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Komunikat nr 1 LLOPR 2020 

Regulamin Rozgrywek Lubelskiej Ligi Okręgowej Piłki Ręcznej Mężczyzn (LLOPR) 

w sezonie 2019/2020 

 

1. Podmiotem organizującym rozgrywki Lubelskiej Ligi Okręgowej Piłki Ręcznej Mężczyzn (LLOPR) 

jest Lubelski Związek Piłki Ręcznej, zwany dalej LZPR. 

2. Organem prowadzącym te rozgrywki jest Komisja Gier i Dyscypliny LZPR, a kluby w nich 

uczestniczące bezpośrednio podlegają temu organowi w sprawach związanych z rozgrywkami. 

3. Bieżące decyzje w sprawach organizacyjnych związanych z przebiegiem rozgrywek podejmuje KGiD 

LZPR, która prowadzi także postępowania porządkowe i wydaje orzeczenia w sprawach naruszenia 

przepisów przez kluby, zawodniczki/zawodników, trenerów i pozostałe osoby towarzyszące w trakcie 

zawodów oraz okolicznościach bezpośrednio związanych z udziałem w nich. 

4. Kary. W przypadku naruszenia przepisów podlegających karom porządkowym, za których podstawę 

przyjmuje się Regulamin rozgrywek II Ligi kobiet i mężczyzn obowiązujący w sezonie 2019/2020. 

5. W rozgrywkach uczestniczą drużyny klubów zrzeszonych w LZPR/ZPRP, które do dnia 31.10.2019 r. 

zgłosiły chęć udziału w powyższych rozgrywkach.  

6. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy posiadają licencję zawodniczą aktualną w sezonie 

2019/2020 oraz ważne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania piłki ręcznej przez danego 

zawodnika. Skany powyższych orzeczeń powinny być zamieszczone w systemie elektronicznym ESZR 

ZPRP. Osoba odpowiedzialna za drużynę odpowiada również za posiadanie oryginałów orzeczeń 

lekarskich podczas zawodów. 

7. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć zawodnicy zagraniczni, jeżeli posiadają Międzynarodowy 

Certyfikat Transferowy IHF lub EHF oraz licencję na sezon 2019/2020. 

8. W rozgrywkach LLOPR mężczyzn nie mogą brać udziału Młodzicy. 

9. Zawodnik uczestniczący w jednych zawodach mistrzowskich bądź w LLOPR, bez względu na klasę i 

rodzaj rozgrywek, nie może w tym samym dniu uczestniczyć w jakichkolwiek innych zawodach. 
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10. Zawody nie mogą się rozpocząć, jeżeli w protokole zawodów wygenerowanym w ESZR ZPRP nie jest 

wpisana, co najmniej jedna osoba towarzysząca w danej drużynie, posiadająca licencję trenerską co 

najmniej C i obecna w strefie zmian tej drużyny. 

11. Rozgrywki będą odbywały się systemem dwurundowym – każdy z każdym, mecz i rewanż, czas gry 

2x25 min. z przerwą 10 min. 

12. Kluby będące gospodarzami zawodów pokrywają wszelkie koszty ich organizacji: koszty delegacji 

sędziowskich oraz opieki medycznej itp. Kluby przyjezdne pokrywają wszelkie koszty związane  

z uczestnictwem swojej drużyny w zawodach w charakterze gości. 

13. Składka członkowska za udział w rozgrywkach LLOPR wynosi 150 zł od każdej drużyny.  

W przypadku gdy w rozgrywkach biorą udział dwie drużyny tego samego klubu opłata wynosi 

250 zł. Powyższa składkę należy wpłacić na konto LZPR (76 1020 3147 0000 8802 0075 4408 PKO 

Bank Polski) do dnia 14.02.2020 r. 

14. Rozgrywki odbywają się w terminach wyznaczonych przez KGiD LZPR i ich zmiana, może nastąpić 

wyłącznie za zgodą drużyny przeciwnej i zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Terminarz zawodów 

zostanie ustalony po konsultacji z Klubami biorącymi udział w LLOPR. 

15. Według ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. każdy Klub sportowy ma obowiązek ubezpieczyć 

zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w uprawionym sporcie. 

16. Rozgrywki mogą odbywać się wyłącznie na obiektach pełnowymiarowych i zweryfikowanych przez 

LZPR. Aktualna lista zweryfikowanych obiektów znajduje się na stronie www. lzpr.pl. 

17. Obsady sędziów dokona Komisja Sędziowska LZPR. 

18. Zwycięzca rozgrywek LLOPR otrzymuje pamiątkowy Puchar. Nagrodzony zostanie również najlepszy 

strzelec rozgrywek. 

19. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie za podstawę przyjmuje się zapisy Regulaminu 

rozgrywek II Ligi kobiet i mężczyzn obowiązujący w sezonie 2019/2020. 

20. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach w nim 

nieuregulowanych przysługuje: 

• Komisji Gier i Dyscypliny LZPR – w pierwszej instancji; 

• Zarządowi LZPR – w drugiej instancji. 

 

 

         

Z poważaniem 
  
Przewodnicząca KGiD LZPR 

Edyta Danielczuk 
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