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ZASADY ORGANIZACJI ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI i PUCHARU POLSKI  
W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONIE 2020 

 
WPROWADZENIE 
 
Przedmowa 
Piłka Ręczna Plażowa to jeden z piękniejszych i najbardziej dynamicznych sportów plażowych, 
którego filozofia opiera się na zasadzie „Fair Play” – wszystkie decyzje na boisku i poza nim 
powinny być podejmowane w zgodzie z tą regułą. Zasada „Fair Play” łączy we wspólnym dzia-
łaniu zawodników, trenerów, organizatorów, sędziów, działaczy, kibiców oraz wszystkich za-
angażowanych w rozwój dyscypliny. 
 
Mistrzostwa Polski 2020 
W sezonie 2019/2020 Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej opierać się będą na orga-
nizacji cyklu turniejów eliminacyjnych oraz Turnieju Finałowego, który wyłoni Mistrza Polski 
w sezonie 2020. Turniej Finałowy rozegrany zostanie w Darłowie w dniach 14-16.08.2020 r. 
 
Puchar Polski 2020 
W sezonie 2019/2020 Puchar Polski w kategorii kobiet i mężczyzn zdobędzie drużyna, która 
po zakończeniu cyklu turniejów eliminacyjnych zajmie 1. miejsce w klasyfikacji zespołów (naj-
wyższa suma punktów rankingowych z wszystkich turniejów eliminacyjnych). 
 
Założenia Komisji Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP przy organizowaniu cyklu Eliminacji Mi-
strzostw Polski: 

1. Jak największa dostępność i łatwość organizacji turniejów. 
2. Organizatorem turnieju może zostać każdy, kto spełni minimalne kryteria niezbędne do 

rozegrania zawodów i zagwarantowania bezpieczeństwa uczestniczących w nim osób. 
3. W zależności od spełnionych kryteriów każdy turniej otrzyma określoną liczbę punktów 

rankingowych, które następnie zostaną przydzielone drużynom, uczestniczącym w rywa-
lizacji o tytuł Mistrza Polski w Piłce Ręcznej Plażowej. 

4. W rozgrywkach piłki ręcznej plażowej uczestniczą drużyny klubów będących członkami 
ZPRP, które zgłosiły chęć udziału w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej oraz posiadają 
ubezpieczenie NNW wszystkich zawodników obejmujące okres trwania rozgrywek w piłce 
ręcznej plażowej. 
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5. Zgłoszenia do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej dokonuje się wysyłając odpowiedni for-
mularz, podpisany przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania klubu, na adres 
plazowka@zprp.org.pl 

6. Wszystkie drużyny muszą być zarejestrowane w Elektronicznym Systemie Zarządzania 
Rozgrywkami ZPRP (ESZR). 

7. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek organizatora turnieju eliminacyjnego, Komisja 
może dopuścić do udziału w turnieju inne drużyny nie będące członkami ZPRP. Warunki 
udziału takich drużyn w turnieju eliminacyjnym określi Komisja.   

8. Sezon 2019/2020 dla seniorów i seniorek rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 r. i kończy 
16.08.2020 r. po wyłonieniu mistrzów i mistrzyń Polski. 

9. Od dnia 17.08.2020 r. rozgrywane mogą być turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski 
sezonu 2020/2021. 

10. Organizator zgłasza swój turniej eliminacyjny poprzez wysłanie na min. 30 dni* przed 
planowanym terminem zawodów formularz zawierający wymagane kryteria na adres pla-
zowka@zprp.org.pl w temacie wiadomości wpisując ZGŁOSZENIE TURNIEJU. Zgodnie 
z tymi kryteriami, organizator otrzymuje aprobatę ZPRP oraz wstępną liczbę punktów tur-
niejowych.  
*odstępstwa od tego terminu są możliwe, ale wymagają akceptacji Komisji. 

11. Informacje o organizowanych turniejach eliminacyjnych muszą być umieszczone na 
stronie internetowej recznaplazowa.pl na minimum 21 dni* przed planowanym termi-
nem zawodów.  

 *odstępstwa od tego terminu są możliwe, ale wymagają akceptacji Komisji. 
12. Turnieje eliminacyjne mogą być rozgrywane do dnia 9.08.2020 r. 

 
Rozdział 1. Postanowienia wstępne. 

§1 
Zasady organizacji rozgrywek o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski w piłce ręcznej plażowej 
kobiet i mężczyzn w sezonie 2020, zwany dalej „Zasadami”, określają w szczególności: 

1) system rozgrywek o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski, 
2) warunki uczestnictwa w rozgrywkach oraz obowiązki uczestników rozgrywek, 
3) normy dotyczące przebiegu zawodów oraz oceny i weryfikacji ich wyników, 
4) tryb rozpatrywania protestów i składania odwołań. 

 
Rozgrywki o MP i PP prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi: 

1) w „Przepisach gry w piłkę ręczną plażową” 
2) w niniejszych Zasadach. 

W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski obowiązują również inne uchwały Zarządu 
ZPRP dotyczące rozgrywek. 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się pojęcia „zawodnik”, to rozumie się pod nim rów-
nież zawodniczkę. 
 
Użyte w Regulaminie poniższe skróty oznaczają: 

1) ZPRP – Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 
2) Komisja – Komisja ds. Plażowej Piłki Ręcznej ZPRP, 
3) KS ZPRP – Kolegium Sędziów ZPRP, 
4) MP – Mistrzostwa Polski, 
5) PP – Puchar Polski, 
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6) KD ZPRP - Komisję Dyscyplinarną ZPRP, 
7) KO ZPRP - Komisję Odwoławczą ZPRP, 
8) ESZR ZPRP - Elektroniczny System Zarządzania Rozgrywkami ZPRP, 
9) EBT – European Beach Handball Tour. 

 
§2 

Organem prowadzącym rozgrywki o MP i PP jest Komisja. Kluby i drużyny w nich uczestniczące 
bezpośrednio podlegają temu organowi w sprawach związanych z rozgrywkami. 
 
Kluby/drużyny biorące udział w rozgrywkach: 

1) realizują dyspozycje Komisji w sprawach związanych z rozgrywkami 
2) kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio na adres e-mail Komisji: 

plazowka@zprp.org.pl   
3) otrzymują od Komisji komunikaty dotyczące rozgrywek na adresy e-mail podane wcze-

śniej przez menadżerów drużyn. 
 

§ 3 
Komisja ustala podstawowe kryteria dla organizatorów, które są obowiązkowe dla każdego 
turnieju:  

1) gra zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną plażową IHF, 
2) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury: minimum 1 boisko (piasek o głębokości min. 

40 cm, wolny od ciał obcych, mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia zawodni-
ków), zaplecze sanitarne dla zawodników, 

3) zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z przepisami IHF, sprzętu do gry: bramki, linie, 
piłki, 

4) zapewnienie darmowej wody dla zawodników (1 litr wody dla zawodnika na mecz), 
 
Rozdział 2. System rozgrywek o Mistrzostwo Polski. 
 
W sezonie 2020 Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej opierać się będą na organizacji 
cyklu turniejów eliminacyjnych oraz Turnieju Finałowego, który wyłoni Mistrza Polski. Do tur-
nieju finałowego awansuje po 8 zespołów w kategorii kobiet i mężczyzn*.  
 
* W wyjątkowej sytuacji i z uwagi na interes piłki ręcznej plażowej, Komisja może zaprosić do udziału 
w Turnieju Finałowym MP dodatkowe drużyny, które wcześniej uczestniczyły w turniejach eliminacyj-
nych. 

 
§ 1 

Zasady przyznawania punktów zespołom uczestniczącym w turniejach eliminacyjnych MP 
Na sumę punktów zdobytych w turnieju eliminacyjnym składają się punkty za organizację tur-
nieju (dla pierwszej połowy sklasyfikowanych zespołów) oraz punkty za zajęte miejsce (dla 
wszystkich sklasyfikowanych zespołów). 
 
1. Punkty za organizację turnieju: 
Komisja przyznaje punkty organizatorowi za spełnienie wymienionych w Załączniku nr 1 kry-
teriów organizacji turnieju. Punkty za organizację turnieju będą: 

a) przyznane uczestniczącym w turnieju zespołom 
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b) posłużą określeniu miejsca turnieju w rankingu wszystkich rozegranych w danym sezonie 
zawodów 

 
Wszystkie zespoły, które rywalizują w turnieju zatwierdzonym przez Komisję. Komisja, w za-
leżności od poziomu organizacji turnieju, przyznaje punkty za organizację. Punkty te zostaną 
dodane wszystkim zespołom uczestniczącym w turnieju (przyznawanych za zajęte miejsce).  
 
WYJAŚNIENIE: 
Przykład: Jeżeli organizator zapewnił sztuczne oświetlenie (5 punktów), 2 sędziów na mecz (5 
punktów), rozegranie turnieju kobiet i mężczyzn w tym samym czasie (5 punktów), transmisję 
telewizyjną (20 punktów) – Komisja przyznaje 35 punktów za organizację. 
 
Reguła: W przypadku, gdy zapowiadany poziom organizacji nie jest zgody z faktycznym, liczba 
punktów musi zostać zmieniona po zakończeniu turnieju odpowiednio do rzeczywistego po-
ziomu organizacji. Organizator ma zarówno prawo, jak i obowiązek poinformować o zmianach 
w organizacji przed turniejem oraz dostosować liczbę punktów do faktycznego poziomu orga-
nizacji.  
Przykład: Jeżeli organizator założył, że otrzyma 45 punktów za organizację, ponieważ planował 
rozgrywać mecze przy sztucznym oświetleniu, ale z jakiś powodów nie zrealizował tego zamie-
rzenia, jego obowiązkiem jest zredukowanie liczby punktów organizacyjnych przyznawanych 
zespołom o punkty przewidziane za sztuczne oświetlenie – w tym przypadku z 45 do 40 (5 punk-
tów).  
 
W/w kryteria mogą być wybrane jako jedne z kryteriów turniejowych, ale odpowiednie punkty 
zostaną dodane do oficjalnych punktów za organizację dopiero po sprawdzeniu i potwierdze-
niu przez obserwatora, sędziego głównego lub organizatora oraz zweryfikowane przez Komi-
sję. Do tego czasu powyższe kryteria i punkty przewidziane za nie będą zaznaczone jako 
„punkty bonusowe” w przypadku, gdy zostaną przewidziane przez organizatora.   
Komisja ma prawo do odmowy przyznania prawa organizacji turnieju eliminacyjnego MP or-
ganizatorom, którzy wykazują duże różnice w zakresie punktów za organizację  przed i po tur-
nieju. W przypadku niezadowalającej realizacji założonych kryteriów lub obawy, że wysoka 
liczba punktów podana przed turniejem ma na celu jedynie przyciągnięcie zespołów, Komisja 
może podjąć decyzję o nieprzyznaniu prawa do organizacji danego turnieju w kolejnym sezo-
nie.  
WYJAŚNIENIE: 
To w gestii organizatorów leży konieczność wypełnienia kryteriów zapowiedzianych przed tur-
niejem i ogłoszonych liczbą punktów podaną na stronie internetowej. Wszelkie zmiany w licz-
bie przewidzianych punktów powinny być podane natychmiast mailowo Komisji.    
Punkty za organizację mogą być przyznane zespołom tylko w przypadku, gdy podane kryteria 
zostały zrealizowane.  
 
2. Punkty za miejsce w turnieju 
Komisja przyznaje punkty organizatorowi na podstawie komunikatu końcowego przygotowa-
nego po zakończeniu turnieju przez delegata/sędziego głównego.  
Punkty za zajęte miejsce w turnieju otrzymują wszystkie uczestniczące w nim zespoły (zasady 
przyznawania punktów reguluje Załącznik nr 2). 
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UWAGA: W przypadku konieczności rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych do turniejów eli-
minacyjnych uczestniczące w nich drużyny również otrzymują punkty jak za udział w turnieju 
eliminacyjnym – na zasadach ogólnych.  
WYJAŚNIENIE 1: 
Przykład 1: Jeśli w turnieju bierze udział 8 zespołów, wówczas zespół, który zajął 1. miejsce 
zdobywa 80 punktów, 2. miejsce zdobywa 70 punktów, 3. miejsce - 60 punktów, 8. miejsce – 
10 punktów.  
Przykład 2: Jeśli rozgrywane są zawody kwalifikacyjne do ww. turnieju, w których uczestniczą 
4 drużyny, a do turnieju eliminacyjnego awansują dwie, to wtedy dwie drużyny, które odpadły 
z udziału w turnieju eliminacyjnym, również uzyskują punkty. W tym przypadku należy liczyć 
łączną liczbę uczestników jako 10 i za 1. miejsce przyznawanych jest 100 punktów, za 8. miejsce 
10 punktów. Drużyny które odpadły w eliminacjach otrzymują po 5 punktów. 
 
Do zdobytych punktów za zajęte miejsce są dodawane punkty za organizację turnieju.   
 
WYJAŚNIENIE 2: 
Przykład: Jeśli zespół kończy turniej z 8 drużynami na 1. miejscu to zdobywa wówczas 80 punk-
tów za udział i np. 80 punktów za organizację, co łącznie daje 160 punktów za udział w tur-
nieju.  
 

§ 2 
Turniej Finałowy o Mistrzostwo Polski 

 
Do turnieju Finałowego Mistrzostw Polski kwalifikują się zespoły, które zdobyły największą 
liczbę punktów z sumy trzech najlepszych dla siebie turniejów (turniejów, w których drużyna 
zdobyła najwięcej punktów). Każdy zespół musi wystąpić w co najmniej trzech turniejach eli-
minacyjnych*  
*W wyjątkowej sytuacji Komisja może odstąpić od wymogu udziału w 3 turniejach eliminacyjnych. 

 
Turniej finałowy zostanie rozegrany w terminie 14-16.08.2020 r. w Darłowie.  
 
Kryteria uczestniczenia w finale MP: 

a) w finale uczestniczy 8 zespołów kobiecych i 8 zespołów męskich wskazanych na podstawie 
rankingu,  

b) ranking tworzony jest na podstawie sumy punktów uzyskanych w turniejach, w których 
drużyna uczestniczyła, 

c) w przypadku braku wystarczającej liczby drużyn spełniających kryteria uczestnictwa 
w trzech turniejach eliminacyjnych, prawo do udziału w finale MP posiada kolejna dru-
żyna z rankingu,  

d) w finale MP mogą uczestniczyć tylko zespoły będące członkami ZPRP. 
 
System rozgrywek: 

a) drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, zgodnie z poniższym podziałem 
 

Grupa A Grupa B 

1. drużyna klasyfikacji MP 2. drużyna klasyfikacji MP 

4. drużyna klasyfikacji MP 3. drużyna klasyfikacji MP 
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6. drużyna klasyfikacji MP 5. drużyna klasyfikacji MP 

8. drużyna klasyfikacji MP     7. drużyna klasyfikacji MP 

b) w fazie grupowej drużyny rozgrywają zawody systemem każdy z każdym 
c) w fazie finałowej ustala się następujące pary meczowe: 

a. półfinały: 
i. pierwsza (1) para – drużyna która zajęła pierwsze miejsce w grupie A roz-

grywa mecz z drużyną , która zajęła 2 miejsce w grupie B 
ii. druga (2) para – drużyna która zajęła pierwsze miejsce w grupie B rozgrywa 

mecz z drużyną, która zajęła 2 miejsce w grupie A 
b. miejsca V-VIII: 

i. trzecia (3) para – drużyna która zajęła trzecie miejsce w grupie A rozgrywa 
mecz z drużyną, która zajęła czwarte miejsce w grupie B 

ii. czwarta (4) para – drużyna która zajęła trzecie miejsce w grupie B rozgrywa 
mecz z drużyną, która zajęła trzecie miejsce w grupie A 

c. siódme miejsce: przegrany meczu trzeciej (3) pary z przegranym meczu czwartej 
(4) pary 

d. piąte miejsce: zwycięzca meczu trzeciej (3) pary z wygranym meczu czwartej (4)  
pary  

e. trzecie miejsce: przegrany meczu z pierwszej (1) pary z przegranym meczu drugiej 
(2) pary  

f. finał: zwycięzca meczu pierwszej (1) pary z zwycięzcą meczu drugiej (2) pary  
 

Zespoły, które zakwalifikowały się do finału MP maja obowiązek potwierdzić swój udział u or-
ganizatora zawodów. W przypadku rezygnacji z udziału, prawo do gry w Finale MP otrzymuje 
kolejna drużyna z rankingu.  
 
Jeśli dwie lub więcej drużyn zdobyły tę samą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej Mi-
strzostw Polski wówczas, o ustaleniu ostatecznej kolejności decyduje ranking Pucharu Polski.  
 

 
§ 3 

Rozgrywki o Puchar Polski 
Puchar Polski w kategorii kobiet i mężczyzn zdobywa drużyna, która po zakończeniu cyklu tur-
niejów eliminacyjnych zajmuje 1 miejsce w klasyfikacji zespołów (najwyższa suma punktów 
rankingowych z wszystkich turniejów eliminacyjnych).  
Puchar Polski może zdobyć jedynie drużyna będąca członkiem zwyczajnym ZPRP.  

 
§ 4 

Losowanie przed zawodami 
Losowanie do każdego turnieju powinno być przeprowadzone najpóźniej na dzień przed pla-
nowanym rozpoczęciem zawodów. Sędzia główny/delegat ZPRP, w porozumieniu z organiza-
torem, ma prawo rozstawić dwa zespoły zajmujące pierwsze miejsca w aktualnej klasyfikacji 
MP.  
Podział na grupy powinien być przedstawiony i zaakceptowany przed turniejem przez obser-
watora lub sędziego głównego oraz Komisję. Harmonogram zawodów powinien być przedsta-
wiony zainteresowanym zespołom najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem za-
wodów.  
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Lista zgłoszeń winna być zamknięta na co najmniej 7 dni przed planowaną organizacją turnieju, 
w celu opublikowania harmonogramu zawodów oraz ułatwienia organizacji przyjazdu na tur-
niej uczestniczącym w nim zespołom. 
 

 
 

§ 5 
Komunikat końcowy, dokumentacja zawodów. 

Za stworzenie komunikatu końcowego po turnieju z weryfikacją miejsc oraz punktami rankin-
gowymi  odpowiedzialny sędzia główny turnieju/delegat/obserwator. Organizator ma obowią-
zek przechowywania całej dokumentacji po turnieju (listy zgłoszeń, tabele, protokoły). Komu-
nikat końcowy turnieju, wraz z dokumentacją zawodów, przesyłany jest skanem do  Komisji w 
ciągu 24 godzin po zakończeniu turnieju, która dokonuje jego weryfikacji oraz publikuje go na 
stronie recznaplazowa.pl w ciągu 3 dni po zakończeniu turnieju. 
 

§ 6 
Przechowywanie danych osobowych 

Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek o MP i PP wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
ZPRP swoich danych osobowych w celach umożliwienia uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym w piłce ręcznej plażowej, oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres aż do zakończenia rozgrywek w sezonie 2020, a 
następnie będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych i statystycznych. Administra-
torem danych osobowych jest ZPRP z siedzibą w Warszawie 02-819 Warszawa, ul Puławska 
300 A, KRS: 0000105351. 
 
Zawodnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-
nięcia, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym momencie; modyfikacja danych osobo-
wych jest możliwa wyłącznie w zakresie w jakim nie wpływa na możliwość uczestnictwa we 
współzawodnictwie w piłce ręcznej. Zawodnik ma prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.  
 
Rozdział 3. Sędziowie i obserwatorzy zawodów. 

 
§ 1 

Sędziowie 
Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne i Turniej Finałowy MP dokonuje Komisja. 
 
Organizator zawodów jest zobowiązany do dokonania przed zawodami wypłat należności z ty-
tułu delegacji sędziowskich zgodnie z zasadami i według stawek zatwierdzonych przez Zarząd 
ZPRP.  
 
Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia sędziom oraz delegatom zawodów 
całodziennego wyżywienia oraz noclegu. 
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§ 2 
Delegaci 

Następujące osoby mogą być delegatem: 
a. wszyscy członkowie komisji ds. piłki ręcznej plażowej 
b. delegaci EHF/IHF 
c. krajowi delegaci wyznaczeni przez Komisję. 

 
Zadania i obowiązki delegata 

a) Obsady delegatów na turnieje eliminacyjne i Turniej Finałowy MP dokonuje Komisja. 
b) Obowiązki delegata na turnieje eliminacyjne i Turniej Finałowy MP określa Regulamin wy-

konywania funkcji delegata i sędziego głównego ZPRP. 
c) Delegat ma obowiązek weryfikacji całej dokumentacji turnieju (listy zgłoszeń, tabele wy-

ników, protokoły). Zweryfikowany komunikat końcowy turnieju, wraz z dokumentacją za-
wodów, przesyłany jest skanem do Komisji w ciągu 48 godzin po zakończeniu turnieju, 
która dokonuje jego ostatecznej weryfikacji oraz publikuje go na stronie recznaplazowa.pl 
w ciągu 3 dni po zakończeniu turnieju. Oryginały dokumentów dostarczane są Komisji naj-
później w ciągu 7 dni po zakończeniu turnieju. 

 
W przypadkach braku delegata, jego zadania przejmowane są przez sędziego głównego obec-
nego na turnieju. 

 
Rozdział 4. Drużyny i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach. 

 
§ 1 

Drużyny 
1. Zgłoszenia do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej dokonuje się wysyłając odpowiedni for-
mularz, podpisany przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania klubu, na 
adres plazowka@zprp.org.pl   
 
2. W przypadku, gdy drużyna nie jest w stanie uczestniczyć w turnieju MP pomimo wcześniej-
szej rejestracji, organizator zawodów musi być o tym niezwłocznie poinformowany nie później 
niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego.  
 
3. Drużynie, która, pomimo wcześniejszej rejestracji, nie wystąpi w turnieju MP mogą zostać 
przyznane ujemne punkty w klasyfikacji MP w liczbie odpowiadającej maksymalnej liczbie 
punktów za zajęcie pierwszego miejsca w danym turnieju. O przyznaniu ujemnych punktów, 
każdorazowo decyduję Komisja.  
 
4. Jeden zespół może wziąć udział tylko w jednym turnieju eliminacyjnym MP w danym mo-
mencie. 
 
5. Każdy Klub jest odpowiedzialny za ubezpieczenie od NNW swoich zawodników.  
 
6.Komisja oraz ZPRP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne koszty, straty lub szkody 
poniesione przez graczy lub kluby z powodu urazów, które wystąpiły przed, w trakcie i po tur-
nieju. 
 

mailto:plazowka@zprp.org.pl
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§ 2 
Zawodnicy 

1.Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do danych rozgrywek, 
którzy uzyskali licencje zawodnicze uprawniające do udziału w rozgrywkach piłki ręcznej pla-
żowej. 
 
 2.Lista zgłoszeń danego zespołu może zawierać maksymalnie 20 zawodników. 
 
3.Zgłoszenia zawodników do rozgrywek można dokonać najpóźniej do środy poprzedzającej 
rozgrywanie turnieju eliminacyjnego lub Turnieju Finałowego. Po tym terminie dopisywanie 
zawodników nie jest możliwe.  
 
4.Zawodnik uczestniczący w zawodach wszystkich szczebli rozgrywek w piłce ręcznej plażowej 
musi posiadać orzeczenie lekarskie wydane przez upoważnionego lekarza zgodnie z wymo-
gami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 
2019 roku poz. 396)*. 
* W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia badań lekarskich Komi-
sja może, w oparciu o obowiązujące przepisy, przyjąć inne zasady dokumentowania braku przeciwska-
zań medycznych do udziału w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej, w tym może przyjmować oświadcze-
nia od pełnoletnich uczestników zawodów. 

 
5.Zawodnik może w danym sezonie sportowym występować wyłącznie w jednym klubie i w 
jednej kategorii wiekowej rozgrywek młodzieżowych w piłce ręcznej plażowej. 
 
6.W przypadku zgłoszenia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy tego 
klubu mogą być zgłoszeni wyłącznie do jednej z tych drużyn i uczestniczyć w rozgrywkach tylko 
w tej drużynie, zdobywając punkty tylko dla tej drużyny. 
 
7.Klub, którego więcej niż jedna drużyna uczestniczyła w turniejach eliminacyjnych i uzyskał 
awans do Turnieju Finałowego, ma prawo dokonania nowego zgłoszenia zawodników do dru-
żyny w nim uczestniczącej.  
 
8.Zawodnicy, którzy w chwili rozgrywania zawodów nie ukończyli 18 lat muszą przebywać pod 
opieką trenera lub opiekuna, który sprawuje nadzór nad nimi. Trener, opiekun musi być osobą 
pełnoletnią. Trener, opiekun wpisując takiego zawodnika na listę zgłoszeń swojej drużyny bie-
rze za niego pełną odpowiedzialność. 
 
Rozdział 5. Sprawy organizacyjne i porządkowe. 

 
§ 1 

Obowiązki organizatora zawodów 
1. Organizator turnieju pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z jego organi-
zacją.  
2. Do obowiązków gospodarzy należy w szczególności: 
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a) Przygotowanie obiektu do rozgrywek zgodnie z wymogami Przepisów gry w piłkę ręczną 
plażową, w tym boisk, bramek, stolików sędziowskich, tablic wyników, stoperów elektronicz-
nych, zielonych kartek o wymiarach 15x20 cm w wystarczającej ilości. 
b) Zabezpieczenie utrzymania właściwej jakości nawierzchni boisk. 
c) Zapewnienie porządku na obiekcie sportowym przed, w trakcie i po zawodach zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz bezpieczeństwa uczestników zawodów w tym 
przepisami i obostrzeniami sanitarnymi. 
d) Wyznaczenie godziny zawodów oraz zawiadomienie drużyn, sędziów, delegata, Komisji o 
miejscu i godzinie ich rozpoczęcia. 
e) Przygotowanie druków protokołów zawodów w dostatecznej liczbie. 
f) Dokonanie – przed zawodami – wypłat należności z tytułu delegacji sędziowskich zgodnie z 
zasadami i według stawek ustalonych przez KS ZPRP.  
g) Zapewnienie sędziom prowadzącym, sędziemu głównemu i delegatowi całodziennego wy-
żywienia oraz noclegów.  
h) Zapewnienie obsługi technicznej. 
i) Zapewnienie opieki medycznej i obecności przez cały czas trwania turnieju lekarza medycyny 
lub ratownika medycznego lub pielęgniarki bądź ratownika (patrz: poniższe objaśnienie). 
 
Objaśnienie 
Za ratownika uważa się osobę legitymującą się zaświadczeniem o ukończeniu kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika - Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408. 
 
j) Zapewnienie wody dla wszystkich uczestników zawodów przez cały czas trwania turnieju, 
k) przygotowanie miejsc umożliwiających przebieranie się zawodników, sędziów,  
l) zapewnienie zacienionego miejsca odpoczynku dla zawodników i sędziów, 
m) zapewnienie 3 piłek o wymiarach określonych dla danej kategorii wiekowej, 
n) zapewnienie miejsca do przeprowadzenia konferencji technicznej przed turniejem celem 
przeprowadzenia weryfikacji uprawnień zawodników oraz przeprowadzenia losowania grup, 
o) Przedstawienie przez osobę odpowiedzialną za drużynę do weryfikacji sędziemu głównemu 
lub delegatowi ZPRP w czasie konferencji technicznej przed turniejem, wygenerowanych w 
ESZR ZPRP listy zgłoszeń wraz z orzeczeniami lekarskimi oraz odpowiednimi oświadczeniami 
wynikających z przepisów dotyczących  stanu pandemicznego w Polsce.   
3.Obowiązkiem organizatora zawodów jest stosowanie się do innych przepisów wynikających 
z niniejszych zasad, ustaleń podmiotu prowadzącego rozgrywki oraz „Przepisów gry w piłkę 
ręczną plażową”. 
4. Wykonanie przez organizatora turnieju obowiązków, o których mowa wyżej, podlega kon-
troli sędziego głównego turnieju lub w przypadku jego braku sędziów. Jeżeli wskazane przez 
sędziego głównego lub sędziów nieprawidłowości w przygotowaniu obiektu do zawodów, 
które uniemożliwiają ich odbycie zgodnie z Przepisami gry w piłkę ręczną plażową lub posta-
nowieniami niniejszych Zasad, nie zostaną usunięte na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju, 
sędzia główny, lub  w przypadku jego braku sędziowie mają prawo do odwołania tych zawo-
dów. 
5.Organizator turnieju jest także zobowiązany do ubezpieczenia zawodów od odpowiedzial-
ności cywilnej chyba, że zawody będą przeprowadzone na obiekcie posiadającym już takie 
ubezpieczenie. 
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§ 2 
Dodatkowe informacje dla organizatorów 

Organizatorzy mają prawo do pobierania opłaty wpisowej przed turniejem w celu uniknięcia 
wycofania zespołu z zawodów.  
 
Jeśli w turnieju przewidziana była nagroda finansowa musi być ona przekazana bezpośrednio 
po zakończeniu turnieju w formie gotówkowej lub do 48h po zakończeniu turnieju w formie 
przelewu na wskazane przez drużynę konto bankowe.  

 
§ 3 

Obowiązki zespołu gości 
1. Kluby lub drużyny gości pokrywają we własnym zakresie koszty podróży, zakwaterowania, 
wyżywienia, a także inne koszty związane z uczestnictwem ich członków w zawodach. 
2. Drużyny gości są zobowiązane do przybycia do miejsca rozegrania turnieju odpowiednio 
wcześnie przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów.  
3. Drużyna gości powinna dostosować swoje stroje do kolorów koszulek i spodenek drużyny 
gospodarzy. 
4.Przedstawienie przez osobę odpowiedzialną za drużynę do weryfikacji sędziemu głównemu 
lub delegatowi ZPRP w czasie konferencji technicznej przed turniejem, wygenerowanych w 
ESZR ZPRP listy zgłoszeń wraz z orzeczeniami lekarskimi oraz odpowiednimi oświadczeniami 
wynikających z przepisów dotyczących  stanu pandemicznego w Polsce. 
5.Stosowanie się do innych postanowień zawartych w Przepisach gry w piłkę ręczną plażową, 
w niniejszych Zasadach oraz innych przepisach ZPRP.  
 

§ 4 
Termin i przebieg zawodów 

Rozgrywki odbywają się w terminach zaproponowanych przez organizatora i zgłoszonych do 
Komisji na minimum 30 dni przed planowanym terminem zawodów.        
 
Turnieje eliminacyjne MP mogą być rozgrywane w każdy dzień tygodnia z założeniem, że pod-
stawowymi terminami rozgrywania zawodów są soboty i niedziele.  

 
§ 5 

Szczegółowe regulacje dotyczące zawodników i osób towarzyszących 
Wszyscy zawodnicy danej drużyny występujący w polu gry powinni posiadać jednakowe, este-
tyczne stroje, których kombinacja kolorów i deseni powinna różnić się od strojów drużyny 
przeciwnej. 
 
Zawodnicy występujący w danej drużynie jako bramkarze powinni posiadać ten sam kolorów 
strojów różniący się od kolorów i deseni strojów zawodników obu drużyn. Koszulki zawodni-
ków powinny być oznaczone numerami. Zawodnik powinien grać z tym samym numerem od 
początku do końca trwania zawodów. 
 
Sędziowie zobowiązani są do występowania w koszulkach kontrastujących z kolorem koszulek 
obu drużyn. 
 



 12 

Skład drużyny wpisany do protokołu zawodów powinien zawierać liczbę zawodników i osób 
towarzyszących, niezbędną do rozpoczęcia gry. 
 
Skład drużyny może zostać uzupełniony do końca zawodów (do 12 zawodników i 2 osób towa-
rzyszących). Osoba towarzysząca, wpisana na pierwszym miejscu w protokole zawodów, jest 
osobą odpowiedzialną za drużyną i wyłącznie ona jest upoważniona do komunikowania się z 
sędzią sekretarzem i sędzią mierzącym czas oraz ewentualnie z sędziami prowadzącymi za-
wody. 
 
Osoba odpowiedzialna za drużynę jest obowiązana do podpisywania protokołu przed rozpo-
częciem zawodów. 
 
W czasie meczu mogą przebywać w strefie zmian wyłącznie osoby towarzyszące wpisane do 
protokołu zawodów. 
 

§ 6 
Przerwanie lub odwołanie zawodów 

1. Prowadzone zawody należy przerwać, jeżeli: 
a) zachowanie uczestników lub widzów stanowiło zagrożenie życia lub zdrowia osób przeby-

wających na obiekcie, na którym rozgrywano zawody 
b) doszło do demonstracyjnego opuszczenia boiska w trakcie gry przez jedną lub obie dru-

żyny 
c) zdyskwalifikowani zawodnicy lub osoby towarzyszące odmówiły opuszczeni boiska lub 

strefy zmian 
d) w stanie technicznym obiektu lub sprzętu wystąpiły usterki uniemożliwiające prowadze-

nie zawodów zgodnie z Przepisami gry w piłkę ręczną plażową 
e) wystąpiły inne, nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie zawodów 

 
2. Prowadzone zawody należy odwołać, jeżeli: 

a) gra nie może być wznowiona w ciągu 15 minut od jej przerwania z powodów wymienio-
nych wyżej (§ 6 punkt 1a) 

b) drużyny nie przystąpiły do gry po upływie 5 minut od jej przerwania z powodu, o którym 
mowa wyżej (§ 6 punkt 1b)     

c) zdyskwalifikowane osoby nie opuściły boiska lub strefy zmian w ciągu 5 minut od prze-
rwania gry z powodu, o którym mowa wyżej (§ 6 punkt 1c) 

d) usterki, o których mowa wyżej (§ 6 punkt 1d), nie zostaną usunięte w ciągu 15 minut od 
przerwania gry 

e) przerwa w grze z powodu okoliczności, o których mowa wyżej (§ 6 punkt 1e), trwała dłużej 
niż 60 minut i sędzia główny podjął decyzję o odwołaniu zawodów 

f) spóźnienie jednej drużyny przekroczyło 5 minut od godziny rozpoczęcia meczu 
 
3. Sędziowie prowadzący zawody mają obowiązek odstąpienia od odwołania meczu w sytu-

acji, jeżeli: 
a) okoliczności wskazywały, że spóźniona drużyna stawi się niebawem w miejscu rozegrania 

zawodów 
b) drużyna oczekująca wyraziła zgodę na przeprowadzenie zawodów 
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W obu przypadkach sędziowie powinni dokonać odpowiednich wpisów w protokole zawodów. 
 

§ 7 
Weryfikacja wyników zawodów i rozpatrywanie protestów 

 1. W zależności od osiągniętego wyniku w danym meczu klub lub drużyna uzyskuje: 
a) za zwycięstwo – dwa punkty meczowe,  
b) za porażkę – zero punktów meczowych. 
2. Kolejność drużyn ustalana jest na podstawie całkowitej liczby zdobytych punktów meczo-
wych. 
3. Podczas trwania meczów grupowych w turniejach piłki ręcznej plażowej kolejność drużyn 
ustalana jest według następujących kryteriów:  
a) większa liczba zdobytych punktów meczowych w rozegranych meczach,  
b) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w rozegranych meczach,  
c) większa różnica pomiędzy punktami za zdobyte i stracone bramki w rozegranych meczach. 
4. Jeśli po zastosowaniu ww. kryteriów drużyny posiadają identyczne punkty oraz różnice w 
setach i punktach za zdobyte bramki to drużyny te mają tę samą pozycję w tabeli.  
Uwaga: dotyczy to sytuacji, gdy rozgrywki grupowe są w trakcie i nie zostały rozegrane wszyst-
kie mecze.   
5. Jeśli po rozegraniu wszystkich meczów grupowych dwie lub więcej drużyn zdobyły tę samą 
liczbę punktów wówczas, w celu ustalenia ostatecznej kolejności, należy stosować następu-
jące kryteria:  
a) większa liczba punktów meczowych zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi dru-
żynami,   
b) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w meczach pomiędzy zaintereso-
wanymi drużynami,   
c) większa liczba wygranych setów w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,  
d) większa różnica punktów za zdobyte i stracone bramki w meczach pomiędzy zainteresowa-
nymi drużynami, 
e) większa liczba punktów za zdobyte bramki w meczach między zainteresowanymi drużynami.  
6. Jeśli nadal nie można ustalić kolejności drużyn należy zastosować kolejne kryteria w nastę-
pujący sposób:  
a) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami we wszystkich meczach,  
b) większa liczba wygranych setów wszystkich meczach,  
c) większa różnica punktów za zdobyte i stracone bramki we wszystkich meczach,  
d) większa liczba punktów za zdobyte  bramki  we wszystkich meczach.  
7. Jeśli nadal  nie można ustalić kolejności drużyn wówczas należy przeprowadzić losowanie.  
Sędzia główny/delegat ZPRP na miejscu przeprowadzi losowanie w obecności przedstawicieli 
zainteresowanych drużyn.  
8. Jeżeli po rozegraniu ostatniego turnieju eliminacyjnego dwie lub więcej drużyn będzie po-
siadać jednakową liczbę punktów rankingowych w klasyfikacji, to o pierwszeństwie tych dru-
żyn decyduje: 
a) większa liczba punktów zdobytych pomiędzy zainteresowanymi drużynami we wszystkich 
rozegranych turniejach eliminacyjnych sezonu 2020  
b) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami pomiędzy zainteresowanymi dru-
żynami we wszystkich rozegranych turniejach eliminacyjnych sezonu 2020  
c) większa różnica w liczbie zdobytych punktów z bramek pomiędzy zainteresowanymi druży-
nami we wszystkich rozegranych turniejach eliminacyjnych sezonu 2020  
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d) losowanie. 
 
Drużyny, które we wszystkich turniejach eliminacyjnych uzyskają największą ilość punktów 
rankingowych w swoich kategoriach zdobywają Puchar Polski na dany sezon.  
 

Weryfikacja zawodów 
Weryfikację wyników rozgrywek przeprowadza Komisja. 
 
Weryfikację wyników zawodów mistrzowskich przeprowadza się na podstawie protokołów 
z zawodów chyba, że zajdą okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami i Regulami-
nem rozgrywek, które miały wpływ na wynik zawodów. 
 
Zawody należy zweryfikować, jako przegrane walkowerem przez kluby lub drużyny, które: 

1) z własnej winy nie przybyły na zawody lub spóźniły się na nie ponad 5 minut 
2) dysponowały mniej niż czterema zawodnikami w wyznaczonej godzinie rozpoczęcia za-

wodów z uwzględnieniem dopuszczalnego ich opóźnienia o 5 minut 
3) były reprezentowane w trakcie zawodów przez zawodników nieuprawnionych 
4) dopuściły się udokumentowanego przekupstwa lub innych form niesportowego wypa-

czenia wyników zawodów 
 
Jeżeli obie drużyny dopuściły się naruszeń niniejszego Regulaminu, w rezultacie których wynik 
zawodów należy zweryfikować jako walkower, wówczas wynik tych zawodów weryfikuje się 
jako obustronny walkower (zero punktów dla obu drużyn, po 0:10 w obu setach). 
 
Drużynie, której po weryfikacji wyniku zawodów przyznano zwycięstwo walkowerem, zalicza 
się dwa punkty, a wynik ustala się na 2:0 (w obu setach po 10:0). 
 
Tabela po weryfikacji wyników powinna być podana do wiadomości drużyn w oficjalnych ko-
munikatach Komisji w ciągu trzech dni po zakończeniu każdego turnieju eliminacyjnego. 
 

Protesty 
Delegat/sędzia główny jest organem I instancji właściwym w sprawach rozpatrywania prote-
stów dotyczących wyników zawodów i udokumentowanych naruszeń przepisów gry w piłkę 
ręczną plażową oraz przepisów prawa wewnętrznego ZPRP w trakcie zawodów. 
 
Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia Przepisów gry w piłkę 
ręczną plażową przez sędziów, w tym sędziego sekretarza i sędziego mierzącego czas. 
 
Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie trwania zawodów, dotyczące interpretacji 
przez nich Przepisów gry w piłkę ręczną plażową, nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
Protesty składa się ustnie bezpośrednio po meczu sędziemu głównemu lub delegatowi, a na-
stępnie w terminie do 30 minut od ostatniego gwizdka kończącego zawody w formie pisemnej 
z równoczesną wpłatą kaucji w wysokości 500 PLN. 
 
Sędzia główny turnieju/delegat rozpatruje protesty w ciągu jednej godziny od momentu ich 
otrzymania. 
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Od decyzji weryfikacyjnych oraz od decyzji o odmowie uznania protestu przysługuje odwoła-
nie do Komisji  
 
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Sędziego głównego/de-
legata z równoczesną wpłatą kaucji pieniężnej w kwocie 2000 złotych. 
 
Wszystkie sprawy dyscyplinarne muszą być zgłaszane do Komisji przez sędziów, delegata, or-
ganizatora lub sędziego głównego zawodów. Uczestnicząc w turnieju eliminacyjnym MP za-
wodnicy i osoby towarzyszące zgadzają się przestrzegać decyzji podjętych przez Komisję jako 
instancję prawną. 
 
WYJAŚNIENIE: 
Turnieje piłki ręcznej plażowej powinny odbywać się w duchu fair play. Zarówno organizatorzy, 
jak i osoby towarzyszące zespołów są proszeni o to, aby wzajemnie pomóc sobie w określeniu 
odpowiedniej liczby punktów. Komisja ukarze próby oszustwa w pierwszej kolejności przez or-
ganizatorów oraz uczestniczące w turnieju drużyny. Wszystkie protesty musza być kierowane 
do Komisji. 
 

§ 8 Sprawy inne 
Sprawy sporne rozstrzygane będą na bieżąco przez Komisję. 
 
Powyższe Zasady nie stanowią regulaminu rozgrywek. 
 


