
PRZEPISY KWALIFIKACYJNE DLA ZAWODNIKÓW  

 

 

      & 1  

Podstawowe zasady  

Niniejsze przepisy kwalifikacyjne Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej w Krakowie 

(MZPR) mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zawodniczek i zawodników 

uprawiających wyczynowo piłkę ręczną . 

 

       & 2 

Status zawodnika  

Zawodnicy organizacji zgłoszonych do MZPR maja status zawodników niekontraktowych lub 

zawodników kontraktowych z zawodowcami włącznie. 

 

      & 3 

Zawodnicy niekontraktowi  

Zawodnicy nie mają podpisanej umowy z ich klubem , MZPR lub ZPRP i nie otrzymują 

więcej niż zwyczajowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach są 

nazywani zawodnikami niekontraktowymi . Zwyczajowe koszt , których pokrywanie nie ma 

wpływu na status zawodnika obejmują koszty podróży , przejazdów i zakwaterowania , 

odzieży sportowej , ubezpieczenia oraz udziału w treningach. 

 

      & 4 

Zawodnicy kontraktowi 

Zawodnicy otrzymujący od klubów więcej niż zwyczajowe pokrycie kosztów , o których 

mowa w  3 muszą mieć podpisaną umowę z ich klubem ,MZPR lub ZPRP . Tacy zawodnicy 

są nazywani kontraktowymi. Wszyscy zawodnicy kontraktowi muszą być w posiadaniu 

podpisanej umowy z ich klubem. Umowy określające prawa i obowiązki obu stron winne być 

zawierane na ustalony w umowie okres – nie krótszy niż 6 miesięcy. Umowa musi być 

sporządzona wg obowiązującego wzoru (załącznik nr 1) w dwóch egzemplarzach z czego 

jeden egzemplarz otrzymuje zawodnik , a drugi  klub . Umowa wygasa po upływie okresu na 

jaki została zawarta . Zawodnik junior również może być zawodnikiem kontraktowym , przy 

czym jeżeli jest niepełnoletni umowa musi być podpisana również przez jego rodziców lub 

opiekunów prawnych .  

Jeżeli zawodnik podpisze dwa lub więcej kontraktów (z wyjątkiem wypożyczenia) , to 

wówczas za ważny uważa się ten z nich , który został zawarty zgodnie z przepisami prawa i 

jako pierwszy przedstawiony w rozumowaniu n/przepisów lub Regulaminu zmiany barw 

klubowych . 

W przypadku zaistnienia sporu między stronami takiej umowy jej odpis ma być udostępniony 

MZPR . 

Do umów zawieranych z zawodnikami przez kluby mogą być dodawane postanowienia 

specyficzne dla danego klubu , o ile nie są one sprzeczne z niniejszymi przepisami . 

Zawodnik Kontraktowy może w trakcie trwania kontraktu zawrzeć kontrakt z innym klubem , 

opiewający na okres następujący po terminie wygaśnięcia kontraktu z jego obecnym klubem 

lub za zgodnym porozumieniem zainteresowanych stron – to jest  zawodnika , klubu 

macierzystego i klubu , do którego zawodnik ma przejść ( w tym przypadku wysokość 

ekwiwalentu kluby ustalają na drodze negocjacji).  

 

 

 



      & 5 

Zawodnicy zawodowi  

Zawodnikami zawodowymi określa się tych zawodników kontraktowych , dla których gra w 

piłkę ręczna stanowi główne źródło utrzymania . 

Przepisy ,o których mowa w & 4 , stosuje się również w stosunku do zawodników 

zawodowych . 

 

      & 6 

Dopuszczenie do gry wyczynowej  

Udział w rozgrywkach i zawodach oficjalnie uznawanych przez ZPRP mogą brać wyłącznie 

zawodnicy dopuszczeni do wyczynowego uprawiania piłki ręcznej . 

Dopuszczenie zawodnika do gry wyczynowej uzyskuje się jeżeli zawodnik : 

 został po raz pierwszy w karierze zarejestrowany jako uprawiający piłkę ręczną , 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , przez klub będący członkiem 

MZPR , 

 który zmienił barwy klubowe , jest w posiadaniu świadectwa transferu (patrz: 

”Regulamin zmiany barw klubowych”) , 

 w ciągu 24 miesięcy nie uczestniczył w rozgrywkach i zawodach jako reprezentant 

organizacji będącej członkiem ZPRP. 

 

Niniejsze przepisy uchwalone przez Zarząd MZPR obowiązują od sezonu 2009/2010 i muszą 

być bezwzględnie przestrzegane przy zawieraniu od powyższego terminu umów-kontraktów . 

 


