Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR
w sezonie 2022/2023
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejsze zasady dotyczą rozgrywek młodzieżowych o Mistrzostwo Województwa
Mazowieckiego w następujących kategoriach wiekowych:
Junior, Junior Młodszy, Młodzik, Dzieci, Dzieci Młodsze.
2. Wojewódzkie rozgrywki młodzieżowe prowadzone są zgodnie z zapisami zawartymi w:
o „Przepisach gry w piłkę ręczną”,
o Zasadach rozgrywek młodzieżowych ZPRP
o niniejszym Regulaminie rozgrywek młodzieżowych WMZPR,
o Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP
o w innych uchwałach i decyzjach Zarządów ZPRP oraz WMZPR dotyczących tych
rozgrywek, o charakterze stałym, lub czasowym – co zostanie każdorazowo określone.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia „zawodnik” to rozumie się pod nim
również zawodniczkę.
4. Użyte w regulaminie poniższe skróty oznaczają:
o ZPRP
– Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
o KRO ZPRP
– Komisarz Rozgrywek ZPRP,
o ESZR ZPRP
– Elektroniczny System Zarządzania Rozgrywkami ZPRP,
o RM
– Rozgrywki młodzieżowe,
o WMZPR
– Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej,
o KGiD WMZPR
– Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR,
o KS WMZPR
– Komisja Sędziowska WMZPR.
5. Kluby biorące udział w rozgrywkach wojewódzkich wyłącznie pocztą elektroniczną:
o kierują korespondencję w sprawach rozgrywek pomiędzy klubami i bezpośrednio do
KGiD WMZPR;
o otrzymują od WMZPR wszelką korespondencję wyłącznie pocztą elektroniczną;
o WMZPR na stronie internetowej zamieszcza komunikaty dotyczące rozgrywek.
§ 2 Organ prowadzący rozgrywki
1.
2.
3.

Organem prowadzącym rozgrywki wojewódzkie jest KGiD WMZPR, któremu
bezpośrednio podlegają kluby uczestniczące w rozgrywkach.
Bieżące decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych związanych z przebiegiem
rozgrywek wojewódzkich podejmuje KGiD WMZPR.
Organ ten prowadzi również odpowiednio postępowania dyscyplinarne i wydaje orzeczenia
(postanowienia i decyzje) w pierwszej instancji w sprawach naruszenia przepisów przez
kluby, zawodników, trenerów i pozostałe osoby towarzyszące uczestniczące w
rozgrywkach.

4.

5.
6.
7.

W trakcie rozgrywek w formie turniejowej, w sprawach naruszenia przepisów i zasad w nich
obowiązujących przez ww. uczestników zawodów, decyzje podejmuje sędzia główny, jeżeli
taki jest delegowany na turniej przez organ prowadzący rozgrywki.
Zarząd WMZPR podejmuje rozstrzygnięcia w drugiej instancji w wyniku odwołań od
decyzji KGiD WMZPR w sprawach wymienionych w ust. 3.
Od kar odsunięcia od 1-2 zawodów mistrzowskich na podstawie decyzji KGiD WMZPR, o
których mowa w ust. 3 odwołanie nie przysługuje.
Wniesienie odwołania, o którym jest mowa w ust. 5 nie wstrzymuje odsunięcia od zawodów
mistrzowskich, dyskwalifikacji oraz zawieszenia do czasu rozpatrzenia odwołania i podjęcia
decyzji przez Zarząd WMZPR.

§ 3 Uczestnicy rozgrywek
1.

2.

3.

4.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zespoły klubów będących członkami
WMZPR i ZPRP.
W celu wstąpienia w poczet członków zarówno WMZPR, jak i ZPRP należy złożyć
stosowne dokumenty do w/w organów:
- Deklarację członkowską odpowiednio WMZPR i ZPRP,
- Informację o posiadaniu osobowości prawnej (wypis z rejestru prowadzonego przez
starostę lub wypis z KRS),
- Potwierdzenie opłaty składki członkowskiej odpowiednio do WMZPR i ZPRP,
- Ujednoliconą wersję statutu (dla klubów nie podlegających wpisowi do KRS).
Do rozgrywek mogą zostać zgłoszone i przyjęte również zespoły klubów z województw
sąsiednich, będące członkami ZPRP, w których to województwach nie są prowadzone
rozgrywki w danej kategorii wiekowej.
Decyzje w sprawach opisanych w ust. 2 podejmuje Prezydium Zarządu WMZPR po
przedstawieniu wniosku przez KGiD WMZPR i określeniu stanowiska przez
zainteresowane kluby oraz Komisję Szkoleniową WMZPR.
Dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w zawodach prowadzonych przez WMZPR
jest licencja klubowa na udział w rozgrywkach młodzieżowych, wydawana na dany sezon.
Zawieszenie lub cofnięcie wydanej przez WMZPR licencji uniemożliwia czasowe,
uczestniczenie danego klubu w rozgrywkach lub jego wykluczenie z rozgrywek.
Regulamin przyznawania licencji klubowej na udział w rozgrywkach młodzieżowych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Kategorie wiekowe rozgrywek
o
o
o
o
o

juniorka i junior:
juniorka młodsza i junior młodszy:
młodziczka, młodzik i młodzik młodszy:
dzieci (dziewczęta, chłopcy):
dzieci młodsze (dziewczęta, chłopcy):

zawodnicy rocznik 2004 – 2005
zawodnicy rocznik 2006 – 2007
zawodnicy rocznik 2008 – 2009
zawodnicy rocznik 2010 i mł.
zawodnicy rocznik 2011 i mł.

§ 5 Zgłoszenia Klubów do rozgrywek wojewódzkich
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Zgłoszenia do rozgrywek dokonuje się do KGiD WMZPR wyłącznie poprzez formularz
elektroniczny poprzez stronę wmzpr.pl – następnie Kluby są zobowiązane do umieszczenia
kompletu dokumentów dot. uzyskania licencji klubowej WMZPR jako załączniki w ESZR
ZPRP w sekcji Wnioski Klubowe.
Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem danych rozgrywek, uczestniczący w nich klub
musi wygenerować w ESZR imienną, alfabetycznie sporządzoną listę zgłoszeń
zawodników, zgodnie z § 6 Zasad RM ZPRP.
Dodatkowych zgłoszeń zawodników można dokonywać wyłącznie wg wymogów
zawartych w ust. 2.
Kluby zgłaszające w ESZR ZPRP do potwierdzenia nowych zawodników i osoby
towarzyszące lub inne załączniki zobowiązane są do zawiadamiania KGiD drogą mailową
o nowych dokumentach oraz do bieżącego monitorowania nadawanych uprawnień
(powiadomienia drogą telefoniczną lub sms-em nie będą honorowane).
Ostatecznym terminem składania dokumentów jest każdorazowo piątek - godz. 14.00
WMZPR potwierdzi zawodników wyłącznie w sytuacji, gdy przez klub zostaną
wprowadzone do systemu wszystkie niezbędne dane zawodnika: imię, nazwisko, płeć, data
urodzenia, nr PESEL, miasto urodzenia, waga, wzrost, kraj obywatelstwa, zdjęcie, skan
prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie licencji.
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.
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.

2.

3.

Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy:
a) zgłoszeni do danych rozgrywek w ESZR ZPRP oraz potwierdzeni przez WMZPR;
b) posiadający aktualne orzeczenie lekarskie, zgodne z zapisem zawartym w ust. 2.
Zawodnik uczestniczący w zawodach wszystkich szczebli rozgrywek musi posiadać
aktualne okresowe orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania piłki ręcznej /ważność
badań – 12 miesięcy upływa – o ile lekarz nie wskaże inaczej – w dniu poprzedzającym
datę rocznego okresu/, wydane przez lekarza zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 395 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.
Ustaw z 2019 r. poz. 396.
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.
Zawodnik może w danym sezonie sportowym występować w maksymalnie 2 kategoriach
wiekowych rozgrywek młodzieżowych.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Zawodnik uczestniczący w danym dniu w jednych zawodach mistrzowskich, bez względu
na klasę i rodzaj rozgrywek, nie może w tym samym dniu uczestniczyć w jakichkolwiek
innych zawodach mistrzowskich, chyba, że przewiduje to regulamin zawodów. /Zapis wg
§ 8 ust. 4. Zasad RM ZPRP/
W danym sezonie sportowym, w rozgrywkach wszystkich kategorii wiekowych, bez
względu na klasę i rodzaj rozgrywek, zawodnik / zawodniczka może reprezentować tylko
i wyłącznie jeden klub. Wyjątkiem od powyższej reguły może być zmiana miejsca
(miejscowości) zamieszkania opiekunów prawnych zawodnika / zawodniczki. /Zapis wg §
8 ust. 5. Zasad RM ZPRP/
Do protokołu zawodów we wszystkich kategoriach wiekowych może być wpisanych i
wystąpić w nich dowolna liczba zawodników z bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej.
/Zapis wg § 8 ust. 6. Zasad RM ZPRP/
Uczniowie/uczennice SMS ZPRP, oprócz reprezentowania barw SMS, mogą występować
w dwóch kategoriach wiekowych w klubie macierzystym. /Zapis wg § 8 ust. 7 oraz § 14
Zasad RM ZPRP/
Zawodnik może reprezentować Kadrę Wojewódzką w ramach jej szkolenia i cyklu
rozgrywek oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, niezależnie od zastrzeżenia
zawartego w ust. 3. /Zapis wg § 8 ust. 8. Zasad RM ZPRP/
Młodzik nie może brać udziału w rozgrywkach Seniorów i Juniorów, a Dzieci w
rozgrywkach Juniora i Juniora młodszego.
Dodatkowo, osoba odpowiedzialna za zespół, zobowiązana jest posiadać przy sobie na
zawodach wydrukowaną listę zgłoszeń oraz dokumenty tożsamości grających zawodników
– dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych (dokumenty potrzebne dla potwierdzenia
tożsamości zawodnika lub osoby towarzyszącej).
Do protokołu mogą być wpisane tylko osoby, które zostały zgłoszone oficjalnie przez Klub
na listach zgłoszeń w ESZR ZPRP i potwierdzone przez WMZPR.
Wszyscy trenerzy i osoby towarzyszące, którzy biorą udział w zawodach, muszą
obowiązkowo posiadać odpowiednie wymagane licencje i być wpisani do protokołu
zawodów.
W składzie zespołu przystępującego do każdych zawodów musi znajdować się
przynajmniej jedna ( 1 ) osoba posiadająca ważną licencję trenerską wydaną na dany sezon
zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenera piłki ręcznej /stanowiącej załącznik
do Uchwały 37/22 Zarządu ZPRP z dn. 18.08.2022 r./
Nie ma obowiązku posiadania na zawodach „fizycznej” licencji trenerskiej – wystarczy
lista z ESZR ZPRP.
Klub ponosi odpowiedzialność za uprawnienia do udziału w zawodach swoich
zawodników, jak również osób towarzyszących.
Trener lub inna osoba towarzysząca wypełniająca protokół ponosi konsekwencje związane
z udziałem nieuprawnionego zawodnika a klub konsekwencje regulaminowe.
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. Klub, który podpisał deklaracje przystąpienia do WMZPR i ZPRP zobowiązany jest
wpłacić roczną składkę w wysokości ustalonej i płatnej w wyznaczonym przez nich
terminach.
2. Klub przystępujący do WMZPR i ZPRP jest zobowiązany wpłacić pełną składkę roczną
bez względu na ilość miesięcy pozostałych do końca roku.
3. Klub zgłaszający zespół do rozgrywek nowego cyklu wnosi odpłatności zgodnie z
Komunikatami i Zarządzeniami WMZPR za:
o składkę członkowską,
o opłatę startową za każdy zespół uczestniczący w rozgrywkach,
o wydanie licencji trenerskiej.
4. Klub ukarany, za niedopełnienie postanowień ujętych w niniejszym Regulaminie, jest
zobowiązany do ich terminowego uregulowania wg ujętych w nim zasad.
5. Wszelkie wpłaty należy dokonać przelewem na konto WMZPR.
6. Kluby będące gospodarzami zawodów pokrywają wszystkie koszty ich organizacji w
miejscu zawodów, w tym koszty delegacji sędziowskich i delegatów WMZPR, zgodnie z
zasadami i wg aktualnych stawek ustalonych przez ZPRP i WMZPR.
Wszystkie koszty delegacji powinny być rozliczone przed zawodami.
7. Kluby przyjezdne pokrywają koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, a także
ewentualnie inne związane z uczestnictwem członków swojego zespołu w zawodach w
charakterze gości.
8. W przypadku wyznaczenia przez WMZPR obserwatora funkcja na zawodach jest
bezpłatna. W przypadku obserwatora wyznaczonego na wniosek klubu funkcja ta jest
płatna przez ten Klub.
9. WMZPR pokrywa koszty zawodów powtórzonych z powodu naruszenia „Przepisów gry
w piłkę ręczną” przez sędziów lub wyznaczonych w innym terminie z uwagi na ich nie
przybycie na zawody (§ 16) i wyczerpaniu wszystkich możliwości prowadzenia zawodów
przez inne osoby będące na terenie obiektu oraz po zgłoszeniu tego faktu z miejsca
zawodów.
10. Koszty zawodów, które z przyczyn niezależnych od uczestniczących w nich zespołów:
a) nie doszły do skutku lub zostały przerwane przed rozpoczęciem drugiej połowy
(§ 16 ust. 9 pkt 1),
b) zostały przerwane w drugiej połowie i nie zostały dokończone w tym samym dniu
(§ 16 ust. 9 pkt 2),
są pokrywane po połowie przez zainteresowane kluby lub w przypadku braku
porozumienia pomiędzy zainteresowanymi klubami na podstawie decyzji KGiD WMZPR,
podejmowanej w oparciu o przedłożone mu przez oba kluby dokumenty źródłowe
potwierdzające poniesione przez nie koszty w związku z tymi zawodami.
§ 8 System rozgrywek
1.

Rozgrywki wojewódzkie, z udziałem co najmniej trzech drużyn w każdej kategorii
wiekowej, przeprowadza KGiD WMZPR według zaproponowanego przez siebie systemu,
a zatwierdzonego przez Zarząd WMZPR oraz KRO ZPRP. Informacja o systemach

2.

3.

4.

rozgrywek w danym sezonie zostaną podane w stosownym komunikacie przed
rozpoczęciem rozgrywek.
Jeżeli rozgrywki wojewódzkie nie są prowadzone, awans do dalszego etapu rozgrywek
centralnych jest możliwy wyłącznie w przypadku uczestnictwa drużyn(y) w rozgrywkach
organizowanych dla sąsiednich województw.
Do rozgrywek szczebla centralnego, z zastrzeżeniem wynikającym z ustaleń niniejszych
zasad dotyczących wojewódzkich rozgrywek barażowych, awans uzyskują dwa najwyżej
sklasyfikowane zespoły z rozgrywek wojewódzkich.
Zgodnie z § 36 oraz § 40 Zasad rozgrywek młodzieżowych, kluby których zespół uzyskał
awans do rozgrywek szczebla centralnego, zobowiązane są bezzwłocznie po uzyskaniu
awansu przekazać drogą mailową deklarację (załącznik nr 6) – do pobrania na stronie
WMZPR, z oznaczeniem miejsca zajętego przez dany zespół w rozgrywkach WMZPR (z
ewentualnym uwzględnieniem wyników rozgrywek barażowych). Kluby, które
zadeklarowały udział na szczeblu centralnym zobowiązane są wnieść opłatę startową na
konto ZPRP w wysokości 100 zł. – niezależnie od liczby zespołów, które reprezentować
będą dany klub w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu ZPRP.

§ 9 Zawody barażowe
Zapis wg § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – Zasad RM ZPRP
1. Szczegóły zasad przeprowadzania i oceny wyników barażowych określa załącznik nr 2 do
Zasad rozgrywek młodzieżowych obowiązujących w sezonie 2022/2023.
2. System barażowych rozgrywek wojewódzkich ustala KGiD WMZPR po konsultacji z
Komisją Szkoleniową WMZPR. System ten zatwierdza Prezydium Zarządu WMZPR.
§ 10 Terminarz rozgrywek oraz zawiadomienia o rozgrywkach.
1.

2.

3.

4.

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.
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.
Ustala się następujące godziny rozpoczęcia rozgrywania spotkań dla zespołów z tego
samego miasta:
o w niedziele i święta
09:00 – 18:00
o w soboty
09:00 – 19:00
o w pozostałe dni tygodnia
15:00 – 19:00
Ustala się następujące godziny rozpoczęcia rozgrywania spotkań dla zespołów z miast
oddalonych od siebie:
o ponad 50 km:
o w niedziele i święta
10:00 – 16:00
o w soboty
10:00 – 16:00

o w pozostałe dni tygodnia
15:00 – 18:00
o ponad 100 km:
o w niedziele i święta
11:00 – 16:00
o w soboty
11:00 – 16:00
o w pozostałe dni tygodnia
15:00 – 18:00
Za zgodą zespołu gości godziny rozpoczęcia spotkań w poszczególnych dniach mogą być
inne.
5. KGiD WMZPR ma prawo wyznaczyć godziny rozpoczęcia spotkań.
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.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się składanie
w/w wniosku na papierze klubowym z zastrzeżeniem, że zawiera on te same informacje,
które są na wzorze wniosku WMZPR.
Wnioski bez zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane.
Wnioski złożone bez zachowania co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia mogą podlegać
karze porządkowej.
7. Wniosek o zmianę terminu zawodów musi zawierać nowy termin spotkania oraz
uzasadnienie prośby.
Wnioskowany nowy termin zawodów powinien być wyznaczony w ramach danej rundy
(w przypadku systemu turniejowego - fazy) rozgrywek, czyli powinien zostać rozegrany
do momentu rozpoczęcia kolejnej rundy (fazy) rozgrywek – niespełnienie tego wymogu
podlegać będzie karze porządkowej.
UWAGA ! WNIOSKI NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW ZAWARTYCH W UST. 6 I 7
NIE UZYSKAJĄ AKCEPTACJI KGiD WMZPR
8. W I rundzie rozgrywek, za zgodą obu zespołów, może nastąpić zmiana gospodarza
zawodów:
a) jeżeli wniosek klubu wpłynie do KGiD WMZPR przed rozpoczęciem rozgrywek;
b) jeżeli wniosek w trakcie rozgrywek wraz ze zgodą przeciwnika wpłynie na minimum
7 dni przed terminem zawodów.
9. Odwołanie meczu w terminie krótszym niż 3 dni od daty jego pierwotnego wyznaczenia
może mieć miejsce jedynie z powodu zdarzeń losowych.
10. KGiD WMZPR ma prawo do przełożenia z urzędu zawodów w następujących
przypadkach:
a) udziału przynajmniej jednego zawodnika danego zespołu w akcjach szkoleniowych
ZPRP i WMZPR (na wniosek zainteresowanego klubu),
b) spowodowanych przyczynami siły wyższej lub wystąpienia zbiorowego zatrucia albo
innej choroby o charakterze zbiorowym,
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego klubu, bez
zgody przeciwnika.
11. Gospodarz zawiadamia pocztą elektroniczną przeciwnika oraz KGiD WMZPR o
godzinie i miejscu spotkania najpóźniej na 5 dni przed jego terminem. Ostatecznym
terminem składania zawiadamiania o meczu weekendowym jest każdorazowo
poniedziałek - godz. 14.00 i analogicznie przekładane mecze.
Wzór komunikatu meczowego/turniejowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu. Dopuszcza się stosowanie w/w komunikatu na papierze klubowym z

zastrzeżeniem, że zawiera on te same informacje, które są na wzorze komunikatu
meczowego/turniejowego WMZPR.
12. Gospodarz zawodów zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania
do umieszczenia w ESZR ZPRP skanu protokołu rozegranego spotkania, bądź jego
przesłania na adres mailowy WMZPR (biuro@wmzpr.pl) - ostatecznym terminem
dla meczów weekendowych jest każdorazowo poniedziałek - godz. 14.00. Oryginał
protokołu pozostaje w archiwum klubowym gospodarza zawodów.
W przypadku ostatniej kolejki spotkań wynik i skan protokołu winien być przesłany
bezzwłocznie po zakończeniu spotkania.
13. Wszelkie informacje, zawiadomienia o zawodach, zmianach terminów, uzgodnienia
pomiędzy zainteresowanymi klubami czy wyrażone zgody, akceptowane będą wyłącznie
po przedstawieniu ich w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 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.
W rozgrywkach Dzieci Młodszych (Dziewcząt i Chłopców) jako obowiązujące będą piłki
o rozmiarze „0”. Za zgodą osób odpowiedzialnych za poszczególne zespoły uczestniczące
w danym spotkaniu dopuszcza się piłki o numerze 1.
§ 12 Obowiązki Klubu będącego gospodarzem zawodów
Zgodnie z § 45, 46, – Zasad ZPRP
§ 13 Obowiązki zespołu gości
Zgodnie z § 48 – Zasad RM ZPRP
§ 14 Pozostałe sprawy organizacyjne
Zgodnie z § 49 – Zasad RM ZPRP
§ 15 Obiekty
1. W terminie do 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby zgłaszające się po raz pierwszy
do rozgrywek są zobowiązane nadesłać aktualny „Arkusz weryfikacyjny hali sportowej”.
Wzór arkusza weryfikacyjnego oraz wykaz zweryfikowanych obiektów zamieszczony jest
na stronie internetowej WMZPR.

2. Hale sportowe winny być weryfikowane przez WMZPR na wniosek Klubu.
3. Każdorazowo w przypadku modernizacji czy też remontu lub dokonania jakichkolwiek
zmian hali sportowej musi być dokonana jej ponowna weryfikacja.
4. Zawody w ramach oficjalnych rozgrywek muszą się odbywać wyłącznie w halach
sportowych z boiskiem spełniającym poniższe wymogi:
o wymogi „Przepisów gry w piłkę ręczną”,
o warunkowo obiekt dla rozgrywek młodzieżowych winien spełniać następujące
wymogi:
a) wymiary boiska minimum dla rozgrywek młodzików i młodziczek:
o 36 m x 18 m /przynajmniej jeden z tych wymiarów jest podstawą
warunkowego dopuszczenia obiektu do rozgrywek/
b) wymiary boiska minimum dla rozgrywek dzieci:
o 30 m x 15 m /przynajmniej jeden z tych wymiarów jest podstawą
warunkowego dopuszczenia obiektu do rozgrywek/
Mecze na halach niewymiarowych mogą być rozgrywane wyłącznie w kategorii dzieci
oraz młodziczka i młodzik, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w
zakresie odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich mogących stwarzać zagrożenie
elementów wyposażenia.
§ 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.
2. W przypadku nie przybycia sędziów (sędziego) w wyznaczonym terminie zawodów należy
odczekać z ich rozpoczęciem co najmniej 15 min., przy czym jeśli jeden z obecnych w
terminie sędziów oświadczy, że jego partner nie stawi się na zawody, to ten sędzia
zobowiązany jest prowadzić zawody sam i rozpocząć je o wyznaczonej godzinie.
Jeśli otrzymane od sędziów informacje wskazują, że stawią się oni na zawody z
opóźnieniem nie przekraczającym 60 min., to należy poczekać z ich rozpoczęciem do
przybycia sędziów. W przypadku, gdy nie są spełnione powyższe warunki to obowiązuje
tryb postępowania określony w ust. 3.
3. Jeżeli na zawody nie przybędzie jeden lub dwóch sędziów, to zastosowanie mają
następujące zasady:
1) w przypadku przybycia na zawody tylko jednego sędziego są one prowadzone
wyłącznie przez tego sędziego;
2) ile na 15 min. przed rozpoczęciem zawodów, uwzględniając jednakże ustalenia ust.
2, nie przybędzie żaden z wyznaczonych sędziów, to wówczas:
a) osoby odpowiedzialne za oba zespoły podejmują działania mające na celu
wskazanie spośród sędziów obecnych na obiekcie tych, którzy poprowadzą
zawody;

b) w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w przedmiotowej sprawie, zawody
prowadzą sędziowie wskazani w drodze uzgodnień pomiędzy osobami
odpowiedzialnymi za zespoły spośród sędziów obecnych na obiekcie sportowym;
c) jeśli nie osiągnięto porozumienia w przedmiotowej sprawie, to zawody prowadzą
sędziowie odrębnie wytypowani przez każdy zespół.;
Przy wyborze sędziów osoby odpowiedzialne za zespoły winny się kierować posiadaną
przez sędziów klasą.
Objaśnienie:
Jeżeli na obiekcie jest tylko jeden sędzia to wówczas wyłącznie on prowadzi zawody.
Jeżeli zawody rozpocznie jeden sędzia, to w ich trakcie nie może dołączyć drugi sędzia,
jak również nie może nastąpić jego zamiana;
4. W przypadku nieobecności na terenie obiektu jakiegokolwiek sędziego, zawody mogą być
sędziowane przez trenerów prowadzących zespoły uczestniczące w tych zawodach;
a) przez jednego z trenerów przy wyrażeniu zgody przez obydwu trenerów,
lub w drodze losowania;
b) przez dwóch trenerów przy braku zgody na rozwiązanie zawarte w pkt. 4a);
c) niedopuszczalne jest prowadzenie jednej połowy spotkania przez jednego z trenerów,
a drugiej przez drugiego;
d) każdy z tych przypadków winien być szczegółowo opisany w protokole zawodów;
5. Jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 2 i ust. 3 a trenerzy nie doszli do
porozumienia na podstawie zapisów zawartych w ust. 4. wówczas zawody nie mogą się
odbyć, a osoby odpowiedzialne za obydwa zespoły muszą niezwłocznie poinformować o
zaistniałej sytuacji KGiD WMZPR oraz dokonać stosownego wpisu do protokołu
zawodów opatrzonego ich podpisami;
6. Nie przybycie sędziów (sędziego) wyznaczonych(ego) w terminarzu rozgrywek do
prowadzenia zawodów mistrzowskich, o ile spełnione są warunki określone w ust. 3 pkt 1
i 2 nie może stanowić przyczyny ich nie rozegrania; nie przystąpienie do zawodów przez
zespół wskutek decyzji osoby odpowiedzialnej za zespół sprzecznych z ustaleniami ust. 3
pkt 1 i 2, jest podstawą do weryfikacji zawodów jako walkower dla przeciwnika i
obustronnego walkowera w przypadku odmowy rozegrania zawodów przez oba zespoły;
7. Prowadzenie zawodów przez osoby nie wyznaczone w terminarzu musi być w każdym
przypadku szczegółowo opisane w protokole zawodów.
8. Sędziowie upoważnieni są do przerwania zawodów w szczególności gdy:
1) zachowanie uczestników zawodów bądź widzów zagraża życiu lub zdrowiu osób
przebywających w obiekcie, w którym rozgrywane są zawody, a z tych przyczyn gra
nie może być wznowiona w ciągu 15 min. od jej przerwania;
2) zespół w ciągu 5 min. od demonstracyjnego opuszczenia boiska w trakcie gry
ponownie do niej nie przystąpi;
3) zdyskwalifikowany zawodnik bądź zdyskwalifikowana osoba towarzysząca nie
opuści strefy zmian w ciągu 5 min. od wydanej decyzji;
4) zawodnik lub osoba towarzysząca swym zachowaniem spowoduje poważne
zagrożenie zdrowia lub życia sędziów;

5) w trakcie meczu wystąpią i nie zostaną usunięte w ciągu 15 min. od przerwania gry
usterki w stanie technicznym obiektu lub sprzętu (z wyjątkiem wskazanych w pkt 6)
uniemożliwiające przeprowadzenie zawodów zgodnie z „Przepisami gry w piłkę
ręczną” i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
6) wskutek awarii w dostawie energii elektrycznej lub działania siły wyższej w obiekcie
nie można kontynuować zawodów, a przerwa w nich wyniosła ponad 60 min., przy
czym, jeśli okoliczności wskazują, że mecz będzie mógł być wznowiony po
dodatkowych 30 min. oczekiwania, to sędziowie winni wstrzymać się do tego czasu
z decyzją o przerwaniu zawodów.
9. Zawody przerwane z przyczyn niezależnych od obydwu zespołów:
1) przed rozpoczęciem II ich połowy muszą być powtórzone;
2) w trakcie II ich połowy i niedokończone w tym samym dniu muszą być dokończone
w innym terminie wyznaczonym lub zaakceptowanym przez KGiD WMZPR, a
uzgodnionym przez zainteresowane kluby, chyba że obydwa zespoły zrezygnują z
ich kontynuacji, a osoby odpowiedzialne za zespoły złożą odpowiednie pisemne
oświadczenia, które muszą być załączone do protokołu zawodów – w takim
przypadku zweryfikowany zostanie wynik zawodów w chwili ich przerwania.
§ 17. Nierozegranie zawodów bez usprawiedliwionej i istotnej przyczyny.
1. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z powodu nie przystąpienia do nich zespołu gości lub
gospodarzy bez usprawiedliwionej i istotnej przyczyny, klubowi przeciwnika - w terminie
jednego miesiąca od daty tych zawodów - przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem
pokrycia udokumentowanej szkody przez klub, którego zespół nie przystąpił do zawodów.
2. Decyzję w sprawie wysokości odszkodowania odpowiadającej faktycznie poniesionej
szkodzie podejmuje KGiD WMZPR na podstawie dokumentów źródłowych
dostarczonych przez zainteresowany klub.
3. Klub zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz przeciwnika musi je uregulować w
całości w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji KGiD WMZPR w tej sprawie, pod
rygorem kary grzywny.
Objaśnienie.
Zapisy pkt 1 – 3 są rozwiązaniem ostatecznym. Wszystkie kluby uczestniczące w
rozgrywkach zobowiązane są dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji nie
przystąpienia do zawodów. Możliwie najwcześniej powiadomić zespół przeciwny i
przedstawicieli odpowiednich komórek organizacyjnych WMZPR o niemożności
uczestniczenia w zawodach, w celu maksymalnego zredukowania zbędnych kosztów
organizacyjnych i finansowych.
§ 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", bezpośrednio
po zakończeniu spotkania w regulaminowym czasie gry. Również w miejscu do tego
przeznaczonym - "na korzyść" wskazuje się zwycięzcę zawodów - a więc drużynę "A" lub
"B" po zakończeniu wykonywania rzutów karnych, w których wyłoniony zostanie
zwycięzca.
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.
Szczegółowe opisy zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
§ 19 Wycofanie zespołu z rozgrywek
1. Wycofanie zespołu z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek wojewódzkich
powoduje automatyczne unieważnienie wyników wszystkich zawodów rozegranych przez
ten zespół.
2. 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.
3. Nieusprawiedliwione nie przystąpienie zespołu do zawodów wojewódzkich dwukrotnie w
cyklu rozgrywek powoduje automatyczne wycofanie zespołu z udziału w rozgrywkach.
4. Klub zespołu wycofującego się z rozgrywek wojewódzkich podlega ponadto karze
porządkowej w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.
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. W wyjątkowych sytuacjach KGiD WMZPR
może odstąpić od wymierzenia kary porządkowej.
6. Zespół, który w rozgrywkach wojewódzkich oddał walkowerem nawet jedno spotkanie nie
ma prawa awansu do rozgrywek szczebla centralnego.
§ 20 Weryfikacja wyników
Zgodnie z § 54 – Zasad RM ZPRP

§ 21 Kary
W zakresie postępowania dyscyplinarnego zastosowanie mają przepisy aktualnie
obowiązującego Regulaminu Dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem, iż do czasu
uchwalenia nowej treści Regulaminu Dyscyplinarnego w sezonie 2022/2023
zachowują moc uregulowania stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu
(Zasady wymierzania kar dyscyplinarnych).
§ 22 Protesty i odwołania
1. Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia „Przepisów gry w
piłkę ręczną” przez sędziów.
2. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczące interpretacji przez
nich „Przepisów gry w piłkę ręczną”, nie podlegają rozpatrywaniu.
3. Klubom przysługuje prawo wnoszenia protestu na piśmie w związku z rozegranymi
spotkaniami mistrzowskimi do KGiD WMZPR w terminie 48 godzin od daty rozegrania
spotkania zawodów pocztą elektroniczną, lub bezpośrednio w Biurze WMZPR .
4. W przypadku odrzucenia protestu przez KGiD WMZPR Klub ma prawo wnieść
odwołanie od decyzji do Zarządu WMZPR w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji na
piśmie wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 250 zł
5. Klub ma prawo w ciągu 7 dni wnieść odwołanie od orzeczeń KGiD WMZPR
(postanowień i decyzji) wymienionych w § 2 ust. 3 do Zarządu WMZPR zgodnie z § 2
ust. 5 i 6, po przednim wpłaceniu kaucji odwoławczej w wysokości 250 zł.
6. W przypadku odrzucenia protestu lub odwołania kaucja przepada na rzecz WMZPR.
7. W razie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja podlega zwrotowi organizacji
składającej protest lub odwołanie, najpóźniej w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.
8. Złożenie przez Klub odwołania od nałożonej przez KGiD WMZPR kary finansowej nie
zwalnia Klubu od wpłaty tej kary w terminie wyznaczonym przez KGiD WMZPR.
9. W przypadku odrzucenia protestu przez Zarząd WZPR Klub ma prawo wnieść odwołanie
do Komisji Odwoławczej ZPRP zgodnie z § 60 i § 61 Zasad RM ZPRP.
§ 23. Nagrody i awanse.
1. Po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich trzy pierwsze zespoły w każdej kategorii
rozgrywkowej otrzymują puchary i medale. W rozgrywkach Grup P w każdej kategorii
wiekowej zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa WMZPR.
W klasyfikacji pucharowej uwzględnione będą zespoły, które ze względów formalnych
będą posiadać uprawnienia do startu na szczeblu centralnym.
Zarząd WMZPR ma prawo ustalić i zatwierdzić inne formy nagród dla innych zespołów
i zawodników biorących udział w rozgrywkach, co ogłasza w stosownym komunikacie.
2. Zespoły po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich, uzyskują awans do wyższego
szczebla rozgrywek zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach RM ZPRP. Dotyczy to
rozgrywek:
o juniorek i juniorów,
o juniorek młodszych i juniorów młodszych,
o młodziczek i młodzików.

Rozgrywki w kategorii młodzik młodszy, dzieci i dzieci młodsze w sezonie 2022/2023
kończą się na szczeblu WMZPR.
3. W przypadku rezygnacji zespołu, który uzyskał awans do rozgrywek wyższego szczebla,
awans uzyskuje następny zespół, wg kolejności zajętych miejsc w rozgrywkach
wojewódzkich, zgodnie z zapisami zawartymi w § 37, Zasad RM ZPRP.
4. WMZPR przesyła do ZPRP po zakończeniu rozgrywek zgłoszenie zespołów, które
zadeklarowały udział w rozgrywkach szczebla centralnego, wg kolejności uzyskanych w
rozgrywkach miejsc.
§ 24. Inne postanowienia uzupełniające.
1. Wszyscy zawodnicy z pola gry danego zespołu muszą posiadać jednakowe, estetyczne
stroje, których kombinacja kolorów i deseni musi wyraźnie różnić się od strojów zespołu
przeciwnego. Wszyscy zawodnicy, występujący w danym zespole jako bramkarze muszą
posiadać ten sam kolor strojów różniących się od strojów obu zespołów i bramkarzy
zespołu przeciwnego. Koszulki zawodników muszą być oznaczone numerami o
wysokości co najmniej 20 cm na plecach, a 10 cm z przodu.
W przypadku, gdy oba zespoły przygotowane do gry będą posiadać jednakowe lub
podobne stroje, to wówczas do zmiany strojów zobowiązany jest zespół gości.
Sędziowie są zobowiązani występować w koszulkach kontrastujących z kolorem
koszulek obydwu zespołów.
2. Protokół zawodów wygenerowany w ESZR ZPRP lub według wzoru opublikowanego
przez ZPRP może zawierać do 16 zawodników wg kolejności numerów wzrastających,
trenera oraz nie więcej niż 3 inne osoby towarzyszące.
Skład zespołu wpisany do protokołu zawodów powinien zawierać niezbędną liczbę
zawodników (co najmniej pięciu) do ich rozpoczęcia i osoby towarzyszące.
Nazwiska i imiona zawodników oraz osób towarzyszących powinny być wygenerowane
elektronicznie lub w wyjątkowych przypadkach wpisane czytelnie, bez skreśleń, pismem
drukowanym lub technicznym (w przypadku gdy protokół nie jest generowany z ESZR
ZPRP). Oprócz rozgrywek Dzieci (Chłopców i Dziewcząt) i Dzieci Młodszych
(Chłopców i Dziewcząt) nie dopuszcza się innych protokołów, niż te wygenerowane z
ESZR ZPRP.
3. Zawody nie mogą się rozpocząć, jeżeli do protokołu zawodów nie jest wpisana co
najmniej jedna osoba towarzysząca danej drużynie, posiadająca licencję trenerską i
obecna w strefie zmian tej drużyny. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony w ciągu
15 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia zawodów, to sędziowie je odwołują.
4. Osoba towarzysząca wpisana na pierwszym miejscu w protokole zawodów jest osobą
odpowiedzialną za zespół i wyłącznie ona jest upoważniona do komunikowania się z
sekretarzem i mierzącym czas oraz ewentualnie z sędziami.
Przed rozpoczęciem zawodów do jej obowiązków należy zapewnienie przebywania w
strefie zmian wyłącznie zawodników i osób towarzyszących wpisanych do protokołu
zawodów. Osoba odpowiedzialna za zespół ma prawo wyznaczyć inną osobę
towarzyszącą lub zawodnika do losowania przed rozpoczęciem zawodów.

5. Przed zawodami osoba odpowiedzialna za zespół przedstawia do sprawdzenia sędziom
prowadzącym zawody, wygenerowaną w ESZR listę zawodników, trenera/ów i
pozostałych osób towarzyszących.
6. W strefie zmian miejsca mogą zajmować wpisani do protokołu zawodów zawodnicy,
trener i do 3 osób towarzyszących posiadających odpowiednie licencje.
Strefy zmian muszą być oznaczone liniami o długości co najmniej 30 cm, prostopadłymi
do linii bocznej boiska, na zewnątrz tej linii.
Strefa prowadzenia zespołu rozpoczyna się w odległości 3.5 m od linii środkowej boiska,
a kończy w odległości 12 m od linii środkowej.
7. Podpisany przez sędziów protokół zawodów zachowuje gospodarz zawodów w
archiwum klubowym. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia kserokopii
protokołu w dwóch egzemplarzach – dla zespołu gości i sędziów.
8. W kategorii juniorki i juniora gospodarz jest zobowiązany, natomiast w kategorii juniorki
młodszej i juniora młodszego zaleca się, prowadzenie rejestracji zawodów w sposób
ciągły, począwszy od rozpoczęcia meczu do czasu opuszczenia boiska przez sędziów.
9. W przypadku pozyskania partnera / sponsora rozgrywek, uczestnicy biorący w nich
udział zobligowani są do respektowania wytycznych WMZPR dot. zobowiązań
marketingowych.
§ 25. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy są zobowiązani do reprezentowania barw kadry województwa i uczestniczyć
we wszystkich akcjach szkoleniowych i zawodach, na które zostali powołani.
2. Jedyną usprawiedliwioną przyczyną nieobecności zawodnika w akcji szkoleniowej, na
którą został powołany jest zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy usprawiedliwiony
przez organizatora akcji.
3. W czasie trwania akcji szkoleniowej, na którą zawodnik został powołany, nie może on
uczestniczyć w imprezach i zawodach towarzyskich w innych barwach niż kadry
województwa, w tym również w macierzystym zespole klubowym.
4. Za nieprzestrzeganie powyższych zapisów dot. udziału w ramach akcji wojewódzkiej
zawodnik lub klub może być ukarany zgodnie z regulaminami wewnętrznymi WMZPR.
5. Zawodnicy wyznaczeni do reprezentacji kraju/województwa, a powołani na
zgrupowanie, konsultacje, zawody itp. podlegają kierownictwu ekip od chwili przybycia
na miejsce zbiórki do czasu zakończenia akcji.
6. Wszelkie wykroczenia dyscyplinarne podczas wyjazdów zagranicznych, zawodów w
kraju, zgrupowań i konsultacji podlegają karze jak czyny popełnione podczas trwania
zawodów.
7. Zawodnicy powołani na zgrupowania, konsultacje itp. mogą uczestniczyć w rozgrywkach
mistrzowskich, odbywających się w tym samym terminie, za zgodą organizatora akcji.
8. KGiD WMZPR ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego Klubu, dokonać zmiany
terminu zawodów mistrzowskich tego Klubu, którego przynajmniej jeden zawodnik
został powołany na zgrupowanie w czasie trwania rozgrywek.
9. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decydują Zasady rozgrywek
młodzieżowych ZPRP wraz z załącznikami.
10. 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.
11. Ostateczna interpretacja nie ujętych spraw, należy do KGiD WMZPR oraz Zarządu
WMZPR.
12. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach
szczególnych, nieuregulowanych jego postanowieniami przysługuje KGiD WMZPR i
Zarządowi WMZPR.
13. KGiD WMZPR zastrzega sobie prawo wprowadzanie uzupełnień niniejszego
Regulaminu rozgrywek w trakcie sezonu na podstawie aneksów, podanych w formie
pisemnej na stronie internetowej WMZPR, po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezydium
Zarządu WMZPR.
14. Decyzje KGiD WMZPR i Zarządu WMZPR podawane na stronie internetowej,
telefonicznie, faksem lub e-mailem są obowiązujące.
15. Sprawy związane ze zmianą barw klubowych określa Regulamin ZPRP Zmiany Barw
Klubowych i związane z tym Regulaminem inne dokumenty.
16. Z dniem wprowadzenia niniejszego regulaminu tracą ważność poprzednio wydane
regulaminy i zasady rozgrywek.
17. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu WMZPR nr 18/2022 z
dnia 06.09.2022 r.
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