
 

 

  

KOMUNIKAT NR 2/II/M1/2022/2023 

Komisji Gier i Dyscypliny DZPR 

z dnia 28.06.2022 

 

 

1. KGiD DZPR informuje, że w dniu 28.06.2022, w siedzibie DZPR 

przeprowadzono losowanie rozgrywek II/M1/2022/2023 

 

2. Zgodnie z Komunikatem Nr 1 rozgrywki będą przeprowadzone w dwu 

grupach A i B (mecz i rewanż) 

 

3. Następnie nastąpi podział na grupę finałową (zespoły zajmujące miejsca            

1-4 z grupy A i B z zaliczeniem meczów grupowych) i grupę spadkową 

(zespoły zajmujące miejsca 5-7 z grupy A i B z zaliczeniem meczów 

grupowych) 

 

4. Zwycięzca grupy finałowej awansuje do I ligi 

 

5. Zespoły, które zajmą miejsca 13 i 14 w grupie spadkowej spadną do III ligi 

 

6. Kluby biorące udział w rozgrywkach II ligi sezonu 2022/2023 muszą 

wpłacić wpisowe do rozgrywek w wysokości 1500 zł, a kluby które 

uczestniczą pierwszy raz w rozgrywkach II ligi wpłacają dodatkowo kaucję 

w wysokości 2000 zł 

 

7. Termin wpłat – do 28.08.2022 roku 

 

8. Zgodnie z Regulaminem rozgrywek II ligi kluby mają następujące 

obowiązki przed rozpoczęciem sezonu: 

a. przysłać do DZPR (najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek) 

aktualny arkusz weryfikacji hali sportowej 

b. najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek umieścić w ESZR 

ZPRP zgodę władz samorządowych na organizację imprez masowych 

lub oświadczenie Zarządu klubu o bezpieczeństwie zawodów 

ligowych w piłce ręcznej w przypadku imprezy nie masowej 

 



 

 

c. przysłać do DZPR aktualną licencję klubową wydaną przez ZPRP 

d. najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek przysłać do DZPR 

listę wygenerowaną z ESZR ZPRP alfabetyczną listę zawodników, 

osób towarzyszący i trenerów 

 

9. Po otrzymaniu Regulaminu rozgrywek II ligi na sezon 2022/23 prosimy              

o bezwzględne przestrzeganie jego zapisów 

 

10. W załączeniu przesyłamy Terminarz grupy A i B 

 

 

 

  
Otrzymują: 

1. -SKS Orlik Brzeg 

2. -KPR Środa Wlkp. 

3. -UKS Hagard Strzałkowo 

4. -UKS Spartakus Buk 

5. -LKS OSiR Komprachcice 

6. -KS SPR SLV Group Oleśnica 
7. -MKS Żagiew Dzierżoniów 

8. - MTS Aktywne Włoszakowice 

9. -SSRiR Start Konin 

10. -UKS Lider Swarzędz 

11. -KS Gwardia II Opole 

12. -MSPR Siódemka-Huras II Legnica 

13. -KS Szczypiorniak Gniezno 

14. -UKS Bachus Zielona Góra 

15. -WZPR Opolski, Wielkopolski, Lubuski 

16. - ZPRP 

 
Przewodniczący KGiD 

Grzegorz Christ 

 


