LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin | tel. 81 464 39 44 | fax.: 81 524 45 48
kgid@lzpr.pl | www.lzpr.pl
KRS 0000351701 | NIP 712-320-53-12 | REGON 060600561
Bank PKO BP S.A. o/Lublin nr 76 1020 3147 0000 8802 0075 4408

Lublin, dn. 10 stycznia 2021 r.

Komunikat nr 07/2020/2021
ZASADY BARAŻY W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH LZPR
ORAZ KWALIFIKACJI DO ROZGRYWEK ZPRP
zatwierdzone uchwałą Zarządu LZPR nr 11/05/2019 z dnia 6.11.2019 r.
1. Na podstawie zapisów Zasad rozgrywek młodzieżowych ZPRP oraz Regulaminu rozgrywek
młodzieżowych LZPR zostają przyjęte poniższe (postanowienia) dot. wojewódzkich rozgrywek
barażowych LZPR, z udziałem dwóch, trzech lub czterech drużyn.
a) W przypadku konieczności przeprowadzenia rozgrywek barażowych z udziałem dwóch
drużyn, rozgrywki te zostaną przeprowadzone wg systemu – jeden mecz bez rewanżu:
✓ gospodarzem meczu będzie klub, którego drużyna zajęła drugie miejsce w zasadniczej
części rozgrywek;
✓ czas gry 2 x 30 minut z 10-cio minutową przerwą;
✓ mecz musi się zakończyć zwycięstwem jednej z drużyn. Jeżeli w podstawowym czasie gry
wynik jest nierozstrzygnięty, to o wyłonieniu zwycięzcy decydują rzuty karne
wykonywane w seriach po 5 rzutów (każda drużyna);
✓ awans do 1/16 Mistrzostw Polski uzyskuje zwycięzca meczu barażowego
a w przypadku przyznania LZPR dodatkowego miejsca w 1/16 MP w danej kategorii
będzie to drużyna, która zajmie II miejsce w zawodach barażowych.
b) W przypadku konieczności przeprowadzenia rozgrywek barażowych z udziałem trzech drużyn
rozgrywki te zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym” - bez rewanżu, w ramach
jednodniowego turnieju;,
✓ organizatorem tego turnieju, będzie klub, którego drużyna zajęła drugie miejsce
w zasadniczej części rozgrywek, z następującą kolejnością spotkań:
✓ mecz nr 1 – gospodarz turnieju vs drużyna uprawniona do barażu, która zajęła niższe
miejsce w rozgrywkach zasadniczych;
✓ mecz nr 2 – pozostałe dwie drużyny uprawnione do barażu;
✓ mecz nr 3 – gospodarz turnieju vs drużyna uprawniona do barażu, która zajęła wyższe
miejsce w rozgrywkach zasadniczych;
✓ czas gry 2 x 25 minut z 10-cio minutową przerwą – czas przerwy pomiędzy
poszczególnymi spotkaniami – 20 minut;
✓ w zaistniałej sytuacji awans do rozgrywek na szczeblu ZPRP poza drużyną, która zajmie
pierwsze miejsce w rozgrywkach wojewódzkich, wywalczy z II-go miejsca zwycięzca
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spotkań barażowych, natomiast w przypadku przyznania LZPR dodatkowego miejsca
w 1/16 MP w danej kategorii, będzie to drużyna, która wywalczy II miejsce w barażach.
c) W przypadku konieczności przeprowadzenia rozgrywek barażowych z udziałem czterech
drużyn – rozgrywki te zostaną przeprowadzone systemem „pucharowym” - bez rewanżu,
w ramach jednodniowego turnieju:
✓ organizatorem tego turnieju, będzie klub, którego drużyna zajęła drugie miejsce
w zasadniczej części rozgrywek, z następującą kolejnością spotkań:
✓ półfinał nr 1 - gospodarz turnieju vs drużyna uprawniona do barażu, która zajęła najniższe
miejsce w rozgrywkach zasadniczych;
✓ półfinał nr 2 - pozostałe dwie drużyny uprawnione do barażu;
✓ mecz o 3 miejsce – przegrany z półfinału nr 1 vs przegrany z półfinału nr 2;
✓ finał - zwycięzca z półfinału nr 1 vs zwycięzca z półfinału nr 2;
✓ czas gry 2 x 25 minut z 10-cio minutową przerwą – czas przerwy pomiędzy
poszczególnymi spotkaniami – 20 minut;
✓ w zaistniałej sytuacji awans do rozgrywek na szczeblu ZPRP poza drużyną, która zajmie
pierwsze miejsce w rozgrywkach wojewódzkich, wywalczy z II-go miejsca zwycięzca
spotkań barażowych, natomiast w przypadku przyznania LZPR dodatkowego miejsca
w 1/16 MP w danej kategorii, będzie to drużyna, która wywalczyła II miejsce w barażach.
2. Komisja Sędziowska LZPR wyznaczy obsadę sędziowską.
3. Kluby będące gospodarzami zawodów pokrywają wszelkie koszty ich organizacji. Kluby
przyjezdne pokrywają wszelkie koszty związane z uczestnictwem swojej drużyny w zawodach
w charakterze gości.
4. Powyższe ustalenia dotyczą rozgrywek barażowych we wszystkich kategoriach wiekowych
począwszy od sezonu 2019/2020 do odwołania.
5. W pozostałych sprawach organizacyjnych obowiązują Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP
na sezon 2020/2021, w szczególności załącznik nr 2 do tych Zasad.
6. W przypadku konieczności zorganizowania rozgrywek z większą liczbą drużyn zostaną
zastosowane dodatkowe ustalenia (postanowienia).

Z poważaniem
Przewodnicząca KGiD LZPR
/-/
Edyta Danielczuk
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