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Komunikat zawiera: 

1. Zarządzenia i informacje. 
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1. Zarządzenia i informacje. 

A. KOL ZPRP przypomina wszystkim klubom, którym upłynął termin ważności 

licencji klubowej o konieczności złożenia dokumentów, zgodnie z obowiązującą 

procedurą, celem uzyskania nowej licencji klubowej. 

B. KOL ZPRP przypomina, że aktualnie obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez 

masowych z dnia 20 marca 2009r. (Dz. U. Nr 62 poz.504). KOL ZPRP prosi o 

zapoznanie się z treścią ww. ustawy. 

C. KOL ZPRP zwraca uwagę klubom ekstraklasy kobiet i mężczyzn na konieczność 

nawiązania kontaktu z p. Dariuszem Błachnio z Komisji do Zwalczania Dopingu w 

Sporcie – strona internetowa www.antydoping.pl i przekazania za 

pośrednictwem strony internetowej www.antybaza.pl/whereaboust/ danych 

dotyczących miejsca i terminów odbywania zorganizowanego treningu oraz 

miejsca i terminów zawodów ekstraklasy (§ 22 Regulaminu rozgrywek). 

W/w informacje dotyczą wyłącznie zespołów ekstraklasy kobiet i mężczyzn. 

D. KOL ZPRP informuje, że na podstawie decyzji o przekazaniu zespołów w 

poszczególnych klasach rozgrywkowych, nastąpiły zmiany nazw klubów 

uczestniczących w rozgrywkach: 

ekstraklasa kobiet 

KPR Jelenia Góra zamiast KS Carlos-Astol Jelenia Góra, 

SPR Olkusz zamiast LKS Kłos Olkusz 

ekstraklasa mężczyzn 

MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski zamiast PMKS Focus Park-Kiper 

Piotrków Trybunalski 

I liga kobiet 

KPR II Jelenia Góra zamiast KS Carlos-Astol II Jelenia Góra 

I liga mężczyzn 

MKS Siódemka Legnica zamiast KPR Miedź Legnica 

KS AZS UW Warszawa zamiast KS Warszawianka Warszawa 

E. KOL ZPRP przypomina wszystkim WZPR prowadzącym rozgrywki II ligi kobiet i 

mężczyzn o konieczności nadsyłania do KOL ZPRP weryfikacji zawodów - 

najpóźniej w czwartek - po każdej kolejce rozgrywek. 

Ponadto KOL ZPRP przypomina, że w przypadku zmiany terminu zawodów II ligi 

WZPR prowadzący rozgrywki zobowiązany jest nadesłać do KOL ZPRP kopię 

wydanej decyzji w tej sprawie. 

F. KOL ZPRP prosi WZPR o zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

17.09.09r., prowadzenia rozgrywek III ligi. Po upływie ww. terminu rozgrywki III 

ligi nie będą uwzględniane przez KOL ZPRP. 

G. KOL ZPRP podaje zmiany w terminarzach rozgrywek ligowych: 

ekstraklasa kobiet 

EK/33 - zmiana gospodarza zawodów na wniosek EKS Start Elbląg za zgodą  

KS Vistal-Łączpol Gdynia, 

EK/99 - zmiana gospodarza zawodów na podstawie jw. 
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ekstraklasa mężczyzn 

EM/6 - zmiana terminu zawodów tj. 1.09.09r. zamiast 5/6.09.09r. – decyzja z 

urzędu ze względu na udział KS Vive Targi Kielce w turnieju kwalifikacyjnym do 

Ligi Mistrzów EHF, 

EM/22 - zmiana terminu zawodów tj. 28.09.09r. zamiast 27/28.09 4r. - decyzja z 

urzędu ze względu na transmisję telewizyjną w Polsat Sport,  

EM/41 - zmiana terminu zawodów 14.10.09r. zamiast 17/18.09.09r. na wniosek 

KS Azoty Puławy za zgodą MMTS Kwidzyn. 

 

 

 

  Komisarz Ligi          Przewodniczący KOL ZPRP 

 

 /-/ Ignacy W. Demiańczuk    /-/ Bogusław Trojan 

  

 

 

 

 

 

 

 


