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KOMUNIKAT nr 17/2015/2016 
DZIAŁU ORGANIZACJI ROZGRYWEK ZPRP 

z dnia  26 kwietnia 2016 r. 
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH 

1/2 finałów 6 – 8 maj 2016 r. 
 
Grupa M  organizator – UKS Varsovia  
   e-mail: varsovia@varsovia.waw.pl;   
 
1. UKS Varsovia   varsovia@varsovia.waw.pl   
2. MKS Zagłębie Lubin  sekretariat@zaglebie.lubin.pl  
3. GTPR Vistal Gdynia  klub@vistal.pl  
4. KPR Jelenia Góra SMS Karpacz sekretariat@kprjeleniagora.pl   
 
06.05.2016 r. (piątek)  07.05.2016 r. (sobota)  08.05.2016 r.(niedziela) 
 
MPJMK / 67  2 – 3    MPJMK / 69  4 – 2   MPJMK / 71  3 – 4  
MPJMK / 68 1 – 4    MPJMK / 70  1 – 3   MPJMK / 72  1 – 2 
 
Sędziowie:  Czeremcha – Kosiński ; Miechowski - Słowiński 
Sędzia główny: Aleksander Madejak 
 
Grupa N  organizator – Korona Handball Kielce     

e-mail: biuro@koronahandball.pl   
     

1. Korona Handball Kielce  biuro@koronahandball.pl   
2. MTS Kwidzyn   mtskwidzyn@mtskwidzyn.pl   
3. MOSM Tychy   kwillem@poczta.onet.pl   
4. MKS Sambor Tczew  sambortczew@onet.pl   
 
 
06.05.2016 r. (piątek)  07.05.2016 r. (sobota)  08.05.2016 r.(niedziela) 
 
MPJMK / 73  2 – 3    MPJMK / 75  4 – 2   MPJMK / 77  3 – 4  
MPJMK / 74  1 – 4    MPJMK / 76  1 – 3   MPJMK / 78  1 – 2 
    
Sędziowie: Bosak – Hagdej ; Lubecki - Pieczonka 
Sędzia główny: Grzegorz Budziosz 
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1. Zobowiązuje się kluby do bezwzględnego przestrzegania Zasad rozgrywek młodzieżowych 
ZPRP obowiązujących w sezonie  2015/2016 (obowiązki gospodarza reguluje § 43 i § 44 
Zasad).  

2. Trener prowadzący zespół musi legitymować się licencją trenerską zgodną z uchwałą 
Zarządu ZPRP nr 30/13 z 1.09.2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów 
piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF, lub IHF i aneksu 
do tej uchwały, tj. co najmniej aktualną licencją C.  

3. Maksymalna stawka osobodnia : 
a. 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych brutto) dla zakwaterowania w hotelu, hostelu, motelu 

i innym obiekcie o podobnym standardzie wraz z wyżywieniem. 
b. 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych brutto) dla zakwaterowania w internacie, bursie lub 

innym obiekcie o podobnym standardzie wraz z wyżywieniem, 
4. Orzeczenia lekarskie, wydane jedynie przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej, a w przypadku braku lekarza specjalisty lekarza medycyny posiadającego 
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny 
sportowej (tak zwany certyfikat PTMS), o zdolności zawodniczek do udziału w zawodach są 
ważne bez terminowo, chyba że wpis na orzeczeniu wskazuje inny termin. 

5. Kluby nie uczestniczące do tej pory w rozgrywkach szczebla centralnego, zobowiązane są do 
wpłacenia na konto ZPRP (z dopiskiem „rozgrywki młodzieżowe”) wpisowego do rozgrywek 
w wysokości 100.00 zł. Jedna wpłata dotyczy wszystkich kategorii wiekowych. 

6. Dowód wpłaty wpisowego, potwierdzoną przez WZPR listę zgłoszeń oraz badania lekarskie 
należy przedstawić sędziemu głównemu na odprawie technicznej. Trenerzy oraz osoby 
towarzyszące muszą posiadać obowiązującą licencję pod rygorem sankcji przewidzianej 
regulaminem. 

7. Do protokołów zawodów należy wpisywać dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, ponieważ 
zgodnie z Regulaminem w zawodach mogą uczestniczyć tylko 3 młodziczek. 

8. Kluby zobowiązane są do dostarczenia do właściwego WZPR listy zgłoszeń do rozgrywek  
w formie elektronicznej i papierowej oraz posiadania potwierdzonej przez właściwą KGiD 
w/w listy podczas odprawy technicznej. 

9. Zespoły nie mogą być uzupełniane zawodnikami z innych klubów. 
10. Mecze w pierwszy dniu zawodów (piątek) nie mogą być rozgrywane wcześniej niż  

o godzinie 15.00. 
11. Komisarz Rozgrywek przypomina, że z dniem 11 maja 2016 r. upływa termin składania 

wniosków na realizatorów imprez finałowych w kategorii wiekowej juniorka młodsza. 
Odpowiednie dokumenty (regulamin i wniosek) są do pobrania na stronie www.zprp.pl  
w zakładce Regulaminy (Regulacje dotyczące rozgrywek młodzieżowych). 
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