ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9

Fax (42) 6740275 www.lodzkizpr.pl e-mail: lodz@zprp.org.pl

Komunikat Nr 01/2014/2015
KOMISJI GIER i DYSCYPLINY
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Komunikat zawiera:

I. Zarządzenia i informacje ŁZPR
NIP 725-18-42-898; REGON 473069703
Konto bankowe: ING Bank Śląski o/Łódź, nr 28 1050 1461 1000 0022 6381 0448

I.

Zarządzenia i informacje ŁZPR

A. KGiD ŁZPR podaje adres siedziby Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej:
Łódzka Federacja Sportu
tel. / fax: 0 42 678 27 66;
Łódzki Związek Piłki Ręcznej
91-427 Łódź ul. Kamińskiego 7/9
biuro jest czynne (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w dniach:
czwartek godz. 1600 - 1700
adres e-mail : lodz@zprp.org.pl
Wyniki, Regulaminy, Informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.lodzkizpr. pl
B. Telefony kontaktowe w sprawie rozgrywek:
referent obsady Komisji Sędziowskiej ŁZPR –Mirosław Dukat tel. 602 712 006
przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny ŁZPR – Wojciech Kuliński tel. 503 157 117
C. KGiD ŁZPR informuje, że w rozgrywkach obowiązują:
– Przepisy gry w piłkę ręczną,
– Zasady rozgrywek młodzieżowych na sezon 2014 / 2015,
– Uchwały, decyzje i zarządzenia wykonawcze Komisji Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP, Zarządu
ŁZPR oraz Komisji Gier i Dyscypliny ŁZPR
D. Podział na kategorie wiekowe w sezonie 2014 / 2015:
a. Junior / Juniorka - roczniki 1996 i 1997
b. Junior mł. / Juniorka mł. - roczniki 1998 i 1999
c. Młodzik / Młodziczka - roczniki 2000 i 2001
d. Chłopcy / Dziewczęta – 2002 i młodsi.
W najbliższym sezonie dopuszcza w rozgrywkach juniorów i juniorek się uczestniczenie
w meczu 5 zawodników / zawodniczek z kategorii bezpośrednio młodszej.
W pozostałych kategoriach dopuszcza się uczestniczenie w meczu 3 zawodników / zawodniczek
z kategorii bezpośrednio młodszej. Do protokołu można wpisać 16 zawodników.
E. KGiD ŁZPR informuje, iż do dnia 31 sierpnia br. należy zgłaszać zespoły młodzieżowe do
rozgrywek wojewódzkich. W związku z powyższym Kluby zobowiązane są do przesłania w ww.
terminie oficjalnych zgłoszeń zespołów do rozgrywek. Zgłoszenie musi zawierać:
1. Nazwę zespołu pod jaką występować będzie w rozgrywkach.
2. Aktualne dane kontaktowe klubu : adres klubu, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby do
kontaktów, aktualny adres e-mail Klubu.
3. Adres hali, na której będą się odbywały mecze.
4. Ilość zgłaszanych zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Do każdego zgłaszanego
zespołu proszę podać osobę za zespół odpowiedzialną oraz aktualne dane kontaktowe do Niej
(telefon i ew. adres e-mail).
Zgłoszeń należy dokonywać na właściwym druku jedynie drogą elektroniczną na adres ŁZPR lodz@zprp.org.pl

F. Na podstawie zgłoszeń do rozgrywek zostaną wystawione rachunki za wpisowe do rozgrywek..
Opłaty związane z rozgrywkami wynoszą:
1. Opłata za licencję trenerską – 150 zł
2. Wpisowe do rozgrywek – 250 zł za każdy zgłoszony zespół niezależnie od kategorii wiekowej
Zespoły zgłoszone w kategorii dzieci (dziewczęta i chłopcy) oraz trzecie i kolejne zespoły z tego
samego klubu w tej samej klasie rozgrywkowej są zwolnione z opłaty wpisowego do rozgrywek.
G. KGiD ŁZPR prosi o przesłanie informacji o planowanych wyjazdach na turnieje towarzyskie w trakcie
sezonu oraz o niedostępności hal, co pozwoli, w ramach możliwości, na dopasowanie kalendarza rozgrywek
i uniknięcie przekładania spotkań.

H. Utrzymane zostały przepisy Regulaminu rozgrywek młodzieżowych :
1. Dla właściwej kontroli przestrzegania powyższego punktu zaleca się wpisywanie do
protokołu po nazwisku i imieniu dwóch końcowych cyfr roku urodzenia.
2. Utrzymuje się zakaz używania kleju do piłek w rozgrywkach młodziczek, młodzików
i dzieci na wszystkich etapach rozgrywek.
3. W trakcie jednego sezonu rozgrywkowego zawodnik może wystąpić jedynie w dwóch
kategoriach wiekowych.
4. Wszystkie osoby towarzyszące zespołowi, znajdujące się w strefie zmian zobowiązane są
posiadać ważną licencję trenerską lub licencję osoby towarzyszącej.
I. KGiD ŁZPR prosi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski seniorów mężczyzn i kobiet. Zgłoszeń proszę dokonywać pocztą elektroniczną na adres ŁZPR. System
rozgrywek wojewódzkich Pucharu Polski zostanie opracowany po zamknięciu listy zgłoszeń.
Zgłoszenia proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 10 września.
J. KGiD ŁZPR informuje, iż losowanie rozgrywek wojewódzkich sezonu 2014 / 2015 połączone
z podsumowaniem sezonu 2013/2014 odbędzie się 15 września br. o godz. 17:00 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi, ul. Kilińskiego 159/163.
K. KGiD ŁZPR informuje, iż kursokonferencja dla szkoleniowców w celu uzyskania licencji
trenerskiej C odbędzie się w dniach 5-6 września br. Na obiektach UKS Anilana – Łódź, ul.
Sobolowa 1. Na zgłoszenia czekamy pod adresem lodz@zprp.org.pl do dnia 31 sierpnia br. Koszt
udziału w kursokonferencji uzależniony będzie od ilości uczestników.

Przewodniczący KGiD ŁZPR
/ - / Wojciech Kuliński

