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Warszawa, 12 września 2014 r.

KOMUNIKAT NR 1/2014/2015
Kolegium Ligi ZPRP z dn. 12.09.2014 r.

Komunikat zawiera:
1. Zarządzenia i informacje.

1. Zarządzenia i informacje.
Kolegium Ligi ZPRP:
Przewodniczący / Komisarz Rozgrywek - Bogusław Trojan  662 242 710, 508 099 681
e-mail: trojan@zprp.org.pl
bogtro@gazeta.pl
Wiceprzewodniczący – Witold Kulesza  605 447 133
e-mail: w.kulesza@kghm.pl
Wiceprzewodniczący – Andrzej Miszczyński  605 688 708
e-mail: andy@tomex.dk
Członkowie Kolegium Ligi:
Tadeusz Dziedzic  602 571 284
e-mail: dztadeusz@gmail.com
Jerzy lewandowski  512 957 505 ; 503 571 784
e-mail: el.jot@onet.eu
Witold Pieróg  502 192 281
e-mail: witold.pierog@gmail.com
Janusz Serwadczak  509 564 062
e-mail: zarzad@eksstart.pl
Leszek Sołodko - Sekretarz Kolegium Ligi
 22 892 92 30 wew. 104  662 242 701
solodko@zprp.org.pl
Piotr Mystkowski – Specjalista
 22 892 92 30 wew. 104  505 926 710
mystkowski@zprp.org.pl
A. KOL ZPRP informuje, że korespondencję związaną z rozgrywkami ligowymi należy
kierować pocztą elektroniczną na adresy e-mail:
kolegium_ligi@zprp.org.pl
solodko@zprp.org.pl
B. KOL ZPRP informuje, że oryginały protokołów zawodów gospodarz zawodów wysyła
listem priorytetowym poleconym na adres:
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Kolegium Ligi
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa
C. KOL ZPRP przypomina klubom PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn, że zawody
transmitowane przez TV Polsat - partnera ZPRP muszą odbywać się na boiskach
posiadających linie wyłącznie do piłki ręcznej oraz przy wykorzystaniu band
elektronicznych. W przypadku niezastosowania się do ww. zasad w stosunku do Klubu
zostaną zastosowane sankcje dyscyplinarne.
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D. KOL ZPRP ponownie przypomina klubom PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn, że płyty
DVD z nagranymi zawodami należy wysyłać listem priorytetowym - nie poleconym!!.
Jednocześnie Kolegium zobowiązuje kluby do prawidłowego opisywania płyt tj. na
płycie DVD musi być podany numer meczu, data meczu oraz nazwy zespołów.
W stosunku do klubów, które nie będą realizować zaleceń Kolegium zostaną
zastosowane sankcje dyscyplinarne.
E. KOL ZPRP przypomina klubom PGNiG Superligi mężczyzn o obowiązku realizowania
zaleceń Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie i dokładnego uzupełniania
harmonogramów sesji treningowych.
F. G. KOL ZPRP przypomina klubom PGNiG Superligi i I ligi o obowiązku zawiadomienia
zespołu gości, sędziów zawodów oraz delegata ZPRP pocztą elektroniczną, listem
poleconym lub za dowodem doręczenia nie później niż na 10 dni przed terminem
zawodów o ich miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia, przy czym kopia zawiadomienia
winna być przesłana do KOL ZPRP, właściwego WZPR-u, policji, służb medycznych
i środków masowego przekazu. W przypadkach naruszeń zasad określonych
w regulaminie rozgrywek w stosunku do klubu zostaną zastosowane sankcje
dyscyplinarne.
G. KOL ZPRP przypomina WZPR, że warunkiem udziału zespołu klubu II i III ligi
w rozgrywkach mistrzowskich nadzorowanych przez KOL ZPRP jest posiadanie
aktualnej licencji klubowej. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyznawania
licencji dla klubów piłki ręcznej w Związku Piłki Ręcznej w Polsce” licencje klubowe
z upoważnienia Zarządu ZPRP wydaje Komisarz Rozgrywek. W/w regulamin wraz
z odpowiednimi załącznikami jest umieszczony na stronie ZPRP www.zprp.pl
w zakładce REGULAMINY.
H. KOL ZPRP przypomina, że dodatkowe listy zgłoszeń do rozgrywek muszą być
potwierdzone przez WZPR, który jest odpowiedzialny za weryfikację danych.
Termin składania pełnej dokumentacji na wydanie dodatkowych licencji
umożliwiających uczestnictwo w trakcie rozgrywek w zawodach w kolejkach
rozgrywanych w:
- środy - są poprzedzające je poniedziałki do godz. 13.00,
- soboty i niedziele - są poprzedzające je czwartki do godz. 13.00.
I. KOL ZPRP przypomina klubom I ligi o obowiązku przesłania następnego dnia roboczego
po dniu meczu protokołu zawodów pocztą elektroniczną do godz. 10.00.
W przypadkach naruszeń zasad określonych w regulaminie rozgrywek w stosunku do
klubu zostaną zastosowane sankcje dyscyplinarne.
J. KOL ZPRP zobowiązuje kluby:
a) I ligi kobiet – do 4 kolejki rozgrywek włącznie tj. 11/12.10.14 r.
b) I ligi mężczyzn – do 4 kolejki rozgrywek włącznie tj. 04/05.10.14 r.
do przesłania listem priorytetowym do KOL ZPRP nagrania z zawodów w formacie DVD
na płycie DVD w ciągu 48 godzin od ich zakończenia.
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K. KOL ZPRP przypomina WZPR prowadzącym rozgrywki II ligi kobiet i mężczyzn
o bezwzględnym przesyłaniu na adres poczty elektronicznej KOL ZPRP
kolegium_ligi@zprp.org.pl wyników zawodów oraz tabeli po każdej kolejce rozgrywek,
najpóźniej we wtorek.
L. KOL ZPRP przypomina klubom I ligi kobiet i mężczyzn, że zawody organizowane
przez klub w niedziele nie mogą się rozpoczynać później niż o godz. 15.00.
Ł. KOL ZPRP przypomina, że ratownicy medyczni powinni posiadać pieczątki imienne.
W przypadku, kiedy ratownik medyczny nie posiada pieczątki, to jest zobowiązany
napisać oświadczenie podając dane osobowe, numer zezwolenia i nazwę organu, przez
który został wydany. Oświadczenie musi być przekazane organizatorowi zawodów.
Organizator zawodów wysyła oświadczenie wraz z oryginałem protokołu zawodów do
organu prowadzącego rozgrywki.
M. KOL ZPRP przypomina, że osoba/osoby odpowiedzialne ze strony klubu za organizację
zawodów, na wniosek Komisarza Rozgrywek, mają obowiązek opracować raport
i przesłać do KOL ZPRP najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania wniosku.
KOL ZPRP przypomina, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo zawodów nie może
być jednocześnie osobą odpowiedzialną za zespół podczas zawodów.
N. KOL ZPRP informuje, że wszystkie zawody ostatnich 2 kolejek:
a) II rundy PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn,
b) II rundy I ligi kobiet,
c) II rundy I ligi mężczyzn - Grupa A i B,
nie mogą się rozpoczynać później niż o godz. 18:00.

Komisarz Rozgrywek

Bogusław Trojan
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