
REGULAMIN  

ORGANIZACJI SZKOLENIA CENTRALNEGO W 

PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ 

 Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
    (zatwierdzony uchwałą nr 44 Zarządu ZPRP z dnia 21.12. 2018 r.) 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Zakres przedmiotowy i podmiotowy Regulaminu 

1. Regulamin organizacji szkolenia centralnego w piłce ręcznej plażowej w 

ZPRP, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności: 

1) zasady tworzenia i funkcjonowania zespołów w centralnym szkoleniu 

sportowym;  

2) obowiązki i uprawnienia trenera głównego kadry narodowej i członków 

zespołów szkoleniowych; 

3) obowiązki i uprawnienia zawodników uczestniczących w akcjach szkolenia 

centralnego; 

4) rodzaje dokumentacji niezbędnej do organizacji akcji szkolenia centralnego; 

5) zasady organizacji konsultacji i zgrupowań sportowych; 

6) zadania poprzedzające organizację zawodów mistrzowskich; 

7) rodzaje wykroczeń popełnionych przez uczestników centralnego szkolenia 

sportowego, kary za popełnienie tych wykroczeń oraz organy uprawnione do 

ich wymierzania. 

2. Regulamin dotyczy: 

1) kadry narodowej seniorek i seniorów w piłce ręcznej plażowej; 

2) kadry narodowej juniorek i juniorów w piłce ręcznej plażowej; 

3) kadry narodowej juniorek młodszych i juniorów młodszych w piłce ręcznej 

plażowej. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) „akcji szkolenia centralnego”- rozumie się przez to: 

a)  okresowe badania lekarskie, 

b)  badania diagnostyczne i monitoring treningu, 

c)  konsultacje szkoleniowe (1-6 dni), 

d)  zgrupowania szkoleniowe i lecznicze (powyżej 6 dni), 

e)  zawody główne, zawody krajowe, zawody zagraniczne; 

2) „zawodnikach” - rozumie się przez to zarówno zawodników,  

jak i zawodniczki piłki ręcznej plażowej, powołane do składu kadry narodowej 

i reprezentacji Polski przez właściwy organ Związku; 

 

 



3) „imprezach głównych w szkoleniu kadr narodowych seniorów”, rozumie się 

przez to: 

a) udział w mistrzostwach Europy (również akademickie mistrzostwa 

Europy), 

b) mecze kwalifikacyjne do finałów mistrzostw świata oraz udział w tej 

imprezie, 

c) turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich oraz udział w tej 

imprezie. 

4) „imprezach głównych w szkoleniu kadr młodzieżowych” - rozumie się przez 

to: 

a) Mistrzostwa Europy Juniorów (MEJ),  

b) Mistrzostwa Świata Juniorów (MŚJ), 

c) Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (MIO), 

d) Inne ustanowione przez EHF bądź IHF 

 

§ 2 
Grupy szkoleniowe i ich rodzaje 

1. Centralne szkolenie odbywa się w grupach szkoleniowych. 

2. Grupy szkoleniowe stanowią poszczególne kadry narodowe, wymienione 

w § 1 ust. 2. 

 

§ 3 
Nadzór nad centralnym szkoleniem sportowym 

1. Nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją centralnego szkolenia 

sportowego w piłce ręcznej sprawuje Dział ds. Piłki Ręcznej Plażowej w Biurze 

ZPRP. 

2. Nadzór zwierzchni nad planowaniem, organizacją i realizacją centralnego 

szkolenia w piłce ręcznej w ZPRP sprawuje Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej 

i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP przy współpracy z Radą Trenerów ZPRP. 

 

Rozdział 2. Zadania zespołów szkoleniowych  

§ 4 
Skład zespołu szkoleniowego 

1. Centralne szkolenie w piłce ręcznej w danej grupie szkoleniowej prowadzi 

odpowiedni zespół szkoleniowy. 

2. W skład zespołu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) trener główny; 

2) trener współpracujący/asystent; 

3) trener bramkarzy; 

4) trener przygotowania motorycznego; 

5) lekarz; 

6) fizjoterapeuta, masażysta lub trener odnowy biologicznej; 

7) psycholog/trener przygotowania mentalnego; 



8) statystyk/kamerzysta-filmowiec. 

3. Do składu zespołu szkoleniowego mogą ponadto zostać włączeni: 

kierownik, dodatkowy fizjoterapeuta, masażysta lub trener odnowy biologicznej 

oraz dietetyk. 

§ 5 
Zadania zespołu szkoleniowego seniorów 

1. Zespoły szkoleniowe kadr narodowych seniorek i seniorów powołuje się do 

realizacji szkolenia w czteroletnim cyklu olimpijskim. 

2. Ocena pracy zespołów oraz wyników sportowych reprezentacji Polski jest 

dokonywana przez Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej 

ZPRP we współpracy z Radą Trenerów ZPRP, corocznie, po zakończeniu imprezy 

głównej. 

3. Wnioski dotyczące kontynuacji szkolenia lub zmian w składach zespołów 

szkoleniowych kierowane są do Zarządu ZPRP, który podejmuje decyzję o 

kontynuacji szkolenia lub o zakończeniu pracy zespołu.  

 

§ 6 
Zadania młodzieżowego zespołu szkoleniowego 

 1. Zespoły szkoleniowe młodzieżowych kadr narodowych powołuje się na 

trzyletni cykl szkolenia. 

 2. Ocena pracy szkoleniowej oraz wyników sportowych reprezentacji 

młodzieżowej dokonywana jest corocznie po zakończeniu imprezy głównej (§ 1 ust. 

4 pkt 4). 

3. Pozytywna lub negatywna ocena szkolenia lub wyników sportowych 

decyduje o kontynuacji lub zakończeniu pracy zespołu szkoleniowego danej kadry 

narodowej. 

§ 7 
Odwołanie młodzieżowego zespołu szkoleniowego 

 1. Zespół szkoleniowy w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być 

odwołani przez Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej 

ZPRP w trakcie realizacji rocznego cyklu szkoleniowego. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku 

stwierdzenia: 

1) naruszeń elementarnych zasad szkolenia; 

2) zachowań niezgodnych z zasadami i standardami obowiązującymi w pracy 

pedagogicznej i trenerskiej; 

3) braku poprawy wyników sportowych w kolejnych latach szkolenia. 

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki trenerów głównych 

oraz członków zespołów szkoleniowych 

 

§ 8 
Powoływanie trenerów głównych kadr narodowych seniorów 



 1. Trenerów głównych kadr narodowych seniorów powołuje Zarząd ZPRP  

w drodze uchwały. 

2. Powołanie, o którym mowa w ust.1, następuje na wniosek Prezesa ZPRP.  

3. Na wniosek Prezesa ZPRP kandydatów na trenerów głównych kadr 

narodowych seniorów może wskazywać komisja konkursowa powołana przez 

Zarząd ZPRP. 

§ 9 
Prawa i obowiązki trenerów głównych kadr narodowych seniorów 

1. Prawa i obowiązki trenera głównego kadry narodowej seniorów określają 

postanowienia zawarte w rozdziałach  5 – 7 niniejszego Regulaminu. 

2. Trener główny kadry narodowej seniorów jest odpowiedzialny za pracę 

zespołu szkoleniowego przed Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej 

Plażowej ZPRP, z zastrzeżeniem ust. 2 i rozdziału 11 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 10 
Prawa i obowiązki trenerów głównych młodzieżowych kadr narodowych 

1. Trenerów głównych młodzieżowych kadr narodowych powołuje i odwołuje 

Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej w uzgodnieniu z 

Radą Trenerów Związku. 

2. Prawa i obowiązki trenerów, o których mowa w ust. 1, określają 

postanowienia zawarte w rozdziałach 5 – 7 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 11 
Powoływanie trenerów koordynatorów szkolenia młodzieżowego 

1. Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej powołuje 

trenerów koordynatorów szkolenia młodzieżowego dziewcząt i chłopców, o ile jest 

to konieczne dla prawidłowej realizacji zadań szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

2. Jeżeli koordynatorzy, o których mowa w ust.1, nie zostaną powołani, ich 

funkcje pełnią trenerzy główni kadr narodowych seniorów pod nadzorem Dyrektora 

ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP. 

 

 

§ 12 
 Zadania członków zespołu szkoleniowego 

1. Członków zespołów szkoleniowych poszczególnych kadr narodowych 

powołuje i odwołuje . Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej 

Plażowej ZPRP na wniosek trenera głównego danej kadry narodowej. 

2. Członkowie zespołów, o których mowa w ust. 1, realizują zadania zgodnie 

z zakresem obowiązków określonym w umowach cywilnoprawnych o świadczenie 

usług, które zawiera i rozwiązuje . Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki 

Ręcznej Plażowej ZPRP, z uwzględnieniem ust.3. 

3. Członkowie zespołów, o których mowa w ust.1, wykonują również inne 



czynności zlecone przez trenera głównego i przez Dyrektor ds. Współpracy 

Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP. 

 

§ 13 
Odpowiedzialność trenerów głównych i członków zespołów szkoleniowych 

1. Trenerzy główni oraz członkowie zespołów szkoleniowych poszczególnych 

kadr narodowych ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za 

naruszenie postanowień statutu i regulaminów ZPRP, przepisów gry w piłkę ręczną 

plażową oraz innych aktów prawa wewnętrznego i przepisów powszechnie 

obowiązujących, normujących wykonywanie powierzonych im funkcji i zadań. 

2. Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych i zatwierdzonych zasad 

porządkowych trenerów głównych i członków zespołów szkoleniowych oraz zasady 

postępowania w sprawach tych wykroczeń określają rozdziały 8 - 11 niniejszego 

Regulaminu. 

3. Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych trenerów głównych i członków 

zespołów szkoleniowych oraz zasady postępowania w tych sprawach określają 

odpowiednie postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. 

Rozdział 4. Prawa i obowiązki zawodników uczestniczących  

w akcjach szkolenia centralnego 

 

§ 14 
Obowiązki zawodnika w czasie akcji szkolenia centralnego 

1. Zawodnik kadry narodowej uczestniczący w akcji szkolenia centralnego 

obowiązany jest do: 

1) realizowania planu szkoleniowo-sportowego, w tym udziału w akcjach 

promocyjnych i wizerunkowych; 

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych uczestników, 

unikania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia swojego i 

współuczestników; 

3) wykonywania poleceń wydawanych przez członków zespołu 

szkoleniowego; 

4) aktywnego uczestnictwa w realizacji procesu szkoleniowego; 

5) poddawania się obowiązkowym badaniom lekarskim i testom 

antydopingowym; 

6) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; 

7) posiadania ważnej licencji zawodniczej; 

8) punktualnego stawiania się na zbiórki związane z zajęciami treningowymi 

i innymi zajęciami zawartymi w programie dziennym; 

9) zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i 

współżycia społecznego; 

10)  przestrzeganie zasad FAIR PLAY; 



11)  wykazywania życzliwości, otwartości i odpowiedzialności w stosunku do 

członków zespołu szkoleniowego i kolegów; 

12)  zachowywania porządku i czystości w swoim otoczeniu oraz 

przestrzegania regulaminów porządkowych obiektów użytkowanych na 

cele szkoleniowe; 

13)  używania stroju i sprzętu reprezentanta Polski oraz dbania o ten strój i 

sprzęt; 

14) przestrzegania higienicznego trybu życia; 

15) przestrzegania obowiązującej w danym obiekcie szkoleniowym ciszy 

nocnej; 

16) uzyskiwania zgody kierownictwa akcji szkoleniowej na każdorazowe 

opuszczenie terenu akcji; 

17) powstrzymywania się od publicznych wypowiedzi godzących w dobre imię 

zespołu szkoleniowego lub kierownictwa ZPRP. 

 

2. Zawodnikom kadry narodowej uczestniczącym w akcjach szkolenia 

centralnego zabrania się zażywania leków bez uprzedniej zgody lekarza 

reprezentacji, a także posiadania i spożywania alkoholu oraz środków dopingujących 

i narkotycznych. 

3. Zawodnik kadry narodowej uczestniczący w akcji szkolenia centralnego 

jest obowiązany także do dbałości o powierzone mienie oraz do pokrycia szkód  

w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia.  

 

§ 15 
Prawa zawodnika w czasie akcji szkolenia centralnego 

Zawodnik kadry narodowej uczestniczący w akcji szkolenia centralnego ma 

prawo do: 

1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji; 

2) opieki szkoleniowej i medycznej; 

3) wyposażenia w sprzęt reprezentacyjny; 

4) zaopatrzenia w niezbędne leki i suplementy diety przez zespół medyczny 

Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) wyróżnień i nagród za realizację zadań organizacyjnych, szkoleniowych  

i sportowych zgodnie z odrębnymi przepisami ZPRP; 

6) zwrotu kosztów podróży zgodnie z odrębnymi przepisami ZPRP; 

7) zgłaszania kierownictwu akcji szkoleniowej uwag i opinii w sprawie 

warunków socjalno-bytowych i przebiegu procesu treningowego. 

 

§ 16 



Odpowiedzialność członków kadr narodowych i reprezentacji Polski 

1. Zawodnicy kadr narodowych i reprezentacji Polski uczestniczący w akcjach 

szkolenia centralnego ponoszą odpowiedzialność za popełnienie wykroczeń 

porządkowych i dyscyplinarnych w czasie ich trwania. 

2. Rodzaje wykroczeń porządkowych zawodników, o których mowa w ust. 1, 

oraz zasady postępowania w sprawach tych wykroczeń określają rozdziały 8 – 11 

niniejszego Regulaminu. 

3. Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych zawodników, o których mowa w ust. 

1, oraz zasady postępowania w tych sprawach określają odpowiednie postanowienia 

Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. 

Rozdział 5. Dokumentacja szkolenia centralnego 

 

§ 17 
Założenia organizacyjno-szkoleniowe 

1. Trener główny opracowuje i przedstawia na piśmie założenia organizacyjno 

– szkoleniowe (roczne oraz wieloletnie) dotyczące realizacji zadań sportowych danej 

reprezentacji.  

2. W założeniach należy określić: objętość szkolenia centralnego, rodzaj i 

proporcje środków treningowych, preferowane akcenty szkoleniowe, założenia 

techniczno – taktyczne, formy szkolenia, sposób selekcji, wykaz zawodników 

przewidywanych do udziału w realizacji zadań sportowych oraz zasady współpracy 

z trenerami klubowymi.  

§ 18 
Program organizacji szkolenia 

1. Trener główny danej kadry narodowej w terminie do końca października 

każdego roku opracowuje i przedkłada. Dyrektorowi ds. Współpracy Zagranicznej i 

Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP projekt programu organizacji szkolenia na rok 

następny.  

2. Program, o którym mowa w ust.1, powinien uwzględniać następujące 

zadania w ramach szkolenia centralnego: 

1) okresowe badania lekarskie, 

2) badania diagnostyczne i monitoring treningu, 

3) konsultacje (1-6 dni) szkoleniowe, 

4) zgrupowania (powyżej 6 dni) szkoleniowe i lecznicze, 

5) mecze kontrolne, 

6) zawody główne, zawody krajowe i zawody zagraniczne. 

3. We wszystkich planowanych akcjach szkoleniowych należy określić 

termin i miejsce realizacji zadania oraz liczbę zawodników, kadry szkoleniowej 

oraz osób współpracujących.  

§ 19 



Zatwierdzanie składu osobowego kadry narodowej 

1. Trener główny do 15 listopada każdego roku przedstawia Dyrektorowi ds. 

Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP do zatwierdzenia i 

opublikowania skład osobowy kadry narodowej z podaniem: nazwiska i imienia 

zawodnika, nazwy klubu, daty urodzenia zawodnika oraz pozycji w grze drużyny 

narodowej, 

2. Każda zmiana w składzie kadry narodowej wymaga pisemnego wniosku 

trenera oraz zgody. Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej 

Plażowej ZPRP.  

 

§ 20 
Prowadzenie dokumentacji szkoleniowo-organizacyjnej 

Trener główny kadry narodowej jest zobowiązany do systematycznego 

prowadzenia dokumentacji szkoleniowo – organizacyjnej w formie związkowego 

dziennika treningowego z zapisem danych osobowych zawodników, ich frekwencji 

w akcjach szkoleniowych oraz udziału w zajęciach treningowych, szczegółowej 

rejestracji obciążeń treningowych, wyników sprawdzianów i badań naukowych oraz 

wyników spotkań międzypaństwowych i kontrolnych. 

 

§ 21 
Sprawozdanie z akcji szkoleniowej 

1. Po zakończeniu każdej akcji szkoleniowej (w terminie do 7 dni) trener 

główny kadry narodowej przedkłada do Działu ds. Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP 

sprawozdanie ze zgrupowania, konsultacji szkoleniowej lub zawodów (druk nr 3) 

oraz listę uczestników (tylko kategorie młodzieżowe) wraz z ich podpisami (druk 

nr 4).  

2. Jeżeli w ramach akcji szkoleniowej rozgrywane były mecze 

międzypaństwowe, to do sprawozdania należy dołączyć protokóły z zawodów. 

 

§ 22 
Informacje szkoleniowe dla trenerów klubowych  

Trener główny lub wyznaczony członek zespołu szkoleniowego zobowiązany 

jest do opracowania i przygotowania informacji szkoleniowych dla trenerów 

klubowych zawierających uwagi o przebiegu szkolenia centralnego zawodników 

oraz wytyczne do ich szkolenia w klubie. 

 

§ 23 
Sprawozdanie z imprezy głównej  

1. Udział w imprezie głównej lub turnieju kwalifikacyjnym (w przypadku 

braku awansu do imprezy głównej) wymaga odrębnego sprawozdania z podaniem 

(druk nr 5): 

1) składu kadry szkoleniowej oraz osób towarzyszących, 

2) składu zawodników,  



3) wykazu akcji szkoleniowych poprzedzającej zawody główne (3 m-ce), 

4) oceny realizacji okresu przygotowawczego, 

5) wyników poszczególnych spotkań reprezentacji Polski – statystyka 

szkoleniowa, 

6) oceny wyniku sportowego – realizacji zadań szkoleniowych i wynikowych, 

7) indywidualnej oceny zawodników, 

8) kolejności drużyn i oceny reprezentacji wyprzedzających nasz zespół, 

9) wniosków organizacyjno - szkoleniowo dotyczących kontynuacji szkolenia, 

10) propozycji zmian w organizacji kolejnego cyklu szkolenia, 

11) warunków pobytu i rozgrywania zawodów oraz innych uwag i spostrzeżeń. 

 

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) komunikat końcowy z zawodów, 

2) protokoły z meczów reprezentacji Polski, 

3) sprawozdanie ze zgrupowania, konsultacji szkoleniowej lub zawodów. 

 

§ 24 
Sprawozdanie roczne 

Do dnia 15 stycznia każdego roku trener główny przedkłada na piśmie 

sprawozdanie roczne, które zawiera: 

1) wykaz zawodników z realizacją liczby dni szkolenia centralnego, 

2) wykaz zawodników (z podaniem przyczyn ewentualnych zwolnień  

i nieobecności), 

3) wykaz rozegranych spotkań międzypaństwowych, wraz z wynikami, 

4) zestawienie statystyczno–szkoleniowe dotyczące udziału zawodników (-czek) 

w meczach międzypaństwowych, 

5) wykaz objętości szkolenia (dni szkolenia, jednostki treningowe) z podziałem, 

opisem i omówieniem wykorzystanych środków treningowych, 

6) omówienie realizacji założeń techniczno – taktycznych (atak pozycyjny, 

szybki, obrona, bramka), 

7) inne istotne uwagi mające wpływ na realizację programu szkolenia, 

8) uzasadnienie dla kontynuacji szkolenia centralnego danej grupy w ramach 

kadry narodowej.  

 

§ 25 
Gromadzenie zapisów spotkań międzypaństwowych 

Trener główny zobowiązany jest do gromadzenia zapisów spotkań 

międzypaństwowych, a po ich wykorzystaniu - do przekazania do Działu Organizacji 

Szkolenia w Biurze ZPRP. 

 

 

 



Rozdział 6. Konsultacje i zgrupowania szkoleniowe 

 

§ 26 
Treść akcji szkoleniowych 

1. Konsultacje i zgrupowania szkoleniowe powinny obejmować: 

1) praktyczne zajęcia treningowe, w tym rozruchy poranne, 

2) zajęcia teoretyczne, organizowane, co najmniej raz na dwa dni, 

3) akcje integrujące zespół i kształtujące osobowość poszczególnych 

zawodników (wycieczki, ogniska itp.), 

4) sprawdziany i testy, 

5) zebranie organizacyjne, rozpoczynające akcję szkoleniową, 

6) zebranie końcowe, podsumowujące akcję szkoleniową. 

2. Mogą być realizowane tylko akcje szkoleniowe, które zostały ujęte w 

kalendarzu sportowym ZPRP na dany rok. 

3. Za organizację konsultacji, zgrupowań oraz zawodów odpowiedzialni są 

pracownicy Działu ds. Piłki Ręcznej Plażowej w Biurze ZPRP oraz kierownicy 

poszczególnych reprezentacji. 

 

§ 27 
Zadania trenera głównego na 3 tygodnie przed terminem akcji 

1. Trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia każdej akcji szkoleniowej trener 

główny danej kadry narodowej obowiązany jest przedłożyć w Biurze ZPRP: 

1) założenia organizacyjno-programowe zgrupowania, 

2) plan organizacyjno-szkoleniowy zgrupowania. 

2. Podstawowymi danymi założeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny 

być skład kadry zawodniczej i szkoleniowej oraz zapotrzebowanie na środki 

umożliwiające właściwą realizację programu planowanej akcji szkoleniowej. 

3. Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien obejmować w szczególności 

liczbę godzin treningów oraz środków treningowych dla poszczególnych jednostek 

treningowych, łącznie z zajęciami teoretycznymi. 

4. Dokumenty wymienione w ust. 2 i 3 powinny być sporządzone na drukach 

nr 1 i nr 2, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 28 
Zadania organizatora na 2 tygodnie przed terminem akcji 

1. Dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia akcji szkoleniowej kluby, kadra 

szkoleniowa i organizatorzy akcji otrzymują zawiadomienia o powołaniu na 

zgrupowanie lub konsultację sportową. 

2. Powołania na zgrupowanie dokonuje uprawniony pracownik Działu ds. 

Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP na podstawie założeń organizacyjno-programowych, 

o których mowa w § 27. ust.1 i 2. 



3. Kluby, kadra szkoleniowa i organizatorzy akcji są obowiązani do 

potwierdzenia udziału w danej akcji szkoleniowej oraz przekazania tego dokumentu 

do Biura ZPRP nie później niż tydzień przed rozpoczęciem akcji.  

 

§ 29 
Zadania bezpośrednio poprzedzające rozpoczęcie akcji 

1. W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem akcji szkoleniowej trener główny: 

1) w porozumieniu z Dyrektorem ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej 

Plażowej ZPRP dokonuje ewentualnej korekty składu kadry narodowej, 

2) sprawdza przygotowanie obiektów na przyjęcie zawodników. 

2. Jeżeli skład kadry wymaga korekty, trener główny powołuje zawodników 

rezerwowych. 

3. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trener główny dokonuje 

osobiście lub przy pomocy wyznaczonego przez siebie członka zespołu 

szkoleniowego. 

§ 30 
Obowiązki w dniu rozpoczęcia akcji 

1. W dniu rozpoczęcia akcji szkoleniowej trener główny zarządza zebranie 

organizacyjne z udziałem kadry szkoleniowej i zawodników, podczas którego należy 

podać: 

1) skład kadry szkoleniowej i zakres obowiązków poszczególnych osób; 

2) perspektywiczny cel szkolenia (impreza główna) oraz cel i zadania aktualnej 

akcji szkoleniowej; 

3) ramowy program szkolenia (akcenty treningowe) oraz plan dnia (posiłki, 

treningi, odnowa, itp.); 

4) sprawy organizacyjno-porządkowe. 

2. Jeżeli zbiórka uczestników akcji była wyznaczona wieczorem, zebranie, o 

którym mowa w ust.1, powinno być zorganizowane najpóźniej następnego dnia w 

godzinach porannych. 

3. W dniu zbiórki zawodnicy, którzy nie posiadają ważnych okresowych 

badań lekarskich, powinni zostać bezwzględnie wykluczeni ze zgrupowania. O 

fakcie wykluczenia należy niezwłocznie powiadomić klub macierzysty zawodnika 

bezpośrednio lub za pośrednictwem ZPRP.  

4. Zawodnikom niepełnoletnim należy zapewnić opiekę podczas powrotu do 

domu lub do klubu, chyba, że opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich 

indywidualny powrót.  

 

§ 31 
Publikacja dokumentów w miejscu zakwaterowania zawodników 

1. W miejscu zakwaterowania zawodników w trakcie akcji szkoleniowej 

należy w widocznym, ogólnie dostępnym miejscu umieścić: 

1) listę zawodników z numerami zajmowanych pokoi, 

2) ramowy program akcji szkoleniowej, 



3) szczegółowy plan każdego dnia, 

4) listę dyżurów, 

5) wyniki sprawdzianów, 

6) inne ważne informacje organizacyjno-szkoleniowe. 

2. Jeżeli akcja szkoleniowa jest organizowana dla zawodników kategorii 

młodzieżowych, udostępnieniu podlega także regulamin centralnych akcji 

szkoleniowych, podpisany przez tych zawodników (druk nr 6). 

 

§ 32 
Rejestracja informacji w dzienniku zawodnika 

1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w akcji szkoleniowej powinni posiadać 

indywidualne dzienniki treningowe, przewidziane do rejestracji obciążeń 

treningowych, uwag szkoleniowych oraz do obserwacji zawodów. 

2. Na zakończenie każdej akcji szkoleniowej trener główny obowiązany jest 

do odnotowania w dzienniku, o którym mowa w ust. 1, niezbędnych informacji o 

realizacji programu zgrupowania oraz wytycznych do dalszego szkolenia w klubie. 

 

§ 33 
Obowiązki w dniu zakończenia akcji 

Na zakończenie danej akcji szkoleniowej trener główny kadry zarządza 

zebranie końcowe, podczas którego należy przedstawić: 

1) ocenę i stopień zaangażowania wolicjonalnego zawodników w realizację 

zadań szkoleniowych; 

2) analizę realizacji programu szkoleniowego; 

3) sportową ocenę poszczególnych zawodników; 

4) ramowy plan szkolenia centralnego na najbliższy okres; 

5) zadania indywidualne do treningu klubowego; 

6) wyróżnienia indywidualne i zespołowe. 

 

 

Rozdział 7. Powoływanie reprezentacji narodowych  

na zawody mistrzowskie 

 

§ 34 
Tryb postępowania na 6 tygodni przed mistrzostwami 

1. Trener główny kadry narodowej jest obowiązany do przesłania drogą 

elektroniczną na 6 tygodni 3 miesiące przed rozpoczęciem zawodów głównych rangi 

mistrzostw Europy lub mistrzostw świata do Działu Organizacji Szkolenia ZPRP 

szerokiego składu kadry narodowej, tj. 24 zawodników i 6 osób towarzyszących 

zawodników planowanych do udziału w tych zawodach. 

2. Listę zawodników, o której mowa w ust.1, należy – po zatwierdzeniu przez 

Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej Dyrektora 

Sportowego ZPRP – przesłać do IHF lub EHF najpóźniej na miesiąc przed 



rozpoczęciem zawodów.  

 

§ 35 
Tryb postępowania na tydzień przed mistrzostwami 

1. Na tydzień przed terminem rozpoczęcia zawodów głównych trener kadry 

narodowej przedstawia Dyrektorowi ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej 

Plażowej Sportowemu ZPRP do akceptacji ostateczną listę 14 zawodników i 4 osób 

towarzyszących uprawnionych do udziału w zawodach mistrzowskich. 

2. W terminie, o którym mowa w ust.1, pracownik Działu ds. Piłki Ręcznej 

Plażowej ZPRP przesyła do IHF lub EHF wykaz zawodników oraz osób 

towarzyszących, spośród których zostanie wyłoniony ostateczny skład reprezentacji 

na zawody mistrzowskie.  

3. Wymieniony w ust. 2 wykaz zawodników powinien być sporządzony na 

oryginalnych formularzach oraz powinien zawierać dane osobowe i statystyczne.  

 

§ 36 
Tryb postępowania na 2 tygodnie przed mistrzostwami 

1. Na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zawodów głównych . 

Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP sporządza 

wniosek i preliminarz tej imprezy, które wymagają akceptacji I Wiceprezesa 

Zarządu, Dyrektora Biura ZPRP. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy przesłać do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 

 

§ 37 
Tryb postępowania w przeddzień mistrzostw 

1. Kierownik reprezentacji lub upoważniona przez niego osoba przedstawia 

na konferencji technicznej organizowanej w przeddzień rozpoczęcia zawodów 

głównych delegatowi IHF lub EHF do weryfikacji wykaz 12 zawodników oraz 4 

osób towarzyszących (z listy 14 +4 wcześniej przesłanej do IHF lub EHF) wraz z ich 

paszportami.  

2. Zawodnicy – po uzyskaniu weryfikacji w trybie określonym w ust. 1 - są 

uprawnieni do gry w zawodach mistrzowskich, a osoby towarzyszące są 

uprawnione do udziału w zawodach. 

 

 

Rozdział 8. Wykroczenia porządkowe oraz kary za ich popełnienie 

 

§ 38 
Pojęcie wykroczenia porządkowego 

Wykroczeniem porządkowym w czasie akcji szkolenia centralnego są czyny 

zabronione pod karami wyszczególnionymi w niniejszym Regulaminie. 

 



§ 39 
Kary podstawowe za wykroczenia porządkowe 

 1. Karami podstawowymi za popełnienie wykroczeń porządkowych w czasie 

akcji szkolenia centralnego są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna, 

4) odsunięcie uczestnika szkolenia centralnego od prowadzenia kadry, od udziału 

w zespole szkoleniowym, od reprezentowania ZPRP lub od udziału w danej 

akcji szkoleniowej. 

2. Kary pieniężne orzeka się w pełnych setkach lub tysiącach złotych; nie 

nakłada się kar pieniężnych na zawodników amatorów i zawodników 

niepełnoletnich. 

3. Kary pieniężne można łączyć z karami odsunięcia, o których mowa w ust.1 

pkt 4. 

4. Kara odsunięcia, o której mowa w ust. 1 pkt 4, oznacza powrót osoby 

ukaranej do miejsca zamieszkania na własny koszt, z zastrzeżeniem postanowienia 

§ 30 ust. 3 in fine. 

§ 40 
Dodatkowe kary porządkowe  

 Dodatkowymi karami za wykroczenia porządkowe są: 

1) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem, 

2) obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. 

 

§ 41 
Przybycie na akcję szkoleniową z opóźnieniem 

1. Trener główny kadry narodowej lub inny członek zespołu szkoleniowego, 

przedstawiciel ZPRP oraz zawodnik kadry narodowej, który przybył na akcję 

szkolenia centralnego z opóźnieniem i bez usprawiedliwienia, podlega karze 

upomnienia, nagany lub karze pieniężnej. 

2. Tej samej karze podlegają osoby wymienione w ust. 1, które bez 

usprawiedliwienia opuściły miejsce akcji szkoleniowej przed jej zakończeniem. 

 

§ 42 
Niepodporządkowanie się zarządzeniom wykonawczym Kierownictwa ZPRP  

lub trenera głównego kadry narodowej 

1. Trener główny kadry narodowej lub inny członek zespołu szkoleniowego, 

a także przedstawiciel Związku, który nie podporządkował się zarządzeniom 

wykonawczym Prezesa ZPRP lub Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki 

Ręcznej Plażowej ZPRP, podlega karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej. 

2. Tej samej karze podlegają zawodnicy, którzy nie podporządkowali się 

poleceniom trenera głównego kadry narodowej. 



3. W przypadkach ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, może być orzeczona kara odsunięcia od prowadzenia kadry, od udziału w 

zespole szkoleniowym, od reprezentowania ZPRP lub od udziału w danej akcji 

szkoleniowej.  

 

 

 

§ 43 
Niesportowe zachowanie członków zespołów szkoleniowych i zawodników 

Trener główny lub inny członek zespołu szkoleniowego, przedstawiciel ZPRP 

oraz zawodnik kadry narodowej, który dopuścił się niesportowego zachowania, nie 

wymienionego w § 31a Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, podlega karze 

odsunięcia od prowadzenia kadry, od udziału w zespole szkoleniowym, od 

reprezentowania ZPRP lub od udziału w danej akcji szkoleniowej. 

 

§ 44 
Nieprzestrzeganie regulaminowych obowiązków zawodników 

1. Zawodnik kadry narodowej uczestniczący w akcji szkolenia centralnego, 

który naruszył obowiązki wyszczególnione w § 14, podlega karze upomnienia. 

2. W przypadku ponownego wykroczenia, o którym mowa w ust.1, orzeka 

się karę nagany lub karę pieniężną. 

3. W przypadku uporczywego naruszania obowiązków wymienionych w § 

14 orzeka się karę opuszczenia akcji szkolenia sportowego i powrotu do miejsca 

zamieszkania. 

 

Rozdział 9. Postępowanie porządkowe przed trenerem głównym  

 

§ 45 
Trener główny jako organ porządkowy 

1. W czasie akcji szkolenia centralnego trener główny kadry narodowej pełni 

funkcję organu porządkowego I instancji w odniesieniu do zawodników kadry 

narodowej, którzy dopuścili się naruszenia postanowień porządkowych zawartych w 

niniejszym Regulaminie. 

2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, trener główny kadry 

narodowej: 

1) prowadzi postępowanie porządkowe w sprawach wykroczeń popełnionych 

przez zawodników kadry narodowej oraz wydaje postanowienia w tych 

sprawach; 

2) kieruje do Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej 

ZPRP wnioski o zatwierdzenie postanowień o nałożeniu kar wymienionych w 

§ 39 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 

§ 46 



Tryb wydawania i rodzaje postanowień porządkowych trenera 

1. Trener główny kadry narodowej wszczyna postępowanie porządkowe, w 

sprawach wymienionych w § 45 ust.1 niezwłocznie po uzyskaniu właściwych 

informacji od członków zespołu szkoleniowego lub na podstawie własnych 

obserwacji. 

2. Trener główny wydaje postanowienie porządkowe po przeprowadzeniu 

bezpośredniej rozmowy z obwinionym i po rozpatrzeniu zgromadzonych w danej 

sprawie dowodów. 

3. Postanowienia porządkowe trenera głównego mogą dotyczyć nałożenia 

kary porządkowej, odstąpienia od nałożenia kary lub umorzenia postępowania 

porządkowego. 

4. Postanowienia porządkowe wydaje się w formie pisemnej. 

5. Postanowienie o nałożeniu kary upomnienia lub nagany obowiązuje od 

momentu ogłoszenia i doręczenia obwinionemu postanowienia oraz nie przysługuje 

od niego odwołanie. 

6. Kary pieniężne oraz kary odsunięcia od udziału w danej akcji szkolenia 

centralnego obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora ds. Współpracy 

Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP. 

7. Trener główny kadry narodowej jest obowiązany do niezwłocznego 

przekazania do. Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej  

ZPRP postanowień o nałożeniu kar wymienionych w ust. 6 oraz zebranej w sprawie 

dokumentacji wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie. 

  

Rozdział 10. Postępowanie porządkowe przed Dyrektorem Sportowym ZPRP  

 

§ 47 
Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP, jako organ porządkowy 

 

1. W czasie akcji szkolenia centralnego Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej 

i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP pełni funkcję organu porządkowego I instancji w 

odniesieniu do: 

1) trenerów głównych kadr narodowych, z wyłączeniem trenerów głównych kadr 

narodowych seniorów i seniorek w piłce ręcznej plażowej, 

2) członków zespołów szkoleniowych kadr narodowych wszystkich kategorii. 

2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust.1, Dyrektor ds. Współpracy 

Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP: 

1) prowadzi postępowanie w sprawie wykroczeń porządkowych popełnionych 

przez osoby wymienione w ust.1, oraz wydaje decyzje porządkowe w tych 

sprawach; 

2) zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia postanowień wydanych przez trenerów 

głównych w sprawach wykroczeń porządkowych zawodników kadr 

narodowych zagrożonych karą pieniężną lub karą odsunięcia od udziału w 

danej akcji szkoleniowej; 



3) kieruje do Prezesa Związku wnioski o rozpoznanie wykroczeń porządkowych 

popełnionych przez trenerów głównych kadr narodowych seniorek i seniorów 

w piłce ręcznej plażowej; 

4) kieruje do Komisji Dyscyplinarnej ZPRP wnioski o rozpatrzenie spraw 

dotyczących popełnienia przez uczestników centralnego szkolenia 

sportowego wykroczeń dyscyplinarnych, z uwzględnieniem § 9 ust. 7 pkt 1 

oraz § 55 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP 

 

 

 

§ 48 
Wszczęcie postępowania porządkowego 

Postępowanie porządkowe przed. Dyrektorem ds. Współpracy Zagranicznej i 

Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP wszczyna się na podstawie udokumentowanego 

wniosku trenera głównego danej kadry narodowej lub przedstawiciela Związku albo 

po uzyskaniu materiałów uzasadniających popełnienie wykroczeń porządkowych 

przez osoby wymienione w § 47 ust. 1. 

 

§ 49 
Tryb przeprowadzenia postępowania dowodowego 

1. Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP 

wydaje decyzje porządkowe po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na 

podstawie zebranych w sprawie dokumentów albo w formie rozprawy. 

2. W rozprawie ma prawo udziału obwiniony o popełnienie wykroczenia 

porządkowego. 

3. Obwiniony przybywa na rozprawę na własny koszt. 

4. Jeżeli obwiniony został prawidłowo powiadomiony o miejscu i terminie 

rozprawy, jego nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i 

wydaniu orzeczenia. 

 

§ 50 
Stosowanie niektórych przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP 

W trakcie postępowania porządkowego przed Dyrektorem ds. Współpracy 

Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej stosuje się odpowiednio postanowienia §16 - 

§18 i §57 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. 

 

§ 51 
Rodzaje decyzji porządkowych Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej 

 

1. Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP – w 

zależności od wyników postępowania dowodowego: 

1) nakłada karę porządkową jeżeli uzna, że zebrany w sprawie materiał 

dowodowy potwierdza popełnienie wykroczenia; 



2) uniewinnia obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu, jeżeli uzna, 

że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie 

popełnienia wykroczenia; 

3) umarza postępowanie porządkowe jeżeli sprawa nie podlega jego jurysdykcji. 

2. Decyzje porządkowe Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej 

Plażowej ZPRP powinny być sporządzone na piśmie i zawierać sentencję, krótkie 

uzasadnienie formalne i merytoryczne oraz informację o środkach ich zaskarżenia. 

3. Decyzje, o których mowa w ust.1, powinny być doręczone obwinionemu na 

piśmie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich wydania. 

 

 

§ 52 
Odwołania od decyzji porządkowych  

Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP 

 

1. Od decyzji porządkowej Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki 

Ręcznej Plażowej ZPRP obwinionemu przysługuje odwołanie do Komisji 

Odwoławczej ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji wraz z 

uzasadnieniem. 

2. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora ds. Współpracy 

Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP z równoczesną wpłatą kaucji pieniężnej 

w kwocie 2000 złotych. 

3. Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP 

przekazuje niezwłocznie do Komisji Odwoławczej ZPRP odwołanie oraz zebraną w 

sprawie dokumentacją wraz ze swoim stanowiskiem odnośnie argumentów 

podniesionych w odwołaniu. 

 

Rozdział 11. Postępowanie porządkowe przed Prezesem ZPRP 

 

§ 53 
Prezes ZPRP, jako organ porządkowy 

1. W czasie akcji szkolenia centralnego Prezes ZPRP pełni funkcję organu 

porządkowego I instancji w odniesieniu do trenerów głównych kadr narodowych 

seniorek i seniorów w piłce ręcznej oraz przedstawicieli ZPRP. 

2. Prezes Związku może upoważnić I Wiceprezesa Zarządu ZPRP do 

wykonywania czynności organu porządkowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 54 
Decyzje porządkowe Prezesa ZPRP 

1. Postępowanie w sprawach wykroczeń porządkowych popełnionych przez 

osoby wymienione w § 53 ust. 1 wszczyna się na podstawie wniosku Dyrektora 

Sportowego ZPRP i przedłożonej przez niego dokumentacji. 



2. Do postępowania przed Prezesem ZPRP w sprawach, o których mowa w 

ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 49 - § 52 niniejszego Regulaminu.  

 

Rozdział 12. Postanowienia końcowe 

 

§ 55 
Ustalanie i zmiana Regulaminu 

1. Regulamin organizacji szkolenia centralnego Związku Piłki Ręcznej w 

Polsce ustala Zarząd ZPRP w drodze uchwały na wniosek Dyrektora ds. Współpracy 

Zagranicznej i Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP, w porozumieniu z przewodniczącym 

Rady Trenerów ZPRP. 

2. W tym samym trybie dokonuje się zmian w Regulaminie, o którym mowa 

w ust. 1. 

§ 56 
Prawo interpretacji Regulaminu 

Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje Zarządowi 

Związku. 
 


