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Grudziądz, 20.11.2019  

  

Komunikat nr 5/2019/2020 Komisji Sędziowskiej  

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego  

Związku Piłki Ręcznej w Polsce  

  

1. W związku z ostatnimi wydarzeniami podczas turniejów ligowych 

w kategoriach Dzieci (rocznik 2007 i mł.) oraz Dzieci (rocznik 2008 i mł.) Komisja 

Sędziowska Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w 

Polsce informuje, że: 

2. Wypełnianie protokołów przez osoby funkcyjne wytypowane przez 

organizatora zawodów powoduje, że to organizator danego turnieju ponosi 

wszelką odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność wypełniania 

dokumentu. Sędziowie prowadzący zawody na boisku zobligowani są do 

sprawdzenia poprawności zapisów (np. kontrola liczby zdobytych bramek przez 

danego zawodnika na podstawie zapisów w protokole), natomiast nie jest ich 

obowiązkiem kontrola tego, czy osoby funkcyjne wpisują bramki prawidłowym 

osobom. Niestety, do KS KPWZPR dotarła spora liczba sygnałów, że bramki 

wpisywane są nie tym zawodnikom, którzy je faktycznie zdobywają. 

3. W przypadku, gdy funkcję sekretarza zawodów pełni sędzia 

wytypowany na dany turniej, wówczas to on jest odpowiedzialny za rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym wypełnianie protokołu zawodów. 

4. Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że wszystkie protokoły 

generowane są w ogólnopolskim systemie i publikowane na ogólnie dostępnych 

stronach internetowych, KS KPWZR apeluje do wszystkich klubów o 

dopilnowanie tej kwestii i takie przeszkolenie osób funkcyjnych, aby nie 

popełniały one wyżej opisanych błędów. Ponadto, apeluje się do wszystkich 

osób wypełniających protokół zawodów jako sekretarz o rzetelne ich 

wypełnianie. Zazwyczaj wszyscy zawodnicy są dobrze oznaczeni numerami na 



KOMISJA SĘDZIOWSKA KPWZPR, E-MAIL: SZCZYPIORNIAK_KP@WP.PL, TEL: 509-152-445 2 

 

koszulkach i niedopuszczalnym jest wpisywanie bramek przypadkowym innym 

graczom bądź wpisywanie wejść zawodnikom, którzy na boisku w ogóle się nie 

pojawiają albo którzy w ogóle nie są obecni na turnieju, mimo że są 

wygenerowani w protokole zawodów. 

5. KS KPWZPR prosi pamiętać, że dotyczy to dzieci, które bardzo 

emocjonalnie podchodzą do swoich występów i cieszą się z każdej zdobytej 

bramki, a późniejsze sprawdzenie raportu z meczu i stwierdzenie faktu, że 

jednak nie mam zaliczonego gola, jest dla nich bardzo często bardzo przykrym 

rozczarowaniem, wynikającym najczęściej wprost z braku rzetelności przez 

osoby pełniące funkcję sekretarza. 

6. W trosce o wizerunek KPWZPR i prowadzonych przez niego 

rozgrywek, a także o dobro dzieci i sprawiedliwość, apelujemy do wszystkich 

przedstawicieli środowiska o poważne potraktowanie zawartej w niniejszym 

komunikacie przedmiotowej sprawy. 

 

Otrzymują:  

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

2. Komisja Sędziowska KPWZPR  

3. Sędziowie KPWZPR 

4. Kluby KPWZPR 

5. a/a  

 

 


