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 Artykuł I  

I. Podstawowe zasady 
 
Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników dotyczą wszystkich zawodników 
piłki ręcznej. 
Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników dotyczą zawodników piłki 
ręcznej halowej jak i zawodników piłki ręcznej plażowej, a także zawodników 
przechodzących z piłki ręcznej halowej do piłki ręcznej plażowej i odwrotnie.  

 Artykuł II  

II. Status zawodników 
  
2.1. Zawodnicy zorganizowanej piłki ręcznej są zawodnikami amatorami 
bądź  profesjonalnymi. 
Profesjonalistą jest zawodnik, który ma pisemny kontrakt z klubem i otrzymuje 
wynagrodzenie za grę w piłkę ręczną w kwocie przewyższającej koszty 
poniesione przez niego w związku z uprawianiem piłki ręcznej. Wszyscy inni 
zawodnicy uważani są za amatorów. 
2.2. Definicje: 
a) Zawodnikiem profesjonalnym piłki ręcznej jest ten, który ma podpisany 

kontrakt o pracę z klubem i otrzymuje wynagrodzenia za grę w piłkę ręczną 
większe niż koszty poniesione przez niego związane z jej uprawianiem. 
Obowiązkowym jest posiadanie pisemnego kontraktu pomiędzy klubem a 
zawodnikiem. Uzgodnienia ustne pomiędzy klubem i zawodnikiem, chociaż 
w niektórych przypadkach są dopuszczalne przez  obowiązujące, 
wewnętrzne przepisy prawa pracy, przez niniejsze przepisy nie są 
uwzględniane. Zawodnicy, którzy poza uprawianiem piłki ręcznej mają inną 
regularną pracę (tzw. pół-profesjonaliści), uważani są również za 
profesjonalistów jeśli ustalenia pierwszego zdania punktu 2.2.a. mają do 
nich zastosowanie. 

b) Amatorem jest zawodnik, który gra w piłkę ręczną dla przyjemności, nie 
osiąga z tego tytułu jakichkolwiek korzyści materialnych i który nie 
otrzymuje więcej ponad zwrot poniesionych wydatków. Ponadto, 
zasadniczo nie ma podpisanego kontraktu z klubem, w którym jest 
zarejestrowany. Wydatki poniesione w związku z udziałem w meczach lub 
treningach (np. podróże, wyposażenie w sprzęt sportowy, ubezpieczenie 
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itp.) i koszty wyposażenia zawodnika mogą być refundowane bez narażania 
statusu zawodnika jako amatora. 

 

 Artykuł III  

III. Zawodnicy profesjonalni 
 
3.1. IHF lub  odpowiednie federacje kontynentalne mają prawo do 
samodzielnego określania statusu zawodnika. Odpowiednie zapytania w tej 
kwestii mogą być wystosowywane przez federację narodową, klub lub 
zawodnika. 
3.2. Umowa/kontrakt pomiędzy zawodnikiem i klubem musi zawierać 
wszystkie ustalenia określające wzajemne prawa i obowiązki oraz ma 
obowiązywać przez określony czas. 
Ustalenia wymienione we wzorcu kontraktu (zobacz Regulamin dla 
Transferów pomiędzy Federacjami (IV) mogą być uważane za elementy 
umowy/kontraktu pomiędzy zawodnikiem a klubem. Zainteresowane strony 
mają swobodę kształtowania kolejnych ustaleń w kontrakcie, które nie mogą 
być sprzeczne z wzorem kontraktu. 
3.3. W razie sporów, o ile istnieje taka potrzeba, kopia kontraktu ma być 
udostępniona IHF lub federacji kontynentalnej. 
3.4. Narodowe federacje mogą dodatkowo określać swoje własne wymagania 
odnośnie kontraktów zawodników, o ile nie są one sprzeczne z tymi 
przepisami. 
 

 Artykuł IV  

IV. Rejestracja 
 
Każdy klub ma obowiązek zgłaszać do swojej federacji na odpowiednim 
formularzu w terminie do 30 września w każdym sezonie listę zawodników z 
którymi ma podpisane kontrakty. Zawarcie kontraktu w trakcie sezonu przez 
zawodnika amatora musi być zgłoszone przez klub do narodowej federacji w 
ciągu 7 dni. Narodowe federacje muszą przekazać rejestr zawodników 
profesjonalnych będących w jego gestii do 15 października do odpowiedniej 
federacji kontynentalnej. Federacje kontynentalne muszą przekazać ten wykaz 
do IHF do 15 listopada każdego roku.  Zawodnicy nie objęci tym wykazem  albo 
nie zgłoszenie w odpowiednim czasie zgodnie z punktem 4 są uważani za 
amatorów. 
Narodowe federacje powinny od razu zgłosić zawodników osiągających status 
profesjonalistów pomiędzy wyżej wymienionymi datami do odnośnej federacji 
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kontynentalnej, która przedstawia to zgłoszenie do IHF. Nie przestrzeganie tej 
zasady będzie karane zgodnie z „Przepisami IHF o karach i grzywnach”.  
 

 Artykuł V  

V. Uprawnienie do gry 
 
5.1. Tylko zawodnicy uprawnieni do gry mogą brać udział w zawodach 
organizowanych przez narodowe federacje. 
 
5.2.  Narodowe federacje muszą potwierdzić uprawnienie do gry: 
a) jeśli, w przypadku transferu z jednej federacji do drugiej, zawodnik jest w 

posiadaniu Certyfikatu Transferu Międzynarodowego zatwierdzonego przez 
IHF i/lub odpowiednią federację kontynentalną zwalniającego go z 
poprzedniej federacji narodowej, w której był uprawniony do gry, 

b) jeśli zawodnik jest w wieku poniżej 16 lat w momencie wystosowania 
wniosku i nie grał jeszcze w żadnej narodowej federacji. 

5.3. Narodowa federacja może potwierdzić uprawnienie do gry w 
przypadkach 5.2.a. i 5.2.b. tylko po otrzymaniu potwierdzenia pisemnego z IHF 
lub odpowiedniej federacji kontynentalnej: 
a) jeśli zawodnik ma status uchodźcy lub stara się o taki status i posiada 

ważny dokument uprawniający do zamieszkania w kraju odnośnej 
narodowej federacji, 

b) jeśli zawodnik nie grał w jakiejkolwiek narodowej federacji przez 
poprzedzające 24 miesiące. 

5.4. Jeśli ustalenia  5.3.b mają zastosowanie federacja, w której zawodnik był 
uprawniony do gry ma potwierdzić na piśmie datę ostatniego rozegranego 
przez niego meczu. To potwierdzenie ma być przedstawione najpóźniej  w 
ciągu 15 dni od daty prośby o jego wystawienie.  
W przypadku nie przesłania potwierdzenia  w powyższym terminie IHF lub 
właściwa kontynentalna federacja ma prawo przyznać uprawnienie do gry po 
otrzymaniu prośby od nowej narodowej federacji. 
 

 Artykuł VI  

VI. Zawodnicy reprezentacji narodowych 
 
6.1. Zawodnicy reprezentacji narodowych powinni spełniać następujące 
warunki:  
a) Posiadać obywatelstwo odnośnego kraju. 
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b) Z wyjątkiem warunków określonych w artykułach 6.2 i 6.3 poniżej, każdy 
zawodnik, który uczestniczył w meczu (w całości lub w części) w oficjalnych 
zawodach dowolnej kategorii lub dowolnego rodzaju piłki ręcznej dla jednej 
drużyny narodowej nie może rozegrać meczu międzynarodowego dla innej 
drużyny narodowej. Za oficjalne mecze uważa się: mecze kwalifikacyjne do 
mistrzostw kontynentalnych, mecze mistrzostw kontynentalnych, mecze 
kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich IHF, mecze do 
Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich IHF oraz inne wymienione w 
wykazie IHF. 

 
6.2. Uprawnienie zawodnika w przypadku wielu narodowości 
Zawodnicy posiadający więcej niż jedną narodowość mogą wybrać 
reprezentację seniorów, którą chcą reprezentować. 
 
6.2.1 Warunki 
Zawodnik posiadający więcej niż jedną narodowość może oficjalnie 
reprezentować jeden z tych krajów, jeżeli: 
a) przestrzega art. 6.1 i 
b) urodził się na terytorium danej federacji lub 
c) jego biologiczna matka lub biologiczny ojciec urodzili się na terytorium 
danej federacji lub 
d) jeden z jego biologicznych dziadków urodził się na terytorium danej 
federacji. 
6.2.2 Ograniczenia 
 
6.2.2.1 Z wyjątkami wymienionymi w artykule 6.3 wybór zawodnika przez 
drużynę narodową seniorów jest ostateczny i nieodwracalny. 
6.2.2.2 Jeżeli zawodnik zdecyduje się grać w reprezentacji seniorów, ale 
wcześniej reprezentował Federację Narodową swojej innej narodowości w 
kategorii młodzieżowej i/lub juniorów, musi przestrzegać sześciomiesięcznego 
okresu oczekiwania między ostatnim powołaniem kadry młodzieżowej lub 
juniorów i pierwszym powołaniem do kadry seniorów. 
6.2.2.3 Zawodnik nie może grać dla dwóch różnych drużyn narodowych w 
kategorii młodzieży lub juniorów. 
6.3. Zmiana uprawnienia do występowania w reprezentacji narodowej 

federacji 
6.3.1 Warunki 
Zawodnicy, którzy posiadają więcej niż jedną narodowość i nie spełniają 
warunków określonych w art. 6.2, mogą zmienić narodowość sportową, 
nawet po reprezentowaniu innej reprezentacji seniorów, pod warunkiem że: 
a) są zgodne z art. 6.1.a), oraz 
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b) mieszkali na terytorium danej federacji przez ponad 36 kolejnych 
miesięcy, oraz 
c) nie grali w reprezentacji innego kraju w ciągu trzech lat poprzedzających 
ich pierwszy występ w reprezentacji w oficjalnym meczu. Za oficjalne mecze 
uważa się: mecze kwalifikacyjne do mistrzostw kontynentalnych, mecze 
mistrzostw kontynentalnych, mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata i 
Igrzysk Olimpijskich IHF, mecze w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach 
Olimpijskich IHF oraz inne zawody uznane przez Międzynarodową Federację 
Piłki Ręcznej zgodnie z wykazem. 
 
6.3.2 Ograniczenia na drużynę narodową 
1. Z wyjątkiem art. 6.3.2.2, w drużynie narodowej grającej w oficjalnym 
meczu Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej może być tylko dwóch 
zawodników, którzy zmienili swoje obywatelstwo na podstawie art. 6.3.1. 
2. Ograniczenia przewidziane w artykule 6.3.2.1 nie mają zastosowania do 
Federacji Narodowych wchodzących w skład Projektu Nowych Rynków IHF 
(wymienionych w Załączniku 2). Ta lista będzie corocznie weryfikowana 
przez Radę IHF w oparciu o rozwój danych Federacji Narodowych. 
W przypadku, gdy którakolwiek z odnośnych federacji narodowych osiągnie 
miejsce występu na Mistrzostwach Świata IHF, dany kontynent nie skorzysta 
z tego miejsca. Miejsce występu, o którym mowa, zostanie przydzielone na 
kontynent kolejnej federacji narodowej. 
6.3.3 Przypadek szczególny 
Zawodnicy, którzy grali z drużyną narodową seniorów (patrz Artykuł 6.1.b), 
nie mogą grać w drużynie narodowej innego kraju, jeśli nie będą przestrzegać 
Artykułu 6.3.1. Jednakże, w wyjątkowych okolicznościach, Komitet 
Wykonawczy IHF może upoważnić, dla poszczególnych przypadków, takich 
graczy do gry w drużynie narodowej „Emerging National Federation” 
(wymienionej w Załączniku 3), jeżeli nie grali w ciągu ostatnich trzech lat ze 
swoimi była drużyna narodowa i jeśli leży to w interesie rozwoju piłki 
ręcznej w tym kraju. Tacy zawodnicy pochodzą z drużyny narodowej „Top 
National Federation”, a ich była Federacja Narodowa jest konsultowana 
podczas procesu, przed decyzją Komitetu Wykonawczego. 
6.3.4 Dane techniczne 
Zezwala się jedynie na zmianę Federacji Narodowej, a tym samym na 
uprawnienie do gry dla nowej drużyny narodowej tylko raz. W przypadku 
sporów lub niejasnych okoliczności dotyczących kwalifikowalności Komitet 
Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej podejmie decyzję po 
indywidualnym rozpatrzeniu każdej sprawy. Centrala Międzynarodowej 
Federacji Piłki Ręcznej ma prawo zażądać od zainteresowanych stron 
dalszych dokumentów w celu ustalenia okoliczności dotyczących 
kwalifikowalności danego zawodnika. Jeśli Federacja Narodowa przedstawi 
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nieprawidłowe dokumenty dotyczące kwalifikowalności zawodnika, 
zastosowanie ma art. 21 przepisów dotyczących kar i grzywien. W przypadku 
rozwiązania istniejącej federacji lub ustanowienia nowej federacji, IHF 
utworzy oddzielny organ do rozpatrywania spraw w przypadku sporów 
dotyczących kwalifikowalności. 
6.4 Procedury administracyjne 
1. Wszystkie federacje narodowe wnioskujące o zmianę uprawnień muszą 
dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z art. 6.2 nie później niż 
30 dni przed potencjalną datą zwolnienia. Wszelkie dodatkowe dokumenty 
wymagane w ciągu siedmiu dni przed rozpoczęciem zawodów zostaną 
odrzucone. 
2. Wszelkie zmiany obywatelstwa muszą być zatwierdzone bezpośrednio 
przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej i przekazane wszystkim 
zaangażowanym stronom (federacje narodowe i konfederacje 
kontynentalne). 
3. Każdy zawodnik, który ma prawo wybierać lub zmieniać drużyny 
narodowe zgodnie z art. 6.2 i 6.3 powyżej, składa pisemny, uzasadniony 
wniosek w siedzibie głównej IHF. W ramach tej prośby gracz powinien w 
szczególności potwierdzić konsekwencje swojego wyboru. 
4. Dokumentami potwierdzającymi, że zawodnik spełnia warunki 
uprawniające do gry w federacji krajowej, są dokumenty urzędowe, w tym 
między innymi paszport, akty urodzenia, zaświadczenie o pobycie, książeczka 
rodzinna. Wszystkie dokumenty będą oficjalnymi dokumentami 
państwowymi dostarczonymi, ostemplowanymi i podpisanymi przez 
oficjalne władze państwowe. 
5. Wszystkie dokumenty są tłumaczone na oficjalny język IHF przez tłumacza 
przysięgłego. 
6. Po przesłaniu przez Federację Narodową wszystkich niezbędnych 
dokumentów z prośbą o uznanie zawodnika, Międzynarodowa Federacja 
Piłki Ręcznej będzie miała 15 dni na wydanie decyzji. 
Komitet Wykonawczy. 
7. Federacje narodowe muszą poprosić o potwierdzenie kwalifikacji do IHF, 
jeśli chcą uwzględnić zawodnika posiadającego wiele narodowości na liście 
drużyn tymczasowych. To żądanie musi zostać wysłane tylko przy pierwszym 
pojawieniu się gracza na liście 
odnośna federacja narodowa. W przypadku, gdy Konfederacja Kontynentalna 
jest odpowiedzialna za odbiór list zespołów tymczasowych, Konfederacja 
Kontynentalna prosi o potwierdzenie uprawnienia do IHF. Przepis ten 
dotyczy wszystkich kategorii wiekowych. 

 Artykuł VII  

VII. Zwolnienie zawodników do gry w reprezentacjach narodowych 
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7.1. Zawodnicy powołani do gry w narodowych zespołach powinni spełniać 
warunki wyznaczone w art. 6 Przepisów Kwalifikacyjnych. 

7.1.2. Klub posiadający zagranicznego zawodnika, z którym ma zawarty 
kontrakt, powinien go zwolnić do narodowej federacji, jeśli jest 
powołany by wziąć udział w akcji szkoleniowej swojej reprezentacji 
narodowej. 

7.1.3. Klub powinien zwolnić zawodnika powołanego do swojego zespołu 
narodowego zgodnie z 7.1.2. jak następuje: 

7.1.3.1. Na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, mistrzostwa 
kontynentalne. 
Zwolnienia powinny być ograniczone do okresu od 15 dni przed 
zawodami do 1 dnia po zakończeniu zawodów, ale nie więcej niż 
maksymalnie 29 dni dla wyżej wymienionych zawodów. 

7.1.3.2. Mecze kwalifikacyjne /turnieje do zawodów określonych  w 
7.1.3.1. 
Zwolnienia mają być ograniczone do okresu od 2 dni przed 
rozpoczęciem zawodów do 1 dnia po ich zakończeniu, ale nie 
więcej niż maksymalnie 31 dni w roku.  

7.1.3.3. Zgodnie z 7.1.3., narodowe federacje i zainteresowane kluby mają 
prawo do sporządzanych w formie pisemnej odrębnych 
porozumień. 

7.1.3.4 Daty zwolnień zgodnie z 7.1.3 mają być zgłoszone na piśmie 
zainteresowanym klubom i narodowym federacjom nie później 
niż 30 dni przed początkiem akcji szkoleniowej danej 
reprezentacji. W przypadku zawodnika zmieniającego klub 
prośba powinna być wysłana w dniu wydania 
Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego. 
Kopia takiego powołania do reprezentacji powinna być także 
wysłana do IHF i odpowiedniej kontynentalnej federacji. 

7.1.3.5. Daty zawodów oraz zakresów zwolnień wymienionych  w pkt. 
7.1.3.1. i 7.1.3.2. są wyznaczone i opublikowane w Kalendarzu 
Światowym IHF potwierdzonym przez władze IHF z dwuletnim 
wyprzedzeniem.  

 
 

7.2. Klubowi zwalniającemu zawodnika reprezentacyjnego zgodnie z par. 7 
nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej. 

7.2.1. W przypadku Mistrzostw Świata seniorów i turniejów kwalifikacyjnych 
do Igrzysk Olimpijskich IHF wniesie opłatę do federacji narodowej  jako 
świadczenie dla klubów zwalniających zawodników. Wysokość  świadczenia 
jest wyznaczona przez władze IHF i ogłoszona przed zawodami. 
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7.3. 

7.3.1. W przypadku gdy nie ma żadnej innej umowy na piśmie federacja 
powołująca zawodnika do reprezentacji ponosi koszty jego podróży i 
zakwaterowania. W przypadku Mistrzostw Świata seniorów, turniejów 
kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Olimpijskich IHF 
zapewnia i ponosi koszty zakwaterowania lub jego partnerzy. 

7.3.2. Klub, do reprezentowania barw którego uprawniony jest zawodnik, ma 
obowiązek go ubezpieczyć na wypadek kontuzji i jej konsekwencji na 
czas powołania jako reprezentanta. W przypadku Mistrzostw Świata 
seniorów i turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich wypłaci 
odszkodowanie za brak występów w klubie spowodowanych kontuzją 
lub chorobą zawodnika w czasie powołania do reprezentacji do tych 
imprez powodujących czasową niezdolność zawodnika do gry w klubie 
jak również śmierć zawodnika (IHF Handball Players Support). IHF 
zapewni odszkodowanie dla klubu/zawodnika w przypadku, gdy 
zawodnik I reprezentacji uczestnicząc w barwach narodowych w 
Mistrzostwach Świata seniorów i turniejach kwalifikacyjnych do 
Igrzysk Olimpijskich w wyniku kontuzji lub choroby będzie czasowo 
niezdolny do występów (TTD) dłużej niż kolejne 14 dni, płatność 
maksymalnie do 90 dni. 
Szczegóły będą określone przez władze IHF i ogłoszone przed 
zawodami dla Federacji Narodowych do przekazania ich członkom. 

7.4. 
7.4.1. Na życzenie federacji każdy zawodnik niezdolny do stawienia się na jej 

powołanie z powodu choroby bądź kontuzji może być przebadany 
przez lekarza powołującej federacji. 
Jeśli opinia lekarska lekarza wskazanego przez federację powołującą 
jest odmienna od opinii medycznej lekarza klubu, do którego należy 
zawodnik, to federacja może wystąpić do IHF o wyznaczenie innego 
lekarza, który przebada zawodnika i wyda ostateczną opinię co do 
stanu jego zdrowia. Koszty a tym związane ponosi federacja narodowa. 
W takim przypadku prośba federacji musi być rozważona w ciągu 72 
godzin. 

7.4.2. Jeśli powołany zawodnik nie zgłosi się na akcję szkoleniową swojej 
federacji narodowej zgodnie z 7.1.3, to nie będzie uprawniony do gry 
dla swojego zespołu klubowego w okresie od 2 dni poprzedzających do 
5 dni po zakończeniu tej akcji. 

7.4.3.  Jeśli zawodnik uczestniczy w zawodach w barwach swojego klubu w 
czasie takiego okresu, to może być, na wniosek odnośnej federacji 
narodowej, zawieszony przez IHF lub właściwą federację 
kontynentalną w prawach reprezentowania klubu na okres 6 miesięcy.  
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7.4.4. Klub, który naruszając te Regulacje nie zwolni zawodnika zdolnego do 
gry i powołanego przez federację narodową  do uczestnictwa w akcjach 
reprezentacji lub zapobiega takiemu zwolnieniu, powinien być ukarany 
zgodnie z „Przepisami IHF o Karach i Grzywnach” i zgodnie z 
uregulowaniami  dyscyplinarnymi odnośnej federacji kontynentalnej. 

 

 Artykuł VIII  

VIII. Udział w Igrzyskach Olimpijskich 
  
Udział w Igrzyskach Olimpijskich podlega Kodeksom Kwalifikacyjnych  
Zawodników IHF i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
8.1. Zawodnicy biorący udział w Igrzyskach Olimpijskich: 
a) mają obowiązek przestrzegać ducha fair play i powstrzymywać się od 

agresywnych zachowań, 
b) nie mogą używać nielegalnych substancji lub stosować nielegalne środków 

zgodnie ze wskazaniami  IHF bądź MKOL. 
c) mają obowiązek przestrzegać wskazań Kodeksu Medycznego 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego  i zgodnie z nimi postępować. 
8.2.  W czasie trwania Igrzysk Olimpijskich zawodnicy biorący w nich udział 

nie mają prawa do wykorzystania swojej osoby, nazwiska oraz 
wizerunku lub uczestnictwa w zawodach do celów reklamowych. 

8.3. W związku z udziałem lub zgłoszeniem do Igrzysk Olimpijskich nie mogą 
być stosowane świadczenia finansowe. 

 

 Artykuł IX  

IX. Dyskwalifikacje 
Kary dyskwalifikacji nakładane przez IHF lub federację kontynentalną w 
okresie ich obowiązywania obejmują  również zawody wewnątrz danej 
federacji.    
 

 Artykuł X  

X. Spory 
 
Wszystkie spory wynikłe z tych  Przepisów powinny być wniesione do 
organów IHF. Po wyczerpaniu wewnętrznych rozwiązań decyzja IHF może być 
zaskarżona do Sądu Arbitrażowego dla Sportu (CAS) w Lozannie /Szwajcaria 
zgodnie z przepisami CAS, który wyda ostateczne rozstrzygnięcie sporu na 
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podstawie Regulaminów  IHF i prawa Szwajcarii. Decyzja CAS jest ostateczna 
na podstawie Artykułu R46 i R58 przepisów CAS. 
 
 
 
 

Załącznik 1 
Lista zawodów uznanych przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej 

- Mistrzostwa Świata IHF i wszystkie powiązane fazy kwalifikacji 
- Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej plażowej IHF i wszystkie powiązane fazy      
kwalifikacji 
- Igrzyska Olimpijskie i wszystkie powiązane fazy kwalifikacji 
- Mistrzostwa kontynentu i wszystkie powiązane fazy kwalifikacji 
- IHF Trophy 
- Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie i wszystkie powiązane fazy kwalifikacji 
- Gry światowe 
- World Beach Games 
- Europejskie gry 
- Gry afrykańskie 
- Gry azjatyckie 
- Pan American Games 
- Pacific Games 
- Gry Commonwealth 
- Igrzyska śródziemnomorskie 
- Uniwersjada 
- Mistrzostwa Świata uczelni w piłce ręcznej 
 

Załącznik 2 
Lista federacji krajowych wchodzących w skład projektu IHF New 

Markets ’ 
- Australia / AUS 
- Kanada / CAN 
- Chiny / CHN 
- Indie / IND 
- Stany Zjednoczone Ameryki / USA 
 

Załącznik 3 
Lista najlepszych, rozwiniętych i wschodzących federacji krajowych 

I. Kryteria wykorzystane do ustalenia listy 
Lista najlepszych, rozwiniętych i wschodzących federacji narodowych zostanie 
wykorzystana przez Komitet Wykonawczy IHF do podjęcia decyzji w sprawie 
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wniosków o uprawnienia, które mogą zostać złożone zgodnie z art. 6.3.3 
Kodeksu kwalifikacji zawodnika IHF. 
 
Dwa ostatnie Mistrzostwa Świata IHF obu płci i wszystkich kategorii 
wiekowych wykorzystano do obliczenia punktów przyznanych każdej 
Federacji Narodowej: 

- Mistrzostwa Świata Seniorów mężczyzn 2017 i 2019 
- Mistrzostwa Świata Seniorów kobiet 2017 i 2019 
- Mistrzostwa Świata Juniorów Mężczyzn 2017 i 2019 
- Mistrzostwa Świata Juniorów Kobiet 2016 i 2018 
- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn 2017 i 2019 
- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kobiet 2016 i 2018 

Lista będzie aktualizowana pod koniec każdego roku kalendarzowego. 
 
Pierwsze 16 federacji narodowych uważa się za najlepsze federacje narodowe. 

Punkty obliczono w następujący sposób: 
1. miejsce: 16 pkt 
2: 14 pkt 
3: 13 pkt 
4: 12 pkt 
5 miejsce: 11 pkt 
6: 10 pkt 
7: 9 pkt 
8: 8 pkt 
9: 7 pkt 
10: 6 pkt 
11 miejsce: 5 pkt 
12: 4 pkt 
13-16: 3 pkt 
17 do 20: 2 pkt 
21–24: 1 pkt 

- Punkty pomnożono przez 3 za wyniki Mistrzostw Świata Seniorów 
- Punkty pomnożono przez 2 za wyniki Mistrzostw Świata Juniorów 
- Punkty pomnożono przez 1 za wyniki Mistrzostw Świata Młodzieży 

 
II. Lista najlepszych, rozwiniętych i wschodzących federacji krajowych 
Męska piłka ręczna 
 
Najważniejsze federacje narodowe: 

1. Francja (FRA) 
2. Dania (DEN) 
3. Hiszpania (ESP) 



 14 

4. Chorwacja (CRO) 
5. Norwegia (NOR) 
6. Niemcy (GER) 
7. Szwecja (SWE) 
8. Węgry (HUN) 
9. Egipt (EGY) 
10. Słowenia (SLO) 
11. Tunezja (TUN) 
12. Islandia (ISL) 
13. Rosja (RUS) 
14. Brazylia (BRA) 
15. Portugalia (POR) 
16. Macedonia Północna (MKD) 

 
Rozwinięte federacje narodowe: 
ALG - ANG - ARG - AUS - AUT - BLR - BRN - BUR - CAN - CHI - FAR - GEO - JPN - 
KOR - KOS - KSA - MAR - MEX - NGR - POL - QAT - SRB - TPE – USA 
 
Wschodzące federacje narodowe: 

Afryka: BDI - BEN - BOT - CAF - CGO - CHA - CIV - CMR - COD - COM - CPV 
- DJI - ETH - GAB - GAM - GBS - GEQ - GHA - GUI - KEN - LBA - LBR - LES - 
MAD - MAW - MLI - MOZ - MRI - MTN - NAM - NIG - RSA - RWA - SEN - 
SEY - SLE - SOM - SSD - STP - SUD - SWZ - TAN - TOG - UGA - ZAM - ZIM 
Azja: AFG - BAN - BHU - BRU - CAM - CHN - HKG - INA - IND - IRI - IRQ - 
JOR - KAZ - KGZ - KUW - LAO - LBN - MAC - MAS - MDV - MGL - NEP - 
OMA - PAK - PHI - PLE - PRK - SGP - SRI - SYR - THA - TJK - TKM - TLS - 
ZEA - UZB - VIE - YEM 
Europa: ALB - I - ARM - AZE - BEL - BIH - BUL - CYP - CZE - ENG - EST - 
FIN - GBR - GRE - IRL - ISR - ITA - LAT - LIE - LTU - LUX - MDA - MLT - 
MNE - PON - NED - ROU - SCO - SUI - SVK - TUR - UKR 
Oceania: ASA - COK - FIJ - FSM - GUMA - KIR - MHL - MNP - NCL - NRU - 
NZL - PLW - PNG - SAM - SOL - TAH - TGA - TUV - VAN 
Ameryka Północna i Karaiby: ANT - BAH - BAR - CAY - CUB - DMA - DOM 
- GLP - GRL - GRN - HAI - IVB - JAM - LCA - MTQ - PUR - SKN - TTO 
Ameryka Południowa i Środkowa: BIZ - BOL - COL - CRC - ECU - ESA - 
GUA - GUF - GUY - HON - NCA - PAN - PAR - PER - URU - VEN 

 
Piłka ręczna dla kobiet 

Najważniejsze federacje narodowe: 
1. Rosja (RUS) 
2. Norwegia (NOR) 
3. Holandia (NED) 
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4. Dania (DEN) 
5. Szwecja (SWE) 
6. Francja (FRA) 
7. Korea (KOR) 
8. Węgry (HUN) 
9. Niemcy (GER) 
10. Rumunia (ROU) 
11. Hiszpania (ESP) 
12. Czarnogóra (MNE) 
13. Serbia (SRB) 
14. Japonia (JPN) 
15. Chorwacja (CRO) 
16. Brazylia (BRA) 

 
Rozwinięte federacje narodowe: 
ANG - ARG - AUS - AUT - CHI - CHN - CMR - COD - CUB - CZE - EGY - ISL - KAZ - 
PAR - POL - POR - SEN - SLO - SVK - TUN - UZB 
 
Wschodzące federacje narodowe: 

Afryka: ALG - BDI - BEN - BOT - BUR - CAF - CGO - CHA - CIV - COM - CPV - 
DJI - ETH - GAB - GAM - GBS - GEQ - GHA - GUI - KEN - LBA - LBR - LES - 
MAD - MAR - MAW - MLI - MOZ - MRI - MTN - NAM - NGR - NIG - RSA - 
RWA - SEY - SLE - SOM - SSD - STP - SUD - SWZ - TAN - TOG - UGA - ZAM - 
ZIM 
Azja: AFG - BAN - BHU - BRN - BRU - CAM - HKG - INA - IND - IRI - IRQ - 
JOR - KGZ - KSA - KUW - LAO - LBN - MAC - MAS - MDV - MGL - NEP - 
OMA - PAK - PHI - PLE - PRK - QAT - SGP - SRI - SYR - THA - TJK - TKM - 
TLS - TPE - ZEA - VIE - YEM 
Europa: ALB - I - ARM - AZE - BEL - BIH - BLR - BUL - CYP - ENG - EST - 
FAR - FIN - GBR - GEO - GRE - IRL - ISR - ITA - KOS - LAT - LIE - LTU - LUX 
- MDA - MKD - MLT - MON - SCO - SUI - TUR - UKR 
Oceania: ASA - COK - FIJ - FSM - GUMA - KIR - MHL - MNP - NCL - NRU - 
NZL - PLW - PNG - SAM - SOL - TAH - TGA - TUV - VAN 
Ameryka Północna i Karaiby: ANT - BAH - BAR - CAN - CAY - DMA - DOM 
- GLP - GRL - GRN - HAI - IVB - JAM - LCA - MEX - MTQ - PUR - SKN - TTO - 
USA 
Ameryka Południowa i Środkowa: BIZ - BOL - COL - CRC - ECU - ESA - 
GUA - GUF - GUY - HON - NCA - PAN - PER - URU - VEN 


