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PRZEPISY KWALIFIKACYJNE ZPRP DLA ZAWODNIKÓW
Podstawowe zasady
§ 1.
Niniejsze Przepisy Kwalifikacyjne Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) mają
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zawodniczek i zawodników
uprawiających wyczynowo piłkę ręczną.
Status zawodnika
§ 2.
Zawodnicy organizacji zgłoszonych do ZPRP
profesjonalnych lub zawodników amatorów.

mają

status

zawodników

Zawodnicy amatorzy
§ 3.
3.1. Zawodnicy nie mający podpisanej umowy z ich klubem lub ZPRP i nie
otrzymujący nic więcej i ponad to niż zwyczajowe pokrycie kosztów związanych
uczestnictwem w rozgrywkach są nazywani zawodnikami amatorami.
3.2. Zwyczajowe koszty, których pokrywanie nie ma wpływu na status zawodnika
obejmują koszty podróży, przejazdów i zakwaterowania, odzieży sportowej,
ubezpieczenia oraz udziału w treningach.
3.3. Zawodnicy amatorzy podlegają obowiązkom w macierzystym klubie z dniem
podpisania wniosku licencyjnego na kolejny cykl rozgrywkowy.
3.4. Zawodnik, który nie ukończył 18 lat może podpisać kartę zawodniczą i wniosek
licencyjny wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Zawodnicy profesjonalni
§ 4.
4.1. Zawodnicy otrzymujący od klubu więcej niż i ponad zwyczajowe pokrycie
kosztów, o których mowa w § 3 muszą mieć podpisaną umowę z ich klubem lub
ZPRP. Tacy zawodnicy są nazywani profesjonalnymi.
4.2. Każdy klub – pod rygorem utraty praw - corocznie do dnia 30 września
obowiązany jest przekazywać listę zawodników profesjonalnych do Komisarza
Zmiany Barw Klubowych ZPRP jak również zobowiązany jest umieścić tych
zawodników na platformie EHF Family. Konieczność umieszczenia zawodników
na platformie EHF Family nie dotyczy zawodników poniżej 16 roku życia.
4.3. Zawodnicy amatorzy podpisujący kontrakt w trakcie sezonu rozgrywkowego
muszą być zgłoszeni do Komisarza Zmiany Barw Klubowych ZPRP w ciągu 7 dni
od daty podpisania kontraktu.
4.4. Wszyscy zawodnicy profesjonalni muszą być w posiadaniu spisanej umowy z
ich klubem.
4.5. Umowy określające prawa i obowiązki obu stron winny być zawierane na
ustalony w umowie czas. Umowa musi być sporządzona wg obowiązującego
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wzoru (załącznik nr 1) w dwóch egzemplarzach z czego jeden egzemplarz
otrzymuje zawodnik, a jeden klub. Umowa wygasa po upływie okresu, na jaki
została zawarta. Zawodnik junior również może być zawodnikiem
profesjonalnym, przy czym jeżeli jest niepełnoletni umowa musi być podpisana
również przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.
4.6. Jeżeli zawodnik podpisze dwa lub więcej kontraktów (z wyjątkiem
wypożyczenia), to wówczas za ważny uważa się ten z nich, który został zawarty
zgodnie z przepisami prawa i jako pierwszy przedstawiony w rozumieniu
n/przepisów lub Regulaminu zmiany barw klubowych.
4.7. W przypadku zaistnienia sporu między stronami kontraktu jego odpis ma być
udostępniony ZPRP.
4.8. Do umów zawieranych z zawodnikami przez kluby mogą być dodawane
postanowienia specyficzne dla danego klubu, o ile nie są one sprzeczne z
niniejszymi przepisami. Postanowienia te – pod rygorem nieważności – nie
mogą być również sprzeczne z zasadami państwa prawa.
4.9. Zawodnik profesjonalny może w trakcie trwania kontraktu zawrzeć kontrakt z
innym klubem, opiewający na okres następujący po terminie wygaśnięcia
kontraktu z jego obecnym klubem lub za zgodnym porozumieniem
zainteresowanych stron - to jest zawodnika, klubu macierzystego i klubu, do
którego zawodnik ma przejść (w tym przypadku wysokość ekwiwalentu kluby
ustalają na drodze negocjacji ).
§ 5.
5.1. Orzeczenia o nałożeniu kar przez kluby macierzyste na zawodników za
wykroczenia popełnione w związku z realizacją ich kontraktów sportowych lub
obowiązków wynikających z członkostwa w klubie wymagają zatwierdzenia
odpowiednio przez:
a) zarządy WZPR w odniesieniu do zawodników biorących udział w
zawodach młodzieżowych i seniorów w ramach rozgrywek prowadzonych
przez WZPR z upoważnienia ZPRP,
b) Komisarza Ligi ZPRP w odniesieniu do zawodników biorących udział w
zawodach seniorów w ramach rozgrywek prowadzonych bezpośrednio
przez ZPRP,
c) Komisję Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP w odniesieniu do zawodników
biorących udział w zawodach młodzieżowych w ramach rozgrywek
prowadzonych bezpośrednio przez ZPRP.
5.2. Klub macierzysty jest obwiązany skierować do organu, o którym mowa w
ust. 1, wniosek o zatwierdzenia kary w terminie 7 dni od wydania orzeczenia o
ukaraniu.
5.3. Organ, o którym mowa w ust. 1, po rozpatrzeniu wniosku może:
1) nałożoną karę uchylić,
2) zmienić orzeczenie klubu i orzec co do istoty sprawy,
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3) nałożoną karę zatwierdzić.
5.4. Orzeczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, obowiązują od daty
orzeczenia kary przez klub macierzysty, a orzeczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 2, od daty wydania przez organ.
5.5. Orzeczenia wymienione w ust. 4 są ostateczne i nie podlegają dalszemu
zaskarżeniu.
Dopuszczenie do gry wyczynowej
§ 6.
6.1. Udział w rozgrywkach i zawodach oficjalnie uznawanych przez ZPRP mogą brać
wyłącznie zawodnicy dopuszczeni do wyczynowego uprawiania piłki ręcznej.
6.2. Dopuszczenie zawodnika do gry wyczynowej uzyskuje się, jeżeli zawodnik:
a) został po raz pierwszy w karierze zarejestrowany jako uprawiający piłkę
ręczną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przez klub
będący członkiem ZPRP,
b) który zmienił barwy klubowe, jest w posiadaniu świadectwa transferu
(patrz: „Regulamin zmiany barw klubowych”),
c) w ciągu 24 miesięcy nie uczestniczył w rozgrywkach i zawodach jako
reprezentant organizacji będącej członkiem ZPRP lub federacji należącej do
IHF, z wyjątkiem przypadków szczególnych, w stosunku do których mają
zastosowanie odrębne przepisy (wymagane potwierdzenie przez ZPRP),
d) zagraniczny, a także polski powracający z zagranicy, jest w posiadaniu
międzynarodowego certyfikatu transferowego potwierdzonego przez EHF
lub IHF.
e) jeśli zawodnik jest w wieku poniżej 16 lat i nie grał jeszcze w żadnej
narodowej federacji (zawodnik zagraniczny wymaga potwierdzenia przez
IHF/EHF)
Zawodnicy należący do reprezentacji narodowej
§7
7.1. Klub jest zobowiązany zwalniać zawodników na zgrupowania i konsultacje
kadry narodowej na podstawie powołania.
7.2. Klub jest zobowiązany do zwolnienia zawodników na zgrupowania i
konsultacje kadry narodowej wg określonego wcześniej cyklu przygotowań do
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz rozgrywek
kwalifikacyjnych do tych imprez.
7.3. Klubowi zwalniającemu zawodnika profesjonalnego na zgrupowanie nie
przysługuje od ZPRP żadna rekompensata z tego tytułu. Jednocześnie klub jest
zobowiązany do uregulowania należnych świadczeń wynikających z umowy z
zawodnikiem na ten okres nieobecności zawodnika.
7.4. W przypadku powołania zawodnika do kadry narodowej, daty uczestnictwa w
akcjach szkoleniowych i zawodach reprezentacji muszą być podane klubowi z
wyprzedzeniem na piśmie i stanowią załącznik do licencji zawodnika. Kopię
załącznika podpisanego przez zawodnika i klub należy przesłać do biura ZPRP
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w terminie 2 tygodni od daty otrzymania załącznika przez klub. Nie przesłanie
załącznika skutkuje zawieszeniem licencji zawodnika.
§ 7.a.
7a.1. Orzeczenia o ukaraniu przez kluby macierzyste zawodników będących
członkami kadr narodowych za wykroczenia popełnione w związku z realizacją
ich kontraktów sportowych lub obowiązków wynikających z członkostwa w
klubie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Dyscyplinarną ZPRP w trybie ust.
2 – 5.
7a.2. Klub macierzysty jest obowiązany skierować do Komisji Dyscyplinarnej
ZPRP wniosek o zatwierdzenie kary, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia wydania orzeczenia o ukaraniu.
7a.3. Komisja Dyscyplinarna ZPRP po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w
ust. 2, może:
1) nałożoną karę uchylić,
2) zmienić orzeczenie klubu i orzec co do istoty sprawy,
3) nałożoną karę zatwierdzić.
7a.4. Orzeczenia Komisji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, obowiązują od daty
orzeczenia kary przez klub macierzysty, a orzeczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 2, od daty wydania orzeczenia przez Komisję.
7a.5. Orzeczenia wymienione w ust. 4 są ostateczne i nie podlegają dalszemu
zaskarżeniu.
§8
Podczas zgrupowań i zawodów reprezentacji kadry narodowej ZPRP pokrywa
koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia jak również wyposaża zawodnika w
odpowiedni sprzęt sportowy i zapewnia mu ubezpieczenie od skutków kontuzji
odniesionych w tym okresie.
§9
Zawodnik powołany do kadry narodowej zobowiązany jest do uczestnictwa w jej
akcjach szkoleniowych i zawodach.
§ 10
10.1. Jeżeli zawodnik nie przybędzie na zgrupowanie kadry narodowej z przyczyn
zdrowotnych winien przedstawić książeczkę zdrowia zawodnika z wpisanym
orzeczeniem o niezdolności do gry.
10.2. W przypadkach spornych ZPRP ma prawo zarządzić badania zawodnika
przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.
10.3. W okresie niezdolności do gry oraz w okresie akcji szkoleniowej, na które
zawodnik nie przybył, nie może on uczestniczyć w innych zawodach.

