ZAŁACZNIK NR 2 DO REGULAMINU ROZGRYWEK DZPR
KARY PORZĄDKOWE
1. Postanowienia ogólne
1.1 Za nieprzestrzeganie „Przepisów gry w piłkę ręczną”, regulaminów i
zarządzeń podmiotów prowadzących rozgrywki oraz niniejszych zasad kluby,
zawodnicy i osoby towarzyszące będą karane z zasadami określonymi w
niniejszym rozdziale
1.2 Wysokość najwyższej kary ustala Zarząd i wynosi 3 000,oo.
1.3 Nałożona na Klub kara grzywny musi być wpłacona zgodnie z podanym
terminem płatności, przy czym musi obowiązywać zasada płatności grzywny
w terminie do 14 dni od daty podanej decyzji.
1.4 Brak wpłaty grzywny w wyznaczonym terminie powoduje automatyczną
weryfikację wszystkich rozegranych meczów danego Klubu jako walkower na
korzyść drużyn przeciwnych, podwojenie kary grzywny oraz wniosek do Zarządu
o zawieszenie Klubu w prawach członka DZPR i ZPRP.
1.5 Składanie odwołań od nałożonej kary grzywny, nie zwalnia Klubu od
obowiązku jej wpłacenia w wyznaczonym terminie.
1.6 Wycofanie wniosku o zawieszenie w prawach członka DZPR i ZPRP następuje
automatycznie z dniem następnym, od daty dokonania wpłaty grzywny
zwiększonej dwukrotnie. Od tego dnia, mecze rozgrywane przez drużyny tego
Klubu będą weryfikowane zgodnie z wynikiem uzyskanym podczas zawodów.
2. Kary dla zawodników
2.1 KGiD DZPR będzie orzekał następujące kary porządkowe za przewinienia
zawodników w rozgrywkach :
- wybitnie niesportowe zachowanie się tj. w przypadkach naruszeń przepisów
gry podlegających karaniu na podstawie przepisu 8:10 „Przepisów gry w piłkę
ręczną” – kara odsunięcia od udziału od 1 do 6 zawodów mistrzowskich;
- szczególnie niebezpieczne, brutalne zagrania lub wyjątkowo lekkomyślne
zachowanie wobec przeciwnika podlegające karaniu na podstawie przepisu 8:6,
stwierdzone przez sędziów lub gdy uszło one ich uwadze lub zostało przez nich
nieadekwatnie ocenione – po analizie zapisu cyfrowego na płycie DVD nagranego
przez przedstawiciela klubów i zasięgnięciu opinii KS DZPR – kara odsunięcia od
1 do 6 zawodów mistrzowskich;
- niesportowe zachowanie przed lub po zawodach, w sytuacjach wskazanych
w przepisie 16:11, opisane przez sędziów w protokole zawodów lub pisemnym
sprawozdaniu – kara odsunięcia od 2 do 6 zawodów mistrzowskich.
2.2 Odsunięcie od określonej liczby zawodów dotyczy liczby kolejnych zawodów
danej klasy rozgrywek mistrzowskich i rozgrywek o Puchar Polski. Zawodnikowi
zalicza się zawody w dwóch kategoriach, w których został zgłoszony do
rozgrywek. W tym czasie zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach
mistrzowskich, w żadnej grupie wiekowej.

3. Kary dla trenerów i osób towarzyszących
3.1 KGiD będzie orzekał następujące kary dla trenerów i osób towarzyszących :
- trzecia żółta kartka– kara grzywny dla klubu;
150,oo
- szósta żółta kartka– kara grzywny dla klubu;
200,oo
- dziewiąta żółta kartka– kara grzywny dla klubu;
300,oo
- dwunasta żółta kartka– kara grzywny dla klubu;
450,oo
- drugie wykluczenie na 2 minuty kara grzywny dla klubu;
150,oo
- trzecie wykluczenie na 2 minuty kara grzywny dla klubu;
200,oo
- czwarte wykluczenie na 2 minuty kara grzywny dla klubu;
300,oo
- piąte i kolejne wykluczenie na 2 minuty kara grzywny dla klubu;
450,oo
- pierwsza czerwona kartka – odsunięcie od udziału w co najmniej
pierwszym kolejnym meczu mistrzowskim + kara grzywny dla klubu 150,oo
- druga czerwona kartka – odsunięcie od udziału w co najmniej
dwóch kolejnych meczów mistrzowskich + kara grzywny dla klubu 200,oo
- trzecia czerwona kartka – odsunięcie od udziału w co najmniej trzech
kolejnych meczów mistrzowskich + kara grzywny dla klubu
250,oo
- czwarta czerwona kartka – odsunięcie od udziału w co najmniej
pięciu kolejnych meczów mistrzowskich + kara grzywny dla klubu
500,oo
- niesportowe zachowanie przed, w trakcie i po zawodach – kara
odsunięcia od 1 do 6 zawodów i kara porządkowa dla klubu
100,oo -600,oo
- wybitnie niesportowego zachowanie przed, w trakcie i po zawodachkara odsunięcia od 2 do 10 zawodów i kara porządkowa dla klubu
500,oo ÷ 1000,oo
- brak obowiązującej licencji trenerskiej – kara zgodnie
z Regulaminem przyznawania licencji trenerskich
- za przebywanie w strefie zmian osoby nieuprawnionej – kara
porządkowa dla klubu
150,oo
 Nieprzestrzeganie zakazu gry bez kleju winno być traktowane jako
niesportowe zachowanie osoby odpowiedzialnej za zespół i karane progresywnie.
Takie zachowanie podlega opisowi w protokole zawodów.
 Brak obowiązującej licencji trenerskiej – kara zgodnie z „Regulaminem
przyznawania licencji trenerskich”.
 Otrzymana czerwona kartka nie anuluje wcześniej otrzymanych niższych kar.
 Za poświadczenie nieprawdy w dokumentach zgłoszeniowych zespołu
przedstawionych do weryfikacji – KGiD DZPR złoży wniosek do Komisji
Dyscyplinarnej ZPRP o ukaranie minimum roczną dyskwalifikacją
 Klub piłki ręcznej, którego reprezentantom zostały przedstawione przez organy
ścigania zarzuty dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego,
przedstawiciela klubu lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie 3000,oo
 W przypadku naruszenia przepisów antydopingowych stosowane będą sankcje
wynikające z przepisów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) – nałożone
przez KD ZPRP.

Objaśnienie:

Lista zabronionych środków farmakologicznych i metod opublikowana jest

na stronie internetowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie –
www.antydoping.pl
Ponadto na tej stronie opublikowany jest Kodeks WADA regulujący sprawy
dopingu w sporcie, w tym sankcje za jego stosowanie, które przewiduje również
regulamin IHF.
 Kara odsunięcia dotyczy wszystkich kategorii wiekowych, również seniorów
tzn. jeżeli zawodnik dostał karę w juniorach młodszych, a jest zgłoszony do
juniorów i seniorów to w tych rozgrywkach również nie może brać udziału
 Kara dyskwalifikacji nie może być zmniejszona
 W przypadku wysoce niesportowego zachowania kara może być zwiększona
o 100% / kara grzywny i kary porządkowe /
 Niesportowe zachowanie po zawodach, opisane w protokole zawodów
lub w dodatkowym opisie sędziów, traktowane będzie jako kartka czerwona
 Do opisu lub uwag w protokole zawodów, lub poza nim, kluby mogą złożyć
odwołanie w terminie 7 dni. O opisie należy zawiadomić osobę odpowiedzialną
za drużynę.
 Kartki żółte z poprzedniego sezonu nie są zaliczane do sezonu następnego
4. Kary grzywny dla Klubów
4.1 KGiD będzie orzekał następujące kary za przewinienia Klubów :
- Brak zawiadomienia o zawodach
100,oo
- Brak tablicy wyników
50,oo
- Nieczytelne wypełnienie lub skreślenia w protokole zawodów
50,oo
- Brak estetycznych, jednolitych strojów
50,oo
- Nie przekazanie wyniku zawodów do biura Okręgu
50,oo
- Brak odpowiedzi /korespondencji/ na pisma Okręgu
50,oo
- Nieterminowe przysłanie protokołu
100,oo
- Opóźnienie zawodów z winy zespołu
200,oo
- Wycofanie drużyny w trakcie rozgrywek
1000,oo
- Oddanie meczu walkowerem
500,oo
- Za nieprzestrzeganie § 2.3
300,oo
- Udział w meczu nie zgłoszonego, nie uprawnionego zawodnika –
walkower dla przeciwnika + kara grzywny
500,oo
- Rozegranie meczu w innym terminie, bez zgody KGiD
200,oo
- Brak dokumentów wymaganych zgodnie z §4 pkt. 4.2
100,oo
- Brak zabezpieczenia medycznego na zawodach
150,oo
- Nieprzestrzeganie Regulaminu Rozgrywek
150,oo
- Brak oryginału protokołu
200,oo
- Brak obowiązującej licencji zawodnika lub osoby towarzyszącej
100,oo
- Niedociągnięcia organizacyjne wynikające z § 4.2 Regulaminu Rozgrywek
– kara grzywny
pierwsza 300,oo
druga
600,oo
trzecia
900,oo

5. Kary dyscyplinarne nakładane przez Komisję Dyscyplinarną ZPRP
1) za przewinienia zawodników: w przypadkach szczególnie drastycznych
i rażących – kara odsunięciu od udziału w nie mniej niż 10 kolejnych zawodach;
2) za przewinienia trenerów i pozostałych osób towarzyszących:
a) w przypadkach wybitnie niesportowego zachowania się przed, w trakcie lub
po zawodach lub po – kara przy odsunięciu od udziału w nie mniej niż 10
kolejnych zawodach mistrzowskich + grzywnę dla klubu w wys. od 1.000 zł. do
2.000 zł.;
b) samowolne opuszczenie boiska przez zespół w trakcie zawodów
mistrzowskich:
- osoba odpowiedzialna za zespół – dyskwalifikacja na okres 1-go roku
do 2 lat;
- klub – kara grzywny 2.000,00 PLN.
c) za przebywanie w strefie zmian osoby zdyskwalifikowanej – karę
dyskwalifikacji dodatkowej na okres od 1 do 3 miesięcy + grzywnę dla klubu
w wys. 500 zł.;
3) za przewinienia klubów:
a) brak porządku na widowni – karę grzywny w wys. 300 zł. w pierwszym
przypadku, w kolejnych przypadkach – w wys. 1.000 zł.;
b) brak porządku na obiekcie sportowym zagrażający bezpieczeństwu
uczestników zawodów – karę grzywny w wys. do 2.000 zł.
Zatwierdzone przez Zarząd DZPR 10.09.2015 roku

