryczałtów sędziowskich LZPR w rozgrywkach wojewódzkich obowiązująca od 25.02.2013r.” 
2. Gospodarz zobowiązany jest wypłacić należną kwotę przed zawodami. 
3. Kluby przyjezdne pokrywają koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania a także inne 
związane z uczestnictwem swojej drużyny w charakterze gości. 
 
 

VIII. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK 
 

§ 17 
Każdy zespół w terminie do 8 września 2015 roku musi potwierdzić swój udział 
w rozgrywkach pismem podpisanym przez 2 członków Zarządu Klubu oraz do dnia 
wskazanego przez KGiD LZPR nadesłać następujące dane: 
1) nazwa statutowa klubu, 
2) nazwa klubu do korespondencji, 
3) adres klubu, 
4) numer telefonu i fax., adres poczty elektronicznej, 
5) nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek 
(maksymalnie 2 osoby); 
6) hala sportowa, adres, telefon. 

 
§ 18 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu LZPR wysokość opłat za uczestnictwo w rozgrywkach wynosi: 
1) Wpisowe za pierwszy zespół: 
- Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim – 200 zł. 
- Liga Wojewódzka Juniorek i Juniorów – 200 zł. 
- Liga Wojewódzka Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych – 150 zł. 
- Liga Wojewódzka Młodziczek i Młodzików – 100 zł. 
2) Wpisowe za drugi zespół i następne w tej samej kategorii 50% opłaty oraz wpisowe 
w kategorii Dzieci (dziewcząt i chłopców bez względu na ilość drużyn) – 50 zł. 
3) Roczna składka członkowska 200 zł (od 1.01.2015 r.) – płatna do 30.02.2016 r. 

 
§ 19 

1. W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem odpowiednich rozgrywek kluby zobowiązane są 
nadesłać imienny wykaz zawodników(-czek).Winien on zawierać: 
- nazwisko i imię, 
- datę i miejsce urodzenia, 
- numer karty zawodniczej. 
2. Jeżeli klub posiada więcej niż jeden zespół w danej kategorii rozgrywkowej to należy 
przygotować oddzielną listę dla każdego zespołu, przy czym wskazani zawodnicy bądź 
zawodniczki mogą uczestniczyć w rozgrywkach tylko w tej jednej drużynie. 
2. Podobny tryb obowiązuje przy zgłaszaniu dodatkowych zawodników. 
4. W wykazie należy również podać nazwiska i imiona, pełnione funkcje w drużynie, w tym 
trenerów oraz innych osób towarzyszących, które będą miały prawo przebywać w strefie 
zmian oraz ich numery licencji. 

 
§ 20 

Zawodnik uczestniczący w zawodach musi posiadać aktualne okresowe badanie 
lekarskie wraz z orzeczeniem o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza 



uprawnionego do jego wystawienia oraz kartę zgłoszeń (licencję) potwierdzoną przez 
LZPR na reprezentowanie danego Klubu. Wymóg posiadania karty zgłoszeń nie dotyczy 
dzieci i młodzików. 

 
§ 21 

W terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek Kluby zobowiązane są nadesłać: 
”Oświadczenie Zarządu Klubu o bezpieczeństwie zawodów ligowych w piłce ręcznej” lub 
zgodę władz samorządowych na organizacje imprez masowych, jeżeli taka jest wymagana. 
 
 

IX. ZGŁOSZENIE HAL DO ROZGRYWEK SPORTOWYCH 
 

§ 22 
1. Przed losowaniem rozgrywek kluby zobowiązane są zgłosić halę do rozgrywek z podaniem 
rozmiarów boiska do piłki ręcznej. 
2. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek klubu są zobowiązane nadesłać aktualny 
„arkusz weryfikacyjny hali sportowej” 
3. Hale sportowe z boiskami do piłki ręcznej winny być weryfikowane nie rzadziej niż raz na 
dwa lata. 
4. Po każdej modernizacji, czy też remoncie hali sportowej, musi być dokonana jej 
weryfikacja. 
 
 

X. TERMINARZ ROZGRYWEK 
 

§ 23 
Rozgrywki odbywają się w terminach wyznaczonych przez KGiD LZPR i KRM ZPRP 
według kalendarza sportowego na dany rok. 

 
§ 24 

1. Podstawowymi dniami tygodnia dla rozgrywek są soboty i niedziele. 
2. Zawody mogą się rozpoczynać w dni: 
a) wolne od pracy nie wcześniej niż o godzinie 10.00 i nie później niż o godzinie 18.00, 
b) robocze nie wcześniej niż o godzinie 15.00 i nie później niż o godzinie 19.00. 
Odstępstwa od powyższych ustaleń mogą mieć miejsce jedynie za zgodą przeciwnika i KGiD 
LZPR. 

 
§ 25 

1. Jeżeli klub posiada w danej kategorii rozgrywkowej więcej niż jeden zespół to mecze 
pomiędzy nimi obligatoryjnie winny być rozegrane w pierwszej kolejce, tak pierwszej, jak 
i kolejnych rund. 
2. W przypadku nie dostosowania się do zapisu pkt 1 niniejszego paragrafu bez zgody 
i wiedzy KGiD LZPR, spotkania z udziałem tych zespołów zostaną zweryfikowane jako 
obustronny walkower. Nie skutkuje on jednak konsekwencjami finansowymi. 

 
§ 26 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin za zgodą przeciwnika i KGiD LZPR. 
 

§ 27 
Mecze rozegrane po terminie zakończenia rozgrywek w danej kategorii wiekowej, 



określonym przez ZPRP, zostaną zweryfikowane jako obustronne walkowery. 
 

§ 28 
KGiD LZPR zastrzega sobie możliwość ustalenia terminów zawodów w ostatnich dwóch 
kolejkach odpowiednio II rundy lub IV rundy (w zależności od liczby zespołów w danej 
grupie), przy czym zawody w tych kolejkach nie mogą się rozpoczynać później niż 
o godz. 18.00. 
 
 
XI. OBOWIAZKI KLUBU B ĘDACEGO GOSPODARZEM ZAWODÓW 

 
§ 29 

Gospodarzem rozgrywek jest każdorazowo klub wymieniony w terminarzu rozgrywek na 
pierwszym miejscu. 

 
§ 30 

Do obowiązków gospodarza należy: 
1) przygotowanie obiektu do rozgrywek zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 504), 
2) powiadomienie KS LZPR na adres mailowy przewodniczacyks@wp.pl : 
a) do wtorku do godziny 18.00 KS LZPR o terminie, godzinie i miejscu rozegrania 
zawodów o ile zawody odbywają się w terminie sobota/niedziela, 
b) co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zawodów, jeśli odbywają się one 
w innym terminie niż sobota/niedziela. 
Nie powiadomienie KS LZPR we wskazanym terminie obciąża gospodarza 
i w przypadku niemożności wyznaczenia sędziów przez KS LZPR lub samowolnego 
wyznaczenia ich przez klub będący gospodarzem, mecze będą weryfikowane zgodnie 
z § 49. 
3) zawiadomienie drużyny gości pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za dowodem 
doręczenia, na 7 dni przed terminem zawodów – z podaniem miejsca i godziny rozpoczęcia 
zawodów. Kopia zawiadomienia winna być przesłana do LZPR, policji, służb medycznych 
i środków masowego przekazu, 
4) przygotowanie protokołu zawodów, 
5) przedstawienie sędziom do weryfikacji kompletu wymaganych dokumentów co najmniej 
na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, 
6) dokonanie przed rozpoczęciem zawodów wypłaty sędziom należności z tytułu delegacji, 
7) zapewnianie 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, ratownika medycznego, pielęgniarki dyplomowanej lub ratownika (patrz: 
poniżej objaśnienie) 
Objaśnienie 
Za ratownika uważa się osobę legitymującą się zaświadczeniem o ukończeniu kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408). 
a) Sędziowie zawodów podejmują decyzję o ich odwołaniu, jeżeli jedna z osób 
wymienionych w ust. 5 nie przybędzie na zawody lub jej spóźnienie przekroczy 30 minut, 
z zastrzeżeniem pkt. b 
b) Sędziowie zawodów przeprowadzają zawody mimo spóźnienia jednej z tych osób ponad 
30 minut, jeżeli na przeprowadzenie zawodów w tych warunkach wyrazi zgodę zespół gości. 
c) Fakty o których mowa w pkt. a i b, powinny zostać opisane w protokole zawodów. 



8) przygotowanie wyodrębnionych szatni dla zespołów i sędziów, zabezpieczonych przed 
kradzieżą i zniszczeniem pozostawionych w nich rzeczy oraz zabezpieczenie poprzez 
stosowną ochronę środków transportu drużyny przyjezdnej i sędziów, 
9) przygotowanie miejsc siedzących w strefie zmian dla zawodników rezerwowych i osób 
towarzyszących, 
10) przygotowanie stolika sędziowskiego z 3 krzesłami, 
11) przygotowanie tablicy wyników, 
12) dostarczenie przed rozpoczęciem zawodów do stolika sędziowskiego: 
a) dwóch, zgodnych z przepisami gry, piłek do rozegrania zawodów, 
b) „Przepisów gry w piłkę ręczną”, 
c) Regulaminu rozgrywek, 
d) 2 stoperów elektronicznych, 
e) kartek w formacie A-4 w celu informowania o nałożonych karach i czasie ich zakończenia, 
f) 2 kompletów po 3 zielone kartki o wymiarach 15x20 cm oznaczonych obustronnie dużymi 
literami „T1”, „T2”, „T3”, 
g) W przypadku imprezy masowej zezwolenia władz samorządowych na organizację imprezy 
masowej wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią opinii kierownika jednostki 
organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) o niezbędnej wielkości sił 
i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, która w oryginale dołączana jest 
do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej lub „Oświadczenia 
Zarządu klubu o bezpieczeństwie zawodów ligowych w piłce ręcznej” w przypadku 
organizowania imprezy nie masowej. 
13) posiadanie i obsługa tablicy (elektronicznej), 
14) zabezpieczenie utrzymania właściwej jakości nawierzchni boiska podczas zawodów. 
. 
 

XII. OBOWI ĄZKI DRU ŻYNY GOŚCI 
 

§ 31 
1. Zespół gości zobowiązany jest przybyć na wyznaczoną godzinę spotkania, a dopuszczalne 
spóźnienie wynosi 60 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia zawodów, wyłącznie 
w przypadku udokumentowanej awarii publicznego środka komunikacji lub działaniem siły 
wyższej. 
2. Zespół gości zobowiązany jest przedstawić sędziom komplet wymaganych dokumentów do 
weryfikacji co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. 

 
§ 32 

Zespół gości winien dostosować stroje do kolorów strojów zespołu gospodarzy. 
 

§ 33 
Obowiązkiem zespołu gości jest stosować się do innych przepisów wynikających 
z niniejszego regulaminu oraz Zarządzeń KGiD LZPR wydawanych w trakcie rozgrywek. 
 
 

XIII. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 
 

§ 34 
1. Godzinę rozpoczęcia zawodów wyznacza gospodarz zgodnie z § 23 niniejszego 
Regulaminu. 
2. Przy ustalaniu godziny rozpoczęcia spotkania gospodarz winien brać pod uwagę połączenia 



komunikacyjne zespołu gości i sędziów, przy czym dotyczy to zarówno przyjazdu, jak 
i wyjazdu. 
3. Odstępstwa od w/w zasad mogą mieć miejsca jedynie za zgodą przeciwnika i KGiD LZPR, 
który zastrzega sobie prawo wyznaczania z urzędu godziny spotkania. 

 
§ 35 

Zawody rozgrywane w innym terminie bez zgody KGiD LZPR będą weryfikowane jako 
obustronny walkower zgodnie z § 49. 

 
§ 36 

1. Zawody szczebla wojewódzkiego nie mogą się rozpocząć jeżeli do protokołu zawodów 
nie jest wpisana co najmniej jedna osoba towarzysząca drużynie posiadająca licencję 
trenerską i obecna w strefie zmian. 
2. Jeżeli wyżej wymienione warunki nie są spełnione w ciągu 15 min. 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 drużynę. 
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. 

 
§ 37 

1. Drużyny są zobowiązane występować w estetycznych jednolitych strojach sportowych 
(zawodniczki/zawodnicy w polu i bramkarze) oznaczonych numerami w sposób określony 
w przepisach gry oraz § 32. 

 
§ 38 

1. Kolor czarny zastrzeżony jest dla sędziów. 
2. Sędziowie są zobowiązani występować w koszulkach kontrastujących z kolorem koszulek 
obydwu drużyn. 

 
§ 39 

1. Dopuszcza się wpisanie do protokołu 16 zawodników według kolejności numerów 
wzrastających, trenera oraz nie więcej niż trzy inne osoby towarzyszące. 
2. Skład drużyny, trenerzy oraz nazwiska osób towarzyszących winny być wpisane czytelnie 
bez skreśleń do protokołu przed rozpoczęciem zawodów. 
3. W strefie zmian miejsca mogą zajmować tylko zawodnicy uprawnieni do gry trener oraz 
wpisane do protokołu osoby towarzyszące, posiadające ważną licencję. 

 
§ 40 

1. Przed zawodami osoba odpowiedzialna za zespół przedstawia sędziom do sprawdzenia 
licencje i książeczki zdrowia zawodników, trenerów i osób towarzyszących. 



2. Bez okazania karty zgłoszeń potwierdzonej przez LZPR i listy zgłoszeń (kategoria 
junior młodszy i junior) lub listy zgłoszeń (młodzik, dzieci) i ważnego badania 
lekarskiego zawodnik (zawodniczka) nie mogą być dopuszczeni do udziału w meczu. 
3. Książeczka zdrowia traci ważność: 
- po upływie krótszego okresu wskazanego na karcie zdrowia. 

 
§ 41 

Za zachowanie się zawodników kategoriach juniorskich, młodzików, dzieci, na terenie 
rozgrywek, jak i poza ich terenem odpowiedzialny jest trener, a w przypadku jego 
nieobecności osoba odpowiedzialna za zespół. 

 
§ 42 

1. Podpisany przez sędziów protokół meczu po jego zakończeniu jest rozdzielany 
następująco: 
1) oryginał dla KGiD LZPR, 
2) pierwsza kopia dla drużyny gości, 
3) druga kopia dla drużyny gospodarzy, 
4) trzecia kopia dla sędziów. 
2. Oryginał protokołu zawodów gospodarz jest zobowiązany wysłać listem poleconym do 
LZPR najpóźniej do godziny 20.00 następnego dnia roboczego po dniu meczu lub w inny 
sposób dostarczyć w ciągu 48 godzin do biura LZPR w Lublinie. 
 
 

XIV. NIEROZEGRANIE ZAWODÓW BEZ USPRAWIEDLIWIONEJ 
PRZYCZYNY 

 
§ 43 

1. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z powodu nie przystąpienia do nich zespołu gości bez 
usprawiedliwionej i istotnej przyczyny, klubowi gospodarza, w terminie 1 miesiąca od daty 
tych zawodów, przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem pokrycia udokumentowanej 
szkody przez klub drużyny gości. 
2. Decyzję w sprawie wysokości odszkodowania odpowiadającej poniesionej szkodzie 
podejmuje Zarząd LZPR na podstawie dokumentów źródłowych dostarczonych przez 
zainteresowany klub. 
3. Klub zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz przeciwnika musi je uregulować 
w całości w ciągu 21 dni od daty otrzymania komunikatu lub decyzji Zarządu LZPR. 
4. O ile zawody nie dojdą do skutku z przyczyn niezależnych od obydwu drużyn, wówczas 
KGiD LZPR wyznacza nowy termin a koszty organizacji zawodów pokrywają obydwa kluby 
po połowie. 
 
 

XV. OCENA WYNIKÓW, KOLEJNO ŚĆZESPOŁÓW, 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA ZWYCI ĘZCÓW 

 
§ 44 

W zależności od osiągniętego wyniku w zawodach zespół uzyskuje: 
- za zwycięstwo – 2 punkty, 
- za remis – 1 punkt, 
- za porażkę – 0 punktów. 

 



§ 45 
1. O kolejności drużyn w tabeli po zakończeniu rozgrywek decydują kolejno: 
1) większa liczba zdobytych punktów we wszystkich zawodach, 
2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 
a) większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 
b) większa dodatnia różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 
c) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 
zespołami, 
d) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek we wszystkich zawodach, 
e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach, 
f) losowanie. 
2. O kolejności drużyn w tabeli w trakcie rozgrywek decydują uregulowania zawarte w ust. 1 
niniejszego paragrafu, a w przypadku, gdy zespoły mające równą ilość punktów nie rozegrały 
jeszcze bezpośredniego meczu, decydują kolejno uregulowania zwarte w ust. 2 pkt. d, e. 
 
 

XVI. WYCOFANIE / SKRE ŚLENIE ZESPOŁU Z ROZGRYWEK 
 

§ 46 
1. Wycofanie zespołu z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy powoduje automatyczne 
unieważnienie wyników wszystkich zawodów rozegranych przez ten zespół. 
2. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po rozpoczęciu II rundy dalsze zawody 
weryfikuje się jako walkower na korzyść przeciwnika, a wyniki dotychczas rozegranych 
zawodów utrzymuje się w mocy. 

 
§ 47 

1. Nieusprawiedliwione nie przystąpienie zespołu do zawodów dwukrotnie w cyklu 
rozgrywek powoduje automatyczne wycofanie zespołu z udziału w rozgrywkach. 
2. Zespół wycofujący się z rozgrywek podlega ponadto karze grzywny zgodnie z § 58 ust. 1. 
 
 

XVII. ZMIANA TERMINU ROZEGRANIA ZAWODÓW 
 

§ 48 
1. Przełożenie zawodów z urzędu może nastąpić w przypadkach spowodowanych awarią 
podczas podróży koleją, wypadkiem drogowym autokaru, stwierdzeniem epidemii lub 
zbiorowego zatrucia stwierdzonego przez lekarza wojewódzkiego oraz innymi przyczynami 
siły wyższej. 
2. Przełożenie zawodów z innych powodów może mieć miejsce, jeżeli kompletny wniosek 
wpłynie do KGiD LZPR 5 dni przed terminem zawodów, przy założeniu, iż nie może ulec 
zmianie kolejność rozgrywanych spotkań określona losowaniem. 
3. Odstępstwa od zasad wymienionych w ust.1-2 możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą 
KGiD LZPR. 

 
§ 49 

Brak informacji o zmianie terminu meczu oraz uzyskania zgody KGiD LZPR obciąża 
gospodarza spotkania. W takim przypadku mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla 
przeciwnika. 
 
 



XVIII. WERYFIKACJA 
 

§ 50 
1. Weryfikację rozgrywek prowadzi KGiD LZPR. 
2. Weryfikacja łącznie z tabelą powinna być podana do wiadomości klubów w oficjalnym 
komunikacie KGiD LZPR po rozegraniu cyklu rozgrywek. 
 
 

XIX. KARY 
 

§ 51 
Za nieprzestrzeganie „Przepisów gry w piłkę ręczną”, Zarządzeń KGiD LZPR oraz 
niniejszego Regulaminu Rozgrywek kluby będą karane zgodnie z tymże Regulaminem. 

 
§ 52 

1. Wysokość najniższej kary wynosi 20 zł, a najwyższej 1600 zł. 
2. Nieopłacenie kary grzywny w wyznaczonym przez KGiD terminie spowoduje 
automatyczne podwojenie kary grzywny i wystąpienie do Zarządu LZPR o zawieszenie 
w prawach członka. 
3. Klubowi zawieszonemu w prawach członka LZPR przywracane są one po uregulowaniu 
należnych kar grzywny. 

 
§ 53 

Za przewinienia dokonane w związku z zawodami prowadzonymi przez KGiD LZPR, będą 
karane kluby, zawodnicy, trenerzy i działacze niniejszym Regulaminem. 

 
§ 54 

KGiD będzie orzekała następujące kary za przewinienia zawodników: 
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 zachowanie 
wobec przeciwnika podlegające karaniu na podstawie przepisu 8:6 – 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 protokóle zawodów lub pisemnym sprawozdaniu – kara 
odsunięcia od 2 do 6 zawodów mistrzowskich. 

 
§ 55 

Okres kary orzeczonej odsunięciem od określonej liczby spotkań wyznaczony jest liczbą 
kolejnych spotkań danej klasy rozgrywek i Pucharu Polski. 

 
§ 56 

Za przewinienia trenerów i osób towarzyszących KGiD LZPR będzie orzekało następujące 
kary: 
1. Trzecia żółta kartka (1,2,3) – kara grzywny dla klubu w wysokości 100 zł. 
2. Szósta żółta kartka (4,5,6) – kara grzywny dla klubu w wysokości 200 zł. 
3. Dziewiąta żółta kartka (7,8,9) – kara grzywny dla klubu w wysokości 400 zł. 
4. Dwunasta żółta kartka (10,11,12) – kara grzywny dla klubu w wysokości 800 zł. 
6. Trzecie wykluczenie 2-minutowe (3) – kara grzywny dla klubu w wysokości 200 zł. 



7. Czwarte i kolejne wykluczenie 2-minutowe (4+) – kara grzywny dla klubu w wysokości 
400 zł. 
8. Pierwsza czerwona kartka (1) – kara odsunięcia od 1 zawodów mistrzowskich + kara 
grzywny dla klubu w wysokości 200 zł. 
9. Druga i kolejna czerwona kartka (2+) – kara odsunięcia od 2 zawodów mistrzowskich 
+ kara grzywny dla klubu w wysokości 400 zł. 
10. Za niesportowe zachowanie się po zawodach – odsunięcie od 1 do 6 spotkań 
mistrzowskich + kara grzywny dla klubu w wysokości od 100 do 500 zł. 
11. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania się w czasie zawodów lub po 
zawodach – kara dyskwalifikacji od 2 do 10 zawodów mistrzowskich + grzywna dla klubu w 
wysokości od 500 zł do 1000 zł. 
12. Za przebywanie w strefie zmian osoby nieuprawnionej – kara grzywny dla klubu 
w wysokości 100 zł. 

 
§ 57 

1. Otrzymana czerwona kartka nie anuluje otrzymanych wcześniej żółtych kartek. 
2. W przypadku otrzymania w meczu jednej żółtej a następnie czerwonej kartki zalicza się do 
rejestru obydwie kartki. 
3. Żółte kartki z poprzedniego sezonu rozgrywkowego nie są zaliczane do następnego sezonu 
rozgrywkowego. 
4. Kary nałożone w danym sezonie rozgrywkowym są egzekwowane w następnym sezonie 
rozgrywkowym. 

 
§ 58 

Za przewinienia Klubów KGiD LZPR będzie orzekało następujące kary: 
1. Za wycofanie zespołów lub skreślenie zespołu z rozgrywek – kara grzywny w wysokości 
1000 zł. 
2. Brak opieki medycznej na zawodach – kara grzywny w wysokości 500 zł. 
3. Za uczestnictwo w zawodach zawodnika nie posiadającego prawa udziału w nich – 
walkower dla przeciwnika. 
4. Za samowolne opuszczenie boiska przez zespół w trakcie zawodów mistrzowskich: 
- osoba odpowiedzialna za zespół – dyskwalifikacja na okres od 1 roku do 2 lat, 
- klub – grzywna w wysokości 1000 zł. 
5 . Za nie przygotowanie szatni zgodnie z § 28 ust. 6 niniejszego Regulaminu – kara grzywny 
w wysokości 200 zł. 
6. Za brak porządku na widowni: 
- w pierwszym przypadku – kara grzywny dla klubu w wysokości 200 zł, 
- w kolejnych przypadkach – kara grzywny dla klubu do wysokości 500 zł. 
7. Za brak porządku na obiekcie sportowym zagrażający bezpieczeństwu uczestników 
zawodów – kara grzywny dla klubu w wysokości od 200 zł do 1000 zł. 
8. Za nieczytelne wpisy lub skreślenia w protokole – kara grzywny dla klubu w wysokości 
20 zł. 
9. Za nieterminowe wysłanie oryginału protokołu do biura LZPR – kara grzywny dla klubu w 
wysokości 20 zł. 
10. Za zgubienie oryginału protokołu – kara grzywny dla klubu w wysokości 100 zł. 
11. Za opóźnione nadesłanie zawiadomienia o zawodach – kara grzywny dla klubu 
w wysokości 20 zł. 
12. Za brak zawiadomienia sędziów – kara grzywny dla klubu w wysokości 100 zł. 
13. Za inne niedociągnięcia organizacyjne związane z rozgrywkami – kara grzywny dla klubu 
w wysokości od 100 zł do 300 zł. 



14. Za brak dokumentu licencji zawodnika, trenera, bądź osoby towarzyszącej, wpisanych do 
protokołu zawodów – kara grzywny w wysokości 50 zł. 
15. Brak trenera z licencją podczas meczu – kara grzywny dla klubu w wysokości 20 zł. 
16. Za niepodporządkowanie się zarządzeniom KGiD LZPR – kara grzywny w wysokości 
od 100 zł do 500 zł. 
 
 

XX. PROTESTY 
 

§ 59 
1. Wszelkie protesty dotyczące rozgrywek rozpatrywane będą zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 
2. Protest lub odwołanie może dotyczyć tylko jednych zawodów. 
3. Protest dotyczący meczu musi być wniesiony do KGiD LZPR na piśmie w ciągu 48 godzin 
po jego zakończeniu listem poleconym lub za dowodem doręczenia z równoczesnym 
wpłaceniem kaucji w wysokości 300 zł. 
4. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczące interpretacji przez 
nich „Przepisów gry w piłkę ręczną”, nie podlegają rozpatrzeniu. 
5. Protest dotyczący weryfikacji zawodów klub może wnieść na piśmie do KGiD LZPR 
w terminie 7 dni od daty otrzymania komunikatu z równoczesnym wpłaceniem kaucji 300 zł. 
6. W przypadku odrzucenia protestu przez KGiD LZPR klub ma prawo wnieść odwołanie do 
Zarządu LZPR w terminie 14 dni od daty otrzymania zaskarżanej decyzji, po uprzednim 
uiszczeniu kaucji w wysokości 300 zł. 
7. W przypadku odrzucenia odwołania przez Zarząd LZPR, klub ma prawo wnieść odwołanie 
do Komisji Odwoławczej ZPRP w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w decyzji, wraz z 
równoczesnym wpłaceniem kaucji w wysokości 2000 zł. Decyzja KO ZPRP jest ostateczna. 
8. W przypadku odrzucenia protestu lub odwołania kaucja przepada na rzecz LZPR lub 
odpowiednio ZPRP. 
 
 

XXI. ODWOŁANIA 
 

§ 60 
1. Odwołania od podejmowanych decyzji przez KGiD LZPR będą rozpatrywane na 
analogicznych zasadach jak protesty. Bez wpłaty kaucji odwołania nie będą rozpatrywane. 
2. Odwołania składane do innych organów Związku i osób, bez zachowania procedury 
odwoławczej nie będą rozpatrywane 
 
 

XXII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 61 
W sprawach spornych bądź nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie ostateczna 
interpretacja należy kolejno: do Zarządu LZPR, Zarządu ZPRP. 
 
 
 
 

Przewodniczący KGiD 
Krzysztof Nowacki 



 
 
 


