
 
 

 
 

R E G U L A M I N 
ROZGRYWEK LIGI ZAWODOWEJ W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN O 

„PUCHAR PGNiG SUPERLIGI”. 

 
Rozdział 1 

[Postanowienia ogólne] 
 

§ 1. 
[Definicje] 

 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) Dzień roboczy – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku,  
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt);  

b) Dzień kalendarzowy - należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku  
do niedzieli włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy, którego Regulamin nie określa, 
jako dzień roboczy; 

c) EHF – należy przez to rozumieć Europejską Federację Piłki Ręcznej; 

d) IHF – należy przez to rozumieć Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej; 

e) KR - należy przez to rozumieć Komisarza Rozgrywek ZPRP; 

f) KSW ZPRP - należy przez to rozumieć Kolegium Sędziów ZPRP; 

g) KO ZPRP - należy przez to rozumieć Komisję Odwoławcza ZPRP; 

h) KL - należy przez to rozumieć Komisarza Ligi Zawodowej;  

i) Klub – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną prowadzącą działalność klubu sportowego;  

j) Organ – należy przez to rozumieć osoby pełniące określone w Spółce lub ZPRP funkcje; 

k) Rozgrywki - należy przez to rozumieć drużynowe współzawodnictwo w piłce ręcznej mężczyzn 
prowadzone w formie ligi zawodowej pod nazwą „Rozgrywki o Puchar ligi zawodowej piłki 
ręcznej mężczyzn PGNiG Superliga” lub „Puchar PGNiG Superligi”; 

l) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin rozgrywek o Puchar ligi zawodowej 
piłki ręcznej PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn; 

m) Spółce / Superlidze – należy przez to rozumieć Superliga spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.; 

n) Osoba towarzysząca – należy przez to rozumieć osoby posiadające licencję osoby 
towarzyszącej, w tym również licencję trenera w piłki ręcznej; 

o) WZPR - należy przez to rozumieć Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej właściwy  
ze względu na siedzibę Klubu; 

p) ZPRP - należy przez to rozumieć Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

 
§ 2. 

[Przepisy prawa] 

1. Rozgrywki ligi zawodowej piłki ręcznej mężczyzn  Puchar PGNiG Superligi prowadzone  
są zgodnie z: 

a) Przepisami gry w piłkę ręczną; 

b) Regulaminem;  

c) Regulamin ZPRP Zmiany Barw Klubowych; 

d) Przepisami Kwalifikacyjnymi ZPRP dla Zawodników; 
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e) Przepisami Superligi i  ZPRP, IHF; 

f) Decyzjami organów Superligi i ZPRP;  

g) Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 
z późn. zm.). 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązujące.  

3. Uczestnicy rozgrywek podlegają organowi właściwemu do załatwienia danej sprawy.  
W przypadku wątpliwości uznaj się, że organem właściwym jest KL.   

4. Uczestnicy zobowiązują się w szczególności do przestrzegania: 

a) przepisów, o których mowa w ust. 1; 

b) zasady fair play; 

c) dążenia do osiągnięcia najlepszych wyników sportowych; 

d) przepisów dotyczących bezpieczeństwa w trakcie rozgrywek. 

5. Wszelkich wiążących wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd ZPRP  
po zaopiniowaniu przez KL. 

6. Wyłącznie uprawnionym do informowania o organizacji rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn o 
Puchar PGNiG Superligi jest KL. Informacje o rozgrywkach ogłasza KL komunikatem. 

 
§ 3. 

[Doręczenia i terminy] 
 
1. Organ dokonuje doręczeń za pośrednictwem: 

a) upoważnionych pracowników; 

b) publicznego operatora pocztowego, w tym również kurierem; 

c) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu do rozgrywek. 

2. Organ może dokonywać doręczeń z pominięciem zasad określonych w ust., 1 jeżeli uzna to za 
niezbędne dla przyspieszenia rozpoznania sprawy, a wybrany sposób doręczenie zapewnia 
możliwość zapoznania się z doręczanym dokumentem. 

3. Organ dokonuje doręczeń organowi uprawnionemu do reprezentowania Klubu lub do rąk 
pracownika upoważnionego do odbioru pism zgodnie z danymi teleadresowymi i adresem 
poczty elektronicznej Klubu wskazanymi w zgłoszeniu do rozgrywek.  

4. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, a terminy liczone w dniach  
uznaje się za terminy oznaczone w dniach kalendarzowych.  

5. Za równoznaczne z wniesieniem pisma do Organu uznaje się: 

a) doręczenie dokumentu do Organu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru określającym 
datę doręczenia, liczbę dokumentów i załączników, oraz osobę przyjmująca dokumenty; 

b) oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora; 

c) doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej na adres wskazany w 
zgłoszeniu do rozgrywek. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie 
transmisji danych: 

i. potwierdzenie wyświetlenia wiadomości w programie pocztowym adresata; 

ii. raport potwierdzenia wysłania wiadomości, z którego będzie wynikać pozytywny 
wynik tej operacji/transmisji; 

iii. potwierdzenie przesłane przez adresata faksu lub listu elektronicznego zawierające 
informację o otrzymaniu pisma w omawianej formie. 
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§ 4. 
[Podmiot organizujący i właściwość organów] 

 
1. Podmiotem organizującym rozgrywki ligi zawodowej piłki ręcznej mężczyzn o Puchar PGNiG 

Superligi jest spółka Superliga sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

2. Organem właściwym Superligi do rozpatrywania spraw związanych z rozgrywkami jest KL,  
o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

3. Organem właściwym ZPRP w zakresie spraw związanych z rozgrywkami jest KR,  
o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 

4. Funkcję organu porządkowego w trakcie zawodów zawodowej piłki ręcznej mężczyzn o Puchar 
PGNiG Superligi pełni KL, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

5. Nadzór nad przebiegiem zawodów sprawuje wyznaczony przez ZPRP delegat. Zakres 
wykonywania funkcji delegata określa właściwy regulamin wykonywania funkcji delegata ZPRP.  

 
§ 5. 

[Uczestnicy rozgrywek] 
 

1. W rozgrywkach ligi zawodowej mężczyzn o Puchar PGNiG Superligi może uczestniczyć klub,  
który uzyskał licencję na udział w rozgrywkach ligi zawodowej mężczyzn PGNiG Superliga. 

2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach zawodników i osób towarzyszących jest posiadanie 
ważnej licencji na dany sezon rozgrywkowy. 

3. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć zawodnicy zagraniczni, jeżeli posiadają 
Międzynarodowy Certyfikat Transferowy IHF lub EHF oraz licencję na sezon 2016/2017. 
W barwach danego klubu w poszczególnych zawodach może brać udział maksymalnie trzech 
(3) zawodników zagranicznych. Powyższy limit nie dotyczy zawodników posiadających 
obywatelstwo krajów Unii Europejskiej a także zawodników krajów, które podpisały traktat 
akcesyjny o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz zawodników z państw europejskiego 
obszaru gospodarczego (EFTA) oraz zawodników posiadających Kartę Polaka. 

4. W rozgrywkach nie mają prawa uczestniczyć młodzicy. 

5. Każdy uczestnik zawodów, w szczególności Kluby, zawodnicy, osoby towarzyszące, jak 
również sędziowie i delegaci ZPRP są zobowiązani do przestrzegania przepisów, o których 
mowa §1 i niezwłocznego informowania organu właściwego o faktach mogących świadczyć  
o naruszeniu obowiązujących uczestników przepisów prawa.  

6. Zmiana barw klubowych jest dopuszczalna do zakończenia fazy grupowej na zasadach 
określonych we właściwym regulaminie zmian barw klubowych lub przepisach kwalifikacyjnych 
dla zawodników.  

 
§ 6. 

[Zasady ponoszenia kosztów uczestnictwa w rozgrywkach]. 
 
1. Kluby będące gospodarzami zawodów pokrywają wszystkie koszty ich organizacji w miejscu 

zawodów, w tym koszty związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem hali sportowej do 
transmisji audiowizualnych, jak również koszty ryczałtu i podróży sekretarza i mierzącego czas 
w trakcie zawodów. 

2. Kluby przyjezdne pokrywają wszystkie koszty uczestnictwa członków swojej drużyny  
w zawodach w charakterze gości. 

3. ZPRP pokrywa koszty zawodów odwołanych lub przełożonych z winy sędziów lub delegata 
ZPRP. Decyzję o pokryciu kosztów wydaje KL po zasięgnięciu opinii KSW ZPRP.   

4. Koszty zawodów, które zostały odwołane lub przełożone z przyczyn niezależnych od Klubu 
pokrywają oba Kluby na podstawie decyzji KL określającej wysokość kosztów przypadających 
na każdy Klub. W przypadku wątpliwości ustala się, że Kluby są solidarnie odpowiedzialne  
za pokrycie kosztów.  

5. W przypadku odwołania lub przełożenia zawodów objętych transmisją audiowizualną koszty jej 
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przeprowadzenia oraz kar umownych z tytułu ich nieprzeprowadzenia ponosi osoba, która 
zawiniła. Podmiot zobowiązany określa w decyzji KL.  

6. KL może zwolnić na wniosek Klub z kosztów, o których mowa ust. 3 i 4 pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Spółkę na ich pokrycie.   

 

§ 7. 
[Obsada sędziów i delegatów ZPRP] 

 
1. Obsady sędziów na zawody dokonuje Przewodniczący KSW ZPRP lub upoważniona przez 

niego osoba spośród listy sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów. 

2. Obsady delegatów ZPRP na zawody dokonuje Dyrektor Biura ZPRP. 

3. Obsady sędziów i delegatów ZPRP na zawody podaje do publicznej wiadomości biuro ZPRP. 

4. Sędziowie i delegaci ZPRP są zobowiązani do stawiennictwa na zawody nie później  
niż na sześćdziesiąt (60 minut przed rozpoczęciem zawodów i wzajemnego informowania  
o wszelkich okolicznościach mogących spowodować opóźnienie lub brak stawiennictwa  
na zawodach, jak również gospodarza zawodów oraz KL. 

5. W przypadku: 

a) stawiennictwa na piętnaście (15) minut przed rozpoczęciem zawodów tylko jednego 
sędziego i jego pisemnego oświadczenia, że drugi sędzia nie stawi się na zawody, zawody 
prowadzi sędzia, który się stawił; okoliczności niestawiennictwa wraz  
z informacją o przyczynach niestawiennictwa drugiego sędziego ujawnia w dniu zawodów 
w protokole zawodów delegat ZPRP oraz sędzia, który stawił się;  

b) nie stawiennictwa żadnego z sędziów w wyznaczonym terminie zawodów, o ile nie 
zachodzą uzasadnione przypuszczenia, że jeden z sędziów stawi się na zawody w ciągu 
sześćdziesięciu (60) minut od terminu wyznaczonego na rozpoczęcie zawodów, delegat 
ZPRP dokonuje wyboru spośród sędziów obecnych na hali sportowej tych, którzy 
poprowadzą zawody. Zawody nie mogą być sędziowane przez osoby towarzyszące 
prowadzące drużyny uczestniczące w zawodach. W przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w przedmiotowej sprawie, zawody prowadzą sędziowie wskazani przez 
delegata ZPRP; 

c) niestawiennictwa delegata ZPRP w terminie określonym w ust. 4 czynności związane  
z funkcją delegata ZPRP, o których mowa w ust. 7 wykonuje jeden z sędziów 
wyznaczonych do sędziowania zawodów, wymieniony na pierwszym miejscu w obsadzie 
sędziowskiej. 

6. Przy wyborze sędziów, o którym mowa w ust. 5 lit. b) obowiązuje następująca kolejność: 

a) sędziowie międzynarodowi; 

b) sędziowie związkowi; 

c) sędziowie okręgowi. 

7. W przypadku pełnienia przez sędziego zawodów funkcji delegata ZPRP sędzia: 

a) weryfikuje zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub oświadczenia Zarządu 
klubu o bezpieczeństwie zawodów ligowych w piłce ręcznej w przypadku,  
gdy zawody zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają charakteru imprezy masowej; 

b) weryfikuje licencje zawodników oraz osób towarzyszących wraz z ważnym orzeczeniem 
lekarskim o stanie zdrowia zawodników umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo  
we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w zawodach 
sportowych; 

c) weryfikuje zabezpieczenie medyczne zawodów;  

d) weryfikuje przygotowanie hali do zawodów; 

e) przesyła niezwłocznie po zawodach na wskazany przez ZPRP i Spółkę numer telefonu 
wiadomość tekstową SMS zawierającą informacje o: wyniku końcowym zawodów, wyniku 
do przerwy oraz liczbie widzów; 
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f) podejmuje decyzje o odwołaniu lub przerwaniu zawodów.  

 
Rozdział 2 

[System rozgrywek i terminarze] 
 

§ 8. 
[System rozgrywek] 

 
1. Rozgrywki prowadzone są w ten sposób, że w: 

a) Grupach A i B drużyny rozgrywają zawody systemem każdy z każdym (jeden mecz) 
niezależenie od Grupy Rozgrywkowej, do której jest przypisana drużyna.  

b) Finale drużyny rozgrywają jeden mecz 
2. Drużyny są dzielone na dwie Grupy Rozgrywkowe w ten sposób, że: 

a) Grupę Pierwszą (A) tworzą drużyny sklasyfikowane w rundzie zasadniczej na miejscach 6,7 
(z obu grup rozgrywkowych) oraz przegrani dwumeczu o dziką kartę do gry w ćwierćfinale, 
o których mowa w § 8 ust. 5 regulaminu Rozgrywek ligi zawodowej piłki ręcznej mężczyzn 
PGNiG Superligi.  

b) Grupę Drugą (B) tworzą drużyny, które w rundzie zasadniczej przegrały swoje ćwierćfinały 
QF1, QF2, QF3, QF4 

3. Na podstawie klasyfikacji po zakończeniu rozgrywek grupowych zwycięskie drużyny z obu Grup 
Rozgrywkowych (A i B) tworzą parę finałową: 

4. Gospodarzem meczu zasadniczo jest drużyna, która w klasyfikacji po rundzie zasadniczej 
zajęła wyższe miejsce, a w finale drużyna, która wygrała Grupę Drugą. Organizator dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia losowania gospodarza każdego meczu. 

§ 9. 
[Terminarz rozgrywek] 

 
1. Terminarz rozgrywek określa KL w uzgodnieniu z ZPRP, a wszelkie odstępstwa od niego 

wymagają zgody KL.   

2. Terminarz określa zawody, w szczególności objęte transmisją audiowizualną wraz z godziną 
transmisji. 

3. Zawody muszą odbyć się w terminach ustalonych w terminarzu rozgrywek i w następujących 
godzinach: 

a) dni wolne od pracy - nie wcześniej niż o godz. 11.00 i nie później niż o godz. 21.00; 

b) dni robocze - nie wcześniej niż o godz. 15.00 i nie później niż o godz. 21.00. 

4. Odstępstwa od postanowień zawartych w ust. 3 mogą mieć miejsce jedynie za zgodą KL. 

5. W przypadku zawodów objętych transmisją audiowizualną nie dopuszcza się zmiany dnia  
i godziny transmisji o ile KL nie postanowi inaczej.   

6. Zawody nie mogą się rozpocząć z opóźnieniem o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

 
§ 10. 

[Zmiany terminów rozgrywania zawodów] 
 

1. KL wyznacza nowy termin zawodów odwołanych lub przełożonych nie później niż do 
zakończenia rozgrywek w danej rundzie, a w przypadku zawodów objętych transmisją 
audiowizualną w porozumieniu z podmiotem posiadającym licencję nadawcy. 

2. Uprawnionym do odwołania zawodów do dnia zawodów jest KL, a w dniu zawodów delegat 
ZPRP, a w przypadku jego nieobecności sędziowie zawodów. 

3. Uprawnionym do przerwania zawodów jest delegat ZPRP, a w przypadku jego nieobecności 
sędziowie zawodów. 
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4. W przypadku zawodów objętych transmisją audiowizualną delegat ZPRP, a w przypadku jego 
nieobecności sędziowie zawodów, są uprawnieni do odwołania zawodów po uzyskaniu zgody 
KL.  

5. Odwołanie zawodów może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, a w trakcie zawodów siły wyższej trwającej dłużej  
niż dziewięćdziesiąt (90) minut; za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 

i. przerwy w dostawie energii elektrycznej, pożar oraz katastrofę budowlaną; 

ii. uszkodzenie lub zniszczenie elementu wbudowanego w hali sportowej, urządzeń 
budowlanych związanych z obiektem, w tym awarie instalacji nienadające się do naprawy 
w ciągu piętnastu (15) minut, o ile uniemożliwiają one przeprowadzenie zawodów zgodnie 
z Przepisami gry w piłkę ręczną i niniejszym Regulaminem;  

b) zaistnienia okoliczności niezależnych od klubu, których nie można było przewidzieć 
uniemożliwiających przeprowadzanie zawodów nie stanowiących siły wyższej, o której mowa 
w ust. 5 lit. a) pkt. i;  

c) gdy zachowanie uczestników zawodów bądź widzów zagraża życiu lub zdrowiu osób 
przebywających w obiekcie, w którym rozgrywane są zawody, a z tych przyczyn gra  
nie może być wznowiona w ciągu piętnastu (15) minut od jej przerwania;  

d) nieprzygotowania hali sportowej zgodnie z prawem lub w sposób uniemożliwiający  
ich odbycie zgodnie z „Przepisami gry w piłkę ręczną” i postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, w szczególności niezgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych  
z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), o ile nieprawidłowości  
nie zostaną usunięte w terminie nie późniejszym niż na piętnaście (15) minut  
od ich stwierdzenia;  

e) braku odpowiedniego zabezpieczenia medycznego zawodów, o ile nieprawidłowości  
nie zostaną usunięte w terminie nie późniejszym niż na piętnaście (15) minut  
od ich stwierdzenia; 

f) gdy do protokołu zawodów nie jest wpisana, co najmniej jedna osoba towarzysząca 
posiadają licencję trenerską kategorii, co najmniej A i obecna w strefie zmian tej drużyny, o 
ile ten brak nie zostanie usunięty w terminie nie późniejszym niż na piętnaście (15) minut 
przed rozpoczęciem zawodów;  

g) braku stawiennictwa drużyny na zawody, a w przypadku, gdy spóźnienie drużyny jest 
spowodowane siłą wyższą, o ile spóźnienie przekracza sześćdziesiąt (60) minut od terminu 
rozpoczęcia zawodów, a okoliczności nie wskazują na prawdopodobieństwo stawiennictwa 
drużyny w terminie umożliwiającym rozegranie zawodów bez zbędnej zwłoki;  

h) niestawiennictwa sędziów i braku możliwości wyznaczenia sędziego zgodnie z § 7 ust. 5 lit. 
b); 

i) niestawiennictwa sędziów i delegata ZPRP; 

j) niesportowego zachowania drużyny zakłócającego przebieg gry bądź nie przystąpienia  
do gry w ciągu pięciu (5) minut od przerwania zawodów z tej przyczyny. 

6. Zawody mogą zostać przerwane na czas nieprzekraczający piętnaście (15) minut, o ile 
zachodzą okoliczności do odwołania zawodów, o których mowa w ust. 5. W trakcie przerwy 
osoby, o których mowa w ust. 3 dokonują oceny okoliczności stanowiących podstawę 
przerwania zawodów i podejmują decyzje o wznowieniu zawodów lub ich odwołaniu.   

7. Decyzję o przełożeniu zawodów podejmuje KL z urzędu lub na wniosek.   

8. Przełożenie zawodów może nastąpi w przypadku:  

a) zmiany terminu zawodów objętych transmisją audiowizualną;   

b) odwołania zawodów w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w ust. 4 lit. a); 

c) odwołania zawodów w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Klubu,  
których nie można było przewidzieć, o których mowa w ust. 4 lit. b); 

d) odwołania zawodów w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. g) i h); 



 

7 

e) na uzasadniony pisemny wniosek Klubu złożony, na co najmniej czternaście (14) dni,  
a w przypadku transmisji trzydzieści (30) dni, przed zawodami związanymi z udziałem: 

i. co najmniej trzech (3) zawodników lub jednego trenera z licencją trenerską,  
co najmniej kategorii A w rozgrywkach drużyny narodowej seniorskiej zawodnika  
lub trenera; 

ii. drużyny w rozgrywkach pucharowych; termin przełożonych zawodów uzależniony jest 
od daty zawodów pucharowych wyznaczonych przez EHF; 

f) potrzeby zweryfikowania kolejności drużyn w rozgrywkach w wyniku weryfikacji przez KL lub 
inny właściwy organ zawodów na przegrane walkowerem.   

9. Na wniosek klubu złożony nie później niż czternaście dni, a w przypadku transmisji 
audiowizualnej trzydzieści dni przed terminem zawodów KL może zmienić gospodarza 
zawodów. Zmiana gospodarza zawodów wymaga zgody obu klubów załączonej do wniosku. 

10. Zawody podlegają powtórzeniu w przypadku ich przerwania z przyczyn, o których mowa  
w ust. 4 list. a) i b) przed rozpoczęciem drugiej (2) połowy zawodów. 

11. Zawody przerwane w trakcie drugiej (2) połowy mogą: 

a) być dokończone w dniu zawodów, o ile przerwa nie trwa dłużej  
niż (sto dwadzieścia) 120 minut lub w innym terminie wskazanym przez KL według stanu  
z chwili przerwania zawodów, w tym czasu pozostałego do zakończenia zawodów,  
ilości uzyskanych bramek oraz udzielonych kar; 

b) zostać zakończone za zgodą drużyn wyrażoną na piśmie, a osiągnięty wynik w momencie 
przerwania zawodów zweryfikowany zgodnie z § 13 ust. 6. 

 
Rozdział 3 

[Przebieg zawodów i rozgrywek] 
 

§ 11. 
[Przebieg zawodów] 

 
1. Z przebiegu zawodów sekretarz sporządza protokół zawodów. Prawidłowość sporządzonego 

protokołu potwierdzają czytelnym podpisem niezwłocznie po zakończeniu zawodów sędziowie 
i delegat ZPRP.  

2. Wszystkie dyskwalifikacje udzielone w związku z naruszeniem przepisów 8:6, 8:10  
i 16: 11 „Przepisów gry w piłkę ręczną” sędziowie lub delegat ZPRP są zobowiązani  
w dniu zawodów szczegółowo opisać na odwrocie protokołu zawodów. 

3. Delegat ZPRP po podpisaniu protokołu zawodów przesyła niezwłocznie na wskazany przez 
ZPRP numer telefonu wiadomość tekstową SMS zawierającą informacje o: wyniku końcowym 
zawodów, wyniku do przerwy oraz liczbie widzów. 

4. Protokół sporządza się w jednym egzemplarzu i przekazuje się go do KR. Kopię protokołu 
przekazuje się drużynom uczestniczącym w zawodach, sędziom, delegatowi ZPRP oraz KL. 

5. Drużyny uczestniczące w zawodach mogą w terminie nie późniejszym niż siedem dni  
od doręczenia kopii protokołu wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu do KL.  
KL wydaje decyzję na podstawie przedłożonego wniosku.  

6. Przebieg zawodów jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk  
oraz w sposób opisany w § 15 ust. 4 lit. z. 

7. Zawodnicy drużyny muszą posiadać w trakcie zawodów: 

a) jednakowe, estetyczne stroje, których kombinacja kolorów i deseni musi wyraźnie różnić się 
od strojów drużyny przeciwnej. W przypadku, gdy obie drużyny będą posiadać jednakowe 
lub podobne stroje, to wówczas do zmiany strojów zobowiązana jest drużyna gości. 

b) koszulki oznaczone numerami o wysokości, co najmniej dwadzieścia (20) cm na plecach  
i dziesięć (10) cm z przodu - numery te są ustalone na cały sezon rozgrywek. Na plecach 
koszulki zawodnika musi być umieszczone jego nazwisko. Minimalna wysokość liter powinna 
wynosić siedem (7) cm. Nazwisko może być umieszczone powyżej lub poniżej numeru 
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zawodnika. 

8. Zawodnicy występujący na pozycji bramkarza muszą posiadać strój w innym kolorze  
niż stroje zawodników obu drużyn oraz bramkarze drużyny przeciwnej.  

9. Osoby towarzyszące są zobowiązane do posiadania strojów w innych kolorach niż koszulki 
drużyny przeciwnej oraz stroje bramkarzy. 

10. Zawodnicy w zakresie strojów i wyposażenia, a osoby towarzyszące w zakresie ubiorów stosują 
się do regulacji stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. 

11. Sędziowie są zobowiązani występować w koszulkach kontrastujących z kolorem koszulek 
drużyn oraz strojami bramkarzy. 

12. Do rozpoczęcia zawodów skład drużyny wpisywany do protokołu zawodów powinien zawierać, 
co najmniej pięciu zawodników oraz jedną osobą towarzyszącą z licencją trenerską kategorii, 
co najmniej A. 

13. Imiona i nazwiska zawodników oraz osób towarzyszących powinny być wpisane zgodnie  
z licencjami, czytelnie i bez skreśleń. 

14. Skład drużyny może zostać uzupełniony do końca zawodów łącznie z dogrywkami  
do szesnastu zawodników oraz do czterech osób towarzyszących. Do uzupełniania protokołu 
stosuje się odpowiednio zasady dla wpisu.  

15. Na pierwszym miejscu w protokole zawodów wpisuje się osobę towarzyszącą będącą 
odpowiedzialną za drużynę i wyłącznie uprawnioną do komunikowania się z sekretarzem, 
mierzącym czas oraz z sędziami i delegatem ZPRP. 

16. Osobą odpowiedzialną za drużynę nie może być osoba będąca równocześnie osobą 
towarzyszącą oraz zawodnikiem (tzw. grającym trenerem). 

17. Osoba odpowiedzialna za drużynę ma prawo wyznaczyć inną osobę towarzyszącą  
lub zawodnika do losowania przed rozpoczęciem zawodów. 

18. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za drużynę należy: 

a) reprezentowania drużyny w trakcie zawodów w stosunku do osób wskazanych  
w ust. 13;  

b) zapewnienie przebywania w strefie zmian wyłącznie zawodników i osób towarzyszących 
wpisanych do protokołu zawodów jak również opuszczanie przez osoby zdyskwalifikowane 
strefy zmian;  

c) przedstawienie nie później niż na sześćdziesiąt (60) minut przed rozpoczęciem zawodów do 
sprawdzenia delegatowi ZPRP licencji zawodników oraz osób towarzyszących wraz  
z ważnym orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia zawodników umożliwiającym bezpieczne 
uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w zawodach 
sportowych. Uczestnictwo w zawodach osoby, której: 

i. licencja nie została przedłożona do sprawdzenia odbywa się na podstawie złożonego 
przed rozpoczęciem zawodów na odwrocie protokołu zawodów pisemnego oświadczenia 
osoby odpowiedzialnej za drużynę do uczestnictwa;  

ii. nie przedłożono ważnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia zawodnika 
umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym jest 
niedopuszczalne. 

 
§ 12. 

[Weryfikacja zawodów] 
 

1. KL prowadzi weryfikację zawodów na podstawie protokołów zawodów, wyjaśnień udzielonych 
przez delegata ZPRP, sędziów, jak również Kluby, zawodników oraz osoby towarzyszące,  
jak również innych środków dowodowych.  

2. KL weryfikuje zawody, jako przegrane walkowerem w przypadku: 

a) zawinionego niestawiennictwa drużyny na zawody;  
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b) gdy drużyna wycofała się z rozgrywek;  

c) niesportowego zachowania drużyny zakłócającego przebieg gry, a gra nie została 
wznowiona w ciągu pięciu (5) minut od przerwania zawodów z tej przyczyny; 

d) gdy w wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zawodów drużyna dysponowała mniej  
niż pięcioma zawodnikami i jedną osobą towarzyszącą z licencją trenerską kategorii,  
co najmniej A; 

e) gdy drużyna była reprezentowana w trakcie zawodów przez zawodnika lub osobę 
towarzyszącą nieposiadającą prawa uczestniczenia w zawodach; 

f) dopuszczenia się przez zawodników, osoby towarzyszące lub organy klubu korupcji 
sportowej lub innych działań niezgodnych z przepisami Superligi i ZPRP , a wpływających 
na wynik zawodów;  

g) nieodbycia się zawodów z powodu nie podporządkowania się przez drużynę decyzji delegata 
ZPRP lub sędziów, w szczególności, gdy zdyskwalifikowany przez nich zawodnik lub osoba 
towarzysząca nie opuści strefy zmian niezwłocznie po wydaniu decyzji; 

h) nieprzygotowania przez Organizatora hali sportowej w sposób umożliwiający 
przeprowadzenie zawodów, w tym przeprowadzenie transmisji audiowizualnej;  

i) przeprowadzenia zawodów w niezweryfikowanej lub niedopuszczonej do rozgrywek decyzją 
właściwego organu, w tym organu publicznego hali sportowej; 

j) gdy drużyna zachowaniem swoich zawodników lub osób towarzyszących sprowadziła 
poważne zagrożenie zdrowia lub życia uczestników zawodów i osób przebywających  
na hali sportowej skutkującego przerwaniem zawodów, a z tych przyczyn gra nie została 
wznowiona w ciągu piętnastu (15) minut od jej przerwania; 

k) gdy zawody zostały przerwane w związku z brakiem porządku w hali sportowej 
zagrażającego życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników zawodów  
i osób przebywających w hali sportowej, a z tych przyczyn gra nie została wznowiona  
w ciągu piętnastu (15) minut od jej przerwania;  

l) gdy drużyna odmówiła rozegrania zawodów ze względu na prowadzenie zawodów przez 
sędziów niewyznaczonych w terminarzu, o których mowa w §7 ust. 5. 

3. W przypadku wycofania się Klubu z rozgrywek za przegrane walkowerem; 

4. W zależności od osiągniętego wyniku w zawodach drużyna uzyskuje: 

a) za zwycięstwo – dwa (2) punkty,  

b) za porażkę – zero (0) punktów; 

c) za porażkę po dogrywce lub rzutach karnych – jeden (1) punkt. 

d) za zwycięstwo walkowerem – dwa (2) punkty. 

5. W przypadku zwycięstwa walkowerem ustala się wyniki zawodów 10:0 na korzyść zwycięzcy 
zawodów.   

6. O kolejności drużyn w tabeli decydują kolejno następujące kryteria: 

a) większa liczba zdobytych punktów we wszystkich meczach, 

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

i. większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

ii. większa dodatnia różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

iii. większa liczba zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

c) większa dodatnia różnica bramek ze wszystkich meczów,  

d) większa liczba zdobytych bramek ze wszystkich meczów, 

e) losowanie; zasady losowania ustala KL.   

7. Zawody muszą się zakończyć zwycięstwem jednej z drużyn. Jeżeli w podstawowym czasie gry 
rezultat meczu nie jest rozstrzygnięty zarządza się jedną dogrywkę, a gdy ona nie wyłoni 
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zwycięzcy, decydują rzuty karne.  

8. Czas przerwy w meczu wynosi dziesięć (10) minut. 

9. Tytuł Zdobywcy Pucharu Ligi w danym sezonie rozgrywkowym uzyskuje drużyna, która zwycięży 
w Finale.  

 
Rozdział 3 

[Obowiązki klubów] 
 

§ 13. 
[Prawa marketingowe i medialne] 

 
1. Obowiązki Klubów w zakresie praw marketingowych i medialnych określa odpowiednio 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Klub ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw marketingowych i medialnych  
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

 

 

§ 14. 
[Obowiązki klubu - gospodarza zawodów] 

 
1. Gospodarzem zawodów jest Klub wymieniony w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu. 

2. Gospodarz zawodów jest organizatorem w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), o ile nie powierzył 
na podstawie pisemnej umowy organizacji zawodów osobie trzeciej. Powierzenie organizacji 
zawodów nie zwalania gospodarza od obowiązku przestrzegania regulaminu,  
w tym odpowiedzialności za jego naruszenie.  

3. Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie przed, w czasie i po zawodach 
odpowiedzialny jest gospodarz zawodów. 

4. Do obowiązków gospodarza zawodów należy w szczególności: 

a) przygotowanie hali sportowej do rozgrywek zgodnie z wymogami Przepisów gry w piłkę 
ręczną oraz niniejszym Regulaminem, w tym w sposób umożliwiający przeprowadzenie 
transmisji audiowizualnej; 

b) zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, w tym poprzez 
zapewnienie odpowiedniej liczy służb porządkowych oraz informacyjnych; 

c) zabezpieczenie przed uszkodzeniem środków transportu drużyny gości, sędziów  
i delegata ZPRP; 

d) ochrony porządku publicznego; 

e) zabezpieczenia pod względem medycznym; 

f) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz  
ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności 
przeciwpożarowymi i sanitarnymi; 

g) udostępnienie osobom uczestniczącym w zawodach obowiązującego regulaminu hali 
sportowej, a w przypadku imprezy masowej regulaminu imprezy masowej zawierającego 
warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych; 

h) przeprowadzenie zawodów z obowiązującym terminarzem zawodów; 

i) pisemne zawiadomienie, na co najmniej siedem (7) dni przed terminem o miejscu, dacie i 
godzinie rozpoczęcia zawodów: drużyny gości, sędziów, delegata ZPRP, KL, KR, WZPR, 
policję, służby medyczne oraz inne podmioty określone ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.); 

j) uzyskanie od KL pisemnej zgody na organizację dodatkowych imprez lub uroczystości 
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planowanych przed zawodami, w przerwie lub po zawodach, na co najmniej czterdzieści 
osiem (48) godzin przed zawodami; 

k) zapłata przed rozpoczęciem zawodów sekretarzowi i mierzącemu czas gotówką  
za pokwitowaniem odbioru ryczałtu z tytułu pełnienia funkcji oraz podróży;  

l) przedłożenie delegatowi ZPRP na sześćdziesiąt (60) minut przed rozpoczęciem zawodów 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub oświadczenia Zarządu klubu  
o bezpieczeństwie zawodów ligowych w piłce ręcznej w przypadku, gdy zawody zgodnie  
z obowiązującymi przepisami nie mają charakteru imprezy masowej. Wzór oświadczenia 
określa ZPRP; 

m) zapewnienie wydzielonych miejsc dla akredytowanych przedstawicieli mediów  
oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności; 

n) zapewnienie miejsca dla sponsorów Superligi;  

o) przygotowanie po jednej (1) szatni dla każdej z drużyn, jednej (1) szatni dla sędziów z dostęp 
do pełnego węzła sanitarnegp oraz jednego (1) pokoju dla delegata ZPRP, 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich; 

p) przygotowanie sędziom oraz delegatowi ZPRP jednego (1) pomieszczenia do odpoczynku 
na cztery (4) godziny przed zawodami; 

q) zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli antydopingowej; 

r) niezwłoczne udostępnianie Organom całości lub części rejestracji zawodów obejmujących 
stwierdzone w protokole zawodów naruszenie przepisów prawa (DVD; *.mp4 lub *.avi.); 

s) przygotowanie szesnastu (16) miejsc siedzących w strefie zmian dla zawodników i osób 
towarzyszących;  

t) przygotowanie trzech (3) oznakowanych miejsc dla zawodników zdyskwalifikowanych  
w odległości uniemożliwiającej ich kontakt z drużynami; 

u) postawienie, co najmniej dwóch (2) koszy na śmieci za ławkami dla zawodników; 

v) przygotowanie co najmniej jednej (1) tablicy wyników z elektronicznym pomiarem czasu; 

w) przygotowanie napojów dla drużyn gości, sędziów i delegata ZPRP w ilości minimalnej  
po półtora (1,5) litra wody niegazowanej na osobę; 

x) przygotowanie stolika sędziowskiego z czterema (4) krzesłami; 

y) dostarczenie przed rozpoczęciem zawodów do stolika sędziowskiego: 

i. dwóch (2) zgodnych z przepisami gry, piłek do rozegrania zawodów; 

ii. jednego (1) obowiązującego egzemplarza „Przepisów gry w piłkę ręczną”; 

iii. jednego (1) egzemplarza Regulaminu rozgrywek; 

iv. dwóch (2) stoperów elektronicznych; 

v. podstawek i kartek w formacie A-4 w celu informowania o nałożonych karach i czasie ich 
zakończenia, jak również podstawek i kartek A-4 informujących o numerze 
kontuzjowanego zawodnika; 

vi. dwóch (2) kompletów po trzy (3) sztuki zielonych kartek o wymiarach 15x20 cm 
oznaczonych obustronnie dużą literą „T 1”, „T 2” i „T 3”; 

vii. przygotowanie jednego (1) protokołu zawodów według ustalonego przez ZPRP wzoru; 

z) zabezpieczenie właściwej, jakości nawierzchni boiska podczas zawodów, w tym obsługi 
dbającej o jej stan; 

aa) utrwalanie cyfrowo przebiegu zawodów, a w szczególności zachowania osób  
w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, począwszy  
od rozpoczęcia prezentacji zawodników do czasu opuszczenia boiska przez sędziów wraz  
z rejestracją ewentualnych wydarzeń na widowni. Rejestrację zawodów należy prowadzić z 
kamery umieszczonej na statywie przy linii środkowej boiska i na wysokości minimum  
2 metrów od podłoża. Transmisja audiowizualna z meczu nie zwalnia gospodarza zawodów 
z obowiązku ich rejestracji.  
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bb) niezwłocznie po zakończeniu zawodów poinformowanie delegata ZPRP o liczbie widzów; 

cc) przesłanie do:  

 - czterdziestu ośmiu (48) godzin do ZPRP poprzez Portal ZPRP (http://portal-zprp.pl/ 
utrwalonego cyfrowo przebiegu zawodów w formacie *.mp4 lub *.avi. Instrukcję obsługę 
Portalu ZPRP określa ZPRP;   

 - sześćdziesięciu (60) minut po zakończeniu zawodów do KOL ZPRP i KL czytelnego 
kolorowego skanu lub zdjęcia protokołu zawodów pocztą elektroniczną, oraz 

 - dwudziestu czterech (24) godzin od zakończenia zawodów do KOL ZPRP oryginału 
protokołu zawodów; 

 - siedemdziesięciu dwóch (72) godzin po zakończeniu zawodów pisemnej statystki w 
formie arkusza excel (.xml)  obejmującej drużynę i poszczególnych zawodników i 
zawierającej następujące dane: 

a) liczbę bramek: zdobytych, straconych, skuteczność  

b) liczbę bramek zdobytych przez bramkarza, 

c) rzut z 7 metrów (rzuty karne): oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone 
bramką, obronione, skuteczność  

d) rzuty z 9 metrów: oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, 
obronione, skuteczność  

e) rzuty z 6 metra: oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, 
obronione, skuteczność  

f) rzuty ze skrzydeł: oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, 
obronione, skuteczność  

g) rzuty z szybkiego ataku: zakończone bramką, niezakończone bramką; zakończone 
stratą; skuteczność 

h) liczbę asyst (ostanie poddanie przed zdobyciem bramki): 

i) liczbę fauli powodujących karnego;  

j) liczbę akcji zawodnika, po której został podyktowany karny; 

k) bloki w defensywie: skuteczne, nieskuteczne;  

l) czas przebywania na boisku zawodników 19-21 lat; 

m) przechwyty: zakończone bramką, nie zakończone bramką;  

n) straty: zakończone utratą bramki, nie zakończone utratą bramki; 

o) liczbę żółtych kartek; 

p) liczbę czerwonych kartek; 

q) liczbę niebieskich kartek; 

r) liczbę wykluczeń 2-minutowych 

s) liczbę obronionych rzutów (bramkarze); 

t) liczba kontuzji zawodników.  

dd) zapewnienie drużynie gości, co najmniej dziesięciu (10) % biletów na miejsca w hali 
sportowej (na podstawie liczby miejsc w arkuszu weryfikacji hali sportowej) pod warunkiem, 
że klub drużyny gości złoży pisemne, podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do 
reprezentowania klubu, zamówienie na czternaście (14) dni przed terminem zawodów (na 
72 godziny przed zawodami rundzie finałowej), a towarzysząca  
mu grupa będzie zorganizowana, z osobą imiennie za nią odpowiedzialną z ramienia klubu 
i wskazaną w zamówieniu; 

ee) umożliwienie przedstawicielom klubów biorących udział w rozgrywkach utrwalenie zawodów 
w celach szkoleniowych pod warunkiem złożenia przez klub pisemnego wniosku, na co 
najmniej dziesięć (10) dni przed zawodami do gospodarza zawodów (na 48 godzin przed 
zawodami rundzie finałowej) i uzgodnieniu przez strony warunków utrwalania, w tym 
odpłatności, w szczególności w przypadku, gdy utrwalanie wiązać będzie się z wyłączeniem 
miejsca (miejsc) na widowni. 



 

13 

 
§ 15. 

[Zabezpieczenie medyczne zawodów] 
 
1. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczenie medycznego zawodów zgodnie z: 

a) ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 
z późn. zm.),  

b) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. nr 0/2012 
poz. 181). 

2. W przypadku imprezy niemasowej gospodarz zawodów zobowiązuje się do odpowiedniego 
zabezpieczenia medycznego zawodów dostosowanego do hali sportowej i ilości uczestników 
na zawodach, a w szczególności do zapewnienia,  
co najmniej: 

a) jednego (1) lekarza medycyny, lub 

b) jednego (1) ratownika medycznego, lub  

c) jednej (1) pielęgniarki systemu, lub  

d) jednej (1) pielęgniarki, lub  

e) jednego (1) ratownika.  

3. Gospodarz zawodów zobowiązuje się do zapewnienia zabezpieczenia medycznego,  
na co najmniej piętnaście (15) minut przed udostępnienie hali sportowej uczestnikom zawodów, 
w czasie zawodów oraz nie krócej niż piętnaście (15) minut po zawodach. 
 

§ 16. 
[Obowiązki drużyny gości] 

 

Do obowiązków drużyny gości zawodów należy w szczególności: 

a) Stawiennictwo na zawody, na co najmniej sześćdziesiąt (60) minut przed ich rozpoczęciem;  

b) Przygotowanie na zawody strojów zawodników i osób towarzyszących odróżniających  
się od strojów zawodników i osób towarzyszących drużyny gospodarzy. 

c) przesłanie do siedemdziesięciu dwóch (72) godzin po zakończeniu zawodów pisemnej 
statystki w formie arkusza excel (.xml)  obejmującej drużynę i poszczególnych zawodników i 
zawierającej następujące dane: 
1) liczbę bramek: zdobytych, straconych, skuteczność  

2) liczbę bramek zdobytych przez bramkarza, 

3) rzut z 7 metrów (rzuty karne): oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, 
obronione, skuteczność  

4) rzuty z 9 metrów: oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, obronione, 
skuteczność  

5) rzuty z 6 metra: oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, obronione, 
skuteczność  

6) rzuty ze skrzydeł: oddane do bramki, nie trafione w bramkę, zakończone bramką, obronione, 
skuteczność  

7) rzuty z szybkiego ataku: zakończone bramką, niezakończone bramką; zakończone stratą; 
skuteczność 

8) liczbę asyst (ostanie poddanie przed zdobyciem bramki): 

9) liczbę fauli powodujących karnego;  

10) liczbę akcji zawodnika, po której został podyktowany karny; 

11) bloki w defensywie: skuteczne, nieskuteczne;  
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12) czas przebywania na boisku zawodników 19-21 lat; 

13) przechwyty: zakończone bramką, nie zakończone bramką;  

14) straty: zakończone utratą bramki, nie zakończone utratą bramki; 

15) liczbę żółtych kartek; 

16) liczbę czerwonych kartek; 

17) liczbę niebieskich kartek; 

18) liczbę wykluczeń 2-minutowych 

19) liczbę obronionych rzutów (bramkarze); 

20) liczba kontuzji zawodników.  

 

Rozdział 4 
[Odpowiedzialność porządkowa i administracyjna] 

 
§ 17. 

[Kary i zasady ich wymierzania] 
 
1. Każdy klub, zawodnik i osoba towarzysząca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

przepisów prawa, o których mowa § 2. W zakresie nieuregulowanym odpowiednie zastosowanie 
mają przepisy „Regulaminu dyscyplinarnego ZPRP”. 

2. Karami są: 

a) Upomnienie, 

b) Kara grzywny w wysokości od 500 zł do 3 000 zł., 

c) Świadczenie pieniężne od 1 000 zł do 50 000 zł., 

d) Odsunięcie od udziału od 1 do 6 zawodów, 

e) Złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści, formie i miejscu,   

f) Walkower. 

3. KL może nałożyć karę łączną, obejmującą kilka kar, o których mowa w ust. 2,  
z zastrzeżeniem, że niezależenie od nałożonej kary KL ma prawo nałożenia na Klub, zawodnika, 
trenera lub osobę towarzyszącą obowiązku złożenia oświadczenie w odpowiedniej treści, formie 
i miejscu. 

4. KL ma prawo odstąpić od ukarania, o ile ukaranie nie jest zgodne z zasadą fair play.  

5. Postępowania przez KL jest postępowaniem pisemnym, o ile KL nie postanowi inaczej.  

6. Wyłącza się jawność zewnętrzną postępowania, o ile KL nie postanowi inaczej. Zobowiązany 
ma prawo do posługiwania się w toku postępowania pełnomocnikami profesjonalnymi.   

7. Wszelkie czynności podjęte w toku niniejszego postępowania podlegają utrwaleniu  
w formie protokołu lub notatki służbowej, a w przypadku zeznań świadków lub innych ustnych 
wyjaśnień poprzez rejestrację dźwięku i/lub obrazu.  

8. Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie podlega przetwarzaniu tylko na poczet 
prowadzenia niniejszego postępowania, złożenia wniosku do właściwego organu 
dyscyplinarnego ZPRP oraz właściwego organu władzy publicznej.         

9. KL nakłady kary na podstawie protokołów z zawodów, wyjaśnień udzielonych przez delegata 
ZPRP, sędziów, jak również Kluby, zawodników oraz osoby towarzyszące,  
jak również innych środków dowodowych.  

10. KL może, przed nałożeniem kary zobowiązać do złożenia pisma przygotowawczego, w którym 
należy przedstawić okoliczności mających być wyjaśnionymi wraz z obowiązkiem przedłożeniem 
dowodów pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów, chyba, że zobowiązany 
uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w piśmie przygotowawczym bez swojej winy. 

11. W przypadku zeznań świadków: 
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u) zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia świadka z podpisem notarialnie 
poświadczonym, co do faktów na okoliczność, których miałby zostać świadek przesłuchany 
przez KL. Oświadczenie winno zawierać szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, w tym czasu  
i miejsca, ze wskazaniem osób uczestniczących; 

v) KL ma prawo zarządzić dowód z zeznań świadka, o ile oświadczenie, o którym mowa  
w ust. 7 a) nie pozwala wyjaśnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.       

12. Dopuszcza się przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na odległość, w tym 
wideokonferencję.  

13. KL orzeka następujące kary za naruszenie „Przepisów gry w piłkę ręczną”: 

a) przepisu 8:10 - kara odsunięcia zawodnika lub osoby towarzyszącej od udziału od (jeden) 1 
do (sześć) 6 zawodów; 

b) przepisu 8:6 - kara odsunięcia zawodnika lub osoby towarzyszącej od udziału od (jeden) 1 
do (sześć) 6 zawodów; 

c) przepisu 16: 11 - kara odsunięcia zawodnika lub osoby towarzyszącej od udziału od (dwa) 2 
do (sześć) 6 zawodów. 

14. KL orzeka karę uiszczenia świadczenia pieniężnego przez Klub za niesportowe zachowanie 
Klubu, w tym uprawnionych przedstawicieli oraz członków organów, zawodnika lub osób 
towarzyszących w wysokości do (dziesięciu tysięcy) 10 000 zł.  

15. Kary porządkowe mogą zostać nałożone, pomimo braku ich stwierdzenia  
w trakcie zawodów, w tym na podstawie zapisów dźwięku i/obrazu oraz sprawozdań sędziów, 
nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zaistnienia zdarzenia obejmującego 
zarzucane naruszenie.   

16. KL orzeka następujące kary dla trenerów i osoby towarzyszące za: 

a) trzecia (3) żółta kartka - kara grzywny dla klubu w wysokości pięciuset złotych (500 zł); 

b) szósta (6) żółta kartka - kara grzywny dla klubu w wysokości jednego tysiąca (1.000 zł); 

c) dziewiąta (9) żółta kartka - kara grzywny dla klubu w wysokości dwóch tysięcy złotych (2.000 
zł); 

d) dwunasta (12) żółta kartka - kara grzywny dla klubu w wysokości trzech tysięcy złotych 
(3.000 zł); 

e) drugie (2) wykluczenie na dwie (2) minuty - kara grzywny dla klubu w wysokości pięciuset 
złotych (500 zł); 

f) trzecie (3) wykluczenie dwie (2) minutowe - kara grzywny dla klubu w wysokości jednego 
tysiąca złotych (1.000 zł); 

g) czwarte (4) wykluczenie na (dwie) 2 minuty - kara grzywny dla klubu w wysokości dwóch 
tysięcy złotych (2.000 zł); 

h) piąte (5) i kolejne wykluczenie na (dwie) 2 minuty - kara grzywny dla klubu w wysokości trzech 
tysięcy złotych (3.000 zł.); 

i) pierwsza (1) czerwona kartka - odsunięcie od udziału, w co najmniej jednej (1) kolejnych 
zawodach oraz kara grzywny dla klubu w wysokości pięciuset złotych (500 zł.); 

j) druga (2) czerwona kartka - odsunięcie od udziału, w co najmniej dwóch (2) kolejnych 
zawodach mistrzowskich oraz kara grzywny dla klubu w wysokości jednego tysiąca złotych 
(1.000 zł.); 

k) trzecia (3) czerwona kartka - odsunięcie od udziału, w co najmniej trzech (3) kolejnych 
zawodach mistrzowskich oraz kara grzywny dla klubu w wysokości dwóch tysięcy  złotych 
(2.000 zł.); 

l) czwarta (4) czerwona kartka - odsunięcie od udziału, w co najmniej pięciu (5) zawodach oraz 
kara grzywny dla klubu w wysokości trzech tysięcy złotych (3.000 zł); 

m) za przebywanie w strefie zmian osoby nieuprawnionej - kara grzywny dla klubu  
w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000 zł). 
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17. Każda kara udzielona trenerowi lub osobie towarzyszącej jest zaliczana do rejestru kar, nawet, 
jeśli orzekane są jedna po drugiej w tych samych zawodach. 

18. Do orzeczenia stosownej kary sumuje się wszystkie otrzymane żółte kartki, wykluczenia  
i dyskwalifikacje z zawodów PGNiG Superligi, I ligi i Pucharu Polski. 

19. Żółte kartki, kary wykluczenia i dyskwalifikacji trenerów oraz osób towarzyszących  
z poprzedniego sezonu nie są zaliczane do sezonu następnego. 

20. KL orzeka następujące kary dla klubów za: 

a) nieterminowe wysłanie oryginału protokołu zawodów do KL lub KOL ZPRP - kara grzywny w 
wysokości pięciuset złotych (500 zł.); 

b) nieterminowe i niezgodne z § 15 ust. 4 z) i bb) przesłanie nagrania z zawodami - kara grzywny 
w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000 zł.) w pierwszym przypadku,  
w kolejnych przypadkach -  jednego tysiąca pięciuset złotych (1.500 zł.); 

c) nieterminowe i niezgodne z § 15 ust. 4 z) i bb) oraz §16 lit. c) przesłanie statystki  - kara 
grzywny w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000 zł.) w pierwszym przypadku,  
w kolejnych przypadkach -  jednego tysiąca pięciuset złotych (1.500 zł.); 

d) zagubienie oryginału protokołu zawodów - kara grzywny w wysokości jednego tysiąca złotych 
(1.000 zł.); 

e) brak zawiadomienia o zawodach drużyny przeciwnika, KL, KOL ZPRP, sędziów i delegata 
ZPRP - kara grzywny w wysokości dwóch tysięcy złotych (2.000 zł.); 

f) opóźnione nadesłanie zawiadomienia o zawodach - kara grzywny w wysokości jednego 
tysiąca złotych  (1.000 zł.); 

g) niezgłoszenie w terminie hali sportowej do rozgrywek - kara grzywny w wysokości pięciuset 
złotych (500 zł); 

h) brak dokumentu licencji zawodnika, trenera bądź osoby towarzyszącej - kara grzywny  
w wysokości pięciuset złotych (500 zł); 

i) nie nadesłanie zgody władz samorządowych na imprezę masową lub „Oświadczenia Zarządu 
klubu o bezpieczeństwie zawodów ligowych w piłce ręcznej” na 7 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek - kara grzywny w wysokości  jednego tysiąca pięciuset złotych (1.500 zł.); 

a) udział drużyny w zawodach bez szkoleniowca z właściwą licencją trenera piłki ręcznej - kara 
grzywny w wysokości: 

i. jednego tysiąca złotych (1.000 zł) w pierwszym przypadku, 

ii. dwóch tysięcy złotych (2.000 zł.) w drugim przypadku, 

iii. trzech tysięcy złotych (3.000 zł.) w trzecim i następnych przypadkach. 

b) uczestnictwo w zawodach zawodnika nieposiadającego prawa udziału w nich - walkower dla 
przeciwnika oraz kara grzywny w wysokości trzech tysięcy złotych (3.000 zł); 

c) brak rejestracji zawodów, nieczytelna, niepełna ich rejestracja - kara grzywny  
w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000 zł) w pierwszym przypadku, w kolejnych 
przypadkach - kara grzywny w wysokości dwóch tysięcy złotych (2.000 zł.); 

d) niepodporządkowanie się klubu decyzjom właściwych organów - kara grzywny  
w wysokości od 500 zł do 2.000 zł. oraz kara świadczenia pieniężnego w wysokości do 
50 000 zł. w przypadku zwłoki w wykonaniu decyzji przekraczającej trzydzieści (30) dni. 

21. KL nakłada na Klub karę świadczenia pieniężnego za:  

a) naruszenie obowiązków, o których mowa w § 14 w wysokości od dziesięciu tysięcy złotych 
(10 000) do pięćdziesięciu tysięcy złotych (50 000 zł.), 

b) nieprzygotowanie hali sportowej zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami gry  
w piłkę ręczną w wysokości od jednego tysiąca złotych (1000 zł) do pięćdziesięciu tysięcy 
złotych (50 000 zł.), 

c) zmianę terminu zawodów bez zgody Komisarza Ligi w wysokości od jednego tysiąca złotych 
(1 000) do pięćdziesięciu tysięcy złotych (50 000 zł.), 
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d) nie spełnienie obowiązku wynikającego z § 23 Regulaminu w wysokości od jednego tysiąca 
złotych (1 000 zł) do dwudziestu tysięcy złotych (20 000 zł.), 

e) złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lub przedstawienie przerobionego  
lub podrobionego dokumentu w toku postępowania licencyjnego w wysokości  
od jednego tysiąca złotych (1 000 zł.) do pięćdziesięciu tysięcy złotych (50 000 zł.), 

f) brak uczestnictwa w imprezach towarzyszących organizowanych przez Spółkę  
w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy złotych (50 000 zł.);  

22. KL nakłada na trenera, zawodnika, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenia  
lub przedstawił przerobione lub podrobione dokumenty w toku postępowania licencyjnego karę 
świadczenia pieniężnego w kwocie do stu tysięcy złotych (100 000 zł.). 

23. W okresie obowiązywania kary odsunięcia od określonej liczby zawodów ukarany nie może 
uczestniczyć w żadnych innych rozgrywkach. 

24. Niewpłacenie kary grzywny w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania decyzji KL 
powoduje skutki przewidziane w Rozdziale 12 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. 

25. Orzeczone kary, które nie zostały wyegzekwowane w danym sezonie, podlegają wykonaniu  
w następnym sezonie, w tym potrąceniu z należnych Klubom świadczeń od Spółki.  

26. Opłaty z tytułu kar porządkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie stanowią przychód 
Superligi. 

 

§ 18. 
[Protesty] 

 
1. Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia „Przepisów gry w piłkę 

ręczną” przez sędziów lub delegata ZPRP i wniesione o ile klub wykaże interes we wniesieniu 
protestu.  

2. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczące interpretacji przez nich 
„Przepisów gry w piłkę ręczną” nie podlegają rozpatrzeniu. 

3. Protest musi być wniesiony do KL na piśmie listem poleconym z równoczesnym wpłaceniem 
kaucji w wysokości dwóch tysięcy złotych (2.000 zł.) w terminie czterdziestu ośmiu  (48) godzin 
od zakończenia zawodów. 

4. Protest musi być rozpatrzony przez KL w ciągu siedmiu (7) dni od daty jego wpływu.  
Do rozpatrzenia protestu odpowiednie zastosowanie mają przepisy §19. 

5. Decyzję w sprawie powtórzenia zawodów wskutek naruszenia „Przepisów gry w piłkę ręczną” 
przez sędziów lub delegata ZPRP podejmuje KL. 

6. W przypadku odrzucenia protestu przez KL klub ma prawo wnieść odwołanie do KO ZPRP  
w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania decyzji na zasadach określonych przedmiotową 
uchwałą Zarządu ZPRP wraz z równoczesnym wpłaceniem kaucji  
w wysokości dwóch tysięcy złotowych (2.000 zł.). 

7.  Decyzja KO ZPRP jest ostateczna. 

 
 
 

§ 19. 
[Odwołania] 

 
1. Od decyzji KL przysługuje za pośrednictwem KL odwołanie do KO ZPRP na zasadach 

określonych dla odwołania, z wyłączeniem kary odsunięcia od jednego (1) lub dwóch (2) 
zawodów.  

2. Zasady i tryb składania odwołania od decyzji KL określa „Regulamin dyscyplinarny ZPRP”,  
z zastrzeżeniem, że termin na wniesienie odwołania, o którym mowa w ust. 1 wynosi siedem (7) 
dni. 
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3. Wniesienie odwołania, o którym mowa w ust. 1 nie wstrzymuje wykonania kar. 

 
§ 20. 

[Kontrola antydopingowa] 
 
Kluby mają obowiązek podawania informacji do właściwych organów kontrolujących antydoping  
w sposób przez nie określonych, dotyczących miejsca i terminów odbywania zorganizowanego 
treningu zawodników na okres jednego miesiąca, nie później niż na siedem (7) dni przed 
rozpoczęciem tego miesiąca - w przypadku konieczności zmiany wcześniej wprowadzonych danych, 
klub jest zobowiązany poinformować o nich niezwłocznie. 

 

 

  


