
 

Wyciąg z Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych 
WMZPR od sezonu 2018/2019 

 
 
 
§ 5 Zgłoszenia Klubów do rozgrywek wojewódzkich 
 
1. … 
2. … 
3. … 
4. Do rozgrywek w danej kategorii wiekowej można zgłosić również zawodników z bezpośrednio 

niższej kategorii wiekowej, przy czym w stosunku do tych zawodników obowiązują aktualne 
postanowienia zawarte w § 8 ust. 6 i 7 Zasad RM ZPRP. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Klub do rozgrywek wojewódzkich danej kategorii wiekowej 
więcej niż jednego zespołu, zawodnicy tego klubu mogą być zgłoszeni wyłącznie do jednego 
z zespołów i uczestniczyć w rozgrywkach tylko w tym zespole. 

 
§ 6 Udział zawodników i osób towarzyszących w rozgrywkach wojewódzkich. 
 
1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy: 

a) zgłoszeni do danych rozgrywek w ESZR ZPRP oraz potwierdzeni przez WMZPR na 
obowiązującej liście zgłoszeń, 

b) posiadający aktualne orzeczenie lekarskie. 
2. …Niezależnie od potwierdzenia ważności badań lekarskich na wygenerowanych z ESZR 

ZPRP listach osoba odpowiedzialna za drużynę zobowiązana jest posiadać i okazać na 
zawodach takie orzeczenie  w oryginale /w formie papierowej/. 
Dopuszcza się kserokopię takiego orzeczenia poświadczoną przez szkołę lub klub z 
zapisem,  że oryginał znajduje się w posiadaniu w/w podmiotów.  

3. Zawodnik może w danym sezonie sportowym występować w maksymalnie 2 kategoriach 
wiekowych rozgrywek młodzieżowych. 

4. 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. /Zapis wg § 8 ust. 4. Zasad RM ZPRP/ 

5. … 
6. Do protokołu zawodów w kategorii junior i juniorka może być wpisanych i wystąpić w 

nich dowolna liczba zawodników z bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej. 
/Zapis wg § 8 ust. 6. Zasad RM ZPRP/ 

7. Do protokołu zawodów w kategorii młodzik i młodziczka oraz junior młodszy i juniorka 
młodsza może być wpisanych i wystąpić w nich dowolna liczba zawodników z 
bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej. 
/Zapis wg § 8 ust. 6. Zasad RM ZPRP/ 

8. … 
9. … 
10. Młodzik nie może brać udziału w rozgrywkach Seniorów i Juniorów, a Dzieci w rozgrywkach 

Juniora i Juniora młodszego. 
11. … 
12. … 



 
13. … 

14. W składzie zespołu przystępującego do każdych zawodów musi znajdować się 
przynajmniej jedna ( 1 ) osoba posiadająca ważną licencję trenerską wydaną zgodnie 
z Regulaminem wydawania licencji trenera piłki ręcznej /stanowiącej załącznik do 
Uchwały 30/13 Zarządu ZPRP z dn. 1.09.2013 r./ oraz Uchwałą 17/14 Zarządu ZPRP z 
dn. 27.04.2014 r. 

15. Klub ponosi odpowiedzialność za uprawnienia do udziału w zawodach swoich 
zawodników, jak również osób towarzyszących. 

16. Klub jest odpowiedzialny za działalność swoich członków występujących w 
charakterze oficjalnym przed, w czasie i po zakończeniu zawodów zarówno w obrębie 
obiektu, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

 
§ 7. Zasady finansowe uczestnictwa. 
 
1. … 
2. … 
3. … 
4. Klub ukarany, za niedopełnienie postanowień ujętych w niniejszym Regulaminie, jest 

zobowiązany do ich terminowego uregulowania wg ujętych w nim zasad. 
 
§ 10 Terminarz rozgrywek oraz zawiadomienia o rozgrywkach. 
 
1. Rozgrywki odbywają się w terminach wyznaczonych przez KGiD WMZPR. Odstępstwa od 

wyznaczonych terminów mogą mieć miejsce jedynie za zgodą przeciwnika i KGiD WMZPR. 
Mecze rozegrane w innym terminie niż wyznaczony bez zgody KGiD WMZPR będą 
traktowane, jako obustronny walkower. 

2. KGiD WMZPR wyznacza lub akceptuje uzgodniony przez zainteresowane kluby nowy termin 
zawodów, które nie doszły do skutku lub zostały przerwane przed rozpoczęciem drugiej ich 
połowy z przyczyn niezależnych od obydwu drużyn. 

3. … 
4. … 
5. … 
6. Wniosek zainteresowanej drużyny o przełożenie zawodów na inny termin wraz z 

pisemną zgodą przeciwnika muszą wpłynąć, na co najmniej 7 dni przed terminem 
meczu. 
Wnioski bez zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane. 
Wnioski złożone bez zachowania co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia podlegać 
będą karze porządkowej.  

7. Wniosek o zmianę terminu zawodów musi zawierać nowy termin spotkania oraz 
uzasadnienie prośby. 
Wnioskowany nowy termin zawodów nie powinien powodować zmiany określonej 
losowaniem kolejności spotkań, czyli powinien obejmować tydzień przed lub tydzień po 
wyznaczonym przez KGiD WMZPR terminie zawodów . 

9. … 
10. Odwołanie meczu w terminie krótszym niż 3 dni od daty jego pierwotnego wyznaczenia 

może mieć miejsce jedynie z powodu zdarzeń losowych. 
11. … 



 
12. Gospodarz zawiadamia pocztą elektroniczną lub przesyłką listową poleconą przeciwnika 

oraz KGiD WMZPR o godzinie i miejscu spotkania najpóźniej na 7 dni przed jego terminem. 
13. Gospodarz zawodów zobowiązany jest w ciągu 48 godzin do umieszczenia w ESZR 

ZPRP skanu protokołu rozegranego spotkania, bądź jego przesłania na adres mailowy 
WMZPR (biuro@wmzpr.pl). Oryginał protokołu pozostaje w archiwum klubowym 
gospodarza zawodów. 
W przypadku ostatniej kolejki spotkań wynik i skan protokołu winien być przesłany 
bezzwłocznie po zakończeniu spotkania. 

 
§ 11 Czas gry, piłki, liczba zawodników 
  

Zgodnie z § 41, 42, 43, 44, – Zasad RM ZPRP 
 
W przypadku rozgrywania zawodów systemem turniejowym czas przerwy pomiędzy 
spotkaniami z udziałem tego samego zespołu nie może być krótszy niż 30 minut. 
Zagwarantowanie powyższego wymogu należy do klubu będącego organizatorem 
danego turnieju. 
Obligatoryjny czas przerwy pomiędzy w/w spotkaniami może zostać skrócony 
wyłącznie za zgodą obydwu zespołów potwierdzoną na odwrocie protokołu. 

 
§ 16 Sędziowie 
 
1. Obsady sędziów na zawody dokonuje KS WMZPR. Obsadę stolika zapewniają kluby będące 

gospodarzem zawodów. Osoby stanowiące obsadę stolika powinny posiadać odpowiednie 
przygotowanie i przejść przeszkolenie do pełnienia tej funkcji. Gospodarz zawodów ponosi 
odpowiedzialność za błędne wypełnienie protokołu spotkania. 
Obsady delegatów /obserwatorów/ dokonuje KS WMZPR lub KGiD WMZPR po konsultacji z 
Zarządem WMZPR. 

 

§ 18 Ocena wyników, klasyfikacja zespołów 
 

Zgodnie z § 52 – Zasad RM ZPRP 
 

Objaśnienia dodatkowe. 
Zgodnie z § 52 ust. 3 w meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem taki 
bramkowy wynik zawodów zalicza się do tabeli i taki wynik wpisuje się do protokołu 
zawodów w miejscu do tego przeznaczonym - w rubryce "wynik końcowy". Również w 
miejscu do tego przeznaczonym - "na korzyść" wskazuje się zwycięzcę zawodów - a więc 
drużynę "A" lub "B". 
Zapis wykonywanych rzutów karnych można kontynuować w rubryce "Przebieg zawodów" 

- "II połowa" po podkreśleniu ostatniego zapisu dot. przebiegu zawodów w podstawowym 
czasie gry. W przypadku braku miejsca zapis przebiegu wykonywanych rzutów karnych 
należy dokonać na odwrocie protokołu. 
W zapisie przebiegu wykonywanych rzutów karnych odnotowujemy wszystkie próby – 
zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
 

§ 19 Wycofanie zespołu z rozgrywek 
 
1. … 



 
2. … 
3. … 
4. … 
5. Zespół klubu przystępujący do rozgrywek ma obowiązek uczestniczenia w tych 

rozgrywek do ich zakończenia. Nie przystąpienie do kolejnej fazy rozgrywek ustalonej 
przez organizatora będzie traktowane jako nieuzasadnione wycofanie z rozgrywek 
podlegające konsekwencjom zgodnie z § 19 ust. 3 i 4. 

6. Zespół, który w rozgrywkach wojewódzkich oddał walkowerem nawet jedno spotkanie 
nie ma prawa awansu do rozgrywek szczebla centralnego. 

 
§ 25 Postanowienia końcowe 
 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decydują Zasady rozgrywek 

młodzieżowych ZPRP wraz z załącznikami. 
9. W przypadku wystąpienia w trakcie rozgrywek okoliczności nieprzewidzianych w 

niniejszym Regulaminie, kluby zobowiązane są do natychmiastowego 
skontaktowania się z miejsca zawodów z KGiD WMZPR, w sprawach sędziowskich 
również z KS WMZPR. 

10. Ostateczna interpretacja nie ujętych spraw, należy do KGiD WMZPR oraz Zarządu 
WMZPR. 

 
 
Przewodniczący KGiD WMZPR    Prezes WMZPR 
 
Andrzej Jabłoński      Grzegorz Gutkowski 
 
 
Komisja Gier i Dyscypliny 
 
Przewodniczący Komisji:    Andrzej Jabłoński  500 501 943 
 
Koordynator Rozgrywek Młodzieżowych:  Dawid Langowski  575 404 401 
 
Sekretarz Biura:     Tomasz Kamieński  602 453 675 
 
 
Komisja Sędziowska 
 
Przewodniczący Komisji:   Marek Baranowski  604 453 483 
 
Referent obsady:     Piotr Mystkowski  535 511 792 


