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REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI ZAWODOWEJ W PI!CE R"CZNEJ KOBIET „PGNiG 
SUPERLIGI” W SEZONIE 2019/2020  

  

ROZDZIA! I POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  

§ 1.  
DEFINICJE  

  

Ilekro! w niniejszym regulaminie jest mowa o poni"szych poj#ciach lub ich skrótach, to nale"y przez 
to rozumie!:  

1.! Dzie# roboczy – nale"y przez to rozumie! ka"dy dzie$ tygodnia od poniedzia%ku do pi&tku,  
za wyj&tkiem dni ustawowo wolnych od pracy;  

2.! Dzie# kalendarzowy - nale"y przez to rozumie! ka"dy dzie$ tygodnia;  

3.! EHF - nale"y przez to rozumie! Europejsk& Federacj# Pi%ki R#cznej;  

4.! IHF - nale"y przez to rozumie! Mi#dzynarodow& Federacj# Pi%ki R#cznej;  

5.! Biuro ZPRP nale"y przez to rozumie! biuro ZPRP, o którym mowa w obowi&zuj&cym „Regulaminie 
organizacyjnym Biura Zwi&zku Pi%ki R#cznej w Polsce”;          
 

6.! KL - nale"y przez to rozumie! Komisarza Ligi Zawodowej;  

7.! Klub - nale"y przez to rozumie! spó%k# akcyjn& lub spó%k# z ograniczon& odpowiedzialno'ci& 
prowadz&c& dzia%alno'! Klubu sportowego w pi%ce r#cznej;  

8.! KO ZPRP - nale"y przez to rozumie! Komisj# Odwo%awcz& ZPRP;  

9.! Kryterium sportowe - nale"y przez to rozumie! wymagany do udzia%u w rozgrywkach Ligi 
Zawodowej pi%ki r#cznej kobiet poziom sportowy, o którym mowa w regulaminie przyznawania 
licencji w rozgrywkach PGNiG Superligi Pi%ki R#cznej Kobiet w danym sezonie rozgrywkowym;  

10.!Licencja - nale"y przez to rozumie! prawo do uczestnictwa w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet 
w danym sezonie rozgrywkowym potwierdzone wa"nym dokumentem;  

11.!Odpowiedzialno$% dyscyplinarna – nale"y przez to rozumie! odpowiedzialno'! dyscyplinarn& 
okre'lon& w obowi&zuj&cym „Regulaminie dyscyplinarnym ZPRP”.   

12.!Organ - nale"y przez to rozumie! podmioty lub osoby pe%ni&ce okre'lone funkcje w Superlidze lub 
ZPRP;  

13.!Orzeczenie/za$wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawodniczek - nale"y przez to rozumie! 
dokument urz#dowy po'wiadczaj&cy zdolno'! do uprawiania pi%ki r#cznej przez zawodniczk# lub 
jego elektroniczny zapis, zawieraj&cy informacj# o dacie up%ywu wa"no'ci badania lub dat# 
nast#pnego badania lekarskiego, przy czym w tym drugim przypadku wa"no'! badania up%ywa w 
dniu poprzedzaj&cym dat# nast#pnego badania;  

14.!Osoba towarzysz&ca - nale"y przez to rozumie! osob# posiadaj&c& licencj# osoby towarzysz&cej 
w tym równie" trenera maj&cego jej status wy%&cznie na podstawie licencji trenerskiej 
wydawanej zgodnie z wymogami „Regulaminu wydawania licencji trenerskich w ZPRP”;  

15.!Portal Superligi – nale"y przez to rozumie! dedykowane konta ftp i sftp utworzone przez Superlig# 
w celu prowadzenia rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet;   
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16.!Regulamin - nale"y przez to rozumie! niniejszy regulamin;   

17.!Regulamin dyscyplinarny ZPRP – w%a'ciwy regulamin dyscyplinarny ZPRP;  

18.!Regulamin wykonywania funkcji delegata ZPRP oraz s'dziego g(ównego turniejów pi(ki 
r'cznej i pi(ki r'cznej pla)owej – obowi&zuj&cy w ZPRP regulamin wykonywania tych funkcji;  

19.!Regulamin zmiany barw klubowych ZPRP – obowi&zuj&cy „Regulamin zmiany barw klubowych 
ZPRP”;  

20.!Rozgrywki - nale"y przez to rozumie! cykl zawodów w ramach wspó%zawodnictwa sportowego   
o Mistrzostwo Polski w pi%ce r#cznej kobiet prowadzony w formie ligi zawodowej pod nazw& 
„Rozgrywki ligi zawodowej pi%ki r#cznej kobiet PGNiG Superliga” w sezonie 2019/2020 lub „PGNiG 
Superliga Kobiet”;  

21.!Spó(ka/Superliga - nale"y przez to rozumie! Superlig# spó%k# z ograniczon& odpowiedzialno'ci&;  

22.!System zarz&dzania rozgrywkami ZPRP (ESZR) - nale"y przez to rozumie! zintegrowany, 
elektroniczny system informatyczny ZPRP obs%uguj&cy zg%aszanie zawodniczek oraz osób 
towarzysz&cych, w tym trenerów do rozgrywek i zawodów w ich ramach;     

23.!System VPS - nale"y przez to rozumie! system powtórek wideo w zawodach obj#tych transmisj& 
audiowizualn&;  

24.!Uczestnik – nale"y przez to rozumie! zawodniczk#, trenera, osob# towarzysz&c&, cz%onka sztabu 
medycznego, pracownika Klubu, pracownika ZPRP, pracownika Superligi, dzia%acza i inn& osob# 
wspó%pracuj&c& z Klubami, Superlig& lub ZPRP oraz kibica;  

25.!WZPR - nale"y przez to rozumie! Wojewódzki Zwi&zek Pi%ki R#cznej w%a'ciwy ze wzgl#du na 
siedzib# Klubu;  

26.!Zawodniczka - nale"y przez to rozumie! osob# w rozumieniu przepisów kwalifikacyjnych ZPRP 
dla zawodników;   

27.!ZPRP - nale"y przez to rozumie! Zwi&zek Pi%ki R#cznej w Polsce.  

  
§ 2 PRZEPISY PRAWA  

  
1.! Rozgrywki PGNiG Superligi Kobiet prowadzone s& zgodnie z:  

1)! Przepisami gry w pi%k# r#czn& obowi&zuj&cymi w ZPRP,  
2)! Regulaminem,  
3)! Przepisami Superligi, ZPRP oraz IHF,  
4)! Decyzjami organów Superligi i ZPRP,  
5)! Przepisami powszechnie obowi&zuj&cymi, wskazanymi w niniejszym Regulaminie.  

2.! W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie maj& przepisy powszechnie 
obowi&zuj&ce.  

3.! Uczestnicy rozgrywek podlegaj& organowi w%a'ciwemu do za%atwienia danej sprawy.   
W przypadku w&tpliwo'ci uznaje si#, "e organem w%a'ciwym jest KL.  

4.! Uczestnicy zobowi&zuj& si# w szczególno'ci do przestrzegania:  

1)! Przepisów, o których mowa w ust. 1,  
2)! Zasady fair play,  
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3)! Przepisów dotycz&cych bezpiecze$stwa w trakcie rozgrywek.   
  

5.! Uczestnicy zobowi&zuj& si# d&"y! do osi&gni#cia jak najlepszych wyników sportowych.   
  
6.! Wszelkich wi&"&cych wyk%adni niniejszego Regulaminu dokonuje KL po zaopiniowaniu przez ZPRP.  

7.! Wy%&cznie uprawnionym do informowania o organizacji rozgrywek, z wy%&czeniem spraw 
dotycz&cych obsad s#dziów i delegatów ZPRP, jest KL lub upowa"niona przez niego osoba.   

8.! Ka"dy uczestnik zawodów jest zobowi&zany do przestrzegania przepisów, o których mowa   
w ust. 1, i niezw%ocznego informowania w%a'ciwego organu o faktach mog&cych 'wiadczy! o 
naruszeniu obowi&zuj&cych uczestników przepisów prawa.   

  
§ 3 DOR"CZENIA I TERMINY  

  
1.! Organ dokonuje dor#cze$ za po'rednictwem:   

1)! upowa"nionych pracowników,  
2)! publicznego operatora pocztowego, w tym równie" kuriera,  
3)! drog& elektroniczn& odpowiednio na adres poczty elektronicznej wskazany w zg%oszeniu do 

rozgrywek,  
4)! portalu Superligi wraz informacj& o zamieszczeniu dokumentu.  

2.! Organ mo"e dokonywa! dor#cze$ z pomini#ciem zasad okre'lonych w ust. 1, je"eli uzna to za 
niezb#dne dla przyspieszenia rozpoznania sprawy, a wybrany sposób dor#czenia zapewnia 
mo"liwo'! zapoznania si# z dor#czanym dokumentem.  

3.! Organ dokonuje dor#cze$ organowi uprawnionemu do jego reprezentowania lub do r&k 
pracownika upowa"nionego do odbioru pism zgodnie z danymi teleadresowymi i adresem poczty 
elektronicznej Klubu wskazanymi w zg%oszeniu do rozgrywek.  

4.! Terminy oblicza si# wed%ug przepisów prawa cywilnego, a liczone w dniach uznaje si# za terminy 
oznaczone w dniach kalendarzowych.  

5.! Za równoznaczne z wniesieniem pisma do Organu uznaje si# jego:  

1)! osobiste dor#czenie lub za po'rednictwem kuriera za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
okre'laj&cym dat# dor#czenia, liczb# dokumentów i za%&czników, oraz osob# przyjmuj&c& 
dokumenty;  

2)! nadanie w polskiej placówce operatora pocztowego;  

3)! dor#czenie za po'rednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organ;   
w takim przypadku dowodem dor#czenia jest potwierdzenie transmisji danych w formie:  

"#! wy'wietlenia wiadomo'ci w programie pocztowym adresata; 

$#! raportu wys%ania wiadomo'ci, z którego b#dzie wynika! pozytywny wynik tej 
operacji/transmisji;  

%#! przes%anego przez adresata faksu lub listu elektronicznego zawieraj&cego informacj#   
o otrzymaniu pisma.  

6.! KL okre'la zasady obiegu dokumentów zwi&zanych z uczestnictwem Klubu w rozgrywkach poprzez 
portal Superliga.     
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§ 4 PODMIOT ORGANIZUJ*CY I W!A+CIWO+, ORGANÓW  

  
1.! Podmiotem organizuj&cym i prowadz&cym rozgrywki jest Superliga.  

2.! Organem Superligi w%a'ciwym do rozpatrywania spraw zwi&zanych z rozgrywkami jest KL,  
o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

3.! KL mo"e pisemnie upowa"ni! pracowników Superligi do wykonywania okre'lonych  
w Regulaminie czynno'ci.     

4.! W%a'ciwymi organami s& w zakresie orzekania o:    

1)! odpowiedzialno'ci porz&dkowej i administracyjnej – KL, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,  

2)! odpowiedzialno'ci dyscyplinarnej – Komisja Dyscyplinarna ZPRP, o ile Regulamin dyscyplinarny 
ZPRP nie stanowi inaczej.   

5.! Nadzór nad prawid%owo'ci& przebiegu zawodów sprawuje KL i delegat ZPRP. Zakres nadzoru 
delegata ZPRP okre'la Regulamin wykonywania funkcji delegata ZPRP.  

6.! KL prowadzi i administruje portalem Superligi.   

  

§ 5 UCZESTNICY ROZGRYWEK  
  
1.! W rozgrywkach mo"e uczestniczy! Klub, który uzyska% licencj# na udzia% w nich.   

2.! Warunki przyznawania licencji Klubom okre'la regulamin przyznawania licencji w rozgrywkach 
pi%ki r#cznej PGNiG Superligi Kobiet na dany sezon rozgrywkowy.  

3.! Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach zawodniczki i osoby towarzysz&cej, w tym trenera jest   
posiadanie licencji na dany sezon rozgrywkowy oraz umowy z Klubem, a w przypadku zawodniczek 
równie" wa"nego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dopuszczaj&cego do udzia%u w zawodach 
pi%ki r#cznej.   

4.! Uczestnictwo zawodniczki w zawodach bez wa"nego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 
zawodniczki jest niedopuszczalne.   

5.! Odpowiedzialno'! za zgodno'! z prawem i wa"no'! bada$ lekarskich zawodniczek ponosi Klub 
oraz jest on zobowi&zany do naprawienia wszelkich szkód i krzywd wynik%ych z pos%ugiwania si# 
niewa"nymi lub niezgodnymi z prawem dokumentami po'wiadczaj&cymi, "e stan zdrowia 
zawodniczek uprawnia ich do udzia%u w zawodach PGNiG Superligi Kobiet.  

6.! W barwach danego Klubu w poszczególnych zawodach mog& bra! udzia% maksymalnie 3 (trzy) 
zawodniczki zagraniczne. Powy"szy limit nie dotyczy zawodniczek posiadaj&cych Kart# Polaka, 
posiadaj&cych obywatelstwo krajów Unii Europejskiej i krajów, które podpisa%y traktat akcesyjny 
o przyst&pieniu do Unii Europejskiej oraz zawodniczek z pa$stw europejskiego obszaru 
gospodarczego (EFTA).    

7.! W rozgrywkach nie maj& prawa uczestniczy! m%odziczki.  

8.! Zmiana barw Klubowych jest dopuszczalna na zasadach okre'lonych w Regulaminie Zmiany Barw 
Klubowych ZPRP.   

9.! Klub mo"e zg%osi! do rozgrywek zawodniczk# i osob# towarzysz&c&, w tym trenera nie pó(niej ni" 
na 3 (trzy) dni robocze przed odbyciem zawodów, a do udzia%ów w danych zawodach nie pó(nej 
ni" w trakcie poprzedzaj&cej je odprawy technicznej.   
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10.!Zg%oszenia do rozgrywek lub do udzia%u w danych zawodach osób, o których mowa w ust. 9, 
dokonuje si# elektronicznie poprzez system zarz&dzania rozgrywkami (ESZR).   

11.!Zg%oszenie, o którym mowa w ust. 10, nie wy%&cza prawa s#dziego, delegata ZPRP lub KL do 
weryfikacji danych osobowych zawodniczki lub osoby towarzysz&cej, w tym trenera na podstawie 
dowodu osobistego lub paszportu.   

  

§ 6 ZASADY PONOSZENIA KOSZTÓW UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH  
  

1.! Kluby b#d&ce gospodarzami zawodów pokrywaj& wszystkie koszty ich organizacji w miejscu 
zawodów, w tym koszty zwi&zane z zabezpieczeniem i przygotowaniem hali sportowej do 
transmisji audiowizualnych. Zasady ponoszenia kosztów systemu VPS okre'la regulamin systemu 
VPS w PGNiG Superlidze Kobiet.   

2.! Kluby przyjezdne pokrywaj& wszystkie koszty uczestnictwa cz%onków swojej dru"yny   
w zawodach w charakterze go'ci.  

3.! ZPRP pokrywa koszty zawodów odwo%anych lub powtórzonych z winy s#dziów lub delegata ZPRP. 
Decyzj# o pokryciu kosztów wydaje KL, po zasi#gni#ciu opinii ZPRP.  

4.! Koszty zawodów odwo%anych lub których kontynuowanie by%o niemo"liwe z przyczyn niezale"nych 
od Klubów, pokrywaj& w równych cz#'ciach oba Kluby na podstawie decyzji KL.   

5.! W przypadku zawinionego odwo%ania lub niemo"no'ci kontynuowania zawodów obj#tych 
transmisj& audiowizualn& koszty oraz kary umowne z tytu%u jej nieprzeprowadzenia lub 
przerwania ponosi podmiot, który zawini%. Podmiot zobowi&zany okre'la w decyzji KL.  

6.! KL mo"e zwolni! Klub na jego wniosek z kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5 pod warunkiem 
wyra"enia zgody na ich pokrycie przez Spó%k#.  

  

§ 7 S"DZIOWIE I DELEGACI ZPRP  
  

1.! Obsady s#dziów i delegatów ZPRP na zawody dokonuje w%a'ciwy organ ZPRP.   

2.! Obsada s#dziów i delegatów ZPRP na zawody jest jawna i og%aszana na stronie ZPRP i Superligi.  

3.! S#dziowie i delegaci ZPRP s& zobowi&zani do stawiennictwa na zawody nie pó(niej ni" na 90 
(dziewi#!dziesi&t) minut przed rozpocz#ciem zawodów oraz informowania gospodarza zawodów, 
KL oraz wzajemnego o wszelkich okoliczno'ciach mog&cych spowodowa! opó(nienie lub brak 
stawiennictwa na zawodach. 

4.! W przypadku:  

1)! obecno'ci przed rozpocz#ciem zawodów tylko jednego z wyznaczonych s#dziów zawody 
prowadzi ten s#dzia; niestawiennictwo drugiego s#dziego wraz z informacj& o jego 
przyczynach (je'li s& znane) ujawnia w protokole zawodów delegat ZPRP oraz s#dzia, który 
prowadzi% zawody,  

2)! nieobecno'ci obu s#dziów w wyznaczonym terminie zawodów, o ile nie zachodz& uzasadnione 
przypuszczenia, "e cho! jeden z nich stawi si# na nie w ci&gu sze'!dziesi#ciu (60) minut od 
terminu wyznaczonego na ich rozpocz#cie, delegat ZPRP dokonuje wyboru spo'ród s#dziów 
obecnych w hali sportowej tych, którzy poprowadz& zawody; zawody nie mog& by! s#dziowane 
przez osoby towarzysz&ce,   
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3)! niestawiennictwa delegata ZPRP w terminie okre'lonym w ust. 3 czynno'ci zwi&zane z funkcj& 
delegata ZPRP, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, wykonuje s#dzia wyznaczony do s#dziowania 
zawodów, wymieniony na pierwszym miejscu w protokole zawodów; ten s#dzia wykonuje tak"e 
czynno'ci, o których mowa w ust. 6 i 7, je'li delegat ZPRP nie przyb#dzie  na zawody.  

5.! Przy wyborze s#dziów, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, delegat ZPRP dokonuje go w nast#puj&cej 
kolejno'ci spo'ród s#dziów:    

1)! mi#dzynarodowych;  

2)! posiadaj&cych licencj# A;  

3)! posiadaj&cych licencj# B.   

6.! Obowi&zki s#dziów i delegata ZPRP okre'la Regulamin wykonywania funkcji delegata ZPRP oraz 
s#dziego g%ównego turniejów pi%ki r#cznej i pi%ki r#cznej pla"owej.   

7.! Do obowi&zków delegata ZPRP nale"y w szczególno'ci:   

1)! przeprowadzenie co najmniej na sze'!dziesi&t (60) minut przed rozpocz#ciem zawodów 
odprawy technicznej z udzia%em:  

a)! administratora (zarz&dcy) hali lub osoby przez niego upowa"nionej,   

b)! przedstawiciela podmiotów lub osób odpowiedzialnych za ochron# i zabezpieczenie 
medyczne,  

c)! przedstawicieli (po jednym) ka"dej z dru"yn,  

d)! przedstawiciela nadawcy transmisji, o ile z zawodów jest przeprowadzana transmisja 
audiowizualna,   

2)! weryfikacja przed rozpocz#ciem zawodów:  

a)! obowi&zków marketingowych i medialnych okre'lonych w regulaminach marketingowych i 
medialnych obowi&zuj&cych w PGNiG Superlidze Kobiet,   

b)! zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub o'wiadczenia Zarz&du Klubu   
o bezpiecze$stwie zawodów w przypadku, gdy zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami nie 
maj& one charakteru imprezy masowej,  

c)! sprawdzenie czy zawodniczki, osoby towarzysz&ce, w tym trenerzy wpisani do protoko%u 
zawodów uwidocznieni s& na li'cie zg%osze$ wygenerowanej z ESZR i wpisany jest do niego 
co najmniej jeden trener w ka"dej dru"ynie posiadaj&cy licencj# trenersk& kat. A,  

d)! zgodno'ci z obowi&zuj&cymi przepisami zabezpieczenia medycznego zawodów,  

e)! przygotowania hali do zawodów, w tym równie" warunków do realizacji obowi&zków 
marketingowych i medialnych przez dru"yny gospodarza i go'ci.  

3)! podejmowanie dzia%a$ zmierzaj&cych do zapewnienia uczestnikom i widzom zawodów 
bezpiecze$stwa oraz podejmowanie decyzji maj&cych na celu usuni#cie przyczyn jego 
zagro"enia,  

4)! prowadzenie obserwacji wykonywanych przez s#dziów czynno'ci oraz odnotowywania 
spostrze"e$ dotycz&cych ich pracy,   

5)! udzielanie s#dziom pomocy w sytuacjach spornych i w&tpliwych,  

6)! przes%anie niezw%ocznie po zawodach na wskazany przez Superlig# numer telefonu, wiadomo'ci 
tekstowej SMS zawieraj&cej informacje o wyniku ko$cowym zawodów, wyniku do przerwy oraz 
liczbie widzów, oraz ujawnienie tych danych w ESZR,  

7)! sprawdzenie protoko%u pod wzgl#dem prawid%owo'ci i kompletno'ci danych,  

8)! wype%nienie dokumentu obserwacji s#dziów i przes%anie go w ci&gu 48 godzin do biura ZPRP; 
KL mo"e wnioskowa! do dyrektora rozgrywek ZPRP o jego udost#pnienie,  
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9)! wype%nienie raportu delegata zawodów i przes%ania go w ci&gu 48 godzin od zako$czenia 
zawodów do KL i biura ZPRP, z zastrze"eniem, "e w przypadku, gdy podczas zawodów mia%y 
miejsce nietypowe zdarzenia (np. ekscesy kibiców, dyskwalifikacje z opisem, niesportowe 
zachowanie dru"yn) raport, powinien by! przes%any nie pó(niej ni" w ci&gu 24 godzin od 
zako$czenia zawodów.  

  

  

ROZDZIA! II SYSTEM ROZGRYWEK I TERMINARZ  
  

§ 8 SYSTEM ROZGRYWEK  
  
1.! Rozgrywki prowadzone s& systemem czterorundowym, ka"dy z ka"dym (mecz i rewan"). 

2.! Ka"da z dru"yn rozgrywa w sezonie rozgrywkowym %&cznie 28 (dwadzie'cia osiem) meczów 
podczas, których rozgrywa 4 (cztery) mecze z ka"d& z dru"yn w nast#puj&cym uk%adzie rund:    

a)! Runda pierwsza – gospodarz / go'!  
b)! Rudna druga – go'! / gospodarz 
c)! Runda trzecia – gospodarz / go'! 
d)! Runda czwarta- go'! / gospodarz 

3.! Na podstawie klasyfikacji po zako$czeniu rundy czwartej dru"yny, które zaj#%y miejsca od 
pierwszego (1) do siódmego (7) zachowuj& prawo do udzia%u w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet 
w sezonie nast#pnym, a dru"yna z miejsca ósmego (8) spada do rozgrywek I ligi kobiet.    

4.! Zwyci#zca dwumeczu pomi#dzy mistrzyniami grupy A i B I ligi w pi%ce r#cznej kobiet  
w sezonie 2019/2020 uzyskuje prawo uczestnictwa rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet w sezonie 
2020/2021. 

5.! Kolejno'! meczów jako gospodarz lub go'! okre'lona jest  w terminarzu rozgrywek.  

   

§ 9.  
PUNKTACJA ZA WYNIKI ZAWODÓW, KLASYFIKACJA DRU-YN  

  

1.! Mecze w ka"dej rundzie musz& zako$czy! si# zwyci#stwem jednej z dru"yn, je"eli  
w podstawowym czasie gry ich rezultat jest nierozstrzygni#ty, to zarz&dza si# rzuty karne, przy 
czym bramki w nich zdobyte nie zaliczaj& si# do wyniku ko$cowego i nie s& one uwzgl#dniane  
w kryteriach ustalania klasyfikacji dru"yn w trakcie rozgrywek i po ich zako$czeniu.  

2.! W zale"no'ci od osi&gni#tego wyniku dru"yna uzyskuje:  

1)! za zwyci#stwo w podstawowym czasie gry – trzy (3) punkty,   

2)! za zwyci#stwo po rzutach karnych – dwa (2) punkty,   

3)! za pora"k# – zero (0) punktów,  

4)! za pora"k# po rzutach karnych – jeden (1) punkt,  

5)! za zwyci#stwo walkowerem – trzy (3) punkty, 

3.! W przypadku zwyci#stwa walkowerem ustala si# wyniki zawodów 10:0 na korzy'! zwyci#zcy 
zawodów, a w przypadku, gdy zespó%, któremu przyznano zwyci#stwo walkowerem, wygra% ró"nic& 
bramek wi#ksz& ni" 10 bramek, to zalicza mu si# do wyniku po stronie zdobytych bramek liczb# 
bramek stanowi&c& t# ró"nic#.  



!!
!!

"#$%&'()*!"+,$-./#0!&)$)!,'/+1+/#2!/!3)45#!-65,*#2!0+7)#8!9:;<=;!>%3#-&)$)?!/!@#,+*)#!ABCDEABAB!

!!
!! !!

strona 8/22  

4.! O kolejno'ci dru"yn w tabeli w trakcie rozgrywek decyduj& kolejno nast#puj&ce kryteria:  

1)! wi#ksza liczba punktów zdobytych we wszystkich zawodach,  

2)! je"eli dwie lub wi#cej dru"yn uzyska t# sam& liczb# punktów:  

a)! wi#ksza dodatnia (mniejsza ujemna) ró"nica bramek ze wszystkich meczów,  
b)! wi#ksza liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach.  
  

5.! O kolejno'ci dru"yn, po zako$czeniu rozgrywek decyduj& kolejno nast#puj&ce kryteria:  

1)! wi#ksza liczba zdobytych punktów we wszystkich meczach,  

2)! je"eli dwie lub wi#cej dru"yn uzyska t# sam& liczb# punktów:  

a)! wi#ksza liczba zdobytych punktów w meczach pomi#dzy zainteresowanymi dru"ynami,  
b)! wi#ksza liczba zdobytych bramek w meczach pomi#dzy zainteresowanymi dru"ynami,  
c)! wi#ksza dodatnia (mniejsza ujemna) ró"nica bramek ze wszystkich zawodów,   
d)! wi#ksza liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach,  
e)! losowanie, którego zasady ustala KL.  

 
6.! Dru"yna, która zaj#%a pierwsze miejsce w klasyfikacji uzyskuje Tytu% Mistrza Polski, a dru"yna, 

która zaj#%a drugie miejsce tytu% Wicemistrza Polski  

  
§ 10 ZASADY SPADKU, AWANSU i WYKLUCZENIA Z ROZGRYWEK  

  
1.! W sezonie 2019/2020 obowi&zuje zasada promocji i relegacji (awansu i spadku).  

2.! Zasady przyznawania licencji (kryteria licencyjne) okre'la regulamin przyznawania licencji  
w rozgrywkach pi%ki r#cznej PGNiG Superligi Kobiet w sezonie rozgrywkowym 2019/2020.  

3.! Kryterium sportowe wymagane do udzia%u w rozgrywkach pi%ki r#cznej PGNiG Superligi Kobiet w 
sezonie rozgrywkowym 2020/2021 spe%nia! b#dzie dru"yna, która:  

1)! zajmie miejsce od pierwszego (1) do siódmego (7) w rozgrywkach pi%ki r#cznej PGNiG Superligi 
Kobiet w sezonie rozgrywkowym 2019/2020,   

2)! zostanie zwyci#zc& dwumeczu pomi#dzy mistrzami grupy A i B w rozgrywkach I ligi pi%ki r#cznej 
kobiet zgodnie z w%a'ciwym regulaminem rozgrywek I ligi w pi%ce r#cznej kobiet w sezonie 
2019/2020.  

4.! Dru"yna uczestnicz&ca w rozgrywkach sezonu 2019/2020, która nie spe%ni kryteriów sportowych 
okre'lonych w ust. 3 pkt 1 , spada do ni"szej klasy rozgrywkowej.  

5.! KL ma prawo wykluczenia Klubu z rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet w sezonie 2019/2020   
w przypadku utraty przez Klub prawa do uczestnictwa w rozgrywkach pi%ki r#cznej PGNiG Superligi 
Kobiet, w tym nie spe%niania przez Klub kryterium finansowego, w rozumieniu Regulaminu 
przyznawania licencji w rozgrywkach pi%ki r#cznej PGNiG Superligi Kobiet w sezonie 
rozgrywkowym 2019/2020.   

6.! Spe%nienie kryterium sportowego nie wy%&cza obowi&zku Klubu sportowego do spe%niania 
pozosta%ych kryteriów licencyjnych okre'lonych w danym sezonie rozgrywkowym.   

  

ROZDZIA! III TERMINARZ ROZGRYWEK  
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§ 11 TERMINARZ ROZGRYWEK  
  

1.! Terminarz rozgrywek ustala KL w uzgodnieniu z ZPRP.  

2.! Terminarz okre'la dru"yny, pomi#dzy którymi rozgrywane s& poszczególne mecze, daty odbycia 
meczów, a w przypadkach, gdy mecze s& obj#te transmisj& audiowizualn& lub okre'lonych w ust. 
7, równie" godziny ich rozpocz#cia. W przypadkach, gdy mecze nie s& obj#te transmisj& 
audiowizualn& termin oraz godzin# rozpocz#cia zawodów w ramach danej serii okre'la Gospodarz.  

3.! Zawody musz& odby! si# w terminach ustalonych terminarzem rozgrywek i rozpoczyna!  
w nast#puj&cych godzinach:  

1) w dni wolne od pracy - nie wcze'niej ni" o godz. 11.00 i nie pó(niej ni" o godz. 21.00;  

2) w dni robocze - nie wcze'niej ni" o godz. 15.00 i nie pó(niej ni" o godz. 21.00.  

4.! Odst#pstwa od postanowie$ zawartych w ust. 2 i 3 mog& mie! miejsce jedynie za zgod& KL.  

5.! W przypadku zawodów obj#tych transmisj& audiowizualn& nie dopuszcza si# zmiany dnia  
i godziny rozgrywania meczu, o ile KL nie postanowi inaczej.  

6.! Zawody nie mog& si# rozpocz&! z opó(nieniem, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

7.! Zawody w ostatniej kolejce rundy czwartej rozgrywa si# w tym samym dniu i godzinie, o ile KL 
nie postanowi inaczej.   

  

§ 12  ZMIANY TERMINÓW ROZGRYWANIA ZAWODÓW  
  

1.! Zmiany terminów rozgrywania zawodów s& niedopuszczalne, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

2.! KL mo"e zmieni! termin zawodów w przypadku:  

1)! konieczno'ci dostosowania ich terminu do transmisji audiowizualnej,  

2)! odwo%ania zawodów zgodnie z ustaleniami § 18 ust. 5,      

3)! konieczno'ci ich powtórzenia wskutek naruszenia przepisów gry przez s#dziów lub delegata 
ZPRP,  

4)! w sytuacji okre'lonej w § 18 ust. 6 pkt 3 i konieczno'ci doko$czenia zawodów w innym 
terminie,  

5)! potrzeby zweryfikowania kolejno'ci dru"yn w ka"dej rundzie rozgrywek w wyniku weryfikacji 
przez KL zawodów na przegrane walkowerem,  

6)! nadzwyczajnych okoliczno'ci wp%ywaj&cych na ci&g%o'! prowadzenia rozgrywek,   

7)! przerwania, odwo%ania lub powtórzenia zawodów, o ile Regulamin tak stanowi,  

8)! wniosku Klub, o którym mowa w ust. 4 i 6.  

3.! KL wyznacza nowy termin zawodów nie pó(niej ni" do zako$czenia rozgrywek w danej rundzie,   
w sposób nie koliduj&cy ze szkoleniem kadry narodowej seniorek oraz terminarzem rozgrywek 
pucharowych EHF i IHF, a w przypadku zawodów obj#tych transmisj& audiowizualn& ustalony   
w porozumieniu z podmiotem posiadaj&cym licencj# nadawcy.    

4.! Zmiana terminu zawodów mo"e by! dokonana na pisemny wniosek Klubu, z%o"ony na co najmniej 
czterna'cie (14) dni, a w przypadku transmisji audiowizualnej dwadzie'cia jeden (21) dni przed 
zawodami, uzasadniony udzia%em:  
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1)! co najmniej trzech (3) zawodniczek lub trenera wy%&cznie z licencj& kategorii A  
w zawodach (szkoleniu) dru"yny narodowej seniorskiej,  

2)! dru"yny w rozgrywkach pucharowych EHF,  

3)! niedost#pno'ci hali, o ile Klub nie móg% tego przewidzie!.   

5.! Zmiana terminów zawodów nie jest dopuszczalna poza przypadkami, o których mowa w ust. 2  
i 4, a w szczególno'ci nie stanowi podstawy do zmiany terminu:  

1)! brak mo"liwo'ci uczestnictwa w zawodach przypisanej liczby zawodniczek,  

2)! kontuzja zawodniczki,  

3)! brak uprawnie$ zawodniczki, trenera lub osoby towarzysz&cej do udzia%u w zawodach, 

4)! niedost#pno'! hali, któr& Klub móg% przewidzie!.  

6.! Zmiana gospodarza zawodów jest dopuszczalna na zgodny pisemny wniosek zainteresowanych 
Klubów, z%o"ony nie pó(niej ni" czterna'cie (14) dni, a w przypadku transmisji audiowizualnej 
trzydzie'ci (30) dni przed terminem zawodów. W przypadku braku przed%o"enia pisemnej zgody 
przez zainteresowane podmioty KL pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.   

  

  

ROZDZIA! IV OBOWI*ZKI KLUBÓW  
  

§ 13 PRAWA MARKETINGOWE I MEDIALNE  
  

1.! Uczestnicy rozgrywek s& zobowi&zani do przestrzegania praw marketingowych i medialnych 
Superligi.   

2.! Prawa i obowi&zki uczestników w zakresie praw marketingowych okre'la ZA)*CZNIK nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

3.! Uczestnicy ponosz& odpowiedzialno'! za naruszenie praw marketingowych na zasadach 
okre'lonych w Regulaminie.  

  

§ 14 OBOWI*ZKI 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 bezpiecze$stwie 
imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z pó(n. zm.), o ile nie powierzy%, 
na podstawie pisemnej umowy, organizacji zawodów osobie trzeciej. Powierzenie organizacji 
zawodów nie zwalnia gospodarza od obowi&zku przestrzegania regulaminu i od odpowiedzialno'ci 
za jego naruszenie.  

3.! Za utrzymanie porz&dku i bezpiecze$stwa na obiekcie przed, w czasie i po zawodach 
odpowiedzialny jest gospodarz zawodów.   

4.! Do obowi&zków gospodarza zawodów nale"y w szczególno'ci:  

1)! przygotowanie hali sportowej do rozgrywek zgodnie z wymogami Przepisów gry w pi%k# r#czn& 
oraz Regulaminem, w tym w sposób umo"liwiaj&cy przeprowadzenie transmisji 
audiowizualnej,  
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2)! zapewnienie bezpiecze$stwa osobom uczestnicz&cym w imprezie, w tym poprzez 
zapewnienie odpowiedniej liczy s%u"b porz&dkowych oraz informacyjnych, 

3)! zabezpieczenie przed uszkodzeniem 'rodków transportu dru"yny go'ci, s#dziów i delegata 
ZPRP,  

4)! zabezpieczenie medyczne zgodnie z obowi&zuj&cymi w tym zakresie przepisami prawa, 

5)! zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze s%u"&cymi 
tym obiektom instalacjami i urz&dzeniami technicznymi, w szczególno'ci przeciwpo"arowymi 
i sanitarnymi,  

6)! umo"liwienie wszystkim osobom przebywaj&cym w hali sportowej w zwi&zku z zawodami 
zapoznania si# z obowi&zuj&cym regulaminem hali sportowej, a w przypadku imprezy 
masowej - regulaminem imprezy masowej zawieraj&cym warunki uczestnictwa i zasady 
zachowania si# osób na niej obecnych,  

7)! przeprowadzenie zawodów zgodnie z obowi&zuj&cym terminarzem zawodów;  

8)! pisemne zawiadomienie, na co najmniej czterna'cie (14) dni przed terminem zawodów o ich 
miejscu, dacie i godzinie rozpocz#cia: dru"yny go'ci, s#dziów, delegata ZPRP, biura ZPRP, 
KL, WZPR, policji, s%u"b medycznych oraz innych podmiotów okre'lonych ustaw&  
o bezpiecze$stwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z pó(n. 
zm.),  

9)! zorganizowanie przed zawodami odprawy technicznej, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 1  
i dokonanie w jej trakcie zg%oszenia do zawodów zawodniczek i osób towarzysz&cych na 
podstawie ich listy wygenerowanej z ESZR,  

10)! uzyskanie od KL pisemnej zgody na organizacj# dodatkowych imprez lub uroczysto'ci 
planowanych przed zawodami, w przerwie lub po zawodach, na co najmniej czterdzie'ci 
osiem (48) godzin przed zawodami,  

11)! zap%ata przed rozpocz#ciem zawodów sekretarzowi i mierz&cemu czas gotówk& za 
pokwitowaniem odbioru rycza%tu z tytu%u pe%nienia funkcji oraz podró"y,  

12)! przed%o"enie delegatowi ZPRP na sze'!dziesi&t (60) minut przed rozpocz#ciem zawodów 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub o'wiadczenia Zarz&du Klubu   
o bezpiecze$stwie zawodów ligowych w pi%ce r#cznej w przypadku, gdy zawody zgodnie 
obowi&zuj&cymi przepisami nie maj& charakteru imprezy masowej,  

13)! zapewnienie wydzielonych miejsc dla akredytowanych przedstawicieli mediów i partnerów 
Superligi oraz umo"liwienie im korzystania ze 'rodków %&czno'ci,  

14)! zapewnienie miejsc dla sponsorów Superligi zgodnie z umow& pomi#dzy Superlig&  
i Klubem,   

15)! przygotowanie dla ka"dej z dru"yn po jednej (1), zabezpieczonej przed dost#pem osób 
trzecich szatni z co najmniej dwudziestoma jeden (21) miejscami do siedzenia i pe%nym 
w#z%em sanitarnym,  

16)! przygotowanie jednej (1) szatni dla s#dziów oraz jednego (1) pokoju dla delegata ZPRP, 
zabezpieczonych przed dost#pem osób trzecich i z pe%nym w#z%em sanitarnym,  

17)! przygotowanie s#dziom oraz delegatowi ZPRP jednego (1), zabezpieczonego przed dost#pem 
osób trzecich pomieszczenia do odpoczynku na cztery (4) godziny przed zawodami,  

18)! zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli antydopingowej,  

19)! niezw%oczne udost#pnianie Organom ca%o'ci lub cz#'ci rejestracji zawodów obejmuj&cych 
stwierdzone w protokole zawodów naruszenie przepisów prawa (DVD; *.mp4 lub *.avi.),  

20)! przygotowanie szesnastu (16) miejsc siedz&cych w strefie zmian dla zawodniczek i osób 
towarzysz&cych ka"dej z dru"yn,  

21)! przygotowanie trzech (3) oznakowanych miejsc dla zawodniczek zdyskwalifikowanych   
w odleg%o'ci uniemo"liwiaj&cej ich kontakt z dru"ynami,  
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22)! postawienie, co najmniej po jednym (1) koszu na 'mieci w ka"dej strefie zmian, za %awkami 
dla zawodniczek,  

23)! przygotowanie co najmniej jednej (1) tablicy wyników z elektronicznym pomiarem czasu,  

24)! przygotowanie napojów dla dru"yny go'ci, s#dziów i delegata ZPRP w ilo'ci minimalnej po 
pó%tora (1,5) litra wody niegazowanej na osob#,  

25)! przygotowanie stolika s#dziowskiego z odpowiedni& liczb& krzese% dla delegata/ów ZPRP, 
sekretarza zawodów, mierz&cego czas oraz dostarczenie do niego przed rozpocz#ciem 
zawodów:  

"#! dwóch (2) zgodnych z przepisami gry, pi%ek do rozegrania zawodów,  

$#! jednego (1) obowi&zuj&cego egzemplarza Przepisów gry w pi%k# r#czn&,  

%#! jednego (1) egzemplarza Regulaminu,  

&#! dwóch (2) stoperów elektronicznych,  

'#! podstawek i kartek w formacie A-4 w celu informowania o na%o"onych karach i czasie ich 
zako$czenia, jak równie" podstawek i kartek A-4 informuj&cych o numerze kontuzjowanej 
zawodniczki,  

(#! dwóch (2) kompletów po trzy (3) sztuki zielonych kartek o wymiarach 15x20 cm 
oznaczonych obustronnie du"ymi nadrukami „T 1”, „T 2” i „T 3”,  

26)!przygotowanie protoko%u zawodów wygenerowanego z EZSR,  

27)! w%a'ciwe zabezpieczenie jako'ci nawierzchni boiska podczas zawodów, w tym obs%ugi 
dbaj&cej o jej stan, a po meczu sprz&tni#cia nawierzchni, a podczas meczów obj#tych 
transmisj& audiowizualn& dysponowanie: 

a)! wyk%adzin& typu taraflex z aprobat& Mi#dzynarodowej Federacji Pi%ki R#cznej (IHF)  
o kolorze: jasny niebieski - NCS: 2040-R90B, ciemny: NCS: 5040-R90B,  

b)! hal& sportow& z warstw& poliuretanowo-lakierow& nawierzchni sportowej (np. system Eltan 
W) o kolorze: jasny niebieski - NCS: 2040-R90B, ciemny: NCS: 5040-R90B, 

28)! utrwalanie przebiegu zawodów za pomoc& urz&dzenia cyfrowo rejestruj&cego obraz i d(wi#k,  
a w szczególno'ci zachowania osób uczestnicz&cych w zawodach, pocz&wszy od prezentacji 
zawodniczek do czasu opuszczenia boiska przez s#dziów wraz z rejestracj& ewentualnych 
wydarze$ na widowni; rejestracj# zawodów nale"y prowadzi! w sposób ci&g%y z kamery 
umieszczonej na statywie przy linii 'rodkowej boiska i na wysoko'ci minimum dwóch (2) 
metrów od poziomu boiska; transmisja audiowizualna z meczu nie zwalnia gospodarza 
zawodów z obowi&zku ich rejestracji,  

29)! niezw%ocznie po zako$czeniu zawodów poinformowanie delegata ZPRP o liczbie widzów,                                   

30)! sporz&dzenie z orygina%u protoko%u z zawodów kopii i niezw%oczne przekazanie ich Klubowi 
dru"yny go'ci, s#dziom, delegatowi ZPRP i KL, je'li jest obecny na zawodach, oraz wys%anie 
orygina%u listem poleconym do biura ZPRP nie pó(niej ni" w ci&gu:  

a)! czterdziestu o'miu (48) godzin od zako$czenia zawodów w dniach ustawowo wolnych od 
pracy,  

b)! w ci&gu dwudziestu czterech (24) godz. od zako$czenia zawodów w innych dniach ni" 
wskazane w pkt a),    

31)!przes%anie na: 

a)! portal Superligi w jako'ci HD cyfrowo utrwalanego przebiegu zawodów (*.mp4 lub *.avi)   
– do czterdziestu o'miu (48) godzin od zako$czenia zawodów, 

b)! ESZR czytelnego kolorowego skanu protoko%u zawodów wraz z checklist& – do trzydziestu 
(30) minut po zako$czeniu zawodów, 
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32)!zapewnienie Klubowi dru"yny go'ci co najmniej dziesi#ciu (10) % biletów na miejsca  w hali 
sportowej (na podstawie liczby miejsc w arkuszu weryfikacji hali sportowej) po cenie nie 
wy"szej ni" dla kibiców dru"yny gospodarzy (w przypadku nieodp%atno'ci biletów obowi&zuje 
nieodp%atno'! biletów) pod warunkiem, "e ten Klub z%o"y pisemne, podpisane przez osob# 
upowa"nion& do jego reprezentowania, zamówienie na czterna'cie (14) dni przed terminem 
zawodów, a towarzysz&ca dru"ynie go'ci grupa b#dzie zorganizowana, z osob& imiennie za ni& 
odpowiedzialn& z ramienia Klubu i wskazan& w zamówieniu; 

33)!zakazanie osobom trzecim nie wskazanym przez Superlig# wykonywania w trakcie zawodów 
PGNiG Superligi bada$ statystycznych, relacji tekstowych oraz innych transmisji live lub online 
z przebiegu zawodów, o ile KL nie postanowi inaczej. 

§ 15 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE ZAWODÓW  
  

1.! Obowi&zkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczenie medyczne zawodów zgodnie z:  

1)! ustaw& o bezpiecze$stwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 504   
z pó(n. zm.),  

2)! rozporz&dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymaga$ 
dotycz&cych zabezpieczenia pod wzgl#dem medycznym imprezy masowej (Dz.U. nr 0/2012 
poz. 181).   

2.! W przypadku imprezy niemasowej gospodarz zawodów zobowi&zuje si# do odpowiedniego 
zabezpieczenia medycznego zawodów dostosowanego do hali sportowej i liczby uczestników  na 
zawodach, a w szczególno'ci do zapewnienia, co najmniej:  

1)! jednego (1) lekarza medycyny, lub  

2)! jednego (1) ratownika medycznego, lub  

3)! jednej (1) piel#gniarki systemu, lub  

4)! jednej (1) piel#gniarki, lub  

5)! jednego (1) ratownika.  

3.! Gospodarz zawodów zobowi&zany jest do zapewnienia zabezpieczenia medycznego, na co 
najmniej pi#tna'cie (15) minut przed udost#pnieniem hali sportowej widzom, w trakcie zawodów 
oraz przez czas nie krótszy ni" pi#tna'cie (15) minut po zawodach.  

  

§ 16 OBOWI*ZKI DRU-YNY GO+CI  
  

1. Do obowi&zków dru"yny go'ci nale"y w szczególno'ci:  

1)! stawiennictwo na zawody, na co najmniej sze'!dziesi&t (60) minut przed ich rozpocz#ciem,  
a w przypadku meczów transmitowanych, nie pó(niej ni" dziewi#!dziesi&t (90) minut przed 
ich rozpocz#ciem, 

2)! obowi&zek terminowego udzia%u w odprawie technicznej, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 1,  

3)! dokonanie podczas odprawy technicznej, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 1, zg%oszenia do 
zawodów zawodników, trenerów i osób towarzysz&cych na podstawie ich listy wygenerowanej 
z ESZR,  

4)! przygotowanie na zawody strojów zawodniczek i osób towarzysz&cych odró"niaj&cych si# od 
strojów zawodniczek i osób towarzysz&cych dru"yny gospodarzy. 
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ROZDZIA! V PRZEBIEG ZAWODÓW I ICH WERYFIKACJA  
  

§ 17 PRZEBIEG ZAWODÓW  
  

1.! Zawody PGNiG Superligi Kobiet rozgrywane s& zgodnie z Przepisami gry w pi%k# r#czn& 
obowi&zuj&cymi w ZPRP, a czas przerwy pomi#dzy dwoma ich po%owami wynosi dziesi#! (10) 
minut.  

2.! Zawodniczki musz& posiada! w trakcie zawodów jednakowe, czyste i estetyczne stroje, których 
kombinacja kolorów i deseni musi wyra(nie ró"ni! si# od strojów dru"yny przeciwnej, a 
zawodniczki wyst#puj&ce na pozycji bramkarki jednakowe stroje, w innym kolorze ni" stroje 
zawodniczek obu dru"yn oraz bramkarek dru"yny przeciwnej.  

3.! W przypadku, gdy obie dru"yny b#d& posiada! jednakowe lub podobne stroje, to wówczas do 
zmiany strojów zobowi&zana jest dru"yna go'ci.  

4.! Osoby towarzysz&ce s& zobowi&zane do wyst#powania w koszulkach innego koloru ni" koszulki 
dru"yny przeciwnej, w tym jej bramkarek.  

5.! S#dziowie s& zobowi&zani wyst#powa! w koszulkach kontrastuj&cych z kolorem koszulek 
zawodniczek obu dru"yn.  

6.! Prawa i obowi&zki Klubów, zawodniczek, osób towarzysz&cych oraz innych uczestników  
w zakresie strojów i wyposa"enia sportowego zostan& okre'lone w odr#bnym dokumencie.  

7.! Dru"yna mo"e przyst&pi! do zawodów w sk%adzie nie mniejszym ni" pi#! (5) zawodniczek  
i z co najmniej jedn& (1) osob& towarzysz&c& posiadaj&c& licencj# trenersk& kategorii A.   

8.! Na pierwszym miejscu w protokole zawodów wpisuje si# osob# towarzysz&c& b#d&c& 
odpowiedzialn& za dru"yn# i wy%&cznie uprawnion& do komunikowania si# z sekretarzem, 
mierz&cym czas oraz z s#dziami i delegatem ZPRP.  

9.! Osob& odpowiedzialn& za dru"yn# nie mo"e by! osoba b#d&ca równocze'nie osob& towarzysz&c& 
oraz zawodniczk& (tzw. graj&cym trenerem).  

10.!Osoba odpowiedzialna za dru"yn# ma prawo wyznaczy! inn& osob# towarzysz&c& lub zawodniczk# 
do losowania przed rozpocz#ciem zawodów.  

11.!Do obowi&zków osoby odpowiedzialnej za dru"yn# nale"y:  

1)! reprezentowanie dru"yny w trakcie zawodów,  

2)! zapewnienie przebywania w strefie zmian wy%&cznie zawodniczek i osób towarzysz&cych 
wpisanych do protoko%u zawodów,  

3)! przed%o"enie na odprawie technicznej aktualnej listy zawodniczek, osób towarzysz&cych   
i trenerów wygenerowanej z systemu zarz&dzania rozgrywkami ZPRP. Na li'cie dopuszcza si# 
umieszczenie nie wi#cej ni":  

a)! szesnastu (16) zawodniczek,    

b)! czterech (4) osób towarzysz&cych, w tym co najmniej jednego (1) trenera posiadaj&cego 
licencj# kat. A,   

4)! przedstawienie na ka"de "&danie delegata ZPRP lub KL dokumentów s%u"&cych weryfikacji 
danych osobowych zawodniczek, osób towarzysz&cych lub trenerów,    

5)! potwierdzenie podpisem z%o"onym w protokole zawodów przed ich rozpocz#ciem 
prawid%owo'ci danych dotycz&cych zawodniczek, osób towarzysz&cych i trenerów wpisanych 
w protokole zawodów.       
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12.!Przebieg zawodów jest opisywany przez sekretarza zawodów w wygenerowanym z ESZR protokole 
zawodów.    

13.!Protokó% podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez s#dziów i delegata ZPRP.  

14.!Zatwierdzony protokó% delegat ZPRP przekazuje Klubowi gospodarza zawodów, który sporz&dza 
jego kopie dla dru"yny przeciwnej, s#dziów i delegata ZPRP oraz umieszcza w wersji cyfrowej 
(kolorowy skan) w ESZR i na portalu Superligi w terminie nie pó(niejszym ni" trzydzie'ci (30) minut 
od zako$czenia zawodów.  

   

§ 18 PRZERWANIE, ODWO!ANIE I POWTÓRZENIE ZAWODÓW  
  

1.! Uprawnionymi do odwo%ania zawodów s&:  

1)! do dnia zawodów – KL,  

2)! w dniu zawodów – delegat ZPRP, a w przypadku jego nieobecno'ci s#dziowie, przy czym, je'li 
zawody obj#te s& transmisj& audiowizualn&, odwo%anie wymaga zgody KL.  

2.! Uprawnionymi do przerwania zawodów jest delegat ZPRP, a w przypadku jego nieobecno'ci 
s#dziowie zawodów. W przypadku zarz&dzenia przerwy w zawodach dokonuj& oni oceny 
okoliczno'ci stanowi&cych jej przyczyn# i w czasie nieprzekraczaj&cym pi#tna'cie (15) minut od 
jej zarz&dzenia podejmuj& odpowiednio decyzj# o wznowieniu zawodów, przed%u"eniu czasu 
oczekiwania na mo"liwo'! ich wznowienia lub odwo%aniu zawodów.  

3.! Czas oczekiwania na usuni#cie lub ust&pienie przyczyn uniemo"liwiaj&cych wznowienie zawodów 
liczony jest od momentu podj#cia przez osoby uprawnione do przerwania zawodów decyzji,  o 
których mowa w ust. 2.   

4.! Odwo%anie zawodów mo"e nast&pi! w przypadku:  

1)! braku zezwolenia w%a'ciwego organu samorz&dowego na organizacj# imprezy masowej;  
w tej sytuacji zawody mog& si# odby!, lecz wy%&cznie, gdy ich Klub gospodarz zapewni 
spe%nienie warunków odpowiadaj&cych organizacji imprezy niemasowej;   

2)! wyst&pienia si%y wy"szej, a w trakcie zawodów si%y wy"szej uniemo"liwiaj&cej ich wznowienie 
przez ponad dziewi#!dziesi&t (90) minut; za si%# wy"sz& uznaje si# w szczególno'ci:  

a)! przerwy w dostawie energii elektrycznej, po"ar oraz katastrof# budowlan&;  

b)! uszkodzenie lub zniszczenie elementu stanowi&cego cz#'! sk%adow& lub przynale"no'! hali 
sportowej, urz&dze$ budowlanych zwi&zanych z obiektem, w tym awarie instalacji 
nienadaj&ce si# do naprawy w ci&gu pi#tnastu (15) minut, o ile uniemo"liwiaj& one 
przeprowadzenie zawodów zgodnie z Przepisami gry w pi%k# r#czn& i Regulaminem;  

3)! zaistnienia okoliczno'ci niezale"nych od Klubu, których nie mo"na by%o przewidzie!,  
a uniemo"liwiaj&cych przeprowadzenie zawodów i nie stanowi&cych si%y wy"szej, o której 
mowa w ust. 4 pkt 2);  

4)! gdy zachowanie uczestników zawodów b&d( widzów zagra"a "yciu lub zdrowiu osób 
przebywaj&cych w obiekcie, w którym rozgrywane s& zawody, a z tych przyczyn gra nie mo"e 
by! wznowiona w ci&gu pi#tnastu (15) minut od jej przerwania; 

5)! nieprzygotowania hali sportowej zgodnie z prawem lub w sposób uniemo"liwiaj&cy ich 
odbycie zgodnie z Przepisami gry w pi%k# r#czn&, Regulaminu lub w szczególno'ci ustaw&   
o bezpiecze$stwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504  z pó(n. 
zm.), o ile nieprawid%owo'ci nie zostan& usuni#te do rozpocz#cia zawodów,  a w trakcie 
zawodów w ci&gu pi#tnastu (15) minut. Zawody mog& by! rozpocz#te lub kontynuowane, je'li 
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ich organizator zapewni spe%nienie warunków odpowiadaj&cych organizacji imprezy 
niemasowej;  

6)! braku odpowiedniego zabezpieczenia medycznego zawodów, o ile nieprawid%owo'ci nie 
zostan& usuni#te najpó(niej na pi#tna'cie (15) minut przed rozpocz#ciem zawodów,  a w 
trakcie zawodów w ci&gu pi#tnastu (15) minut. Zawody mog& by! rozpocz#te lub 
kontynuowane, je'li ich organizator zapewni spe%nienie warunków odpowiadaj&cych 
organizacji imprezy niemasowej;  

7)! gdy do protoko%u zawodów nie jest wpisana co najmniej jedna osoba towarzysz&ca 
posiadaj&ca licencj# trenersk& kategorii A i obecna w strefie zmian dru"yny w momencie 
rozpocz#cia zawodów;  

8)! niesportowego zachowania dru"yny zak%ócaj&cego przebieg gry b&d( nieprzyst&pienia do gry  
w ci&gu pi#ciu (5) minut od przerwania zawodów z tej przyczyny,  

9)! braku gotowo'ci do gry dru"yny najpó(niej na pi#tna'cie (15) minut od terminu rozpocz#cia 
zawodów, z wy%&czeniem sytuacji wskazanej w pkt 10);  

10)! je'li spó(nienie dru"yny, po poinformowaniu o nim przed terminem rozpocz#cia zawodów 
dru"yny przeciwnej i delegata ZPRP (a je'li jest nieobecny – s#dziów), spowodowane jest 
przyczynami, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przekroczy%o sze'!dziesi&t (60) minut,  
a okoliczno'ci nie wskazuj& na prawdopodobie$stwo stawiennictwa dru"yny w czasie 
umo"liwiaj&cym rozegranie zawodów bez dalszej, istotnej zw%oki,  

11)! niestawiennictwa s#dziów i braku mo"liwo'ci wyznaczenia s#dziego zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 
2,  

12)! niestawiennictwa s#dziów i delegata ZPRP.  

5.! Zawody, które zosta%y odwo%ane z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 2), 3), 10) – 12), 
odbywaj& si# w terminie wskazanym przez KL.    

6.! Zawody przerwane w trakcie drugiej (2) po%owy, z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i. 3):  

1)! musz& by! doko$czone w dniu zawodów, je'li ust&pi%y przyczyny ich przerwania, a przerwa 
nie trwa d%u"ej ni" dziewi#!dziesi&t (90) minut,   

2)! mog&, za wyra"on& na pi'mie zgod& obu Klubów, zosta! uznane za zako$czone, a osi&gni#ty 
wynik w momencie przerwania zawodów zostanie zweryfikowany zgodnie z ustaleniami § 19 
ust. 1,  

3)! musz& by! odwo%ane, je'li nie s& spe%nione warunki, o których mowa w pkt 1) i 2) i doko$czone 
w innym terminie wskazanym przez KL.  

W sytuacjach okre'lonych w ust. 6 pkt 1) i 3) zawody musz& by! doko$czone wed%ug stanu  z chwili 
ich przerwania tj. czasu pozosta%ego do zako$czenia zawodów, liczby uzyskanych bramek  i 
udzielonych kar, a gra wznowiona przez dru"yn# b#d&c& w posiadaniu pi%ki odpowiednim rzutem  i z 
odpowiedniego miejsca na boisku.     

§ 19 WERYFIKACJA ZAWODÓW  
  

1.! KL prowadzi weryfikacj# zawodów na podstawie protoko%ów zawodów, wyja'nie$ udzielonych 
przez delegata ZPRP, s#dziów, jak równie" Kluby, zawodniczki, osoby towarzysz&ce oraz innych 
'rodków dowodowych.  

2.! KL mo"e zweryfikowa! zawody jako przegrane walkowerem w przypadku:  

1)! odwo%ania zawodów z przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 4 pkt 4) – 9),  

2)! gdy dru"yna wycofa%a si# z rozgrywek, lub odmówi%a przyst&pienia do zawodów 

3)! gdy dru"yna by%a reprezentowana w trakcie zawodów przez zawodniczk#, trenera lub osob# 
towarzysz&c& nieposiadaj&c& prawa uczestniczenia w zawodach,  



!!
!!

"#$%&'()*!"+,$-./#0!&)$)!,'/+1+/#2!/!3)45#!-65,*#2!0+7)#8!9:;<=;!>%3#-&)$)?!/!@#,+*)#!ABCDEABAB!!

  
    

strona 17/22  

4)! dopuszczenia si# w zwi&zku z meczem przez zawodniczki, osoby towarzysz&ce, organy lub 
dzia%aczy Klubów korupcji sportowej lub innych dzia%a$ niezgodnych z przepisami Superligi 
i ZPRP, a wp%ywaj&cych na wynik zawodów,  

5)! przeprowadzenia zawodów w niezweryfikowanej lub niedopuszczonej do rozgrywek decyzj& 
w%a'ciwego organu, w tym organu publicznego hali sportowej,  

3.! W przypadku wycofania si# lub wykluczenia Klubu z rozgrywek do zako$czenia czwartej rundy 
wszelkie zawody z jego udzia%em w tej rundzie uznaje si# za przegrane walkowerem. 

4.! Dru"yny uczestnicz&ce w zawodach mog& w terminie nie pó(niejszym ni" siedem (7) dni od dnia 
zawodów wnie'! do KL pisemne zastrze"enia do protoko%u zawodów, który po ich rozpatrzeniu 
podejmuje decyzj# w sprawie sprostowania protoko%u.  

  

  
ROZDZIA! VI ODPOWIEDZIALNO+, PORZ*DKOWA   

  
§ 20 KARY I ZASADY ICH WYMIERZANIA  

  
1.! Kluby ponosz& odpowiedzialno'! porz&dkow& za zachowania swoich zawodniczek, trenerów, 

cz%onków sztabu medycznego, osób towarzysz&cych, dzia%aczy, kibiców oraz innych osób, o ile 
Regulamin tak stanowi.  

2.! Zawodniczki, trenerzy, cz%onkowie sztabu medycznego, osoby towarzysz&ce, dzia%acze oraz kibice 
ponosz& odpowiedzialno'! porz&dkow&, o ile Regulamin tak stanowi.   

3.! Karami s&:  

1)! Upomnienie,  

2)! Kara grzywny w wysoko'ci od 500 z% do 3.000 z%,  

3)! +wiadczenie pieni#"ne od 1.000 z% do 50.000 z%,  

4)! Odsuni#cie od udzia%u w od 1 do 6 zawodów,  

5)! Rozgrywanie meczu bez udzia%u publiczno'ci,  

6)! Zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze,  

7)! Zakaz udzia%u kibiców w meczach,  

8)! Walkower.  

4.! KL mo"e na%o"y! kar# %&czn&, w tym solidarnie, obejmuj&c& kilka kar, o których mowa w ust. 2,   
z zastrze"eniem, "e niezale"enie od na%o"onej kary KL ma prawo na%o"enia na Klub, zawodniczk#, 
trenera, osob# towarzysz&c&, cz%onków sztabu medycznego lub dzia%aczy Klubu obowi&zku 
z%o"enia o'wiadczenie w odpowiedniej tre'ci, formie i miejscu.  

5.! KL ma prawo odst&pi! od ukarania, o ile ukaranie nie jest zgodne z zasad& fair play.  

6.! Post#powania przed KL jest post#powaniem pisemnym, o ile KL nie postanowi inaczej.  

7.! Wy%&cza si# jawno'! zewn#trzn& post#powania, o ile KL nie postanowi inaczej.   

8.! Wszelkie czynno'ci podj#te w toku niniejszego post#powania podlegaj& utrwaleniu w formie 
protoko%u lub notatki s%u"bowej, a w przypadku ustnych wyja'nie$ poprzez rejestracj# d(wi#ku 
i/lub obrazu.  
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9.! Zgromadzony materia% dowodowy w sprawie podlega przetwarzaniu tylko na poczet prowadzenia 
niniejszego post#powania, z%o"enia wniosku do w%a'ciwego organu dyscyplinarnego ZPRP oraz 
w%a'ciwego organu w%adzy publicznej.  

10.!KL nak%ada kary na podstawie nagra$ wideo, w tym VPS, protoko%ów z zawodów, wyja'nie$ 
udzielonych przez delegata ZPRP, s#dziów, jak równie" Kluby, zawodniczki oraz osoby 
towarzysz&ce, jak równie" innych 'rodków dowodowych.  

11.!KL mo"e, przed na%o"eniem kary zobowi&za! do z%o"enia wyja'nie$, wraz z obowi&zkiem 
przed%o"eniem dowodów i przedstawienia twierdze$ pod rygorem ich pomini#cia na dalszym 
etapie post#powania, chyba, "e zobowi&zany uprawdopodobni, "e nie zg%osi% ich bez swojej winy.  

12.!W przypadku ustnych wyja'nie$:  

1)! powo%uj&cy si# na ten dowód zobowi&zany jest do przedstawienia pisemnego o'wiadczenia 
wnioskowanego 'wiadka, co do faktów na okoliczno'!, których mia%yby zosta! z%o"one ustne 
wyja'nienia; o'wiadczenie powinno zawiera! szczegó%owy opis przebiegu zdarzenia, w tym 
czasu i miejsca ze wskazaniem osób uczestnicz&cych oraz podpis i dat# z%o"enia wyja'nie$,  

2)! KL ma prawo wezwa! osob#, która z%o"y%a wyja'nienia, o których mowa w pkt 1 do z%o"enia 
osobistych wyja'nie$, je"eli z%o"one wyja'nienia, o których mowa w pkt 1 nie pozwalaj& 
ustali! okoliczno'ci istotnych dla rozstrzygni#cia sprawy.  

13.!Dopuszcza si# przeprowadzenie wyja'nie$ na odleg%o'!, w tym wideokonferencj#.  

14.!KL orzeka nast#puj&ce kary za naruszenie nast#puj&cych przepisów gry w pi%k# r#czn&:  

1)! Przepis 8:10 - kara odsuni#cia zawodniczki lub osoby towarzysz&cej od udzia%u w od 1 do 6 
zawodów;  

2)! przepis 8:6 - kara odsuni#cia zawodniczki lub osoby towarzysz&cej od udzia%u w od 1 do 6 
zawodów;  

3)! przepis 16:11 - kara odsuni#cia zawodniczki lub osoby towarzysz&cej od udzia%u w od 2 do 6 
zawodów.  

15.!Brak opisu w protokole naruszenia, o którym mowa w ust. 14 nie wy%&cza uprawnienia KL do 
na%o"enia kary odsuni#cia zawodniczki lub osoby towarzysz&cej od udzia%u w zawodach. Przed 
na%o"eniem kary KL jest zobowi&zany uzyska! opini# Przewodnicz&cego Kolegium S#dziów ZPRP.  

16.!Na%o"enie kary, o której mowa ust. 14 nie wy%&cza prawa KL do na%o"enia kary 'wiadczenia 
pieni#"nego.  

17.!KL ma prawo orzec wobec Klubu kar# zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców 
na mecze lub udzia%u kibiców w meczach, za brak nale"ytego porz&dku lub bezpiecze$stwa na 
hali przed, w czasie lub po zawodach, w szczególno'ci za u"ycie 'rodków pirotechnicznych lub 
innych zagra"aj&cych "yciu i zdrowiu uczestników.    

18.!KL ma prawo orzec kar# uiszczenia przez Klub 'wiadczenia pieni#"nego do 50.000 z% za 
niesportowe zachowanie swoich zawodniczek, trenerów, osoby towarzysz&ce, cz%onków sztabu 
medycznego, dzia%aczy oraz kibiców, a w szczególno'ci za:  

1)! u"ycie 'rodków pirotechnicznych lub innych zagra"aj&cych "yciu i zdrowiu uczestników,   

2)! naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej,   

3)! protesty przeciwko decyzji s#dziów z wymown& gestykulacj&,  

4)! s%owa, gesty lub inne zachowania powszechnie uznane za niecenzuralne, godz&ce  
w godno'! drugiej osoby lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami wspó%"ycia 
spo%ecznego.    
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19.!KL ma prawo orzec kar# uiszczenia przez zawodniczk# 'wiadczenia pieni#"nego za faul 
szczególnie niebezpieczny, w tym zagra"aj&cy zdrowiu w wysoko'ci do 50.000 z%.  Na wysoko'! 
'wiadczenia wp%ywa sposób pope%nienia faulu przez zawodniczk#, w tym lekkomy'lno'! jego 
pope%niania, premedytacja lub z%o'liwo'!.   

20.!KL ma prawo orzec kar# uiszczenia przez osob# towarzysz&c& 'wiadczenia pieni#"nego za 
zachowanie niesportowe, w tym zagra"aj&cy zdrowiu w wysoko'ci do 50.000 z%. Na wysoko'! 
'wiadczenia wp%ywa stwierdzone zachowanie lub zaniechanie, w tym jego lekkomy'lno'! oraz 
zamiar. 

21.!Kary, o których mowa w ust. 14, 16 - 20 mog& zosta! na%o"one, pomimo braku ich stwierdzenia   
w trakcie zawodów, w tym na podstawie zapisów d(wi#ku i/obrazu oraz sprawozda$ s#dziów, nie 
pó(niej jednak ni" w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia obejmuj&cego zarzucane 
naruszenie.  

22.!KL orzeka nast#puj&ce kary solidarnie dla klubu, trenera lub osoby towarzysz&cej za:  

1)! trzeci& (3) "ó%t& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej - kara grzywny w wysoko'ci 1.000 
z%,  

2)! pi&t& (5) "ó%t& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej - kara grzywny w wysoko'ci 1.500 
z%,  

3)! szóst& (6) "ó%t& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej - kara grzywny w wysoko'ci 2.000 
z%,  

4)! dziewi&t& (9) "ó%t& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej - kara grzywny w wysoko'ci 
3.000 z%,  

5)! drugie (2) wykluczenie na dwie (2) minuty dla trenera lub osoby towarzysz&cej – kara grzywny 
w wysoko'ci 1.500 z%,  

6)! trzecie (3) wykluczenie na dwie (2) minuty dla trenera lub osoby towarzysz&cej – kara grzywny 
w wysoko'ci 2.000 z%,  

7)! czwarte (4) wykluczenie na dwie (2) minuty dla trenera lub osoby towarzysz&cej – kara 
grzywny w wysoko'ci 2.500 z%,  

8)! pi&te (5) i kolejne wykluczenie na dwie (2) minuty dla trenera lub osoby towarzysz&cej – kara 
grzywny w wysoko'ci 3.000 z% i odsuni#cia od udzia%u od 1 do 6 zawodów,  

9)! pierwsz& (1) czerwon& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej – odsuni#cie od udzia%u,  
w co najmniej jednych (1) kolejnych zawodach oraz kara grzywny w wysoko'ci 2.000 z%,  

10)! drug& (2) czerwon& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej – odsuni#cie od udzia%u, w co 
najmniej dwóch (2) kolejnych zawodach oraz kara grzywny w wysoko'ci w wysoko'ci 2.500 z%,  

11)! trzeci& (3) czerwon& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej – odsuni#cie od udzia%u, w 
co najmniej trzech (3) kolejnych zawodach oraz kara grzywny w wysoko'ci 3.000 z%,  

12)! czwart& (4) czerwon& kartk# dla trenera lub osoby towarzysz&cej – odsuni#cie od udzia%u, w 
co najmniej pi#ciu (5) zawodach oraz kara grzywny dla Klubu w wysoko'ci 3.000 z%,  

13)! przebywanie w strefie zmian osoby nieuprawnionej – kara grzywny w wysoko'ci 1.000 z%.  

23.!Ka"da kara udzielona trenerowi lub osobie towarzysz&cej jest zaliczana do rejestru kar, nawet, 
je'li orzekane s& jedna po drugiej w tych samych zawodach.  

24.!Do orzeczenia stosownej kary sumuje si# wszystkie otrzymane "ó%te kartki, wykluczenia   
i dyskwalifikacje z zawodów PGNiG Superligi Kobiet, I ligi i Pucharu Polski.  

25.!Czerwone kartki, "ó%te kartki i kary wykluczenia trenerów oraz osób towarzysz&cych z 
poprzedniego sezonu nie s& wliczane do kar, o których mowa w ust. 22 w nast#pnym sezonie 
rozgrywkowym.  
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26.!KL orzeka nast#puj&ce kary dla Klubów za:  

1)! brak lub nieterminowe uczestnictwo w odprawie technicznej, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 
1 – kara grzywny w wysoko'ci od 1.000 do 3.000 z%,  

2)! brak lub nieterminowe stawiennictwo na zawody zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 – kara 
grzywny w wysoko'ci od 1.000 do 3.000 z%,  

3)! brak przygotowania na zawody strojów zawodniczek i osób towarzysz&cych odró"niaj&cych 
si# od strojów zawodniczek i osób towarzysz&cych dru"yny gospodarzy – kara grzywny   
w wysoko'ci od 1.000 do 3.000 z%,  

4)! nieterminowe z%o"enie wniosku lub zawiadomienia, o którym mowa w § 12 ust. 4 i 6 – kara 
grzywny od 1.000 z% do 3.000 z%,  

5)! nieterminowe lub nienale"yte przesy%anie protoko%ów zawodów do ESZR – kara grzywny   
w wysoko'ci 1.000 z%,  

6)! zagubienie orygina%u protoko%u zawodów – kara grzywny w wysoko'ci 1.000 z%,  

7)! nieterminowe zawiadomienia o zawodach dru"yny przeciwnika, KL, biura ZPRP, s#dziów, 
delegata ZPRP oraz organów publicznych – kara grzywny w wysoko'ci 2.000 z%,  

8)! niezg%oszenie w terminie hali sportowej do rozgrywek – kara grzywny w wysoko'ci 500 z%,  

9)! nienades%anie zgody w%adz samorz&dowych na imprez# masow& lub „O'wiadczenia Zarz&du 
Klubu o bezpiecze$stwie zawodów ligowych w pi%ce r#cznej” na 7 dni przed rozpocz#ciem 
rozgrywek – kara grzywny w wysoko'ci 1.500 z%,  

10)! udzia% dru"yny w zawodach bez szkoleniowca z w%a'ciw& licencj& trenera pi%ki r#cznej – kara 
grzywny w wysoko'ci 1.000 z%,  

11)! uczestnictwo w zawodach zawodniczki nieposiadaj&cej prawa udzia%u w nich – walkower dla 
przeciwnika oraz kara grzywny w wysoko'ci 3.000 z%;  

12)! niepodporz&dkowanie si# Klubu decyzjom organów Superligi i ZPRP – kara 'wiadczenia 
pieni#"nego w wysoko'ci do 50.000 z% w przypadku zw%oki w wykonaniu decyzji 
przekraczaj&cej trzydzie'ci (30) dni,  

13)! nieterminowe lub nienale"yte zg%oszenie zawodniczki do ESZR – kara grzywny w wysoko'ci  
500 z%,  

14)! naruszenie obowi&zków, o których mowa w § 23 i § 24 Regulaminu - kara 'wiadczenia 
pieni#"nego w wysoko'ci w wysoko'ci od 1.000 z% do 20.000 z%,  

15)! naruszenie obowi&zków marketingowych lub medialnych , o których mowa w § 13 – kara 
'wiadczenia pieni#"nego w wysoko'ci w wysoko'ci od 1.000 z% do 50.000 z%,  

16)! brak uczestnictwa w imprezach okoliczno'ciowych i wydarzeniach organizowanych przez 
Spó%k# – kara 'wiadczenia pieni#"nego w wysoko'ci od 10.000 z% do 50.000 z%,  

17)! naruszenie obowi&zków zwi&zanych z przepisami antykorupcyjnymi - kara 'wiadczenia 
pieni#"nego w wysoko'ci do 50.000 z%, a w przypadku prawomocnego orzeczenia przez organy 
antydopingowe – kary dyskwalifikacji, równie" walkower,   

18)! publiczn& krytyk# decyzji s#dziów lub delegatów ZPRP podj#tych w trakcie zawodów PGNiG 
Superligi Kobiet, dotycz&ca interpretacji przez nich Przepisów gry w pi%k# r#czn& – kara 
'wiadczenia pieni#"nego w wysoko'ci od 1.000 z% do 50.000 z%,  

19)! publiczn& krytyk# Superligi, jej organów i pracowników co do organizacji i prowadzenia 
rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet – kara 'wiadczenia pieni#"nego w wysoko'ci w wysoko'ci 
od 1.000 z% do 50.000 z%,  

27.!W przypadku ponownego naruszenia danego przepisu porz&dkowego KL jest uprawniony do 
na%o"enia kary do 3-krotno'ci danego 'wiadczenia pieni#"nego lub grzywny.   

28.!W okresie obowi&zywania kary odsuni#cia od okre'lonej liczby zawodów ukarany nie mo"e 
uczestniczy! w "adnych innych rozgrywkach pi%ki r#cznej organizowanych przez Spó%k#. Kara 
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odsuni#cia obowi&zuje w kolejnym sezonie rozgrywkowym, je"eli liczba zawodów, od których 
odsuni#to ukaranego w danym sezonie jest mniejsza ni" liczba zawodów pozosta%ych do ko$ca 
danego sezonu rozgrywkowego. Kara odsuni#cia w nowym sezonie wynosi liczb# zawodów, które 
nie zosta%y obj#te kar& w poprzednim sezonie.   

29.!Orzeczone kary, które nie zosta%y wyegzekwowane w danym sezonie, podlegaj& wykonaniu   
w nast#pnym sezonie, w tym potr&ceniu z nale"nych Klubom 'wiadcze$ od Spó%ki.  

30.!Op%aty z tytu%u kar porz&dkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie stanowi& przychód 
Superligi.  

31.!W przypadku zbiegu odpowiedzialno'ci dyscyplinarnej i porz&dkowej KL ma prawo wszcz#cia 
wy%&cznie jednego post#powania.    

 

§ 21 PROTESTY  
  

)*! Protesty mog& dotyczy! wy%&cznie udokumentowanego naruszenia Przepisów gry w pi%k# r#czn& 
przez s#dziów lub delegata ZPRP.  

+*! Protesty od decyzji s#dziów podj#tych w trakcie zawodów, dotycz&ce interpretacji przez nich 
Przepisów gry w pi%k# r#czn& nie podlegaj& rozpatrzeniu.  

,*! Protest musi by! wniesiony do KL na pi'mie listem poleconym z równoczesnym wp%aceniem kaucji 
w wysoko'ci 2.000 z% w terminie 48 godzin od zako$czenia zawodów.  

-*! Protest musi by! rozpatrzony przez KL w ci&gu 7 dni od daty jego wp%ywu. Do rozpatrzenia 
protestu odpowiednie zastosowanie maj& przepisy § 20.  

.*! Decyzj# w sprawie powtórzenia zawodów wskutek naruszenia Przepisów gry w pi%k# r#czn& przez 
s#dziów lub delegata ZPRP podejmuje KL po zasi#gni#ciu opinii Przewodnicz&cego Kolegium 
S#dziów ZPRP.  

/*! W przypadku odrzucenia protestu przez KL Klub ma prawo wnie'! odwo%anie do KO ZPRP  
w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji na zasadach okre'lonych przedmiotow& uchwa%& 
Zarz&du ZPRP wraz z równoczesnym wp%aceniem kaucji w wysoko'ci 2.000 z%.  

0*! Decyzja KO ZPRP jest ostateczna.  

  
§ 22 ODWO!ANIE   

  
)*! Od decyzji KL przys%uguje za po'rednictwem KL odwo%anie do KO ZPRP na zasadach okre'lonych 

dla odwo%ania, z wy%&czeniem:  

)#! kary odsuni#cia od jednego (1) lub dwóch (2) zawodów,   

+#! kar grzywny do 1.000 z%otych,  

,#! kary 'wiadczenia pieni#"nego do kwoty 2.000 z%otych.   

+*! Zasady i tryb sk%adania odwo%ania od decyzji KL okre'la Regulamin dyscyplinarny ZPRP,   
z zastrze"eniem, "e termin na wniesienie odwo%ania, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7 dni.  

,*! Wniesienie odwo%ania, o którym mowa w ust. 1 nie wstrzymuje wykonania kary, w tym kary 
grzywny lub 'wiadczenia pieni#"nego.   
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§ 23 ZAKAZ ZAWIERANIA ZAK!ADÓW WZAJEMNYCH  
   

Zakazuje si# ka"demu, kto pracuje lub pe%ni funkcje w Klubie sportowym uczestnicz&cym we 
wspó%zawodnictwie sportowym organizowanym przez Superlig# bezpo'rednio lub po'rednio, w tym 
poprzez osoby bliskie lub osoby trzecie dzia%aj&ce w porozumieniu lub w imieniu lub na rzecz tych 
osób zawierania zak%adów wzajemnych w pi%ce r#cznej.  
   

§ 24 KONTROLA ANTYDOPINGOWA  
  

Kluby maj& obowi&zek podawania informacji do w%a'ciwych organów kontroluj&cych antydoping  
w sposób przez nie okre'lonych, dotycz&cych miejsca i terminów odbywania zorganizowanego treningu 
zawodniczek na okres jednego miesi&ca, nie pó(niej ni" na siedem (7) dni przed rozpocz#ciem tego 
miesi&ca - w przypadku konieczno'ci zmiany wcze'niej wprowadzonych danych, Klub jest zobowi&zany 
poinformowa! o nich niezw%ocznie.   

  
  

ZA!*CZNIKI:  
  

Za(&cznik nr 1:  

!! Regulamin marketingowy rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet w sezonie 2019/2020.  

 

  




