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KOMUNIKAT NR 2/2019/2020 

Komisji Gier i Dyscypliny LZPR z dn. 04.09.2020 r. 

 

  
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat zawiera: 

1. Propozycja systemów rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2020/2021. 

2. Zgłoszenia do wojewódzkich rozgrywek Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w sezonie 

2020/2021. 

3. Sprawy porządkowe. 
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1. W imieniu KGiD Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej poniżej przedstawiam propozycję 

systemów rozgrywek młodzieżowych dla poszczególnych kategorii wiekowych w sezonie 

2020/2021: 

 

➢ Juniorki  2002/2003: 

A. Zgłoszone drużyny: 

1) MKS Lublin 

2) KMKS Kraśnik 

3) UKS Roxa Lublin 

4) UKS Bursa Puławy 

 

B. System rozgrywek: 

a) dwurundowy: każdy z każdym – mecz i rewanż 

b) czas gry wynosi 2x30 minut, z przerwą 10 minut 

  

Przypuszczalny termin zakończenia rozgrywek wraz z barażami to 09/10.01.2021 r. – 

terminarz I i II Rundy rozgrywek znajduje się w załączniku nr 1. 

 

➢ Juniorzy  2002/2003: 

1. Zgłoszone drużyny: 

1) MKS Padwa Zamość 

2) KU AZS UMCS Lublin 

3) UKS Olimpia Biała Podlaska 

4) Azoty-Puławy 

5) MKS Biłgoraj 

6) UKS Bursa Puławy I 

7) UKS Bursa Puławy II 

 

2. System rozgrywek: 

a) dwurundowy: każdy z każdym – mecz i rewanż 

b) czas gry wynosi 2x25 minut, z przerwą 10 minut 
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Przypuszczalny termin zakończenia rozgrywek wraz z barażami to 16/17.01.2021 r. – 

terminarz I i II Rundy rozgrywek znajduje się w załączniku nr 2. 

 

➢ Juniorki młodsze 2004/2005:  

1. Zgłoszone drużyny: 

1) MKS Lublin I 

2) MKS Lublin II 

3) KMKS Kraśnik 

 

2. System rozgrywek: 

a) dwurundowy: każdy z każdym – mecz i rewanż 

b) czas gry wynosi 2x25 minut, z przerwą 10 minut 

 

Przypuszczalny termin zakończenia rozgrywek wraz z barażami to 13/14.03.2021 r. lub 

20/21.03.2021 – terminarz I i II Rundy rozgrywek znajduje się w załączniku nr 3. 

 

➢ Juniorzy młodsi 2004/2005:  

1. Zgłoszone drużyny: 

1) Azoty-Puławy I 

2) Azoty-Puławy II 

3) MKS Padwa Zamość I 

4) MKS Padwa Zamość II 

5) UKS Olimpia Biała Podlaska 

6) KS Unia Lublin 

7) KU AZS UMCS Lublin 

 

2. System rozgrywek: 

a) dwurundowy: każdy z każdym – mecz i rewanż 

b) czas gry wynosi 2x25 minut, z przerwą 10 minut 

 

Przypuszczalny termin zakończenia rozgrywek wraz z barażami to 21/22.03.2021 r. lub 

27/28.03.2021– terminarz I i II Rundy rozgrywek znajduje się w załączniku nr 4. 
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➢ Młodziczki  2006/2007: 

1. Zgłoszone drużyny: 

GRUPA A: 

1) MKS Lublin I 

2) MKS Lublin II 

3) KMKS I Kraśnik  

4) MKS Biłgoraj 

 

GRUPA B: 

1) SPR Łukovia Łuków 

2) KMKS Lublin II 

3) KMKS Lublin III 

4) UKS Roxa Lublin 

 

2. System rozgrywek: 

a) w dwóch grupach - dwurundowy: każdy z każdym – mecz i rewanż 

b) czas gry wynosi 2x20 minut, z przerwą 10 minut 

c) po meczach grupowych dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują 

do rundy finałowej (gospodarz turnieju finałowego zostanie wyłoniony  

w drodze losowania). 

d) do rundy finałowej drużyny awansują z zaliczeniem punktów z bezpośrednich 

meczów między zainteresowanymi zespołami. 

 

Przypuszczalny termin zakończenia rozgrywek wraz z barażami to 10/11.04.2020 r.– 

terminarz I i II Rundy rozgrywek znajduje się w załączniku nr 5. 

 

➢ Młodzicy  2006/2007: 

1. Zgłoszone drużyny: 

GRUPA A: 

1) Azoty-Puławy II 

2) Azoty-Puławy III 

3) MKS Olimpia Biała Podlaska I 

4) MKS Olimpia Biała Podlaska II 
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5) SPR Łukovia Łuków 

6) UKS Bursa Puławy 

 

GRUPA B: 

1) Azoty-Puławy I 

2) MKS Padwa I Zamość 

3) MKS Padwa II Zamość  

4) KS Unia Lublin 

5) MKS Biłgoraj 

 

2. System rozgrywek: 

a) w dwóch grupach - dwurundowy: każdy z każdym – mecz i rewanż 

b) czas gry wynosi 2x20 minut, z przerwą 10 minut 

c) po meczach grupowych dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują 

do rundy finałowej (gospodarz turnieju finałowego zostanie wyłoniony  

w drodze losowania). 

d) do rundy finałowej drużyny awansują z zaliczeniem punktów z bezpośrednich 

meczów między zainteresowanymi zespołami. 

 

Przypuszczalny termin zakończenia rozgrywek wraz z barażami to 17/18.04.2020 r.– 

terminarz I i II Rundy rozgrywek znajduje się w załączniku nr 6. 

 

➢ Dziewczęta/Chłopcy  2008 i młodsze: 

 

Proponowany system rozgrywek: 

a) w dwóch grupach - turniejowy: każdy z każdym 

b) czas gry wynosi 2x18 minut, z przerwą 10 minut 

e) po turniejach grupowych dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 

turnieju finałowego (gospodarz turnieju finałowego zostanie wyłoniony  

w drodze losowania). 

 

Terminarze rozgrywek dla tych kategorii zostanie przedstawiony pod koniec września. 

Rozgrywki w kategorii dziewcząt/chłopców kończą się na etapie wojewódzkim. 
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Pozostałe zasady udziału w rozgrywkach wojewódzkich określa Regulamin Rozgrywek 

Młodzieżowych Piłki Ręcznej w Województwie Lubelskim w sezonie 2020/2021, który 

zostanie przesłany niezwłocznie po otrzymaniu od ZPRP Zasad Rozgrywek Młodzieżowych 

obowiązujących w sezonie 2020/21. 

 

2. W imieniu KGiD LZPR informuję, że przyjmowane są zgłoszenia do rozgrywek Pucharu 

Polski Kobiet i Mężczyzn na szczeblu wojewódzkim. 

 

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim obligatoryjnie muszą wziąć udział 

zespoły I Ligi:  

I Liga Kobiet: MKS AZS UMCS Lublin 

I Liga Mężczyzn: Azoty-Puławy II, MKS Padwa Zamość, AZS AWF Biała Podlaska 

 

Wstępne zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 18 września 2020 r. 

Z obowiązku potwierdzenia zgłoszenia zwolnione są w/w kluby I Ligi. 

Termin losowania zostanie ogłoszony po terminie przyjmowania zgłoszeń. 

O wynikach losowania wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie 

LZPR. 

 

3. W imieniu KGiD LZPR przypominam/informuje, że: 

A. Dnia 11 września mija termin opłacenia składki członkowskiej do LZPR. Brak 

uiszczenia opłaty składki członkowskiej LZPR będzie jednoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Lidze Wojewódzkiej w sezonie 2020/21. 

Dowód opłaty składki członkowskiej LZPR należy zamieścić w systemie 

elektronicznym ESZR w celu potwierdzenia udziału przez KGiD LZPR. 

B. W Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP (ESZR ZPRP) 

został już utworzony nowy sezon rozgrywkowy 2020/2021 i Kluby powinny 

samodzielnie przypisywać do niego zgłoszenie przez siebie zespoły, a w następnej 

kolejności zawodniczki, zawodników i osoby towarzyszące. 

C. Od sezonu 2020/2021 nadawanie/przedłużanie licencji zawodniczych będzie 

następowało po kompletnym uzupełnieniu szczegółowych danych w ESZR ZPRP 

– dotyczy głównie nr PESEL, zdjęcia, wagi, wzrostu i pozycji na boisku. 
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D. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia oraz na podstawie art. 31m ust.1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374. 2 z późn. 

zm.) ZPRP potwierdza, że będzie w pełni respektował orzeczenia lekarskie wydane 

w ramach wstępnych, okresowych, kontrolnych badań lekarskich, których ważność 

upłynęła po 7 marca 2020 r. 

W związku z powyższym ZPRP stoi na stanowisku iż wszyscy zawodnicy  

i zawodniczki winni wykonać badania najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. 

 

 

Z pozdrowieniami 

        Edyta Danielczuk 

        Przewodnicząca KGiD LZPR 

          /-/ 
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