
   

 

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ 

50 – 529   Wrocław,   ul. Borowska 1-3 

tel/fax  071 / 367 79 28   tel  071 / 33 79 321 

NIP  899 – 24 – 46 – 222 

e-mail:   dzpr@dzpr.eu       www.dzpr.eu 

Konto: Dolnośląska Federacja Sportu  Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0002 2730 5164  
=============================================================================  

       

KOMUNIKAT NR 4/2019/2020 
Komisji Gier i Dyscypliny DZPR   

z dnia 02.09.2019 

 
 

Informacje o rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2019/2020 
 

 

1. W dniu 02.09.2019 r. w Świdnicy odbyło się losowanie rozgrywek DZPR 

 

2. Terminarz rozgrywek znajdują się na stronie: 

http://dzpr.eu/losowanie-rozgrywek-mlodziezowych/ 

 

3. Przypominamy o uiszczeniu opłat za udział w rozgrywkach w sezonie 

2019/2020  i składki członkowskiej DZPR. 

 

4. Termin płatności  minął 24.08.2019 r. 

 

5. Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto: 

 

                                    Dolnośląska Federacja Sportu  

    Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0002 2730 5164 

                     dopisek  w treści przelewu ( piłka ręczna) 

 

6. Kluby, które umieszczą drużyny w systemie ESZR na sezon 2019/2020 

proszone są o przesłanie maila z informacją o potwierdzenie drużyny  lub 

nadanie nowej licencji zawodniczej christg1970@gmail.com 
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7. Oprócz rozgrywek dzieci ( chłopców, dziewcząt 2007/08 ) nie dopuszcza się 

innych protokołów niż te wygenerowane z ESZR ZPRP 

 

8. Nie ma potrzeby posiadania na zawodach  licencji trenerskiej  - wystarczy lista 

wygenerowana z ESZR ZPRP 

 

9. Wynik końcowy, wynik do przerwy oraz ilość widzów -  proszę przesyłać sms 

bezpośrednio po meczu na numer telefonu 602 120 659,  skan protokołu PDF 

należy umieścić w załączniku meczowym w systemie ESZR 

 

10. Turnieje dzieci/dziewczynek i dzieci/chłopców  

 

 rozgrywane są w systemie turniejów 

 czas gry 2x 15 minut  

 przerwa 5 minutowa 

 jeden czas na połowę meczu 

 

11. Komisja KGiD DZPR przypominana o zapoznaniu się z obowiązkami 

gospodarza, który jest zawarty w Regulaminie Rozgrywek DZPR   

 

12. Rozgrywki barażowe będą odbywały się zgodnie z przyjętym systemem 

zawartym w Regulaminie Rozgrywek DZPR w punkcie 2.14. Został on 

zaakceptowany przez Dyrektora ds. rozgrywek  M. Bauma. 

 

 

 
Przewodniczący KGiD DZPR 

Grzegorz Christ 


