
 

Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn 
na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2022/2023 

  
1. Podmiotem organizującym rozgrywki o Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn na szczeblu 

wojewódzkim jest Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej, zwany dalej WMZPR. 
2. Organem prowadzącym te rozgrywki jest Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR, 

a kluby w nich uczestniczące bezpośrednio podlegają temu organowi w sprawach 
związanych z rozgrywkami. 

3. Bieżące decyzje w sprawach organizacyjnych związanych z przebiegiem rozgrywek 
podejmuje KGiD WMZPR, która prowadzi także postępowania porządkowe i wydaje 
orzeczenia w sprawach naruszenia przepisów przez kluby, zawodników, trenerów 
i osoby towarzyszące w trakcie zawodów oraz okolicznościach bezpośrednio związanych z 
udziałem w nich. 

4. Jeżeli w danym regulaminie jest mowa o zawodniku, dotyczy to również zawodniczkę. 
5. Kary: 

a) w przypadku naruszenia przepisów podlegających karom porządkowym, 
za których podstawę przyjmuje się “Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej II ligi kobiet i 
mężczyzn w sezonie 2022/2023”, w tym dyskwalifikacje czasowe, odsunięcie od 
określonej liczby zawodów; 

b) orzeczone kary, które swym wymiarem przekraczają czas lub liczbę spotkań Pucharu 
Polski na szczeblu wojewódzkim, przekazane zostaną kompetencji odpowiednich 
organów, w których uczestniczy dana drużyna: KRO ZPRP (Liga Centralna, I Liga 
i Puchar Polski ZPRP) oraz KGiD WMZPR (II Liga Kobiet i Mężczyzn 
oraz rozgrywki wojewódzkie); 

c) ewentualne kary finansowe nakładane będą w wymiarze nie przewyższającym kar 
określonych w “Regulaminie rozgrywek w piłce ręcznej II ligi kobiet 
i mężczyzn w sezonie 2022/2023”. 

6. W rozgrywkach uczestniczą drużyny klubów zrzeszonych w WMZPR: 
- w trybie obligatoryjnym: drużyny uczestniczące w rozgrywkach ZPRP – Ligi Centralnej 
Mężczyzn; 
- zgłoszone w trybie deklaratywnym: pozostałe drużyny (I liga kobiet, I Liga Mężczyzn /gr. A, 
B, C, D/, II liga, III liga, Juniorki/Juniorzy i inne).  
W rozgrywkach nie mają prawa uczestniczyć młodziczki i młodzicy. 

7. Rozgrywki odbywają się systemem pucharowym – jeden mecz bez rewanżu, którego 
gospodarzem jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej, a w przypadku drużyn tej samej klasy 
gospodarz spotkania wyłaniany w drodze losowania. 

8. Kojarzenie par na kolejnych szczeblach rozgrywek (poza finałem) odbywa się 
w drodze losowania z zastrzeżeniem zawartym w pkt 13. Zasady i formę losowania ustala 
WMZPR. 

9. Organizatorem meczu finałowego jest WMZPR, który może powierzyć funkcję organizatora 
innemu podmiotowi. 



 
10. Wszystkie mecze muszą się zakończyć zwycięstwem jednej z drużyn. Jeżeli 

w podstawowym czasie gry wynik jest nierozstrzygnięty, to o wyłonieniu zwycięzcy decydują 
rzuty karne wykonywane w seriach po 5 rzutów (każda drużyna). 

11. Kluby będące gospodarzami zawodów pokrywają wszelkie koszty ich organizacji. 
Kluby przyjezdne pokrywają wszelkie koszty związane z uczestnictwem swojej drużyny w 
zawodach w charakterze gości. 
Opłata wpisowego za udział w rozgrywkach w sezonie 2022/2023 wynosi 100 zł. 

12. Rozgrywki odbywają się w terminach wyznaczonych przez KGiD WMZPR  i ich zmiana, może 
nastąpić wyłącznie za zgodą drużyny przeciwnej i zatwierdzeniu terminu przez organ 
prowadzący. 
Planowany termin rozpoczęcia  rozgrywek – 14 września 2022 r. 
Termin zakończenia rozgrywek wojewódzkich – 28 września 2022 r. 

13. W przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn zostanie wprowadzona runda wstępna. Jako 
podstawową zasadę obowiązującą przy losowaniu rundy wstępnej przyjęte będą 
następujące założenia: 
a) rejonizacja, 
b) drużyny z tego samego klubu nie spotkają się ze sobą w rundzie wstępnej 

oraz w ćwierćfinałach tych rozgrywek. 
14. Zgłoszenia do rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim przyjmowane są do 

07.09.2022 r. 
15. Obsady sędziów dokona Komisja Sędziowska WMZPR. 
16. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie za podstawę przyjmuje się zapisy 

“Regulaminu rozgrywek w piłce ręcznej II ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2022/2023”. 
17. Drużyny występujące w finale obydwu kategorii otrzymują pamiątkowe puchary (zarówno 

zwycięzca jak i przegrany). Przewidziane są również nagrody indywidualne – 
statuetki/plakietki dla najlepszego zawodnika w każdej z drużyn. 

18. Zwycięzca rozgrywek PP na szczeblu wojewódzkim uzyskuje awans do rozgrywek PP na 
szczeblu krajowym. 

19. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach 
w nim nieuregulowanych przysługuje: 
a) Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR – w pierwszej instancji; 
b) Zarządowi WMZPR   – w drugiej instancji. 
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