Grudziądz, 11.07.2017

Komunikat nr 1/2017/2018 Komisji Gier i Dyscypliny
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku
Piłki Ręcznej w Polsce
1.

Komisja Gier i Dyscypliny KPWZPR informuje, że w wyniku spotkania
Przewodniczących KGiD WZPR w dniu 29.06.2017 podano informacje o
ważnych zmianach dotyczących rozgrywek na wszystkich szczeblach i we
wszystkich kategoriach wiekowych, które wchodzą w życie od sezonu
2017/2018.
Dodatkowo, od tego samego sezonu zostanie wprowadzony centralny program
elektroniczny do prowadzenia rozgrywek.

2.

Najważniejsze założenia na nowy sezon rozgrywkowy przedstawiają się
następująco:
a) Każde zawody na wszystkich szczeblach rozgrywkowych zakończone
wynikiem remisowym będą rozstrzygane dodatkowym konkursem rzutów
karnych. Zwycięstwo w zawodach w regulaminowym czasie gry punktowane
będzie za 3 punkty, zwycięstwo po serii rzutów karny za 2 punkty, porażka
po serii rzutów karnych za 1 punkt, porażka w regulaminowym czasie gry –
0 punktów. Uwaga! Do tabeli i indywidualnych statystyk zawodników
wliczane będą bramki uzyskane tylko w regulaminowym czasie gry. Seria
rzutów karnych służyć ma jedynie wyłonieniu zwycięzcy danego meczu.
Interpretacja przepisów mówi o tym, że jeżeli wynik (wyłonienie zwycięzcy)
będzie rozstrzygnięty po np. trzech seriach rzutów karnych, to nie należy ich
kontynuować do końca (pięć pełnych serii), tylko zakończyć wcześniej
b) Warunkiem koniecznym przystąpienia zespołu do rozgrywek będzie
uiszczenie przez klub wszystkich obowiązujących opłat, w tym składki
członkowskiej ZPRP na dany rok. Brak tej opłaty skutkować będzie
bezwzględnie brakiem możliwości brania udziału w rozgrywkach
c) Cały system ewidencji prowadzony będzie elektronicznie, z pominięciem
formy papierowej, przy użyciu nowego centralnego systemu zarządzania
rozgrywkami. Dane zawodników, trenerów i osób towarzyszących wraz ze
skanami zdjęć, dane klubowe, wnioski o wydawanie licencji i wszystkich
innych dokumentów, zgłoszenia do rozgrywek, itp. wprowadzać będą do
programu upoważnieni przedstawiciele klubów. W związku z powyższym, w
terminie nieprzekraczalnym do 17 lipca br. na adres mailowy
szczypiorniak_kp@wp.pl należy przesłać informację o osobach
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delegowanych przez każdy klub do obsługi systemu, wraz z danymi
kontaktowymi do tej osoby. Następnie każda osoba otrzyma własny login
oraz hasło dostępu i instrukcje dotyczące obsługi programu. Oddelegowane
mogą być dowolne osoby. Zaleca się, by posiadały umiejętność obsługi
komputera w stopniu dobrym
d) Badania lekarskie obowiązywać będą w dotychczasowej formule (kart
zdrowia), z wyjątkiem klubów występujących w rozgrywkach PGNiG
Superligi Mężczyzn, PGNiG Superligi Kobiet, I ligi mężczyzn (obie grupy)
oraz I ligi kobiet (obie grupy), gdzie badania lekarskie będą obowiązywać w
innej formule niż dotychczas
e) Gospodarz zawodów zobligowany jest do posiadania na obiekcie sportowym
dostępu do sprzętu elektronicznego typu komputer lub laptop z wymaganym
oprogramowaniem, drukarki, skanera i dostępu do internetu, celem
wygenerowania protokołu zawodów. Uwaga! Nazwiska i imiona zawodników
oraz osób towarzyszących muszą być umieszczone w protokole zawodów
przed ich rozpoczęciem. Dopisanie jakiejkolwiek osoby po rozpoczęciu
spotkania będzie od sezonu 2017/2018 niemożliwe
f) Przepis o kontuzjowanym zawodników nadal obowiązywać będzie wyłącznie
w rozgrywkach PGNiG Superligi
g) Uczniowie SMS – oprócz rozgrywek w barwach Szkoły Mistrzostwa
Sportowego – będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach w dwóch kategoriach
wiekowych w klubie macierzystym począwszy od rozgrywek barażowych.
Udział zawodnika SMS w rozgrywkach zasadniczych w klubie macierzystym
spowoduje utratę przez klub prawa do udziału w rozgrywkach barażowych
3.

Szczegółowe informacje będą podawane zainteresowanym niezwłocznie po
uzyskaniu ich ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W przypadku pytań i
wątpliwości zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem 509-152-445.

Karol Piernicki
Przewodniczący KGiD KPWZPR
Otrzymują:
1. Prezes KPWZPR
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach KPWZPR
3. a/a
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