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1. Zarządzenia i informacje. 

 A. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że korespondencję związaną z rozgrywkami ligowymi 
ekstraklasy i I ligi kobiet i mężczyzn należy kierować na adres: 
Związek Piłki Ręczne w Polsce 
Kolegium Ligi 
00-349 Warszawa ul. Tamka 3 
tel. (0 22) 892 92 31, 892 92 32; fax (0 22) 892 92 30 
e-mail: kolegium_ligi@zprp.org.pl  solodko@zprp.org.pl  
Telefony kontaktowe: 

Komisarz Ligi - Ignacy Wojciech Demiańczuk 
tel. dom. (0 22) 674 61 78 tel. kom. 0 662 242 710 
(dyżury w ZPRP w trakcie rozgrywek – poniedziałek, czwartek 1100 – 1500) 
Sekretarz Kolegium Ligi ZPRP – Leszek Sołodko 
tel. kom. 0 662 242 701; 0 501 391 334 
Specjalista ds. rozgrywek – Ewelina Kozłowska tel. kom. 0 604 583 150 
Kolegium Ligi ZPRP 

Przewodniczący - Bogusław Trojan 
tel. kom. 0 604 582 724; 0 508 099 681 e-mail: lublin@zprp.org.pl   bogtro@gazeta.pl 
Wiceprzewodniczący - Andrzej Jung 
tel. kom. 0 691 022 590  e-mail: andrzej.jung@korona-kielce.pl 
Wiceprzewodniczący - Wojciech Horeglad 
tel. kom. 0 607 177 922  e-mail: whoredlad@wp.pl 
Członkowie 
Adam Fedorowicz tel. kom. 0 502 671 715  e-mail: adam4609@wp.pl 
Jerzy Niewiadomski tel. kom. 0 604 289 217  e-mail: sebo19@neostrada.pl 
Tomasz Pieńczakowski tel. kom. 0 608 522 747  e-mail: pienio@o2.pl 
Marek Witkowski tel. kom 0 607 317 204, 0 696 668 835 e-mail: filip09007@wp.pl 
 

B. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w terminach: 
- ekstraklasa kobiet i mężczyzn – 14.08.09r. 
- I liga kobiet i mężczyzn – 5.09.09r. 
są zobowiązane nadesłać do Kolegium Ligi ZPRP zgłoszenia zawodniczek/ 
zawodników na obowiązującym wzorze (lista zgłoszeń do rozgrywek sezonu 
2009/2010) alfabetyczny imienny wykaz, zawierający następujące dane: 
- nazwisko i imię, 
- datę urodzenia, 
- wzrost, 
- wagę, 
- pozycję w grze, 
- numer zawodnika 
- numer karty zgłoszenia WZPR, 
- datę potwierdzenia karty przez WZPR, 
- numer licencji wydanej przez KOL ZPRP, o ile jest w posiadaniu zawodnika i może 

by przedłużona, 
- podpis zawodniczki/zawodnika. 
W wykazie należy również podać nazwiska, imiona, pełnione funkcje w drużynie osób 
towarzyszących wraz z numerem licencji do przedłużenia. 
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Do listy zgłoszeń należy dołączyć licencje do przedłużenia lub wypełnione druki 
licencji wraz z wnioskami o wydanie licencji wypełnionymi na obowiązującym wzorze. 
Wypełniona licencja i wniosek muszą być opatrzone aktualnym zdjęciem. Listy 
zgłoszeń muszą być potwierdzone przez WZPR, który jest odpowiedzialny za 
weryfikację danych. 
Licencje zawodnicze wydawane są przez sekretarza Kolegium Ligi lub specjalistę ds. 
rozgrywek - na podstawie decyzji Komisarza Ligi. 
Licencje trenerskie wydaje Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP, zgodnie z 
regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd ZPRP. 
Terminami ostatecznymi składania pełnej dokumentacji na wydanie dodatkowych 
licencji umożliwiających uczestnictwo w zawodach w kolejkach rozgrywanych w: 
- środy, są poprzedzające je poniedziałki do godz. 1430 
- soboty i niedziele, są poprzedzające je czwartki do godz. 1430 

 

C. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w terminach: 
a. ekstraklasa kobiet i mężczyzn – 28.08.09r, 
b. I liga kobiet i mężczyzn– 11.09.09r. 
kluby winny nadesłać na adres Kolegium Ligi zezwolenie władz samorządowych na 
organizację imprez masowych, jeżeli liczba widzów przekracza 300 osób lub 
„Oświadczenie zarządu klubu w sprawie bezpieczeństwa zawodów ligowych w piłce 
ręcznej”, jeżeli liczba widzów nie przekracza 300 osób. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik do komunikatu. 
Osoby odpowiedzialne ze strony klubu za organizację i bezpieczeństwo zawodów na 
wniosek Komisarza Ligi mają obowiązek opracować raport i przesłać do Kolegium Ligi 
najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania polecenia. Wzór raportu stanowi 
załącznik do komunikatu. 

D. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w rozgrywkach ligowych obowiązują następujące 
regulaminy rozgrywek: 
a) ekstraklasy kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej na sezon 2009/2010, 
b) I ligi kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej na sezon 2009/2010 
oraz  
c) przepisy gry w piłkę ręczną, 
d) uchwały, decyzje i zarządzenia wykonawcze Kolegium Ligi ZPRP dotyczące 

rozgrywek ligowych; 
E. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet i mężczyzn 

udział zespołów ekstraklasy jest obligatoryjny. Zespoły I i II ligi kobiet i mężczyzn 
mogą brać udział w rozgrywkach prowadzonych przez WZPR. Zespoły klas niższych na 
podstawie przeprowadzonych rozgrywek w WZPR powinny być w terminie do dnia 
30.10.09 r. (kobiety i mężczyźni) zgłoszone do rozgrywek szczebla centralnego. 
Zgłoszenia po upływie w/w terminów nie będą przez Kolegium Ligi uwzględniane. 

 

F. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w dniu 4.06.09 r. odbyło się posiedzenie Kolegium 
Ligi ZPRP, na którym: 
���� przewodniczący Kolegium Ligi ZPRP przedstawił informacje o decyzjach Zarządu 
ZPRP w sprawie systemów rozgrywek w sezonie 2009/2010. Tylko wniosek Kolegium 
Ligi o pozostawienie bez zmian rozgrywek I ligi mężczyzn uzyskał akceptację. 
Pozostałe wnioski zostały odrzucone, co oznacza, że rozgrywki ekstraklasy i I ligi 
kobiet będą przebiegać wg tych samych zasad co w sezonie 2008/2009. 
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���� dokonano wstępnego podziału grup w rozgrywkach I ligi kobiet i mężczyzn, przy 
czym ustalono, że w I lidze kobiet, przy braku pełnej obsady, skład grup można 
uzupełnić zespołami KS AZS AWF Poznań w grupie I i KS AZS UMCS Lublin w grupie II. 
W sprawie rozgrywek I ligi mężczyzn podjęto decyzję, że w miejsce KS Warszawianka 
W-wa, który wycofał zespół z rozgrywek, może uczestniczy zespół z Warszawsko-
Mazowieckiego WZPR (w przypadku przekazania zespołu I ligi) pod warunkiem 
uregulowania wszelkich należności na rzecz Związku przez klub przejmujący. Podobne 
zasady będą obowiązywać przy przekazaniu zespołu ekstraklasy kobiet z KS Carlos-
Astol Jelenia Góra do KPR Jelenia Góra oraz z KPR Miedź Legnica do MKS Siódemka 
Legnica. 
���� postanowiono egzekwować należności od klubów dotyczące zaległych kar 
grzywny, a wszystkie kluby muszą wpłacić wpisowe do rozgrywek i kaucję. Należności 
za sędziów i delegatów-obserwatorów ZPRP dla klubów ekstraklasy będą 
rekompensowane wypłatami z kwot otrzymanych z TV Polsat - według uchwały nr 1 
Kolegium Ligi ZPRP. 
���� ustalono, że następne posiedzenie KOL ZPRP odbędzie się w dn. 19.06.09 r. w 
Kielcach. 

 

G. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w dniu 19.06.09 r. odbyło się kolejne posiedzenie 
Kolegium Ligi, na którym: 

���� postanowiono dopuścić do rozgrywek wszystkie zespoły zgłoszone przez kluby, z 
zastrzeżeniem, że wszystkie zaległości dotyczące zaległych kar grzywny, wpisowego i 
kaucji muszą być uregulowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.07.09r., 
���� przyjęto do wiadomości informację o przekazaniu zespołu I ligi mężczyzn z KS  
Warszawianka Warszawa do AZS UW Warszawa, 
���� zatwierdzono ostateczny podział grup I ligi kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem 
przekazanych zespołów w I lidze mężczyzn i zmian zespołów w I lidze kobiet, kierując 
się przy podziale grup przede wszystkim względami ekonomicznymi, 
���� ustalono termin następnego posiedzenia KOL ZPRP na 6.07.09 r., którego głównym 
tematem będą regulaminy rozgrywek na sezon 2009/10. 

H. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w dniu 20.06.09 r. w Kielcach odbyło się zebranie 
przedstawicieli klubów ligowych. 
Zebraniu przewodniczył Bogusław Trojan - przewodniczący KOL ZPRP. 
Przewodniczący złożył sprawozdanie, w którym poinformował, że w sezonie 
2008/2009 odbyło się 8 posiedzeń Kolegium w znacznym stopniu poświęconym 
sprawom zaległych płatności klubów za sędziów i delegatów-obserwatorów ZPRP oraz 
systemom rozgrywek ligowych.  
Komisarz Ligi poinformował, że funkcję Komisarza Ligi będzie pełnił ostatni sezon. 
W trakcie dyskusji omówione zostały sprawy dotyczące płatności klubów na rzecz 
Związku, podziału środków finansowych uzyskanych w ramach umowy zawartej z TV 
Polsat z tytułu transmisji telewizyjnych z zawodów ekstraklasy kobiet i mężczyzn 
sezonu 2008/2009, transmisji telewizyjnych w sezonie 2009/2010 oraz poprawek do 
regulaminów rozgrywek. Wyjaśnień zebranym udzielali Przewodniczący Kolegium Ligi 
Bogusław Trojan , Sekretarz Generalny ZPRP Marek Góralczyk i Komisarz Ligi. 
Losowania rozgrywek prowadził Komisarz Ligi. Sekretarz Kolegium Ligi Leszek Sołodko 
przedstawił informacje techniczne dotyczące terminowego przysyłania przez kluby list 
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zgłoszeń do rozgrywek, licencji zawodniczych i osób towarzyszących oraz omówił 
zasady przepływu informacji między klubami i Kolegium Ligi. 
W związku z wnioskiem przedstawiciela Wisła Płock S.A. dotyczącego powołania ligi 
zawodowej, przewodniczący KOL ZPRP poinformował o planowanym na początku 
września zebraniu Prezesów klubów ekstraklasy kobiet i mężczyzn, na którym z 
udziałem Wiceprezesa Związku p. Bogdana Sojkina będzie ta kwestia omawiana. 

I. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że w dniu 22.06.09 r. odbyło się w Warszawie zebranie 
Przewodniczących KGiD WZPR z udziałem przedstawicieli 11 WZPR. Nieobecny był 
przedstawiciel Poznańskiego WZPR prowadzącego rozgrywki I grupy II ligi kobiet. 
W trakcie zebrania omówione zostały rozgrywki w poszczególnych grupach sezonu 
2008/2009. Rozgrywki przebiegały prawidłowo i odbywały się w  sportowej 
atmosferze, pomimo znacznej ilości przełożonych zawodów. Mistrzowie 7 grup 
awansowali do I ligi, a z II grupy II ligi kobiet awans do I ligi uzyskał wicemistrz grupy, 
ze względu na rezygnację mistrza. 
Na wniosek Komisarza Ligi postanowiono ograniczyć od sezonu 2010/2011 w 
rozgrywkach męskich liczbę zespołów w każdej grupie do 12 i rozgrywać zawody w 
identycznych terminach jak I liga mężczyzn. 
Na wniosek Sekretarza Generalnego ZPRP Marka Góralczyka wszystkie kluby II ligi 
zostaną zobowiązane do przesyłania sms-em wyników zawodów II ligi do 
prowadzącego rozgrywki w danej grupie, który komplet wyników będzie przesyłał do 
Związku w celu jak najszybszego umieszczenia ich na stronie internetowej ZPRP. 
Przewidywane orientacyjne dane dotyczące ilości uczestników w rozgrywkach II ligi w 
sezonie 2009/2010: 
Kobiety 

Grupa I Wielkopolski WZPR – 8 zespołów 
Grupa II Warmińsko-Mazurski WZPR – 4-5 zespołów 
Grupa III Lubelski WZPR – 7-8 zespołów 
Grupa IV Małopolski WZPR – 7 zespołów 
Mężczyźni 

Grupa I Dolnośląski WZPR – 14 zespołów  
Grupa II Pomorski WZPR – 10 zespołów 
Grupa III Warszawsko-Mazowiecki WZPR - 10 zespołów 
Grupa IV Śląski WZPR – 12-14 zespołów. 

Podział geograficzny i WZPR prowadzące rozgrywki pozostają bez zmian  
Wszystkie WZPR-y w terminie do dnia 6 lipca są zobowiązane do podania aktualnej 
listy zespołów uczestniczących w rozgrywkach sezonu 2009/2010 w każdej grupie. 

J. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2009 r. zostały przyjęte 
propozycje regulaminów rozgrywek ekstraklasy, I ligi oraz ramowy II ligi na sezon 
2009/2010. 

K. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że terminarze rozgrywek I i II rundy ekstraklasy kobiet i 
mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn zostały przesłane odrębnym plikiem do 
wszystkich zainteresowanych i zostały umieszczone na stronie internetowej ZPRP 
www.zprp.pl 

L. Kolegium Ligi ZPRP informuje, że dane organizacyjne klubów na sezon 2009/2010 
zostaną przesłane do wszystkich zainteresowanych odrębnym plikiem. 

Ł. Kolegium Ligi ZPRP przypomina wszystkim klubom seniorskim o konieczności 
posiadania w rozgrywkach sezonu 2009/2010 aktualnej licencji klubowej. 
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M.  Kolegium Ligi ZPRP zwraca się do delegatów-obserwatorów ZPRP o dokładne 
wypełnianie raportów z zawodów ekstraklasy, I i II ligi i nadsyłanie ich do Komisarza 
Ligi pocztą elektroniczną następnego dnia po rozegranych zawodach. 

N. Kolegium Ligi ZPRP prosi sędziów głównych prowadzących zawody ligowe o czytelne 
wypełnianie protokołów zawodów ligowych. Na 1-szej stronie protokołu zawodów 
należy wpisywać tylko liczbę widzów oraz zgodność przeprowadzenia zawodów z 
obowiązującym regulaminem rozgrywek. Wszelkie niezgodności, przypadki 
niesportowego zachowania i opisy kontuzji należy bezwzględnie umieszczać na 
odwrocie oryginału protokołu zawodów. 

 

2. Kary. 

1. SPR Asseco BS Lublin - 5000zł. 
2. KPR Ruch Chorzów – 5000zł. 
3. KS Carlos-Astol Jelenia Góra - 5000 zł. 
4. KS AZS AWFiS Gdańsk – 5000 zł 
5. KS Warszawianka Warszawa – 5000 zł 
6. KS Gwardia Opole – 5000 zł 
7. KS Pogoń Handball Szczecin – 5000 zł. 
Anulowanie kar za nieuregulowanie należności za sędziów i delegatów-obserwatorów 
ZPRP za sezon 2007/2008 oraz do końca grudnia 2008 r . w sezonie 2008/2009. 
Decyzja Kolegium Ligi ZPRP z dnia 4.06.09 r. 

 
 
 
            
 Komisarz Ligi      Przewodniczący KOL ZPRP 
 
/-/ Ignacy W. Demiańczuk           /-/ Bogusław Trojan 

 


