
Regulamin nadawania klas sportowych 

zawodnikom piłki ręcznej 

§ 1 
Zakres przedmiotowy Regulaminu 

Regulamin nadawania klas sportowych zawodnikom piłki ręcznej, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa w szczególności: 

1) stopnie klas sportowych, normy dla poszczególnych klas sportowych oraz okresy 

ważności tych klas; 

2) procedurę składania wniosków o nadanie klasy sportowej, wydawania zaświadczeń  o 

nadaniu klasy sportowej oraz pobierania opłat administracyjnych z tego tytułu; 

3) zakres prowadzenia ewidencji  wydanych zaświadczeń o wydaniu klasy sportowej. 

 

§ 2 
Stopnie klas sportowych 

W ZPRP wyróżnia się następujące stopnie klas sportowych: 

1) mistrzowska międzynarodowa, 
2) mistrzowska, 
3) pierwsza, 
4) druga, 
5) młodzieżowa. 

 
§ 3 

Normy dla klas sportowych 

1. Normy dla poszczególnych klas sportowych zostały określone w 

załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Podstawowym dokumentem weryfikującym uzyskane normy są 

oryginały protokołów zawodów oraz zestawienia zbiorcze dla poszczególnych 

rozgrywek sporządzane przez Kolegium Ligi ZPRP oraz podmioty 

wyszczególnione w § 5. 

§ 4 
Okresy ważności klas sportowych 

Okres ważności klasy sportowej wynosi: 

1) dla klasy mistrzowskiej międzynarodowej – 4 lata od dnia uzyskania 

normy; 

2) dla klasy mistrzowskiej i I klasy – 2 lata od dnia uzyskania normy; 

3) dla klasy II i klasy młodzieżowej – 1 rok od dnia uzyskania normy. 

 

     § 5 
  Klasy sportowe dla zawodników piłki ręcznej 

1. Klasy sportowe nadaje się zawodnikom i zawodniczkom piłki ręcznej 

uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez 

Kolegium Ligi ZPRP oraz zawodnikom i zawodniczkom reprezentujących 



Polskę w spotkaniach międzypaństwowych, igrzyskach olimpijskich oraz 

mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. 

2. Klasy sportowe nadaje się również zawodnikom i zawodniczkom piłki 

ręcznej uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Kolegium Ligi 

ZPRP i prowadzonych na podstawie umów przez inne podmioty, w tym przez 

wojewódzkie związki piłki ręcznej. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rozgrywkach piłki ręcznej, rozumie 

się przez to rozgrywki młodzieżowe i seniorskie, zarówno w kategorii kobiet, 

jak i mężczyzn. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zawodach piłki ręcznej, rozumie się 

także zawody piłki ręcznej plażowej. 

 

§ 6 
Wniosek o nadanie klasy sportowej 

1. Klasy sportowe, o których mowa w § 2, nadaje Związek Piłki Ręcznej 

w Polsce. 

2. Klasę sportową nadaje się na pisemny wniosek zainteresowanego 

zawodnika. 

3. Wniosek o nadanie klasy sportowej składa się do Działu Organizacji 

Szkolenia ZPRP. 

4. Wniosek o nadanie klasy sportowej powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko zawodnika, 

2) datę urodzenia zawodnika, 

3) nazwę klubu macierzystego, 

4) numer licencji zawodniczej, 

5) sezon sportowy i rodzaj rozgrywek będących podstawą nadania klasy 

sportowej. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 7 
Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej 

1. Po zakończeniu postępowania Dział Organizacji Szkolenia ZPRP 

przygotowuje zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy klasy sportowej. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na oryginalnym 

druku ZPRP.  

3. Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej powinno zawierać: 

1) numer kolejny, 

2) imię i nazwisko zawodnika, 

3) datę urodzenia zawodnika, 

4) przynależność klubową zawodnika, 

5) stopień nadanej klasy sportowej, 

6) podstawę i okres ważności klasy sportowej. 

 



4. Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej powinno być podpisane przez 

dwie osoby spośród sprawujących w ZPRP następujące funkcje: Prezes 

Związku, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura i Dyrektor Sportowy ZPRP. 

5. Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej może być wydane, jeżeli 

została uiszczona opłata administracyjna, o której mowa w § 8. 

 

§ 8 
Opłaty administracyjne 

1. ZPRP pobiera opłaty za wydanie zaświadczenia o nadaniu klasy 

sportowej.  

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przez Zarząd 

ZPRP w formie uchwały.  

3. Prezes Związku może – na wniosek Dyrektora Sportowego ZPRP – 

zwolnić zainteresowanego zawodnika z całości lub części opłat 

administracyjnych. 

§ 9 
Ewidencja zaświadczeń 

 

1. Dział Organizacji Szkolenia ZPRP prowadzi ewidencję wydanych 

zaświadczeń o nadaniu klasy sportowej. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, winna zawierać w szczególności: 

1) numer bieżący zaświadczenia, 

2) imię i nazwisko zawodnika, 

3) datę urodzenia zawodnika, 

4)  nazwę klubu macierzystego, 

5) stopień nadanej klasy sportowej, 

6) datę ważności klasy sportowej, 

7) podstawę nadania klasy sportowej, 

8) datę i sposób wysłania zaświadczenia. 

 


