
REGULAMIN MISTRZOSTW (wersja na dzień 10 kwietnia 2017 r.) 

Preambuła  

 

Ideologia Mistrzostw Polski Masters oparta jest na zasadach „ Fair Play”. Każda decyzja jest 

podejmowana według tych reguł a wszelkie zachowania powinny być zgodne z ich duchem. 

  

1. Komitet Organizacyjny  

1) Mistrzostwa będą kierowane przez Komitet Organizacyjny. 

2) Komitet Organizacyjny decyduje o harmonogramie rozgrywek, czasie gry oraz odpowiada  

za wszelkie kwestie związane z Mistrzostwami.  

3) W skład komitetu wchodzą: Joanna Pietruszka, Monika Bilińska, Patrycja Jugo, Edyta Pantol, 

Anna Wernicka, Joanna Klaczko, Róża Kruszczak i Paulina Szczygieł-Gowin. 

2. Termin i sposób zgłaszania, akredytacje i lista uczestników  

1) Termin zgłaszania drużyn upływa 20 kwietnia 2017 r. Do tego dnia należy wysłać listę 

zawodników na adres e-mail lsshandball@wp.pl oraz wpłacić wpisowe w wysokości 600 zł na 

konto Lubińskiego Stowarzyszenia Sportowego HANDBALL, Czerniec 2A, 59-300 Lubin, nr 

rachunku bankowego: 05 1020 3017 0000 2902 0389 0522, tytuł przelewu: DAROWIZNA – 

nazwa drużyny oraz kategoria. 

2) Liczba uczestników dla jednej drużyny wynosi maksymalnie 16 osób plus kierownicy drużyn i 

trenerzy (w liczbie nie większej niż 4 osoby). Zawodnik  nie  może  znajdować się  na  więcej 

niż jednej liście. 

3) Akredytacja jest obowiązkowa dla każdej drużyny i nie będzie udzielona, jeśli nie zostały 

uregulowane wszelkie należności i nie zostały spełnione wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu. 

4) Do akredytacji należy stawić się z listą zawodników, dowodami osobistymi zawodników lub 

paszportami lub kartą stałego pobytu oraz oświadczeniami o stanie zdrowia oraz 

potwierdzeniem wpłaty wpisowego. Szczegóły dotyczące akredytacji zostaną podane na 

stronie internetowej www.zaglebie.lubin.pl zakładka MASTERS. 

5) Wszelkie rejestracje dodatkowych zawodników po terminie wskazanym w punkcie                                  

2 podpunkcie 1 leżą w gestii Komitetu Organizacyjnego są kwestią indywidulanie 

rozpatrywaną.  

3. Kategorie 

1. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są: 

1) mężczyźni w kategoriach:  

a) +50 (urodzeni w roku 1967 i wcześniej),  

b) +45 (urodzeni w latach 1972 i wcześniej),  

c) +35 (urodzeni w latach 1982 i wcześniej),  

2) kobiety w kategorii +33 (urodzone w roku 1984 i wcześniej). 

4. Odprawa Techniczna  

Miejsce i termin odprawy technicznej podany będzie na stronie internetowej www.zaglebie.lubin.pl 

zakładka MASTERS. Tam  zostaną  podane miejsca  rozgrywek oraz  harmonogram  Mistrzostw. 

5. Stroje sportowe  

1. Każda drużyna powinna posiadać dwa komplety strojów w różnych kolorach.  

2. Barwy strojów będą sprawdzane przez sędziów przed każdym meczem.  

3. Jeżeli sędziowie zadecydują, że barwy są zbliżone, to drużyna wymieniona na drugim miejscu  

w harmonogramie rozgrywek jest zobowiązana do zmiany strojów zapewniających odpowiedni 

kontrast.  

4. Zawodnicy muszą grać z tym samym numerem na koszulce przez całe Mistrzostwa 

(niezależnie od kompletu stroju). 
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6. Protokoły meczowe  

Protokoły meczowe powinny być sprawdzone i podpisane przez osobę odpowiedzialną za drużynę  

oraz przekazane na stolik sędziowski mierzący czas przed rozpoczęciem meczu. 

 

7. Czas gry, wykluczenia i przerwa dla drużyny:  

1. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z „Przepisami gry w piłę ręczną ZPRP” za wyjątkiem 

czasu gry, przerwy dla drużyny oraz czasu wykluczenia. 

2. Mecze eliminacyjne rozgrywane będą 2x12 minut (z 1 min. przerwą), bez możliwości 

skorzystania z przerwy dla drużyn (time-out), wykluczenie dla zawodnika:1 min. 

3. Mecz o trzecie miejsce i  finał Mistrzostw rozgrywany będzie 2x12 min. (z 2 min. przerwą) oraz 

możliwością skorzystania z czasu dla drużyny (time-out) po 1 min. w meczu, wykluczenie dla 

zawodnika:1 min. 

4. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry wynik zostanie rozstrzygnięty w konkursie 

rzutów karnych (w eliminacjach – 3 zawodników, w meczach finałowych – 5 zawodników). 

8. Koordynatorzy 

Organizator wyznaczy koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za sprawny przebieg rozgrywek  

na halach, ich dane zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.zaglebie.lubin.pl zakładka MASTERS. 

9. Sędziowie  

1. Nominacji 16-stu sędziów dokona Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

2. Na każdej hali zostanie wyznaczony sędzia główny, który będzie odpowiedzialny za pracę 

sędziów na hali.  

3. Sędzia główny posiada uprawnienie do podejmowania suwerennych decyzji  

w kwestiach dotyczących rozgrywek. 

10. Sprawy dyscyplinarne i protesty  

Wszelkie sprawy sporne należy wnosić do Komitetu Organizacyjnego. 

11. Nagrody  

1. Zespoły, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymują medale w ilości 16 sztuk,  puchary                                 

i dyplomy, pozostałe drużyny dyplomy uczestnictwa.  

2. Przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla najskuteczniejszego 

zawodnika/zawodniczki, najlepszego zawodnika/ zawodniczki (technika), najlepszego 

bramkarza/bramkarki w każdej z kategorii. 

 

Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą przedstawione podczas akredytacji.  

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, informacja o zmianach 

zostanie udostępniona na stronie internetowej www.zaglebie.lubin.pl w zakładce MASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia 

Sportowego Handball. 

 

Lubin, 10 kwietnia 2017 r.  
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