Istotne zmiany w Regulaminie Rozgrywek Młodzieżowych
– wyciąg dla Klubów
§ 10 Terminarz rozgrywek oraz zawiadomienia o rozgrywkach.
11. Gospodarz zawiadamia pocztą elektroniczną lub przesyłką listową poleconą przeciwnika
oraz KGiD WMZPR o godzinie i miejscu spotkania najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.
zapis poprawiony
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.
§ 10 Terminarz rozgrywek oraz zawiadomienia o rozgrywkach.
12. Gospodarz zawodów zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania 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.
zapis poprawiony
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.
§ 21 Kary
wprowadzono zapis
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).
§ 24. Inne postanowienia uzupełniające.
zapis dodany
9. W przypadku pozyskania partnera / sponsora rozgrywek, uczestnicy biorący w nich udział
zobligowani są do respektowania wytycznych WMZPR dot. zobowiązań marketingowych.

Załącznik nr 7 do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych w sezonie 2022/2023
7. Za przewinienia klubów KGiD WMZPR będzie orzekała następujące kary porządkowe:
c) Nieprzystąpienie zespołu do zawodów – walkower + 250 zł + udokumentowane koszty
organizacyjne dla gospodarza lub koszty przejazdu dla drużyny gości;
zapis poprawiony
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.
7. Za przewinienia klubów KGiD WMZPR będzie orzekała następujące kary porządkowe:
f) Brak lub nieterminowe zawiadomienia o zawodach przeciwnika lub KGiD WMZPR – 100
zł.
zapis poprawiony
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;

