
                                                                                                                  

                                         

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

Związek Pitki RęczneJ w Polsce 
ul. Puławska 3OOa, O2-819Warszawa 

T: +48 22 892 90 11, F +48 22 892 90 11 
E: zp rp@zp1-p.org.pl , I: www.zprp.pl 

0 handballpolska o o e e 

KOMUNIKAT nr 13/2018/2019 
DZIAŁU ORGANIZACJI ROZGRYWEK ZPRP 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 

1/8 finałów 26-28 kwiecień 2019 r. 

Grupa I organizator - MTS Kwidzyn 
e-mail: mtskwidzyn@mtskwidzyn.pl 

1. MTS Kwidzyn 
2. MKS PM MPEC Tarnów 
3. SKF Wisła I Ptock 
4. SPR POGOŃ I 1945 Zabrze 

26.04.2019 r. [piątek] 

MPJMM/49 2-3 
MP JM M / 50 1 - 4 

Sędziowie: 

Sędzia główny: 

mtskwidzynra mtskwidzyn. pl 
kjanas@op.pl 
skfwisla p lockrap la.pl 
pogo n 1945zabrze@wp.pl 

27.04.2019 r. [sobota] 

MPJMM/51 4-2 
MPJMM/52 1 - 3 

GrupaJ organizator - KPR Ostrovia Ostrów WLKP. 
e-mail: kprostrovia@op.pl 

1. KPR Ostrovia Ostrów WLKP. 
2. MKS „MOS" Wrocław 
3. SS MDK w Bartoszycach Pasja 
4. SRS CZUWAJ PRZEMYŚL 

26.04.2019 r. !piątek ] 

MP JM M / 55 2 - 3 
MP JM M / 56 1 - 4 

Sędziowie: 

Sędzia główny : 

$ 
SUZUKI 

kprostrovia@op. pl 
mos1 3@wp.pl 
md kpas jap .reczna@wp.pl 
biu ro@srsp rzemysl. pl 

27 .04.20 19 r. !sobota] 

MPJMM/57 4-2 
MPJMM/58 1 - 3 

6 PGNiG 
SPONSOR STRATEGICZNY 
PO LSKI EJ PIŁK I RĘCZNEJ 

COURlYAf!O 
,.\\amoll 

tel. kom. 605 a,o 211 

605 840 211 
603 991 899 
606 290 542 
662447312 

28.04.2019 r.[niedzielal 

MPJMM/53 3 - 4 
MP JM M / 54 1 - 2 

tel. kom. 695 ,16 319 

695416319 
608 391 882 
531 755 564 
604 876 685 

28.04. 20 19 r.[n iedziela] 

MPJMM/59 3 -4 
MPJMM/60 1 - 2 

~ . 
~ !~~,"/:: ~ e~y~zne 4F 
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f @handballpolska ~ @handballpolska ~ @handballpolska 

Grupa K organizator - Energa Wybrzeże I Gdańsk 
e-mail: biurorawvbrzeze-gdansk.pl 

1. Energa Wybrzeże I Gdańsk 
2. KS SPR Chrobry li Głogów 
3. UKS KRAKOWIAK 85 KRAKÓW 
4. U KS Bursa Puławy 

26.04.2019 r. [piątek] 

MPJMM/61 2-3 
MP JM M / 62 1 - 4 

Sędziowie: 

Sędzia główny: 

biurolawybrzeze-gda nsk. pl 
kstachrobryha nd ba ll. pl 
kra kowia k85@g mail.com 
mrozana@o2.pl 

27.04.2019 r. [sobota] 

MPJMM/63 4-2 
MPJMM/64 1-3 

Grupa L organizator - PGE VIVE I KIELCE 
e-mail: klubrakielcehandball.pl 

1. PGE VIVE I KIELCE klublakielcehandball.pl 
2. KS „Szczypiorniak" Olsztyn 
3. KS Warszawianka 
4. LKS Komprachcice 

26.04.2019 r. !piątek ] 

MPJMM/67 2 - 3 
MP JM M / 68 1 - 4 

Sędziowie: 

Sędzia główny: 

szczypiorniak-o lsztyn@o2.pl 
sekreta riat@kswarszawia n ka.pl 
biu rola osi r. kom pra chcice.pl 

27.04. 2019 r. !sobota ] 

MPJMM/ 69 4 - 2 
MP JM M / 70 1 - 3 

a PGNiG 

You m @handballpolska 

tel. kom. 501 091 038 

501 091 038 
607 101 975 
605 238 711 
504 917 045 

28.04.2019 r.[niedzielal 

MPJMM/65 3-4 
MPJMM/66 1-2 

tel. kom. 600 031 307 

600 031 307 
502395316 
601 300 754 
791 468 577 

28.04. 2019 r.[n iedziela] 

MPJMM/71 3 - 4 
MP JM M / 72 1 - 2 

$ ,ta; 
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COURTYA-RD 
~moll ~ '-.. !:i~= :'a~y~z na 4F SUZUKI 

mailto:biuro@wybrzeze-gdansk.pl
mailto:biuro@wybrzeze-gdansk.pl
mailto:ks@chrobryhandball.pl
mailto:krakowiak85@gmail.com
mailto:mrozana@o2.pl
mailto:klub@kielcehandball.pl
mailto:klub@kielcehandball.pl
mailto:szczypiorniak-olsztyn@o2.pl
mailto:sekretariat@kswarszawianka.pl
mailto:biuro@osir.komprachcice.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

f @handballpolska ~ @handballpolska ~ @handballpolska 
You m @handballpolska 

$ 
SUZUKI 

1. Zobowiązuje się kluby do bezwzg lędn ego przestrzegania Zasad rozgrywek młodzi eżowych ZPRP 

obowiązujących w sezonie 2018/2019 [obowiązki gospodarza reguluje§ 45 i§ 46 Zasad]. 
2. Trener prowadzący drużynę musi legitymować się licencją trenerską zgodną z uchwalą Zarządu 

ZPRP nr 30/13 z 1.09.2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów pi/ki ręcznej 
w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF, lub /HF i aneksu do tej uchwały, tj. co 

najmniej aktualną licencją C. 
3. Maksymalna stawka osobodnia : 

a. 110,00 zł [sto dziesięć złotych brutto) dla zakwaterowania w hotelu, hostelu, motelu 

i innym obiekcie o podobnym standardzie wraz z wyżywi e niem. 

b. 80,00 zł [osiemdziesiąt złotych brutto] dla zakwaterowania w internacie, bursie lub 

innym ob1ekc1e o podobnym stand ard zie wraz z wyżywieniem, 
4. Wydane przed 1 marca 2019 r. orzeczenia lekarskie, wydane jedynie przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej, a w przypadku braku lekarza specjalisty lekarza medycyny 

posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizaCJi w dziedzinie medycyny 

sportowej [t ak zwany certyfikat PTMS). o zdolności zawodników do udzi a łu w zawodach ważne są 
przez okres na jaki zostały wydane nie dłużej Jednak niż 6 miesięcy. Wydane po 1 marca 2019 r oku 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej orzeczenia, które ważne są do 12 miesięcy od daty 

wydania, bądź wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, a w przypadku braku 

lekarza specjalisty lekarza medycyny posiadaJącego certyfikat ukończenia kursu wprowadz ającego do 
specjalizaCJ i w dziedzinie medycyny sportowej [tak zwany certyfikat PTMS] również ważne do 12 
m1es1ęcy. 

5. Wszystkie Kluby zobowiązane są do wpłacenia na konto ZPRP [z dopiskiem „rozgrywki młodzieżowe'"] 

wpisowego do rozgrywek w wysokoś c i 100.00 zł. Jed na wplat a dotyczy wszystki ch kategorii wiekowych. 
6. Dowód wpła ty wpisowego, wygenerowaną po 27.03.2019 z ESZR ZPRP Listę zgłoszeń oraz oryg inały 

orzeczeń lekarskich należy przedstawić sędziemu głównemu na odprawie technicznej. Komisarz 

Rozgrywek przypomina, że wszyscy zawodnicy winni p osiadać ze sobą dowód tożsamośc i zaopat rzony 

w zdjęc i e [np. leg itymacj a szko lna, paszport, prawo jazdy, tymczasowy dowód osobisty). Trenerzy oraz 
osoby towa rzyszące muszą posiad a ć obowiąz ującą licencj ę pod rygorem sa nkcji przewidz ianej 

regulaminem. 

7. Komisarz Rozgrywek przypomina, że zgodnie z § 41 ust. 4 Zasa d rozg rywek młodzieżowych 

w przypadku nierozstrzygniętego wyniku w regulaminowym czas ie gry zarządza s i ę rzuty karne. 
8. Kluby z obowiąza n e są do dostarczenia do właśc iwego WZPR li sty zg łoszeń do rozgrywek 

wygenerowanej w ESZR ZPRP oraz posiadani a w formie papierowej w/w li sty pod cza s odprawy 

techniczną 

9. Drużyny nie mogą być uz up ełn i a n e zawodn ikami z innych klu bów. 
1 O. Mecze w pi erwszy dniu zawodów [pr ąt e k ) nre mogą być rozgrywan e wcześnr eJ nrz 

o godzinie 15.00. 
11. Komisarz Rozgrywek przypomina, że z dniem 15 m aj a 2019 r. upływa termin składan i a wniosków 

na realizatorów imp rez finałowych w kategor11 Junior młodszy. Odpow1edn1e dokumenty 
[regulamin i wniosek] są do pob ran ia na stron ie www.zprp.pl w zakład ce Regulaminy [Regulacje 

dotyczące rozgrywek młodzieżowych]. 
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http://www.zprp.pl/



