Regulamin
rozgrywek I ligi korfballu w kategorii senior
w sezonie 2019/2020

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady rozgrywek I ligi seniorów w sezonie 2019/2020.
2. Organizatorem rozgrywek I ligi seniorów zwanej dalej I ligą jest Zarząd Polskiego Związku
Korfballu, zwany dalej organizatorem rozgrywek. Do bieżącej obsługi rozgrywek Zarząd
powołuje koordynatora ligi, który kieruje działaniami grupy roboczej ds. I ligi seniorów w
sezonie 2019/2020.
3. I liga jest najwyższą klasą rozgrywek, której głównym celem jest wyłonienie Mistrza Polski
w Korfballu.

Zgłoszenia zespołów i przyjęcie do rozgrywek I ligi
§2
1. Prawo udziału w rozgrywkach I ligi seniorów w sezonie, o którym mowa w § 1 pkt. 1,
mogą uzyskać:
a. członkowie zwyczajni PZKorf, o których mowa w §11 Statutu PZKorf,
b. inne kluby na zaproszenie organizatora rozgrywek, na zasadach określonych odrębnie.
2. Do uzyskania prawa udziału zespołu w I lidze konieczne jest spełnienie przez klub
zgłaszający łącznie wszystkich poniższych warunków:
a) zgłoszenie zespołu do tych rozgrywek w terminie do 31. października 2019 r. na
formularzu wg wzoru w załączniku nr 1,
b) zgłoszenie minimum 4 zawodniczek i 4 zawodników posiadających licencje zawodnicze
U17 lub wyższe na grę w sezonie 2019/2020,
c) wniesienie pierwszej raty opłaty za udział w rozgrywkach I ligi do rozpoczęcia pierwszego
meczu rozgrywanego przez zespół tego Klubu – opłaty opisuje załącznik nr 2,
d) zakwalifikowanie zespołu do udziału w rozgrywkach I ligi decyzją organizatora rozgrywek,
podjętą przy zachowaniu postanowień pkt. 4 i pkt. 5. Regulaminu.

3. W rozgrywkach I ligi bierze udział od 4 do 6 zespołów. 4. Prawo udziału w I lidze w
sezonie 2019/2020 przysługuje po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt. 2:
a) wszystkim zgłoszonym zespołom, jeżeli liczba zgłoszonych zespołów wynosi od 4 do 6,
b) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych zespołów przekracza 6: w pierwszej kolejności
zespołom klubów, które występowały w najwyższej klasie rozgrywek seniorów prowadzonych
przez organizatora rozgrywek w sezonie 2018/2019, następnie pozostałym zespołom, w
kolejności ustalonej przez organizatora rozgrywek na podstawie zgłoszeń klubów.
Pierwszeństwo uzyskują zespoły, które w ocenie organizatora rozgrywek, najlepiej spełniają
wymogi sportowo-organizacyjne przewidziane przez Regulamin.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych zespołów jest mniejsza niż 4, Zarząd PZKorf
podejmuje decyzję o rozegraniu zawodów o Mistrzostwo Polski w korfballu w innym trybie niż
określony tym Regulaminem.
Terminarz Rozgrywek
§3
1. Terminy (weekendy) rozgrywania meczów I ligi określa Kalendarz I ligi w sezonie
2019/2020 jest prowadzony na bieżąco przez koordynatora ligi w porozumieniu z klubami i
Komisją Sędziowską PZKorf.
2. Po porozumieniu z klubem zespołu gości klub zespołu gospodarza meczu informuje:
- koordynatora ligi,
- Komisję Sędziowską PZKorf,
- najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania, przy czym mecz między tymi samymi
zespołami rozgrywany jako drugi nie może rozpoczynać się przed upływem 90 minut od
rozpoczęcia pierwszego meczu.
3. Klub ma prawo przełożyć termin rozgrywania meczu pod warunkiem uzyskania
zgody przeciwnika oraz Komisji Sędziowskiej PZKorf w terminie do 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem spotkania w każdym przypadku, poza sytuacją, w której nowy
termin mógłby powodować możliwość uzyskania pozasportowej przewagi.
4. Klub ma prawo odwołać rozegranie meczu w terminie do 24 godzin przed
rozpoczęciem meczu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Sędziowskiej PZKorf w
szczególnych przypadkach losowych, za które należy uznać w szczególności niedyspozycję
zdrowotną zawodników uniemożliwiającą wystawienie do meczu co najmniej:
- 4 zawodniczek i 4 zawodników w przypadku, gdy klub dysponuje 6 lub mniej licencji
zawodniczek lub gdy dysponuje 6 lub mniej licencji zawodników, oraz
- 5 zawodniczek i 5 zawodników w przypadku, gdy klub posiada co najmniej 8 licencji
zawodniczek i 8 licencji zawodników.
5. O ostatecznym odwołaniu meczu decyduje Komisja Sędziowska PZKorf niezwłocznie po
wpłynięciu do niej dokumentacji (zaświadczeń lekarskich) potwierdzającej niedyspozycję

zdrowotną zawodników lub innych dokumentów (w tym: oświadczeń) w pozostałych
szczególnych przypadkach.
6. Klub, na którego wniosek nie odbywa się jego mecz na wyjeździe na warunkach
określonych w pkt. 4 zobowiązany jest do uregulowania opłaty za przełożenie meczu w
wysokości ustalonej przez organizatora rozgrywek, która jednak nie może przekroczyć 1000
zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy mecz, a jest ustalana na podstawie przedstawionych
przez klub gospodarza poniesionych kosztów w związku z planowaną organizacją meczu.
Jednocześnie klub gospodarza jest zobowiązany do zminimalizowania tych kosztów, na ile
jest to możliwe.
7. Niestawiennictwo zespołu na meczu lub stawienie się w niekompletnym składzie
uniemożliwiającym rozpoczęcie meczu, bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w terminie
do 24 godzin przed rozpoczęciem spotkania, skutkuje walkowerem i obowiązkiem
poniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za każdy mecz oraz pokrycia kosztów
określonych w pkt. 6.
8. Mecz, który odwołano rozgrywa się w terminie ustalonym w porozumieniu między
zainteresowanymi klubami, przy czym termin musi być zaakceptowany przez Komisję
Sędziowską PZKorf.
9. Nowy termin meczu powinien być ustalony w taki sposób, by minimalizował
możliwość uzyskania przez zespół przekładający mecz pozasportowej przewagi.
§4
1. W każdym momencie w trakcie sezonu, w szczególnych przypadkach, zawody zaliczane
do I ligi mogą być przełożone na inny termin przez organizatora rozgrywek w porozumieniu z
klubami drużyn uczestniczących w odpowiednich spotkaniach.
2. W uzasadnionych przypadkach organizator rozgrywek może wyznaczyć
rozegranie określonych spotkań I ligi w jednym terminie.

System rozgrywek I ligi
§5
1. W sezonie 2019/2020 każdy zespół rozgrywa z każdym innym zespołem po 2 mecze u
siebie, w których występuje jako gospodarz oraz 2 mecze rewanżowe na wyjeździe, w
których występuje jako gość.
2. Sezon rozpoczyna się po ogłoszeniu zespołów przyjętych do rozgrywek i kończy się 31.
sierpnia 2020 r.

Klasyfikacja Zespołów
§6
1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
a) 2 punkty za zwycięstwo, b) 1 punkt za remis, c) 0 punktów za porażkę.
2. W przypadku rozstrzygnięcia meczu poprzez walkower przyznaje się:
a) 2 punkty dla zespołu, na rzecz którego przyznano walkower, b) 0 punktów dla zespołu,
który przegrywa walkowerem, oraz odpowiednio 10 koszy zdobytych i 10 koszy straconych,
a kosze dopisywane zespołowi nie są przypisane żadnemu zawodnikowi.
3. W szczególnych przypadkach organizator rozgrywek może przyznać obustronny
walkower, który oznacza 0 punktów i po 10 koszy straconych dla obu zainteresowanych
zespołów.
§7
1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby
zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub większą liczbę zespołów,
o zajętym miejscu decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi koszami w spotkaniach między tymi zespołami,
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica koszy we wszystkich spotkaniach sezonu,
d) przy dalszej równości, większa liczba koszy zdobytych we wszystkich
spotkaniach sezonu,
e) przy dalszej równości, mniejsza liczba czerwonych kartek, a w przypadku ich równości –
liczba żółtych kartek, którą otrzymali zawodnicy danego zespołu.
Nagrody i wyróżnienia
§8
1. Tytuł Mistrza Polski w Korfballu przysługuje najwyżej sklasyfikowanemu
zespołowi spośród zespołów z klubów o których mowa w §2 pkt. 1 ppkt. “a”.
2. Tytuł Wicemistrza Polski w Korfballu przysługuje drugiemu najwyżej sklasyfikowanemu
zespołowi spośród zespołów z klubów o których mowa w §2 pkt. 1 ppkt. “a”, pod warunkiem,
że w rozgrywkach wzięło udział conajmniej 5 zespołów.

§9
1. Prawo gry w rozgrywkach międzynarodowych:
a) najwyżej sklasyfikowany zespół spośród klubów o których mowa §2 pkt. 1 ppkt. “a”
otrzymuje prawo reprezentowania Polski w rozgrywkach IKF Europa Cup, jeżeli przepisy IKF
nie stanowią inaczej,
b) drugi najwyżej sklasyfikowany zespół spośród klubów o których mowa §2 pkt. 1 ppkt. “a”
otrzymuje prawo reprezentowania Polski w rozgrywkach IKF Europa Shield jeżeli przepisy
IKF nie stanowią inaczej.
c) prawa o których mowa w ppkt. a) oraz b) są potwierdzane najpóźniej na 7 dni od
zakończenia sezonu poprzez zgłoszenie klubu do danych rozgrywek lub przesłania
odpowiedniej informacji do PZKorf.
2. Jeśli dany zespół nie korzysta z przysługującego mu prawa udziału w rozgrywkach
międzynarodowych, prawo to przechodzi na kolejny zespół w końcowej klasyfikacji sezonu
spośród klubów o których mowa w §2 pkt. 1 ppkt. “a”. Proces może być powtarzany aż do
ustanowienia właściciela praw do udziału w rozgrywkach IKF lub gdy żaden z zespołów nie
zgłosił chęci udziału w rozgrywkach europejskich.
3. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach
międzynarodowych nieokreślonych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy IKF lub organizatorów tych rozgrywek.

Baraż o utrzymanie w I lidze
§ 10
1. Końcowa klasyfikacja zespołów jest decydującym czynnikiem o prawie udziału
w najwyższej klasie rozgrywek w sezonie 2020/2021.
2. Jeżeli w sezonie 2019/2020 przeprowadza się rozgrywki II ligi seniorów, szósty zespół z I
ligi nie ma gwarancji gry w I lidze w sezonie 2020/2021, a prawo te może uzyskać po
rozegraniu barażu ze zwycięzcą II ligi, jeżeli ten drugi zgłosi się do rozgrywek I ligi w sezonie
2019/2020, a zgłoszonych zespołów będzie więcej niż 6.

Organizator zawodów
§ 11
Organizatorem zawodów jest klub gospodarza spotkania.

§ 12
1. Organizator zawodów zapewnia osobową obsługę zawodów, w skład której wchodzi Jury
oraz pozostała obsługa techniczna:
a) skład jury:
- przewodniczący jury,
- protokólant,
- operator tablicy wyników,
- operator shot-clocka.
b) osoby do technicznej obsługi zawodów, w tym w m.in. do zapewnienia odpowiedniego
stanu podłoża boiska w trakcie zawodów, pompowania piłek, wymiany koszy w przypadku
gdy stracą swe właściwości fizyczne.
2. Do obowiązków organizatora zawodów należy zorganizowanie zawodów w sposób
zapewniający sprawny przebieg współzawodnictwa, a w szczególności:
a) przesłanie powiadomienia o zawodach do koordynatora ligi przed rozpoczęciem zawodów
zgodnie z §3,
b) przygotowanie miejsca zawodów przed rozpoczęciem zawodów oraz przywracanie stanu
boiska do umożliwiającego prowadzenie zawodów zgodnie z sugestiami i poleceniami
sędziów,
c) zapewnienie wyposażenia hali umożliwiającego prowadzenie zawodów, w szczególności
tablicy wyników, zegara i shot-clocka. W przypadku braku któregoś z urządzeń Klub
informuje o tym fakcie w zgłoszeniu boiska (załącznik nr 2) lub zgłoszeniu terminu i miejsca
meczu (załącznik nr 4),
d) zapewnienie bezpieczeństwa zawodów oraz porządku w hali, w szczególności w strefie
boiska z uwzględnieniem ławek zmian oraz miejsca pracy członków jury,
e) udostępnienie szatni sędziom i drużynom uczestniczącym w zawodach,
f) zapewnienie warunków technicznych do pracy wszystkich osób wymienionych w §12 pkt. 1
zgodnie z zaleceniami opisanymi w załączniku nr 5 do Regulaminu.
§ 13
1. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za finansowanie zawodów, poza
wynagrodzeniem sędziego głównego, który jest wynagradzany przez organizatora
rozgrywek.
2. Organizator zawodów nie może pobierać opłat za udział w zawodach, wejście na
halę (bilety), w której są prowadzone zawody ani żadnych innych opłat od: sędziów, osób
obsługujących zawody oraz członków zespołu gości.
Sędziowie
§ 14
1. Sędziów deleguje Komisja Sędziowska PZKorf.

2. Stronę sportową zawodów prowadzi sędzia główny zawodów.
3. W celu prawidłowego przebiegu zawodów sędzia główny współpracuje z organizatorem
zawodów zgodnie z § 12 w zakresie obowiązków, do których zostali wyznaczeni na czas
zawodów.

Zawodnicy

§ 15

1. Zawodnik może być dopuszczony do gry po spełnieniu łącznie wszystkich
poniższych warunków:
a) posiada licencję zawodniczą na grę w tym klubie w sezonie 2019/2020,
b) posiada odpowiednią dokumentację potwierdzające stan zdrowia umożliwiający
uprawianie korfballu,
c) nie został zawieszony w prawach zawodnika i nie odbywa kary dyskwalifikacji zgodnie
postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZKorf,
d) nie odbywa kary za otrzymane żółte lub czerwone kartki,
e) nie odbywa kary dodatkowej,
2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek oraz kar dodatkowych.
3. Zawodnik nie może brać udziału w meczach w okresie zawieszenia oraz dyskwalifikacji
zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZKorf.
4. Zawodnik może brać udział (odnotowana w protokole obecność na boisku) w rozgrywkach
PLKorf tylko w jednym klubie w sezonie.
5. W trakcie sezonu zawodnik może występować tylko w jednej klasie rozgrywek PLKorf
z wyjątkiem o którym mowa w pkt. 6.
6. Jeżeli zawodnik został zgłoszony do rozgrywek przez klub, którego jest członkiem w
niższej klasie rozgrywek niż I liga ma prawo występować w innym zespole tego samego
klubu występującym w I lidze, ale występ (udział w grze) tego zawodnika w I lidze pozbawia
tego zawodnika prawa (powtórnej) gry w niższej klasie rozgrywek do końca sezonu.

Weryfikacja tożsamości zawodników i ich uprawnień do gry
§ 16
1. Sędzia główny zawodów odmawia dopuszczenia do zawodów zawodnika, który
nie posiada ważnych badań lekarskich lub licencji zawodniczej.

2. Sędzia główny weryfikuje dokumenty, o których mowa w pkt. 1 przed rozpoczęciem
spotkania, w miarę możliwości przed rozgrzewką, zaraz po otrzymaniu od zespołów
formularzy zgłoszeń meczowych.
3. Sędzia główny w przypadku wątpliwości ma prawo weryfikacji dokumentów zawodników
na żądanie w każdym momencie trwania zawodów.

Ewidencja kar
§ 17
1. Komisja Sędziowska PZKorf prowadzi ewidencję żółtych i czerwonych kartek otrzymanych
przez uczestników spotkania (zawodników, trenerów, kierowników drużyn) występujących w
PLKorf utrzymując następujące zasady kar:
a) druga żółta kartka oznacza karencję w jednym spotkaniu (następnym po tym, w którym
została otrzymana),
b) każda kolejna po drugiej żółtej kartce oznacza karencję w jednym spotkaniu (następnym
po tym, w którym została otrzymana),
c) każda otrzymana czerwona kartka oznacza karencję w dwóch spotkaniach (następnych
po tym, w którym została otrzymana),
2. Kary, o których mowa w pkt. 1 są naliczane na podstawie kartek, które poszczególni
zawodnicy otrzymywali jako swoje ostatnie w danych meczach tzn. nie stosuje się kar za
żółte kartki, które w danym meczu poprzedzały czerwoną kartkę.
3. Zawodnik może być dodatkowo ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZKorf w
przypadku, gdy w szczególny sposób naruszył zasady dyscypliny.
4. Kary dotyczą poszczególnych uczestników (osób), a nie funkcji, jakie pełnią w ramach
zespołu.

Hala sportowa, sprzęt do gry, boisko
§ 18
1. Zawody I ligi mogą być rozgrywane na boiskach zgodnych z Przepisami gry w korfball.
2. Klub gospodarza jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali sportowej i samego
boiska przed i w trakcie zawodów. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego
zawody nie doszły skutku lub zostały przerwane wskutek niedopełnienia obowiązków, a braki
nie zostały usunięte, przegrywa mecz walkowerem.
3. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest rozgrywanie meczów z drobnymi
odstępstwami dotyczącymi przepisów gry – w szczególności w zakresie dostępnych
warunków technicznych tj. shot-clocki i wymiary boiska. O wszelkich odstępstwach
przedstawiciel klubu informuje w zgłoszeniu terminu i miejsca rozgrywania zawodów.

Przygotowanie do meczu
§ 19
1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień
PZKorf – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn na zgłoszeniu przedmeczowym, z
wyszczególnieniem ich imion, nazwisk oraz numerów na koszulkach oraz wpisaniem ich w
odpowiednich rubrykach określających strefy boiska (atak/obrona), w której zaczynają grę
oraz wypisania listy zawodników rezerwowych oraz trenera i kierownika zespołu.
2. Zespół zobowiązany jest do wpisania co najmniej 8 zawodników do protokołów
meczowych oraz przydzielenie stałych numerów na strojach dla wszystkich wpisanych w
protokole zawodników.
3. Zespół gości ma pierwszeństwo w wyborze koloru strojów poprzez wcześniejsze
poinformowanie klubu zespołu gospodarza i sędziego zawodów o swoim wyborze.
4. Jeśli zespół gości nie przekaże informacji zgodnie z zasadą opisaną w pkt. 3. przyjmuje
się, że zespół gości będzie występował w strojach zgłoszonych do rozgrywek jako pierwszy
komplet strojów.

Zawody
§ 20
Zawody I ligi odbywają się na podstawie Przepisów gry w korfball zgodnie z ich stanem na
dzień 31. sierpnia 2019 roku oraz zapisami niniejszego Regulaminu, które są
rozstrzygającymi.

Interpretacja regulaminu
§ 21
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZKorf, a w trakcie
trwania zawodów w zakresie ich dotyczących w przypadkach spornych rozstrzyga sędzia
główny zawodów.

