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Lublin, dn. 25 sierpień 2020 r.

KOMUNIKAT NR 1/2020/2021
Komisja Gier i Dyscypliny LZPR z dn. 25.08.2020 r.

Komunikat zawiera:
1. Informacje dotyczące zmian organizacyjnych w sezonie 2020/2021.
2. Informacje dotyczące składki członkowskiej LZPR w sezonie 2020/2021.
3. Zasady przedłużania licencji trenerskich C na sezon 2020/2021.
4. Sprawy porządkowe dotyczące sezonu 2020/2021.

Instytucje i firmy wspierające lubelską piłkę ręczną

1. W imieniu Komisji Gier i Dyscypliny LZPR poniżej przedstawiam Państwu zmiany organizacyjne
dotyczące sezonu 2020/21:
A. KGiD LZPR informuje, że w nowym sezonie 2020/21 będzie obowiązek uzupełnienia
numeru PESEL w systemie elektronicznym ESZR ZPRP przy każdym zawodniku
uczestniczącym w rozgrywkach młodzieżowych. Opcja ta będzie dostępna w zakładce
‘SZCZEGÓŁY/EDYCJA’ danego zawodnika. W przypadku braku wpisu numeru
PESEL przy zawodniku, KGiD LZPR nie będzie mogło wydać licencji na nowy sezon
2020/21.
B. KGiD LZPR informuje, że w nowym sezonie 2020/2021, według wytycznych ZPRP,
każdy protokół meczowy będzie musiał być uzupełniony w systemie elektronicznym
ESZR ZPRP. Nie będzie możliwości dopisywania zawodników długopisem.
Niepoprawny wpis do protokołu meczowego będzie skutkował karą porządkową.
C. KGiD LZPR informuje, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych
i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.,
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Skan orzeczeń lekarskich powinien być zmieszczony w systemie elektronicznym
ESZR ZPRP.
2. W imieniu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej informuję, że zgodnie z uchwałą Zarządu LZPR
8/23/2020 z dnia 23.08.2020 r., wysokość składki członkowskiej w sezonie 2020/2021 będzie
obliczana wg wzoru:
= 250 zł + (n x a) + (n x b) + (n x c), gdzie n stanowi liczbę zespołów, zaś a / b / c stanowi kwotę
dotyczącą kategorii wiekowej zgłaszanych/ego zespołu:
..a. 300 zł - Juniorka/Junior, Juniorka Młodsza/Junior Młodszy,
..b. 200 zł - Młodzik /Młodziczka,
..c. 50 zł - Dzieci /Dziewczęta i Chłopcy/.
Dowód wpłaty należy wprowadzić do systemu elektronicznego ESZR ZPRP. Brak uiszczenia
składki członkowskiej w terminie powoduje zwiększenie składki o 50 zł.
Opłaty składki należy dokonać na poniższy nr konta LZPR do dnia 11 września 2020 r.
76 1020 3147 0000 8802 0075 4408 (PKO Bank Polski).
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W przypadku braku uiszczenia opłaty składki członkowskiej LZPR będzie jednoznaczne
z rezygnacją z udziału w Lidze Wojewódzkiej w sezonie 2020/2021.
3. W imieniu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej informuję, że działając na podstawie przyjętego w
dniu 2.07.2020 r. wniosku Kolegium Prezesów WZPR, Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej
postanawia o odstąpieniu od organizacji kursokonferencji dla nauczycieli, instruktorów i trenerów
uprawniającej do otrzymania licencji C na sezon 2020/21.
Wydanie licencji trenerskiej C na sezon 2020/2021 odbywać się będzie na obowiązujących
zasadach zawartych w Regulaminie wydawania licencji trenerskich w ZPRP, z wyłączeniem
obowiązku odbycia kursokonferencji.
4. KGiD LZPR przypomina/informuje, że/o:
A. Szczegółowe terminarze rozgrywek młodzieżowych w nadchodzącym sezonie zostaną
przedstawione po opublikowaniu Zasad rozgrywek młodzieżowych ZPRP, natomiast
wstępne projekty zostaną rozesłane do klubów do dnia 05/06.09.2020 r. Przypuszczalna
data rozpoczęcia rozgrywek w kategorii Junior/Juniorka/Junior Młodszy/Juniorka Młodsza to
26/27.09.2020 r.

B. Obowiązkiem każdego Klubu przed przystąpieniem do rozgrywek ligi wojewódzkiej jest
opłacenie składki członkowskiej ZPRP w wysokości 100 zł na konto Polskiego
Związku Piłki Ręcznej. Potwierdzenie dokonania opłaty składki członkowskiej należy
zamieścić w systemie elektronicznym ESZR ZPRP.
C. Wszystkie mecze w rozgrywkach wojewódzkich powinny odbywać się w obiektach
zweryfikowanych przez Kolegium Ligi LZPR. W celu rozpoczęcia procedury
weryfikacji hali sportowej proszę o przesyłanie wypełnionego arkusza weryfikacji
wraz z wymaganymi zdjęciami na adres mailowy: kgid@lzpr.pl.
Mecz, który odbędzie się na obiekcie niezweryfikowanym przez LZPR będzie
zatwierdzony jako walkower dla gospodarza zawodów.

Z pozdrowieniami
Edyta Danielczuk
Przewodnicząca KGiD LZPR
/-/
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