Regulamin rozgrywek
Małopolskiej Ligi Seniorów w piłce ręcznej mężczyzn
w sezonie 2018/19
1. Do udziału uprawnieni są w formule otwartej zawodnicy kategorii senior, junior i junior
młodszy.
2. W zespołach uczestniczyć mogą zawodnicy własnego Klubu oraz dodatkowo zawodnicy
innych Klubów, którzy na okres rozgrywek MLS wypożyczeni są na zasadzie pisemnej zgody
Klubu macierzystego na udział w tych rozgrywkach. Pisemna zgoda (z pieczątką i podpisem
osoby odpowiedzialnej Klubu macierzystego) ma przez cały okres rozgrywek pozostać
w dyspozycji osoby odpowiedzialnej za zespół i być okazywana na żądanie sędziów
i przedstawicieli KGiD MZPR - organu prowadzącego rozgrywki.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest spełnienie warunków punktu 2
oraz właściwy stan zdrowia potwierdzony przez:
• dla zawodników do ukończenia wieku juniora - aktualne badania lekarskie
lekarza sportowego przychodni sportowo-lekarskiej
• dla zawodników starszych - jak wyżej, ew. indywidualne oświadczenie o stanie
zdrowia i podjęciu rywalizacji sportowej na własne ryzyko (na druku MZPR).
W/w dokumenty bezwzględnie w formie oryginału muszą być przedstawione przed
meczem sędziom prowadzącym zawody przez osobę odpowiedzialną za zespół, pod
warunkiem niedopuszczenia zawodnika do zawodów.
4. Conajmniej jedna z osób towarzyszących musi posiadać licencję (trenera lub osoby
towarzyszącej) wydaną przez macierzysty OZPR.
5. Zgłoszenie zespołu na liście zgłoszeń (druk w załączeniu) należy przesłać przed pierwszym
meczem na adres mailowy: kgid@mzpr.pl (wersja elektroniczna) i do siedziby MZPR (wersja
papierowa).
6. Wpisowe do rozgrywek w wysokości 150 zł wnoszą jedynie zespoły Klubów, które nie
uczestniczą(yły) w innych rozgrywkach MZPR w sezonie 2018/2019 należy przelać na konto
MZPR, 31-979 Kraków, os. Zgody 13a, nr 32 8591 0007 0020 0017 5997 0001
do 20 lutego 2018 (dotyczy AZS UEK Kraków, AZS PK Kraków, Hutnik Kraków, Juvenia
Rzeszów i SPR Rzeszów).
7. Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z przekazanym terminarzem.
8. Bezpośrednio po zawodach Gospodarze zobowiązani są do przesłania sms-em wyniku
meczu (z wynikiem do przerwy) na nr tel. 502 590 599. Oryginał protokołu należy przesłać
pocztą na adres MZPR (31-590 Kraków, os. Zgody 13a)
9. Wszelkie inne sprawy organizacyjno-porządkowe reguluje Regulamin Rozgrywek MZPR
oraz na bieżąco Komisja Gier i Dyscypliny MZPR
Przewodniczący KGiD MZPR
Wojciech Marcinek
Kraków, 28 stycznia 2019

