REGULAMIN
Rozgrywki piłki ręcznej plażowej w sezonie 2020
w Województwie Śląskim
§ 1 ORGANIZATOR


ŚL.ZPR lub wskazany przez ŚL.ZPR podmiot.

§ 2 TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW*


20.06.2020 - OSIR Skałka, Świętochłowice ul. Bytomska 40
godzina 9:00 – 12:00 – junior
godzina 12:00 – 18:00 – juniorka młodsza

 23.06.2020 - OSIR Skałka, Świętochłowice ul. Bytomska 40
godzina 8:30 – 14:00 – juniorka
godzina 14:00 – 17:00 – młodzik


28.06.2020 - OSIR Skałka, Świętochłowice ul. Bytomska 40
godzina 8:30 – 13:30 – juniorka
godzina 13:30 – 19:20 – juniorka młodsza



01.07.2020 - Sosnowiec, ul. Kresowa
godzina 8:30 – 11:30 – junior
godzina 11:30 – 17:30 – junior młodszy



04.07.2020 – Mysłowice ul. Stadionowa 13
młodziczka, junior młodszy (dokladne godziny zostaną podane w odrębnym komunikacie)

 07.07.2020 - Mysłowice ul. Stadionowa 13
młodziczka, młodzik (dokładne godziny zostaną podane w odrębnym komunikacie)
*terminy i miejsca zawodów mogą ulec zmianie

§ 3 ZASADY GRY




Przepisy gry w piłę ręczną plażową zgodnie z wytycznymi ZPRP
https://zprp.pl/zprp/regulaminy-i-przepisy
Organizator zastrzega prawo do modyfikacji przepisów w zakresie czasu rozgrywania
meczów. O takiej ewentualności zespoły zostaną powiadomione w komunikacie przed
każdym turniejem
System rozgrywek zostanie dostosowany do każdego turnieju indywidualnie, w zależności od
liczby uczestniczących zespołów.

§ 4 FORMUŁA ZAWODÓW
System eliminacji
W każdym turnieju eliminacyjnym w danej kategorii drużyna zyska możliwość zyskania
punktów rankingowych w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Są one przyznawane wg
następującego wzoru:
Uczestnicząca liczba drużyn * 10 – (Zajęta w turnieju pozycja – 1) *10
Przykładowo:
W turnieju w danej kategorii wiekowej weźmie udział 8 zespołów. Punkty rankingowe zostaną
przydzielone w następujący sposób:
1 miejsce – 80 punktów
2 miejsce – 70 punktów
3 miejsce – 60 punktów
4 miejsce – 50 punktów
5 miejsce – 40 punktów
6 miejsce – 30 punktów
7 miejsce – 20 punktów
8 miejsce – 10 punktów
Po zsumowaniu łącznej liczby punktów zdobytych we wszystkich turniejach eliminacyjnych
w danej kategorii ustalana jest ostateczna klasyfikacja Mistrzostw Śląska. W przypadku identycznej
liczby punktów o kolejności miejsc decyduje:
1) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami we
wszystkich turniejach
2) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami we wszystkich turniejach
3) większa różnica w liczbie zdobytych punktów z bramek, w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami we wszystkich turniejach
4) w przypadku braku wystąpienia bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi zespołami
w całym cyklu ostateczną kolejność ustala się poprzez losowanie.
Ogólne zasady przyznawania punktów w ramach turnieju
W zależności od osiągniętego wyniku w danych zawodach klub lub drużyna uzyskuje:
1) za zwycięstwo – dwa punkty
2) za porażkę – zero punktów
3) W przypadku nałożonego walkowera zwycięzca otrzymuje 2 punkty natomiast wynik weryfikuje
się jako 2:0 z rezultatem 10:0 w każdym z setów

W przypadku, gdy w danym turnieju dwie drużyny uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności
decyduje wynik bezpośredniego pojedynku między tymi drużynami. W przypadku, gdy w turnieju trzy
lub więcej drużyn uzyskało tę samą liczbę punktów, o kolejności miejsc decyduje:
1) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
2) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
3) większa różnica w liczbie zdobytych punktów z bramek, w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
4) losowanie.
W sezonie 2020 przewidziano 2 turnieje eliminacyjne w każdej kategorii wiekowej.
§ 5 ROCZNIKI


Junior/ka – roczniki 2001-2003.



Junior/ka młodszy/a - roczniki 2004-2005.



Młodzik/czka – roczniki 2006-2007.

§ 6 LICZBA ZAWODNIKÓW I PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZESPOŁÓW


Pod pojęciem zawodnika rozumie się również zawodniczkę.



Zespół może liczyć maksymalnie 16 zawodników w trakcie meczu.



Zawodnik może występować wyłącznie w jednym zespole w trakcie całego cyklu. Lista
zgłoszeniowa obowiązuje na cały sezon, nie ma możliwości transferu czyli zmiany barw
Klubowych w trakcie trwania sezonu.

§ 7 PRZED ZAWODAMI
Rejestracja Klubu w ZPRP


Należy wypełnić i wysłać do ZPRP wniosek pobrany ze strony https://recznaplazowa.pl/ oraz
wystąpić o licencje zawodnicze.

Lista drużyny


Lista zgłoszeniowa musi zostać przedstawiona przed 16.06.2020 (tj. wtorek) w Biurze
Rozgrywek lub na adres mailowy slzpr@wp.pl. Wszyscy wpisani zawodnicy traktowani są
jako pełnoprawni członkowie turnieju. Opiekun zespołu odpowiada za wpisanie na listę
zgłoszeniową tylko tych zawodników, którzy dopuszczeni są przez lekarza medycyny
sportowej posiadającego stosowne uprawnienia do uprawiania sportu. Opiekun na karcie
zgłoszeniowej zostawia swój numer telefonu w przypadku konieczności skontaktowania się
z nim w trakcie rozgrywek. Listy zgłoszeniowe muszą zostać wysłane również na adres
plazowka@zprp.org.pl również do 16.06. Stanowi to warunek konieczny do pełnoprawnego
uczestnictwa zespołu w eliminacjach Mistrzostw Polski.



Każdy opiekun zespołu musi upewnić się, że jego zawodnicy są ubezpieczeni w trakcie
trwania zawodów. Organizator nie posiada ogólnych ubezpieczeń, które obejmują wypadki,
choroby, kradzieże lub uszkodzenia.



Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać obowiązkowo

ważne badania

lekarskie. Przed każdym turniejem będą one sprawdzane w Biurze Rozgrywek.


Niepełnoletni zawodnicy muszą posiadać zgodę rodziców na udział w rozgrywkach, wraz z
obowiązującymi oświadczeniami.



Zawodnicy oraz opiekunowie każdorazowo przed przystąpieniem do zawodów składają w
Biurze Rozgrywek Ankietę COViD.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy niewynikające z
jego winy i mogące mieć wpływ na przebieg rozgrywek ( deszcz, wiatr itp.).



Organizator nie odpowiada za przedmioty uczestników i opiekunów, pozostawione bez
nadzoru.



Gospodarzem meczu jest zawsze drużyna wymieniona w protokole na 1 miejscu.



W przypadku, gdy obie drużyny przygotowane do gry będą posiadać stroje, których
kolorystyka nie odbiega od siebie znacząco, do zmiany strojów zobowiązany jest zespół gości
Wszystkie zespoły mają być gotowe do gry 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.



Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie całego czasu trwania danego turnieju.
Obecność opieki medycznej jest bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania
zawodów.

§ 8 W TRAKCIE ZAWODÓW


Z racji przeprowadzania rozgrywek w trakcie trwania stanu epidemicznego na terenie kraju,
organizator turnieju przeprowadzi dodatkowe działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa
uczestników. Uczestnicy rozgrywek będą również zobligowani do dezynfekcji rąk przy
wejściu na teren zawodów.

§ 9 WPISOWE


Każdy zespół z danego klubu dokonuje opłaty w wysokości 50 PLN na cały sezon 2020.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy ŚLZPR:
Santander Bank
84150014451214400723480000

§ 10 IDENTYFIKACJA WIEKU I TOŻSAMOŚCI


Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument stwierdzający ich wiek oraz tożsamość.
Organizator ma prawo zażądać okazania go.



Jeżeli zespół dopuścił do gry zawodnika nieuprawnionego do danej kategorii, skutkuje to
przyznaniem walkoweru dla drużyny przeciwnej.

§ 11 SĘDZIOWIE


Obsadę sędziowską Rozgrywek zapewnia organizator.



Za całość spraw związanych z prawidłowym przebiegiem zawodów i odwołań /protestów/
odpowiada Sędzia Główny ogłoszony w komunikacie przed danym turniejem.



Sędziowie odpowiedzialni są za wynik końcowy oraz czas gry. Ich decyzje są ostateczne.

§ 12 SĘDZIA GŁÓWNY


Sędzia główny jest przedstawicielem ORGANIZATORA Rozgrywek.



Sędzia główny decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu bądź odrzuceniu protestu oraz ma prawo
nakładania kar. Decyzje jego nie mogą być zmienione lub uchylone.

§ 13 PROTESTY I KARY


Protesty muszą być przekazane w formie pisemnej w do sekretariatu zawodów, maksymalnie
do 15 minut po zakończeniu zawodów, których dotyczą.



Kaucję za protest (300 PLN) należy uiścić w w/w czasie. Zostanie ona zwrócona, jeśli protest
zostanie rozpatrzony pozytywnie.

§ 14 WALKOWER


Zespół, który nie pojawia się na meczu bez uzasadnionej przyczyny przegrywa zawody
walkowerem w stosunku 2:0 (10:0, 10:0) Czas oczekiwania na zespół wynosi 5 minut.



Powtórny walkower skutkować może wykluczeniem z rozgrywek.

§ 15 PROGRAM ZAWODÓW


Organizator rozgrywek, ma prawo do dokonywania zmian w grupach, kolejności spotkań,
terminów i godzin rozpoczęcia oraz boisk.



Pisemne zawiadomienia o każdej zmianie od oficjalnego harmonogramu gry zostaną podane
do opiekuna zespołu.

§ 16 WYNIKI


Wyniki będą aktualizowane w miarę możliwości oraz dostępne w biurze rozgrywek i na
fanpage turniejowym.



Szczegóły dotyczące kwestii awansów do rozgrywek Mistrzostw Polski w roku 2020 zostaną
ustalone i opublikowane przez ZPRP w późniejszym terminie.

§ 17 PRZEPISY PORZĄDKOWE
Generalnie


Opiekun zespołu cały czas będzie odpowiedzialny za swoich zawodników oraz za osoby
towarzyszące.



Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu
na obiektach sportowych i w miejscach publicznych.



Każdy zespół zobowiązany jest pozostawić szatnie, z których korzysta w należytej czystości.



Częścią integralną niniejszego regulaminu są następujące załączniki:
- zał. 1 Systemy gry oraz terminarz turniejów eliminacyjnych dla wszystkich kategorii
wiekowych
- zał. 2 Obostrzenia związane z organizacją turnieju w trakcie trwania stanu epidemicznego
- zał. 3 a i b Ankieta COViD.

§ 18 NAGRODY, ATRAKCJE


Organizator zapewnia, po ukończeniu całego cyklu, dyplomy dla uczestniczących zespołów,
puchary dla 3 pierwszych drużyn w kategorii, a także indywidualne nagrody dla
wyróżnionych zawodników.



Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga ORGANIZATOR.

