Załącznik nr 7 do
Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych
w sezonie 2022/2023

Zasady wymierzania kar dyscyplinarnych w Rozgrywkach
Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2022/2023
1. Za nieprzestrzeganie „Przepisów gry w piłkę ręczną”, regulaminów i zarządzeń organów
prowadzących rozgrywki kluby, zawodnicy i osoby towarzyszące będą karane zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Nie wpłacenie kary porządkowej ujętej w komunikatach KGiD WMZPR w wyznaczonym
terminie spowoduje nałożenie kary porządkowej w celu przymuszenia, a w skrajnym
przypadku zawieszenie Klubu w rozgrywkach.
3. Za przewinienia zawodników, KGiD WMZPR będzie orzekała następujące kary
porządkowe:
a) Wybitnie niesportowe zachowanie tj: w przypadku naruszeń Przepisów Gry,
podlegających karaniu na podstawie przepisu 8:10 i 8:9 – kara odsunięcia
1 – 6 spotkań.
b) Szczególnie niebezpieczne, brutalne zagrania lub wyjątkowo lekkomyślne
zachowanie wobec przeciwnika, podlegające karaniu na podstawie przepisu 8:6, na
podstawie opisu w protokole zawodów - kara odsunięcia 1 - 6 spotkań.
c) Niesportowe zachowanie przed lub po zawodach, w sytuacjach wskazanych w
przepisie 16:11, opisane przez sędziów w protokole zawodów bądź w pisemnym
sprawozdaniu - kara odsunięcia 2 – 6 zawodów.
d) Dyskwalifikacja z opisem w ostatniej minucie meczu: kara odsunięcia- 1 - 6 spotkań.
e) W sytuacji, gdy zawodnik występuje w dwóch młodzieżowych kategoriach
wiekowych w danym sezonie i zostaje zawieszony w jednej z nich, nie może brać
również udziału w meczach drugiej kategorii wiekowej, dopóki nie odbędzie kary w
kategorii, w której został zawieszony.
f) W sytuacji, gdy ukarany zawodnik kategorii młodzieżowych (junior – junior
młodszy) występuje również w rozgrywkach seniorów decyzje w sprawach udziału
w tych rozgrywkach przekazywane będą do kompetencji KRO ZPRP.
g) W sytuacjach wyjątkowych KGiD WMZPR może podjąć decyzję wskazującą sposób
odbycia kary zawieszenia odmienny od wymienionych w ust. e i f.
4. Za przewinienia trenerów i osób towarzyszących KGiD WMZPR będzie orzekała
następujące kary porządkowe:
a) za pierwszą czerwoną kartkę lub jej równoważniki (4 pkt karne) – automatyczna kara
odsunięcia od udziału w 1 spotkaniu + kara porządkowa dla klubu w wys. 200 zł;

b) za drugą czerwoną kartkę (8 punktów karnych) lub jej równoważniki (podwajane
punkty karne) – automatyczna kara odsunięcia od udziału w 2 spotkaniach + kara
porządkowa dla klubu w wys. 400 zł;
c) za trzecią czerwoną kartkę lub jej równoważniki (12 pkt karnych) – automatyczna
kara odsunięcia od udziału w 3 spotkaniach + kara porządkowa dla klubu w wys. 600
zł;
d) przyjmuje się następujące równoważniki:
- pierwsza czerwona kartka
- wykluczenie
- żółta kartka

= 4 pkt karne
= 2 pkt karne
= 1 pkt karny

- druga czerwona kartka
- wykluczenia po 4 punktach karnych na koncie
- żółte kartki po 4 punktach karnych na koncie

= 8 pkt karnych
= 4 pkt karne
= 2 pkt karne

- trzecia czerwona kartka
- wykluczenie po 8 punktach karnych na koncie
- żółta kartka po 8 punktach karnych na koncie

= 12 pkt karnych
= 6 pkt karne
= 3 pkt karne

- Kolejne kary i konsekwencje wg analogicznej gradacji po 12 punktach karnych.
e) Otrzymana czerwona kartka nie anuluje wcześniej otrzymanych żółtych kartek i
wykluczeń;
f) W przypadku otrzymania w jednym meczu żółtej kartki, wykluczenia, a następnie
czerwonej kartki zalicza się na konto kar wszystkie te kary;
g) Na łączny poczet kar zaliczają się kartki i wykluczenia ze wszystkich kategorii
rozgrywek młodzieżowych;
h) Niesportowe zachowanie przed i po zawodach – odsunięcie 1 - 6 zawodów + kara
porządkowa dla Klubu 200 – 400 zł.
i) Wybitnie niesportowe zachowanie po zawodach – odsunięcie 2 - 10 spotkań + kara
porządkowa 300 – 600 zł.
5. Czasowe kary dyscyplinarne nałożone na zawodników i osoby towarzyszące nieodbyte do
końca rozgrywek wojewódzkich danego sezonu będą wyegzekwowane od:
a) zespołów, które awansowały do rozgrywek szczebla centralnego – w ramach tych
rozgrywek,
b) zespołów, które nie awansowały do rozgrywek szczebla centralnego – w
rozgrywkach wojewódzkich następnego sezonu.
6. Kary, o których mowa w ust. 5 zostaną wyegzekwowane niezależnie od ewentualnej
zmiany kategorii wiekowej lub przynależności klubowej osoby ukaranej.
W przypadku nie odbycia nałożonej kary z powodu zakończenia uczestnictwa danego
zawodnika w rozgrywkach młodzieżowych decyzje w sprawie ich wyegzekwowania
przekazane będą do kompetencji KRO ZPRP.

7. Za przewinienia klubów KGiD WMZPR będzie orzekała następujące kary porządkowe:
a) Pierwsze przewinienie mniejszej wagi – kara upomnienia;
b) Wycofanie zespołu z rozgrywek w kategoriach:
– młodziczka, młodzik, juniorka młodsza, junior młodszy, juniorka, junior – 500 zł;
– dzieci (dziewczęta i chłopcy) – 250 zł;
– dzieci młodsze (dziewczęta i chłopcy) – bez kary;
c) Nieprzystąpienie zespołu do zawodów – walkower + 500 zł + udokumentowane
koszty organizacyjne dla gospodarza lub koszty przejazdu dla drużyny gości –
przy drugim nieprzystąpieniu kara finansowa wynosi 750 zł, trzecim i każdym
kolejnym razem kara finansowa wynosi 1000 zł.
d) Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika – 100–250 zł oraz walkower dla
przeciwnika.
e) Przełożenie lub rozegranie meczu bez zgody KGiD WMZPR – 100 zł.
f) Przewinienia dotyczące zawiadamiania i przekładania spotkań skutkujące
nałożeniem kary porządkowej w wysokości 20 zł (rozliczane dwa razy w sezonie
w miesiącach grudzień i czerwiec):
- brak zawiadomienia meczowego;
- nieterminowe zawiadomienie przeciwnika lub KGiD WMZPR;
- nieterminowy wniosek o przełożenie;
- wnioski o przełożenie nie zawierające nowego terminu zawodów;
- drugie i każde kolejne przełożenie danego spotkania / turnieju;
g) Brak napojów dla zespołu przeciwnego lub sędziów – 100 zł.
h) Brak protokołu zgodnego z wymogami ZPRP i KGiD WMZPR /wymóg
generowania protokołów z ESZR ZPRP i skreślenia w protokole/ –100zł
i) Inne niedociągnięcia organizacyjne związane z rozgrywkami – 100 - 500 zł.

