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 Artykuł I  

I. Podstawowe zasady 
 
Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników dotyczą wszystkich zawodników 
piłki ręcznej. 
Federacje członkowskie IHF mogą wydawać własne przepisy kwalifikacyjne 
dla zawodników lecz nie mogą one być sprzeczne z niniejszymi przepisami. 
 

 Artykuł II  

II. Status zawodników 
  
2.1. Zawodnicy zorganizowanej piłki ręcznej są zawodnikami amatorami 
bądź  profesjonalnymi. 
Profesjonalistą jest zawodnik, który ma pisemny kontrakt z klubem i otrzymuje 
wynagrodzenie za grę w piłkę ręczną w kwocie przewyższającej koszty 
poniesione przez niego w związku z uprawianiem piłki ręcznej. Wszyscy inni 
zawodnicy uważani są za amatorów. 
2.2. Definicje: 
a) Zawodnikiem profesjonalnym piłki ręcznej jest ten, który ma podpisany 

kontrakt o pracę z klubem i otrzymuje wynagrodzenia za grę w piłkę ręczną 
większe niż koszty poniesione przez niego związane z jej uprawianiem. 
Obowiązkowym jest posiadanie pisemnego kontraktu pomiędzy klubem a 
zawodnikiem. Uzgodnienia ustne pomiędzy klubem i zawodnikiem, chociaż 
w niektórych przypadkach są dopuszczalne przez  obowiązujące, 
wewnętrzne przepisy prawa pracy, przez niniejsze przepisy nie są 
uwzględniane. Zawodnicy, którzy poza uprawianiem piłki ręcznej mają inną 
regularną pracę (tzw. pół-profesjonaliści), uważani są również za 
profesjonalistów jeśli ustalenia pierwszego zdania punktu 2.2.a. mają do 
nich zastosowanie. 

b) Amatorem jest zawodnik, który gra w piłkę ręczną dla przyjemności, nie 
osiąga z tego tytułu jakichkolwiek korzyści materialnych i który nie 
otrzymuje więcej ponad zwrot poniesionych wydatków. Ponadto, 
zasadniczo nie ma podpisanego kontraktu z klubem, w którym jest 
zarejestrowany. Wydatki poniesione w związku z udziałem w meczach lub 
treningach (np. podróże, wyposażenie w sprzęt sportowy, ubezpieczenie 
itp.) i koszty wyposażenia zawodnika mogą być refundowane bez narażania 
statusu zawodnika jako amatora. 
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 Artykuł III  

III. Zawodnicy profesjonalni 
 
3.1. IHF lub  odpowiednie federacje kontynentalne mają prawo do 
samodzielnego określania statusu zawodnika. Odpowiednie zapytania w tej 
kwestii mogą być wystosowywane przez federację narodową, klub lub 
zawodnika. 
3.2. Umowa/kontrakt pomiędzy zawodnikiem i klubem musi zawierać 
wszystkie ustalenia określające wzajemne prawa i obowiązki oraz ma 
obowiązywać przez określony czas. 
Ustalenia wymienione we wzorcu kontraktu (zobacz Regulamin dla 
Transferów pomiędzy Federacjami (IV) mogą być uważane za elementy 
umowy/kontraktu pomiędzy zawodnikiem a klubem. Zainteresowane strony 
mają swobodę kształtowania kolejnych ustaleń w kontrakcie, które nie mogą 
być sprzeczne z wzorem kontraktu. 
3.3. W razie sporów, o ile istnieje taka potrzeba, kopia kontraktu ma być 
udostępniona IHF lub federacji kontynentalnej. 
3.4. Narodowe federacje mogą dodatkowo określać swoje własne wymagania 
odnośnie kontraktów zawodników, o ile nie są one sprzeczne z tymi 
przepisami. 
 

 Artykuł IV  

IV. Rejestracja 
 
Każdy klub ma obowiązek zgłaszać do swojej federacji na odpowiednim 
formularzu w terminie do 30 września w każdym sezonie listę zawodników z 
którymi ma podpisane kontrakty. Zawarcie kontraktu w trakcie sezonu przez 
zawodnika amatora musi być zgłoszone przez klub do narodowej federacji w 
ciągu 7 dni. Narodowe federacje muszą przekazać rejestr zawodników 
profesjonalnych będących w jego gestii do 15 października do odpowiedniej 
federacji kontynentalnej. Federacje kontynentalne muszą przekazać ten wykaz 
do IHF do 15 listopada każdego roku.  Zawodnicy nie objęci tym wykazem  albo 
nie zgłoszenie w odpowiednim czasie zgodnie z punktem 4 są uważani za 
amatorów. 
Narodowe federacje powinny od razu zgłosić zawodników osiągających status 
profesjonalistów pomiędzy wyżej wymienionymi datami do odnośnej federacji 
kontynentalnej, która przedstawia to zgłoszenie do IHF. Nie przestrzeganie tej 
zasady będzie karane zgodnie z „Przepisami IHF o karach i grzywnach”.  
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 Artykuł V  

V. Uprawnienie do gry 
 
5.1. Tylko zawodnicy uprawnieni do gry mogą brać udział w zawodach 
organizowanych przez narodowe federacje. 
 
5.2.  Narodowe federacje muszą potwierdzić uprawnienie do gry: 
a) jeśli, w przypadku transferu z jednej federacji do drugiej, zawodnik jest w 

posiadaniu Certyfikatu Transferu Międzynarodowego zatwierdzonego przez 
IHF i/lub odpowiednią federację kontynentalną zwalniającego go z 
poprzedniej federacji narodowej, w której był uprawniony do gry, 

b) jeśli zawodnik jest w wieku poniżej 16 lat w momencie wystosowania 
wniosku i nie grał jeszcze w żadnej narodowej federacji. 

5.3. Narodowa federacja może potwierdzić uprawnienie do gry w 
przypadkach 5.2.a. i 5.2.b. tylko po otrzymaniu potwierdzenia pisemnego z IHF 
lub odpowiedniej federacji kontynentalnej: 
a) jeśli zawodnik ma status uchodźcy lub stara się o taki status i posiada 

ważny dokument uprawniający do zamieszkania w kraju odnośnej 
narodowej federacji, 

b) jeśli zawodnik nie grał w jakiejkolwiek narodowej federacji przez 
poprzedzające 24 miesiące. 

5.4. Jeśli ustalenia  5.3.b mają zastosowanie federacja, w której zawodnik był 
uprawniony do gry ma potwierdzić na piśmie datę ostatniego rozegranego 
przez niego meczu. To potwierdzenie ma być przedstawione najpóźniej  w 
ciągu 15 dni od daty prośby o jego wystawienie.  
W przypadku nie przesłania potwierdzenia  w powyższym terminie IHF lub 
właściwa kontynentalna federacja ma prawo przyznać uprawnienie do gry po 
otrzymaniu prośby od nowej narodowej federacji. 
 

 Artykuł VI  

VI. Zawodnicy reprezentacji narodowych 
 
6.1. Zawodnicy reprezentacji narodowych powinni spełniać następujące 
warunki:  
a) Posiadać obywatelstwo odnośnego kraju. 
b) Nie reprezentować jakiegokolwiek zespołu narodowego innego kraju przez 

trzy lata poprzedzające ich pierwszy występ w oficjalnym meczu w 
narodowym zespole. Za oficjalne mecze   uważa się mecze kwalifikacyjne do 
mistrzostw kontynentalnych, w ramach mistrzostw kontynentalnych, 
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kwalifikacji do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw 
Świata i  Igrzysk Olimpijskich. 

 
6.2. Uprawnienie zawodnika w przypadku podwójnej narodowości 
Zawodnik, który ma więcej niż jedną narodowość i który spełnia wymogi 6.1 
jest oficjalnie uprawniony do reprezentowania jednego z tych krajów jeśli: 
a)  urodził się na terenie kraju odnośnej federacji  

lub  
b) jego biologiczna matka lub biologiczny ojciec urodzili się na terytorium 

kraju odnośnej federacji  
lub 

c)  mieszkał na terytorium kraju odnośnej federacji przez więcej niż 24 
miesiące w jakimkolwiek okresie swojego życia.  

 
6.3. Zmiana uprawnienia do występowania w reprezentacji narodowej 

federacji 
Wolno raz zmienić narodową federację i w ten sposób otrzymać  uprawnienie 
do gry w nowej reprezentacji narodowej. 
W przypadku rozwiązania istniejącej federacji lub ukonstytuowania się nowej, 
IHF  powoła odrębne ciało w celu zbadania konkretnego przypadku gdy 
powstanie spór co do uprawnienia do gry. 

 

 Artykuł VII  

VII. Zwolnienie zawodników do gry w reprezentacjach narodowych 
 
7.1. Zawodnicy powołani do gry w narodowych zespołach powinni spełniać 
warunki wyznaczone w art. 6 Przepisów Kwalifikacyjnych. 

7.1.2. Klub posiadający zagranicznego zawodnika, z którym ma zawarty 
kontrakt, powinien go zwolnić do narodowej federacji, jeśli jest 
powołany by wziąć udział w akcji szkoleniowej swojej reprezentacji 
narodowej. 

7.1.3. Klub powinien zwolnić zawodnika powołanego do swojego zespołu 
narodowego zgodnie z 7.1.2. jak następuje: 

7.1.3.1. Na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, mistrzostwa 
kontynentalne. 
Zwolnienia powinny być ograniczone do okresu od 15 dni przed 
zawodami do 1 dnia po zakończeniu zawodów. 

7.1.3.2. Mecze kwalifikacyjne /turnieje do zawodów określonych  w 
7.1.3.1. 
Zwolnienia mają być ograniczone do okresu od 2 dni przed 
rozpoczęciem zawodów do 1 dnia po ich zakończeniu. 
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7.1.3.3. Inne akcje reprezentacji narodowych: 
Zwolnienia maja być ograniczone do 15 dni na sezon (włączając 
w to dzień przyjazdu i wyjazdu) zgodnie z międzynarodowym 
kalendarzem imprez. 

7.1.3.4. Zgodnie z 7.1.3., narodowe federacje i zainteresowane kluby mają 
prawo do sporządzanych w formie pisemnej odrębnych 
porozumień. 

7.1.3.5. Daty zwolnień zgodnie z 7.1.3 mają być zgłoszone na piśmie 
zainteresowanym klubom i narodowym federacjom nie później 
niż 30 dni przed początkiem akcji szkoleniowej danej 
reprezentacji. W przypadku zawodnika zmieniającego klub 
prośba powinna być wysłana w dniu wydania 
Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego. 

Kopia takiego powołania do reprezentacji powinna być także 
wysłana do IHF i odpowiedniej kontynentalnej federacji. 

 
7.2. Klubowi zwalniającemu zawodnika reprezentacyjnego zgodnie z par. 7 
nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej. 
7.3. 

7.3.1. W przypadku gdy nie ma żadnej innej umowy na piśmie federacja 
powołująca zawodnika do reprezentacji ponosi koszty jego podróży i 
zakwaterowania. 

7.3.2. Klub, do reprezentowania barw którego uprawniony jest zawodnik, ma 
obowiązek go ubezpieczyć na wypadek kontuzji i jej konsekwencji na 
czas powołania jako reprezentanta. 

7.4. 
7.4.1. Na życzenie federacji każdy zawodnik niezdolny do stawienia się na jej 

powołanie z powodu choroby bądź kontuzji może być przebadany 
przez lekarza powołującej federacji. 
Jeśli opinia lekarska lekarza wskazanego przez federację powołującą 
jest odmienna od opinii medycznej lekarza klubu, do którego należy 
zawodnik, to federacja może wystąpić do IHF o wyznaczenie innego 
lekarza, który przebada zawodnika i wyda ostateczną opinię co do 
stanu jego zdrowia. Koszty a tym związane ponosi federacja narodowa. 
W takim przypadku prośba federacji musi być rozważona w ciągu 72 
godzin. 

7.4.2. Jeśli powołany zawodnik nie zgłosi się na akcję szkoleniową swojej 
federacji narodowej zgodnie z 7.1.3, to nie będzie uprawniony do gry 
dla swojego zespołu klubowego w okresie od 2 dni poprzedzających do 
5 dni po zakończeniu tej akcji. 

7.4.3.  Jeśli zawodnik uczestniczy w zawodach w barwach swojego klubu w 
czasie takiego okresu, to może być, na wniosek odnośnej federacji 
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narodowej, zawieszony przez IHF lub właściwą federację 
kontynentalną w prawach reprezentowania klubu na okres 6 miesięcy.  

7.4.4. Klub, który naruszając te Regulacje nie zwolni zawodnika zdolnego do 
gry i powołanego przez federację narodową  do uczestnictwa w akcjach 
reprezentacji lub zapobiega takiemu zwolnieniu, powinien być ukarany 
zgodnie z „Przepisami IHF o Karach i Grzywnach” i zgodnie z 
uregulowaniami  dyscyplinarnymi odnośnej federacji kontynentalnej. 

 

 Artykuł VIII  

VIII. Udział w Igrzyskach Olimpijskich 
  
Udział w Igrzyskach Olimpijskich podlega Kodeksom Kwalifikacyjnych  
Zawodników IHF i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
8.1. Zawodnicy biorący udział w Igrzyskach Olimpijskich: 
a) mają obowiązek przestrzegać ducha fair play i powstrzymywać się od 

agresywnych zachowań, 
b) nie mogą używać nielegalnych substancji lub stosować nielegalne środków 

zgodnie ze wskazaniami  IHF bądź MKOL. 
c) mają obowiązek przestrzegać wskazań Kodeksu Medycznego 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego  i zgodnie z nimi postępować. 
8.2.  W czasie trwania Igrzysk Olimpijskich zawodnicy biorący w nich udział 

nie mają prawa do wykorzystania swojej osoby, nazwiska oraz 
wizerunku lub uczestnictwa w zawodach do celów reklamowych. 

8.3. W związku z udziałem lub zgłoszeniem do Igrzysk Olimpijskich nie mogą 
być stosowane świadczenia finansowe. 

 

 Artykuł IX  

IX. Dyskwalifikacje 
Kary dyskwalifikacji nakładane przez IHF lub federację kontynentalną w 
okresie ich obowiązywania obejmują  również zawody wewnątrz danej 
federacji.    
 

 Artykuł X  

X. Spory 
 
W przypadku jakichkolwiek sporów decyzje podejmuje Biuro IHF.  
Apelacja może być wniesiona do Komisji Arbitrażowej IHF. 
 


