Uchwała nr 30/13
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
z dnia 1 września 2013 r.
w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów
piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych
przez ZPRP, EHF lub IHF
Na podstawie § 38 pkt 5 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013r. uchwala się, co
następuje:
§1
W składzie osób towarzyszących zespołom piłki ręcznej przystępującym
do zawodów lub uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez ZPRP,
EHF lub IHF powinny znajdować się osoby posiadające ważne licencje trenera
piłki ręcznej, wydane z uwzględnieniem postanowień § 2 - 6.
§2
1. Zatwierdza się Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP
w brzmieniu aneksu do niniejszej uchwały.
2. Licencje trenera piłki ręcznej wydane na podstawie przepisów,
o których mowa w § 8 pkt 2, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2013 r.
3. Zobowiązuje się Dyrektora Biura Związku do ogłoszenia Regulaminu
wydawania licencji trenerskich wraz z niniejszą uchwałą na stronie
internetowej ZPRP.
§3
1. Wprowadza się obowiązek posiadania licencji trenera kategorii A
przez szkoleniowców prowadzących zespoły superligi i I ligi piłki ręcznej
kobiet i mężczyzn z chwilą rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2013/2014.
2. W zespołach superligi i I ligi posiadających szkoleniowca z licencją
trenera kategorii A mogą uczestniczyć w składzie osób towarzyszących
podczas zawodów inni szkoleniowcy z licencją trenera kategorii B.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do zespołów reprezentacyjnych
wszystkich kadr narodowych.

§4
1. Wprowadza się obowiązek posiadania licencji trenera piłki ręcznej co
najmniej kategorii B przez szkoleniowców prowadzących zespoły II ligi i
niższych seniorskich klas rozgrywkowych.
2. W składzie osób towarzyszących podczas zawodów zespołom, o których
mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć szkoleniowcy z licencją kategorii C, jeżeli co
najmniej jeden szkoleniowiec posiada licencję kategorii A lub B.
§5
Wprowadza się obowiązek posiadania licencji trenera piłki ręcznej co
najmniej kategorii C przez szkoleniowców prowadzących zespoły wszystkich
klas rozgrywek młodzieżowych.
§6
1. Zastępca dyrektora szkoły mistrzostwa sportowego ZPRP do spraw
sportowych powinien posiadać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe w szkołach mistrzostwa
sportowego ZPRP oraz w gimnazjalnych i licealnych ośrodkach szkolenia
sportowego powinni posiadać licencję trenera piłki ręcznej co najmniej
kategorii B.
§7
1. Kluby zatrudniające szkoleniowców nieposiadających właściwych
licencji trenera piłki ręcznej ponoszą konsekwencje finansowe w przypadku
udziału tych osób w meczach mistrzowskich.
2. Za udział zespołu w meczu bez szkoleniowca z właściwą licencją
trenera piłki ręcznej w rozumieniu § 3 - 6 klub podlega karze określonej w
regulaminach poszczególnych klas rozgrywkowych.
3. Zespół bierze udział w zawodach bez upoważnionego szkoleniowca,
jeżeli w protokole zawodów:
1) brak nazwiska upoważnionego szkoleniowca, albo
2) przy nazwisku szkoleniowca numer jego licencji nie został wpisany,
albo
3) wpisana licencja nie odpowiada wymogom określonym w § 3 – 6.

§8
Tracą moc:
1) uchwała nr 54/07 Zarządu ZPRP z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
zasad zatrudniania szkoleniowców przez kluby piłki ręcznej biorące
udział w rozgrywkach centralnych, strefowych i wojewódzkich;
2) uchwała nr 55/07 Zarządu ZPRP z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji trenera
piłki ręcznej;
3) uchwała nr 56/07 Zarządu ZPRP z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za przyznanie licencji trenera piłki ręcznej.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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