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Grudziądz, 16.08.2019 

 

Komunikat nr 1/2019/2020 Komisji Gier i Dyscypliny 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku 

Piłki Ręcznej w Polsce 

Komunikat zawiera: 

1. Zarządzenia i informacje 

 

 

 

1. Zarządzenia i informacje 

1. Komisja Gier i Dyscypliny informuje, że spotkanie przedstawicieli klubów 

przed sezonem 2019/2020 połączone z losowaniem rozgrywek odbędzie się w 

dniu 28.08.2019 (środa) o godzinie 18.00 w Toruniu, ul. Popiełuszki 1-3. 

Prosimy o przybycie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych klubów. 

2. KGiD informuje, że na zebraniu Przewodniczących KGiD WZPR, które odbyło 

się w Warszawie, podano następujące informacje dotyczące wojewódzkich 

rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2019/2020: 

- w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego mogą brać udział jedynie drużyny 

klubów będących członkami ZPRP i WZPR. W związku z powyższym w 

Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami („baza”) bezwzględnie 

należy umieścić skany dowodów wpłat (składka członkowska ZPRP, składka 

członkowska KPWZPR). Podobnie, w ESZR należy umieszczać skany 

wpisowego do rozgrywek szczebla centralnego i wojewódzkiego. 

- posiadanie PESEL jest warunkiem koniecznym w udziale we 

współzawodnictwie sportu młodzieżowego dla każdego zawodnika. Jego 

uwidocznienie w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami („baza”) 

będzie konieczne ze względu na zapisy Regulaminu Sportu Młodzieżowego. W 
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związku z powyższym będzie obowiązek wprowadzenia PESEL dla wszystkich 

zawodników. 

3. W osobnym załączniku znajduje się pismo ZPRP – Uchwała 28/19 z dnia 

30.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie wydawania 

licencji trenerskich w Związku Piłki Ręcznej w Polsce”, dotycząca zmian, jakie 

będą obowiązywać od tego sezonu. 

4. W ESZR można tworzyć zespoły na nowe sezony, zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. Jeśli klub posiadał w danej kategorii rozgrywkowej zespół w 

minionym sezonie, należy w rubryce „Drużyny” wybrać sezon 2018/2019, a 

następnie kliknąć „Przypisz” dla danej drużyny. Jeżeli w danej kategorii 

wiekowej klub nie posiadał drużyny, a będzie taką posiadać w sezonie 

2019/2020, należy w zakładce „Drużyny” kliknąć „Nowa drużyna. 

W przypadku pytań należy kontaktować się z Przewodniczącym KGiD – tel. 

509-152-445 lub mail: szczypiorniak_kp@wp.pl. 

Przypominamy, że w dwóch najniższych kategoriach wiekowych (rocznik 2007 

i mł. i rocznik 2008 i mł.) obowiązuje zasada numerowania drużyn według 

następującego schematu. Jeżeli do rozgrywek 2007 klub zgłasza dwie drużyny, 

a także do rozgrywek 2008 kolejne dwie – to należy utworzyć zespoły: Zespół 

I, Zespół II (oba roczniki 2007 i mł.), Zespół III i Zespół IV (oba roczniki 2008 

mł.). 

Karol Piernicki 

Przewodniczący KGiD KPWZPR 

Otrzymują: 

1. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach KPWZPR 

3. a/a 


