REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE
Rozdział I
Dyscyplina związkowa, organy dyscyplinarne
§1
1. Każdego członka Polskiego Związku Hokeja na Trawie obowiązuje dyscyplina
związkowa.
2. Przepisami niniejszego Regulaminu objęci są:
a) członkowie zwyczajni PZHT określeni w § 13 Statutu PZHT, a więc: kluby
sportowe, wojewódzkie związki hokeja na trawie, inne stowarzyszenia
sportowe posiadające osobowość prawną,
b) członkowie honorowi PZHT określeni w § 13 Statutu PZHT,
c) członkowie sekcji, klubów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej, o których
mowa w punkcie a),
d) działacze, sędziowie, instruktorzy, trenerzy i inne osoby niezależnie od
pełnionej funkcji i sposobu powołania w sekcjach, klubach, wojewódzkich
związkach hokeja na trawie i stowarzyszeniach podejmujących działalność w
zakresie hokeja na trawie bez względu na formę i miejsce,
e) osoby będące członkami władz PZHT i jego kolegiów, wydziałów, komisji
i innych organów PZHT.
3. Przez działacza sportowego w rozumieniu niniejszych przepisów rozumieć należy
osobę (trenera, sędziego oraz działacza społecznego) biorącą udział
w określonych przejawach życia sportowego - chociażby łączył ją z organizacjami
sportowymi stosunek wynikający z umowy o pracę, o dzieło lub zlecenie.
§2
Członek PZHT powinien:
1. Przestrzegać prawa, norm etyczno-moralnych oraz zasad współżycia społecznego
obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ściśle przestrzegać Statutu, uchwał, zarządzeń, postanowień oraz innych
przepisów PZHT, wojewódzkich związków hokeja na trawie i klubów.
3. Przestrzegać przepisów i zarządzeń nadrzędnych władz sportowych.
4. Godnie reprezentować barwy klubu, wojewódzkich związków hokeja na trawie,
PZHT i Polski na terenie kraju i za granicą.
5. Przestrzegać zasad współzawodnictwa sportowego.
§3
1. Obowiązkiem władz związkowych poszczególnych szczebli organizacyjnych
(PZHT, wojewódzkie związki hokeja na trawie, kluby) jest utrzymanie wysokiego
poziomu dyscypliny oraz kształtowanie pozytywnych postaw sportowych i
moralnych członków PZHT.
2. Każdy organ władzy związkowej ponosi odpowiedzialność za stan dyscypliny
i postawy podległych członków przed organem nadrzędnym.
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§4
1. Prawo do wyróżnienia, karania i zawieszenia w prawach członka PZHT, określone
w niniejszym Regulaminie - stanowi władzę dyscyplinarną.
2. Organami upoważnionymi do sprawowania władzy dyscyplinarnej w PZHT
- zwanymi dalej organami dyscyplinarnymi są:
a) Zarząd PZHT,
b) Prezydium Zarządu,
c) Komisja Dyscypliny PZHT,
d) Wydział Gier i Dyscypliny PZHT, delegat techniczny wg kompetencji
zawartych w § 22 niniejszego Regulaminu.
e) Kolegium Sędziów PZHT,
f) Zarząd wojewódzkiego związku hokeja na trawie i ich organy wykonawcze,
g) Kierownictwo zgrupowania (w zakresie kar porządkowych: zwrócenie uwagi,
upomnienie, wykluczenie ze zgrupowania).
3. Wydziały i komisje (PZHT i wojewódzkie związki hokeja na trawie) oraz kluby
posiadające sekcje hokeja na trawie mają prawo składania wniosków
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków
naruszających przepisy związkowe do organów dyscyplinarnych.
4. Wojewódzkie związki hokeja na trawie i stowarzyszenia równorzędne, kluby
sportowe i stowarzyszenia w sprawach dyscyplinarnych prowadzą postępowanie
w stosunku do swoich członków w oparciu o regulamin dyscyplinarny PZHT.
5. Jednostki, o których mówi pkt. 4 nie mogą karać członków kadry narodowej
i olimpijskiej. Ewentualne wnioski dotyczące członków kadr można składać do
odpowiednich organów dyscyplinarnych PZHT.
Rozdział II
Wyróżnienia
§5
1. Wyróżnienia udziela się członkom PZHT za:
a) dobre wyniki sportowe,
b) nienaganną postawę i wzorowe wykonywanie obowiązków,
c) osiągnięcia i zasługi w działalności szkoleniowej, sportowej i wychowawczej,
d) osiągnięcia i zasługi w działalności sędziowskiej,
e) osiągnięcia i zasługi w działalności organizacyjnej,
f) całokształt długoletniej działalności.
2. Wyróżnienia związkowe mogą być również przyznawane instytucjom i osobom nie
będącym członkami PZHT za owocną współpracę ze Związkiem, popularyzację
hokeja na trawie i zasługi dla polskiego hokeja.
§6
1. Wyróżnieniami związkowymi są:
a) Pochwała na forum publicznym,
b) List pochwalny,
c) Dyplom uznania,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ł)

Proporzec okolicznościowy,
Upominek okolicznościowy,
Nagroda pieniężna,
Puchar,
Medal (okolicznościowy, pamiątkowy, honorowy),
Odznaka honorowa (PZHT, wojewódzkiego związku hokeja na trawie),
Tytuł „Zasłużony Sędzia PZHT”
Tytuł „Członek Honorowy” (PZHT, wojewódzki związek hokeja na trawie),
Tytuł „Honorowy Prezes PZHT”,
Medal im. Sobiesława Paczkowskiego,

2. Niezależnie od wyróżnień związkowych władze PZHT mogą (w przypadkach i na
zasadach określonych odrębnymi przepisami) wystąpić z wnioskiem o nadanie
zasłużonym członkom PZHT i osobom niestowarzyszonym wyróżnień i odznaczeń
sportowych określonych odrębnymi przepisami.
3. Szczególnym wyróżnieniem jest nadanie członkowi PZHT orderu lub odznaczenia
państwowego w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§7
1. Organami upoważnionymi do udzielenia wyróżnień związkowych są:
a) do wyróżnień wyszczególnionych w § 6 pkt. 1 (a - ł) - Zarząd PZHT, Zarząd
wojewódzkiego związku hokeja na trawie wg kompetencji,
b) do wyróżnień wyszczególnionych w § 6 pkt. 1 (k – ł) - Walne Zgromadzenia
Delegatów,
c) nagrody pieniężne lub rzeczowe dla członków Zarządów (z wyłączeniem
prezesa) i komisji rewizyjnych PZHT/wojewódzkiego związku hokeja na trawie
na wniosek prezesa przyznaje Zarząd PZHT lub wojewódzki związek hokeja
na trawie wg kompetencji,
d) nagrody pieniężne lub rzeczowe dla prezesa PZHT przyznaje Walne
Zgromadzenie Delegatów lub nadrzędne władze sportowe,
e) nagrody pieniężne lub rzeczowe dla prezesów wojewódzkich związków hokeja
na trawie przyznaje Zarząd PZHT, Walne Zgromadzenie wojewódzkiego
związku hokeja na trawie lub nadrzędne władze sportowe.
§8
1. Wyróżnienia związkowe nadawane są z inicjatywy kompetentnego organu lub na
wniosek organu bezpośrednio podległego. Szczegółowe zasady i tryb nadawania
tych wyróżnień określają statuty i odpowiednie regulaminy PZHT, wojewódzkich
związków hokeja na trawie i klubów.
2. Prawo wystąpienia z wnioskiem o nadanie członkom PZHT i osobom
niestowarzyszonym wyróżnień wymienionych w § 6 pkt 2 i 3 przysługuje
Zarządowi PZHT i Zarządom wojewódzkich związków hokeja na trawie.
3. Wszystkie organy PZHT mają obowiązek dokonania określonej oceny wyników,
osiągnięć i zasług podległych członków i występowania z wnioskami o ich
uhonorowanie.
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§9
Przy wnioskowaniu i nadawaniu wyróżnień związkowych należy kierować się
następującymi zasadami:
1. Podstawą do wyróżnienia członka PZHT winna być wnikliwa, rzetelna ocena jego
konkretnych wyników, osiągnięć i zasług. Obiektywna, sprawiedliwa ocena
stanowi o wartości i skuteczności wychowawczej wyróżnienia.
2. W ocenie kandydującego do wyróżnienia członka PZHT powinny być również
uwzględnione jego osobiste walory moralne oraz postawa wobec obowiązków
społecznych i obywatelskich.
3. W praktyce wyróżnienia należy stosować zasadę stopniowania wyróżnień
(wyróżnienie wyższego rzędu winno być poprzedzone wyróżnieniami niższego
rzędu). W szczególnych przypadkach za wybitne osiągnięcia lub zasługi
kompetentne organy mogą stosować odstępstwo od tej zasady.
Rozdział III
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rodzaje kar
§ 10
1. Wykroczeniem dyscyplinarnym w rozumieniu niniejszych przepisów jest
naruszenie przez zawodnika, trenera, sędziego lub działacza sportowego zasad
określonych w § 2.
2. Za przewinienia dyscyplinarne popełnione w kraju i za granicą członkowie PZHT
ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
O przewinieniach popełnionych za granicą kierownik ekipy zobowiązany jest
powiadomić pisemnie w terminie 7 dni po powrocie właściwy wojewódzki związek
hokeja na trawie i PZHT.
3. Członkowie PZHT ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również w przypadku,
gdy przeciwko nim wszczęte zostało postępowanie karne (karno-administracyjne)
za czyny które:
a) pozostają w związku z działalnością sportową,
b) stanowią rażące naruszenie norm etyczno-moralnych i zasad współżycia
społecznego,
c) uwłaczają godności reprezentanta polskiego hokeja i obywatela Polski.
§ 11
1. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnione przewinienia - na
członków PZHT nakłada się kary dyscyplinarne.
2. Kary dyscyplinarne należą do środków wychowawczych, służących kształtowaniu
właściwych postaw i zachowań.
3. Podstawowym warunkiem wychowawczej skuteczności kar dyscyplinarnych jest
obiektywne, sprawiedliwe ich orzekanie, z uwzględnieniem rodzaju, wagi
i okoliczności przewinienia oraz celów profilaktycznych i wychowawczych.
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4. Kary dyscyplinarne należy stosować równolegle z innymi środkami i formami
wychowawczego oddziaływania.
§ 12
1. Kary stosowane przez organy dyscyplinarne dzieli się na:
a) kary zasadnicze:
- nagana,
- czasowe zawieszenie w prawach zawodnika lub działacza sportowego,
- wykluczenie z działalności Związku lub dożywotnia dyskwalifikacja,
- zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodnika, trenera, sędziego,
b) kary dodatkowe:
- zakaz wyjazdu za granicę w celach sportowych,
- wykluczenie na określony czas lub na stałe ze składu kadry narodowej lub
okręgowej,
- zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych
w jednostkach organizacyjnych Związku oraz sekcjach hokejowych klubów
będących członkami PZHT,
- odsunięcie sędziego lub trenera od prowadzenia zawodów.
2. Kary nakładane na kluby:
a) zasadnicze:
- kara pieniężna, zawieszenie lub pozbawienie klubu licencji,
- zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości zawodów
hokejowych na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
- przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,
- zakaz zgłoszenia drużyny seniorów i seniorek do rozgrywek, z których
sezon wcześniej drużyna się wycofała,
- wykluczenie ze Związku,
- wykluczenie z rozgrywek.
b) dodatkowe:
- zakaz reprezentowania polskiego hokeja w rozgrywkach międzynarodowych
(pucharowych i towarzyskich),
- pozbawienie drużyny tytułu mistrza Polski oraz zdobytego miejsca lub tytułu
zdobywcy Pucharu Polski.
§ 13
Zarząd PZHT może pozbawić możliwości reprezentowania polskiego hokeja
w meczach międzynarodowych (pucharowych i towarzyskich) drużynę, która
w trakcie sezonu a zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywek mistrzowskich nie
wykazała należytej staranności o poziom sportowy lub popełniła inne ważne
wykroczenie obniżające rangę systemu współzawodnictwa sportowego.
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Rozdział IV
Zasady karania
§ 14
1. W razie popełnienia kilku przewinień jednocześnie wymierza się tylko jedną karę
zasadniczą, odpowiednio uwzględniającą wszystkie popełnione przewinienia.
2. Obok kary zasadniczej wymierzyć można jedną lub więcej kar dodatkowych. Kara
dodatkowa nie może być wymierzona samoistnie.
3. W przypadkach, gdy obok kary zasadniczej określonej w czasie, wymierzona
została kara dodatkowa również określona w czasie - bieg tych kar jest
równoległy.
4. W przypadku gdy sprawcami przewinienia jest kilka podmiotów wymienionych
w tym Regulaminie każdy z nich ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
oddzielnie.
§ 15
1. Karę zawieszenia w prawach członka PZHT wymierza się czasowo. Do czasu
dyskwalifikacji w wymiarze do 3 miesięcy nie wlicza się okresu między sezonami
(dotyczy boisk otwartych i hali)
2. Młodzikom i juniorom za przewinienia popełnione we wszystkich rodzajach
meczów (mistrzowskich, pucharowych, towarzyskich), meczów rozgrywanych
w kategorii seniorów oraz seniorom za przewinienia w meczach towarzyskich
w kraju i za granicą - wymierza się tylko kary dyskwalifikacji czasowej.
3. Kara dyskwalifikacji określona czasowo obejmuje zakaz gry we wszystkich
meczach organizowanych w tym okresie.
4. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi ilością meczów musi być wykonana
w kolejnych meczach mistrzowskich drużyny oddzielnie dla każdej kategorii
wiekowej rozgrywek oraz w kategorii seniorów - MP I liga, II liga i Puchar Polski,
w której uczestniczył zawodnik popełniając przewinienie.
Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie może być zmniejszona.
5. Kara dyskwalifikacji określona czasowo powoduje zakaz czynnego udziału we
wszelkiego rodzaju działalności sportowej i społecznej w ramach związku bądź
organizacji sportowych będących jego członkami, z wyłączeniem zajęć
treningowych w macierzystym klubie.
6. W odniesieniu do zawodników - kara ta obejmuje ponadto na czas jej trwania
pozbawienie wszelkich uprawnień do korzystania z przewidzianych przepisami
szczególnymi przywilejów o charakterze materialnym.
7. Wykonanie kary dyskwalifikacji wymierzonej czasowo można zawiesić
warunkowo, gdy przemawiają za tym względy wychowawcze a w szczególności
gdy istnieją okoliczności łagodzące. Okres zawieszenia nie może być krótszy od
tego okresu na jaki karę wymierzono.
8. W przypadku popełnienia przez ukaranego wykroczenia dyscyplinarnego w czasie
trwania zawieszenia wykonania kary, zawieszenie uważa się za niebyłe, a organ
dyscyplinarny ustalając winę obwinionego, wydaje orzeczenie co do kary łącznie
za oba wykroczenia. Orzeczona kara nie może być niższa niż kara będąca
dotychczas w zawieszeniu i podlega wykonaniu w całości. Karę pieniężną nakłada
się w wysokości od 50 zł do 5.000 zł na kluby lub stowarzyszenia.
Karę pieniężną można orzec obok innych kar dyscyplinarnych.
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§ 16
Kara zakazu rozgrywania zawodów na własnym boisku lub w miejscowości będącej
siedzibą klubu, polega na konieczności rozegrania tych zawodów na boisku
wyznaczonym przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHT lub wojewódzki związek hokeja
na trawie.
§ 17
1. Kary wykluczenia ze Związku nakłada się w przypadku rażącego naruszenia przez
członka Statutu lub postanowień i uchwał PZHT.
2. Rozgrywanie zawodów z klubem wykluczonym ze Związku podlega karze.
§ 18
Karę weryfikacji zawodów jako walkower niezależnie od innych kar przewidzianych
w poszczególnych przepisach, stosuje się w przypadku określonym w postanowieniach dotyczących rozgrywek w hokeja na trawie.
§ 19
Zawodnicy po złożeniu wniosku o zmianę barw klubowych lub powstaniu przyczyn
uzasadniających uzyskanie okresowego zwolnienia - nie mogą być karani przez
kluby. W przypadku popełnienia przez nich przewinień - sprawy dyscyplinarne
rozpatruje na wniosek klubu oraz orzeka karę właściwy organ dyscyplinarny
wojewódzkiego związku hokeja na trawie lub PZHT.
Rozdział V
Wymiary kar
§ 20
Uprawniony organ dyscyplinarny wymierza karę według kryteriów i w granicach
przewidzianych niniejszym regulaminem, uwzględniając rodzaj, stopień i okoliczności
przewinienia, biorąc pod uwagę cele profilaktyczne i wychowawcze.
§ 21
1. Zawodnik, który w trakcie meczu mistrzowskiego organizowanego przez PZHT lub
wojewódzki związek hokeja na trawie otrzymał od sędziego karę czasowego
wykluczenia z gry w formie zielonej kartki zostaje ukarany automatycznym
odsunięciem od 1 (jednego) spotkania mistrzowskiego jeżeli otrzymana kartka była
piątą w danym cyklu rozgrywek.
2. Zawodnik, który w trakcie meczu mistrzowskiego otrzymał od sędziego karę
czasowego wykluczenia z gry w formie żółtej kartki zostaje ukarany automatycznym
odsunięciem od 1 (jednego) kolejnego spotkania mistrzowskiego jeżeli otrzymana
kartka była drugą w danym cyklu rozgrywek.
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3. Zawodnik, który w trakcie meczu mistrzowskiego otrzymał trzecią i kolejną żółtą
kartkę zostaje ukarany automatycznym odsunięciem od 1 (jednego) kolejnego
spotkania mistrzowskiego.
4. Trener lub kierownik drużyny, który w trakcie meczu mistrzowskiego otrzymał od
sędziego karę czasowego wykluczenia z gry w formie żółtej kartki, wyznacza
dowolnego zawodnika, który zostaje odsunięty o gry w zastępstwie.
5. Druga żółta kartka trenera lub kierownika drużyny powoduje odsunięcie od
prowadzenia drużyny w 1 (jednym) kolejnym spotkaniu mistrzowskim.
6. Za karę odsunięcia od gry w jednym meczu uznaje się również gdy kolejne
spotkanie nie doszło do skutku z powodu nieprzybycia drużyny przeciwnej na
zawody i spotkanie zostało zweryfikowane jako w. o.,
7. Nie zalicza się odbycia kary meczu jeżeli zawody nie dojdą do skutku
z powodu niezdatnego boiska do gry lub też z innych obiektywnych przyczyn.
8.
Wykonanie kary nie wymaga dodatkowych decyzji Wydziału Gier i Dyscypliny
prowadzącego rozgrywki. Obowiązek kontroli spoczywa na klubie.
9. Wyznaczone turnieje barażowe i finałowe prowadzone są na zasadach
określonych w § 21 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
10.
Zawodnik, trener lub kierownik drużyny, który w czasie meczu mistrzowskiego
prowadzonego na szczeblu centralnym przez PZHT oraz na szczeblu okręgowym
przez OZHT otrzymał od sędziego czerwoną kartkę, równoznaczną z wykluczeniem z
gry do końca meczu, powinien zostać ukarany z uwzględnieniem w dalszym
postępowaniu dyscyplinarnym przepisu pkt. 3 niniejszego paragrafu:
a) w rozgrywkach na trawie całkowitym pozbawieniem prawa do udziału
w jakichkolwiek zawodach, do chwili wydania przez odpowiedni wydział gier i
dyscypliny decyzji w sprawie rodzaju i wielkości kary,
b) w rozgrywkach w hali - automatycznym odsunięciem od minimum 1 kolejnego
meczu.
11. Trener lub kierownik drużyny ukarany czerwoną kartką udaje się do szatni do
końca spotkania.
Jego miejsce może zająć inny trener z ważną licencją trenerską. Jeśli nie ma takiej
możliwości właściwy WGiD uznaje zawody za prowadzone bez udziału trenera i
nakłada karę finansową.
12. Zawodnik, który w czasie meczu mistrzowskiego zostanie przez sędziego
wykluczony z dalszej gry - czerwona kartka - powinien być ukarany zgodnie
z postanowieniami pkt. 3 niniejszego paragrafu, w zależności od rodzaju, stopnia
i okoliczności przewinienia, bezwzględną dyskwalifikacją lub ilością meczów.
13. Kary za żółte i zielone kartki wymierzone nie mogą być zawieszone, zmniejszone
lub darowane. Od orzeczenia tych kar nie przysługuje odwołanie do II instancji.
14. W przypadkach szczególnych i w stosunku do zawodników popełniających
notoryczne wykroczenia, karą za czerwone kartki może być kara dyskwalifikacji
czasowej. Wówczas jednak przysługuje prawo odwołania do II instancji.
15. Ilość otrzymanych kartek (zielonych i żółtych) w danej edycji rozgrywek obliczana
jest oddzielnie.
16. Obowiązek liczenia kartek nałożonych na poszczególnych zawodników spoczywa
na kierownictwie drużyny, które ponosi pełną odpowiedzialność za wystawienie do
gry uprawnionych zawodników.
17. Kontrolę nad zgodnym z rejestrem kar wystawieniem zawodników do gry oraz
udziałem trenera i kierownika prowadzą wydziały gier i dyscypliny. Automatyczne
odsunięcie zawodnika od gry oraz trenera lub kierownika w kolejnym meczu, nie
wymaga uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie klubu przez wydział gier i
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dyscypliny prowadzący rozgrywki. Wystawienie do gry zawodnika nie posiadającego
prawa do udziału w danym meczu, powoduje zweryfikowanie wyniku zawodów jako
w.o. na korzyść przeciwnika.
18. Ukarany zawodnik, po zakończeniu karencji może zostać dopuszczony do gry
pod warunkiem, że zobowiązanie finansowe z tytułu kary zostało uregulowane.
§ 22
1. Delegat techniczny podczas turniejów ma prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek
gdy :
1.1. drużyna nie stawi się na zawody,
1.2. w przypadku spóźnienia się na pierwsze spotkanie turnieju, i nie rozegranie
tego spotkania w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez delegata,
1.3. drużyna zostanie zdekompletowana,
1.4. zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie opuści boiska.
2. Delegat techniczny odsuwa zawodnika od kolejnego spotkania w przypadku
skompletowania w turnieju 5 zielonych i dwóch żółtych kartek.
3. Delegat techniczny odsuwa trenera lub kierownika drużyny od kolejnego
spotkania w przypadku otrzymania przez każdego z nich dwóch żółtych kartek.
4. W przypadku czerwonej kartki zawodnika, trenera lub kierownika drużyny ma
prawo podjęcia decyzji odsunięcia od meczów turniejowych a w przypadku
rażącego naruszenia przepisów, wystąpić z wnioskiem o wymierzenie
dodatkowej kary do WGiD.
5. W przypadku otrzymania czerwonej kartki w ostatnim spotkaniu turniejowym,
delegat techniczny wnioskuje do WGiD o nałożenie kary.
6. W przypadku spotkań w fazie play off MP odpowiada za nie dopuszczenie do
zawodów zawodników nieuprawnionych, poprzez kontrolę posiadania ilości
zielonych, żółtych i czerwonych kartek oraz trenera lub kierownika drużyny w
przypadku skompletowania dwóch żółtych kartek.
7. Delegat techniczny ma prawo wnioskować do WGiD PZHT o zawieszenie
w czynnościach zawodników oraz osób funkcyjnych.
8. Decyzja wydana przez delegata technicznego jest decyzją dyscyplinarną
I instancji, odwołanie od niej przysługuje do Zarządu PZHT jako II instancji.
§ 23
Członkowie PZHT, którzy w czasie zawodów względnie przed ich rozpoczęciem lub
po ich zakończeniu (na boisku, trybunach lub w obrębie stadionu) popełnią niżej
wyszczególnione przewinienia podlegają karom dyscyplinarnym w odpowiednim
wymiarze:
1. Za niebezpieczną grę, za którą sędzia udzielił wykluczenia z gry, karą od nagany
do dyskwalifikacji w wymiarze 1-8 meczów.
2. Za grę brutalną, zagrażającą zdrowiu innych zawodników - kara dyskwalifikacji
od 3 miesięcy do 6 miesięcy.
3. Za celowe, rozmyślne i brutalne zaatakowanie przeciwnika i uczestników
zawodów, i przez to spowodowanie niepożądanych następstw, w tym
zagrażających zdrowiu - kara dyskwalifikacji od 6 miesięcy wzwyż.
4. Za niesportowe zachowanie się wobec innych osób (zawodnika, sędziego,
trenera, działacza, funkcjonariusza służby porządkowej, itp.) lub wobec
publiczności - kara od nagany do dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy.
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5. Za wysoce niesportowe, grubiańskie, ordynarne zachowanie się wobec
uczestników zawodów (używanie wulgarnych słów lub gestów, słowna obraza,
pogróżki itp.) - kara dyskwalifikacji w wymiarze do 1 roku.
6. Za usiłowanie naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnego znieważenia
uczestników zawodów i innych osób po zakończeniu zawodów - kara
dyskwalifikacji w wymiarze do 1 roku.
7. Za naruszenie nietykalności cielesnej lub czynne znieważenie uczestników
zawodów i innych osób (kopnięcie, uderzenie ręką, laską lub innym
przedmiotem, oplucie itp.) - kara dyskwalifikacji od 6 miesięcy wzwyż.
8. Za sprowokowanie słowem lub czynem przeciwnika lub innej osoby do wysoce
niewłaściwej, gwałtownej reakcji lub zachowania - kara dyskwalifikacji od 1
miesiąca wzwyż.
9. Za prowokowanie, namawianie, spowodowanie ekscesów drużyny, względnie
publiczności lub udział w ekscesach - kara dyskwalifikacji od 3 miesięcy wzwyż.
10. Za przebywanie na obiekcie sportowym w stanie nietrzeźwym, niewłaściwe
zachowanie lub zakłócanie porządku pod wpływem alkoholu - kara dyskwalifikacji
od 1 miesiąca wzwyż.
11. Za brak zabezpieczenia należytego porządku na stadionie (przed, w czasie lub
po meczu) - kara pieniężna do 3.000,00 zł.
12. Za powtarzające się przypadki braku zabezpieczenia należytego porządku lub za
poważne zakłócenie porządku na stadionie (przed, w czasie względnie po
meczu) - kara pieniężna do 5000 zł. i kara zakazu rozgrywania meczów na
własnym obiekcie sportowym w wymiarze 1-5 meczów.
13. Za brak porządku na stadionie w wyniku czego doszło do ekscesów, przed,
w czasie lub po meczu (bójki, chuligańskie wybryki, czynne znieważenie lub
naruszenie nietykalności cielesnej zawodników, sędziów i innych osób) wymierza
się kary:
a) klub - kara zakazu rozgrywania meczów na własnym obiekcie do 1 roku,
b) winnym osobom funkcyjnym - karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy wzwyż.
14. Za niedopełnienie obowiązków regulaminowych związanych z organizacją
zawodów, ich przeprowadzeniem i zakończeniem określonych przepisami wymierza się karę pieniężną wg taryfikatora opłat.
15. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (nie wpisanego do protokołu,
zawieszonego karą meczów lub czasowo, odsuniętego od gry za kartki) klubowi
wymierza się karę walkower i karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł. za każdy
mecz,
16. Za udowodnione usiłowanie lub dokonanie rozmyślnego oddania lub zdobycia
punktów w meczu hokejowym w zamian za korzyści materialne lub z innych
pobudek będących w sprzeczności z zasadami sportowymi - wymierza się kary:
a) klubom - kary pieniężne w wysokości 5.000,00 zł. - oraz kary przeniesienia do
niższej klasy rozgrywek lub zakazu udziału w następnej edycji rozgrywek a w
zależności od konkretnej sytuacji również walkoweru (w tym obustronnego) i kary
dodatkowe,
b) zawodnikom - kary dyskwalifikacji od 1 roku wzwyż oraz kary dodatkowe,
c) działaczom, sędziom i innym osobom funkcyjnym - kary dyskwalifikacji od 1
roku wzwyż oraz kary dodatkowe.
17. Kierownik drużyny, trener, lekarz, masażysta, jeżeli nienależycie wypełniają
obowiązki opieki nad zawodnikami, zachowują się niesportowo wobec drużyny
przeciwnej, sędziów lub innych osób biorących udział w zawodach sportowych,
podlegają następującym karom:
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a) usunięcia z ławki zawodniczej, hali lub stadionu
b) nagany aż do pozbawienia sprawowania funkcji w hokeju na trawie na
określony czas.
Takiej samej karze podlegają działacze w przypadku nienależytej opieki w czasie
podróży, miejscu wyżywienia i zakwaterowania.
18. Kierownik drużyny, trener, lekarz, masażysta lub inny działacz sportowy
towarzyszący drużynie, za krytykowanie orzeczeń sędziego czym może stworzyć
atmosferę zdenerwowania, nieufności lub prowokowania do niesportowego
zachowania się zawodników, podlega karze dyskwalifikacji czasowej, nie krótszej
niż jeden miesiąc.
19. Sędzia zawodów, który nie podnosi swoich kwalifikacji (np. nie uczestniczy
w obowiązkowych szkoleniach, zajęciach, testach itp.), nieprawidłowo stosuje
interpretację przepisów gry w hokeju na trawie, czym może obniżyć poziom
sportowy spotkania, podlega karze odsunięcia od prowadzenia zawodów na
określoną ilość spotkań, turniejów lub określony czas liczony w miesiącach.
20. Sędzia hokeja na trawie, który narusza zasady etyczno-moralne,
a w szczególności spożywa alkohol, przyjmuje nienależyte lub zawyżone
świadczenia, swymi orzeczeniami w sposób oczywisty zniekształca wynik
zawodów, podlega odsunięciu od prowadzenia zawodów określonego szczebla aż do pozbawienia godności sędziego włącznie.
21. Kierownicy drużyn i trenerzy za nieprzestrzeganie przepisów zawartych
w regulaminie systemu współzawodnictwa sportowego podlegają karze usunięcia
z boiska lub hali, aż do okresowego zawieszenia w pełnieniu funkcji w hokeju na
trawie.
22. Za spóźnienie się lub niestawienie bez wiarygodnego usprawiedliwienia
zawodnika kadry narodowej na badania lekarskie i diagnostyczne, oficjalne
zawody, zgrupowania, konsultacje, treningi wyznacza się karę :
a) wobec klubów z winy klubów – karę pieniężną w wysokości do 1.000 zł.
b) wobec zawodników – karę dyskwalifikacji od 1 – 6 miesięcy oraz karę
dodatkową.
23. Za wycofanie z rozgrywek zgłoszonej drużyny po ogłoszeniu terminarza kara
pieniężna dla klubu zgodnie z taryfikatorem opłat.
24. Za wykluczenie drużyny z rozgrywek spowodowane nieprzestrzeganiem
przepisów Regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na
trawie – kara pieniężna zgodnie z taryfikatorem opłat oraz przeniesienie do
niższej klasy rozgrywek, zakaz zgłoszenia do następnej edycji rozgrywek.
25. Na klub mogą być nałożone kary dyscyplinarne za niewłaściwe zachowanie się
drużyny mimo ukarania zawodników przez sędziego w czasie meczu a także za
nieodpowiednie zachowanie działaczy i członków klubu zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
26. Na klub mogą być nałożone kary pieniężne za niewłaściwe zachowanie się
publiczności – kara od 500 do 5.000 zł.
27. Za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez zawodników,
trenerów, działaczy – kara pieniężna w wysokości od 500 zł. do 1.500 zł.
28. Za używanie na obiekcie sportowym słów niecenzuralnych lub uznanych
powszechnie za obraźliwe – kara pieniężna w wysokości od 200 zł do 1.000
zł oraz kara dodatkowa.
29. Za wypowiedzi lub działania mogące poniżyć w opinii publicznej powierzonej
funkcji lub działalności względnie mogące znieważyć członków władz PZHT oraz
zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych w/w klubów i innych
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organizacji będących w strukturach PZHT – kara dyskwalifikacji czasowej oraz
kara pieniężna od 500 zł do 3.000 zł.
30. Za otrzymanie czerwonej kartki – kara dyscyplinarna jako kara zasadnicza oraz
500 zł jako kara dodatkowa.
§ 24
Wojewódzkie związki hokeja na trawie, które prowadzą rozgrywki zlecone przez
PZHT, za nie dopełnienie obowiązków regulaminowych z tego wynikających,
podlegają karze pieniężnej od 100 zł do 500 zł.
§ 25
Nie uregulowanie nałożonych kar finansowych w określonym terminie powoduje
automatyczne podniesienie jej wysokości o 100% do wykluczenia z rozgrywek
włącznie.
§ 26
Członkowie PZHT, którzy popełnią niżej wyszczególnione przewinienia (nie związane
bezpośrednio z zawodami) podlegają karom dyscyplinarnym w odpowiednim
wymiarze:
1. Za niedopełnienie, niedbałe wykonanie lub niewykonanie obowiązków określonych
w regulaminach, postanowieniach i wytycznych organów związkowych
(wojewódzki związek hokeja na trawie, PZHT) - wymierza się kary (jeżeli inne
szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej) od nagany do dyskwalifikacji w
wymiarze do trzech miesięcy.
2. Za rażące naruszenie podstawowych obowiązków statutowych (wojewódzki
związek hokeja na trawie lub PZHT), niepodporządkowanie się uchwałom,
zarządzeniom i postanowieniom nadrzędnych władz sportowych oraz wojewódzki
związek hokeja na trawie i PZHT - wymierza się kary:
a) klubowi - karę do wykluczenia ze związku włącznie,
b) zawodnikom, działaczom lub osobom funkcyjnym - karę dyskwalifikacji od
jednego roku wzwyż.
3. Za niesportowy tryb życia, nadużywanie alkoholu, naruszenie norm etycznomoralnych i zasad współżycia społecznego - kary dyskwalifikacji od jednego
miesiąca do trzech lat oraz kary dodatkowe.
4. Za wysoce niesportowy tryb życia, rażące naruszenia publicznego porządku,
obowiązujących w państwie praw oraz norm etyczno-moralnych i zasad
współżycia społecznego - karę dyskwalifikacji od dwóch lat wzwyż.
5. Za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą, naruszenie przepisów
celno - dewizowych - od kary nagany do kary dyskwalifikacji do jednego roku oraz
kary dodatkowe.
6. Za usiłowanie lub dokonanie czynów, mających na celu nieprawne osiągnięcie
korzyści materialnych w związku z działalnością sportową - wymierza się kary:
a) klubom - od kary pieniężnej w wysokości do 5.000 zł. do kary wykluczenia ze
związku,
b) zawodnikom, działaczom lub osobom funkcyjnym - od kary dyskwalifikacji
powyżej jednego roku do kary wykluczenia ze związku.
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7. Za naruszenie przepisów i norm etyczno-moralnych w związku ze zmianą barw
klubowych wymierza się kary:
a) klubom - kary pieniężne w wysokości do 5.000 zł.
b) zawodnikom - kary dyskwalifikacji od trzech miesięcy wzwyż.
c) pozostałym winnym członkom PZHT - kary dyskwalifikacji powyżej 6 miesięcy.
8. Za niewpłacenie przez klub nałożonych kar pieniężnych w wyznaczonym terminie
- zawieszenie w prawach członka wojewódzkiego związku hokeja na trawie
i PZHT do czasu uregulowania zaległych należności.
§ 27
1. W przypadku udowodnienia po kontroli dokonanej na zawodach, treningu lub
zgrupowaniu, użycia przez zawodnika środków uznanych za dopingujące,
stosuje się sankcje przewidziane w art. 10 Światowego Kodeksu
Antydopingowego (WADA z 5.03.2003r.)
2. Odmowa poddania się badaniom kontrolnym lub nie zgłoszenie się do kontroli
dopingu traktowane są jako równoznaczne z pozytywnym wynikiem badań.
3. W takich przypadkach zaleca się następujące sankcje:
a) pierwsza odmowa pociąga za sobą karę 2 letniej dyskwalifikacji,
b) ponowna odmowa (w trakcie kolejnych badań) pociąga za sobą karę
nie mniejsza niż dwa lata dyskwalifikacji.
4. Sankcje, nałożone na osoby powiązane w stosowaniu przez zawodnika
dopingu, które dostarczyły lub podały leki, stosowały zabronione metody,
wywierały presję lub namawiały do takiego postępowania – powinny być nie
mniejsze, niż kara nałożona na zawodnika.
5. W przypadku stwierdzenia stosowania dopingu przez nieletnich zawodników
lub w innych przypadkach uznanych za szczególnie groźne dla zdrowia,
właściwy organ kieruje sprawę na drogę postępowania karnego.
5. Lista środków uznana za zakazane wydana jest przez WADA (załącznik nr 1).
§ 28
Sędzia, delegat techniczny, kwalifikator zawodów, obserwator , którzy popełnią niżej
wyszczególnione przewinienia związane bezpośrednio z prowadzeniem zawodów
oraz działalnością organizacyjno-szkoleniową i klasyfikacyjną podlegają karom
dyscyplinarnym w wymiarze:
a) osoby odpowiedzialne za nieterminowe przesłanie protokołu lub sprawozdania
z zawodów lub obserwacji – kara upomnienia oraz dodatkowa odsunięcia od
prowadzenia zawodów lub obserwacji do 1 miesiąca,
b) za ponowne nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji
– kara upomnienia oraz dodatkowa odsunięcia od prowadzenia zawodów lub
obserwacji do 2 miesięcy,
c) za niewłaściwe sporządzenie protokołu zawodów lub obserwacji – kara
upomnienia oraz dodatkowa odsunięcia od zawodów lub obserwacji do
1 miesiąca,
d) za ponowne niewłaściwe sporządzenie protokołu z zawodów lub obserwacji –
kara nagany oraz dodatkowa odsunięcia od prowadzenia zawodów lub
obserwacji do 2 miesięcy,
e) za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu – od kary upomnienia do
2 miesięcy dyskwalifikacji,
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f) za nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim – od kary
nagany do skreślenia z listy sędziów oraz kara dodatkowa odsunięcie od
prowadzenia zawodów do czasu przedłożenia aktualnych badań lekarskich,
g) za niepodawanie się w wyznaczonym terminie egzaminowi sprawności
fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu – kara nagany do skreślenia z listy
sędziów oraz kara dodatkowa odsunięcie od prowadzenia zawodów do czasu
wypełnienia tych obowiązków ( dotyczy sędziów ),
h) za dokonanie nieprawidłowego zapisu zdarzeń zaistniałych na boisku podczas
prowadzenia zawodów lub obserwacji, a także za zatajanie zastosowania kar
dyscyplinarnych w stosunku do zawodników – kara dyskwalifikacji od
1 miesiąca do 2 lat,
i) za świadome pobranie zawyżonych należności finansowych wynikających
z naliczenia kosztów ryczałtu, przejazdów i delegacji lub przyjmowanie od
klubów innych świadczeń finansowych i rzeczowych – kara dyskwalifikacji od
3 miesięcy do skreślenia z listy sędziów oraz pozbawienie licencji.
j) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sędziego lub obserwatora na
zawody – odsunięcie od pełnienia funkcji na okres przynajmniej 1 miesiąca.
§ 29
Kluby hokeja na trawie biorące udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZHT
i wojewódzki związek hokeja na trawie (I i II liga mężczyzn, Puchar Polski mężczyzn,
juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy, Mistrzostwa Polski kobiet, Puchar Polski kobiet,
juniorki, juniorki młodsze, młodziczki) są odpowiedzialne za udział trenera lub
instruktora posiadającego licencje trenera hokeja na trawie, a za nieprawidłowy wpis
do protokołu zawodów oraz brak takiej osoby podczas meczu (turnieju) na ławce dla
zawodników ponoszą konsekwencje dyscyplinarne do wykluczenia z rozgrywek
włącznie.
§ 30
1. Członkowie PZHT odpowiadają dyscyplinarnie również za wszelkie inne
przewinienia wynikające z naruszenia postanowień statutu, uchwał, regulaminów
itp., a nie wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie. W tych przypadkach po
zakończeniu postępowania wyjaśniającego, właściwy organ dyscyplinarny
w zależności od rodzaju, stopnia i okoliczności przewinienia, wymierza
odpowiednie kary wymienione w § 12 niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie PZHT podlegają szczególnej odpowiedzialności za udowodnione
stosowanie niedozwolonych środków dopingowych. Tryb postępowania w tych
sprawach regulują odrębne przepisy obowiązujące w polskim sporcie.
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Rozdział VI
Kompetencje dyscyplinarne
§ 31
W postępowaniu dyscyplinarnym określonym w niniejszym Regulaminie obowiązuje
zasada dwuinstancyjności (nie dotyczy orzeczeń § 21 pkt 1-3). Organami
kompetentnymi do orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych pierwszej instancji są:
1. Zarząd klubu w stosunku do klubowych zawodników i działaczy hokeja na trawie
2. Wydział Gier i Dyscypliny wojewódzkiego związku hokeja na trawie w stosunku do
zawodników i działaczy hokeja na trawie klubów uczestniczących w rozgrywkach
na szczeblu wojewódzkiego związku hokeja na trawie.
3. Delegat techniczny, który podczas turniejów lub wyznaczonych meczach
Mistrzostw Polski reprezentuje Wydział Gier i Dyscypliny PZHT
4. Wydział Gier i Dyscypliny, który prowadzi i nadzoruje rozgrywki w hokeja na trawie
na boiskach otwartych i w hali, weryfikuje wyniki spotkań i w pierwszej instancji
nakłada kary wynikające z nieprzestrzegania regulaminów w czasie i w związku
z rozgrywkami.
5. Komisja Dyscyplinarna, która w pierwszej instancji orzeka o karach
dyscyplinarnych za naruszenie lub niewykonanie postanowień Statutu
i regulaminów Związku, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 1.
6. Kolegium Sędziów w stosunku do sędziów posiadających licencje, popełniających
wykroczenia w związku z pełnieniem funkcji sędziego w hokeju na trawie.
§ 32
1. Postępowanie dyscyplinarne w klubach sportowych, stowarzyszeniach,
wojewódzkich związkach hokeja na trawie i stowarzyszeniach równorzędnych
odbywa się według statutów tych organizacji.
2. Organizacje, o których mowa w pkt. 1 muszą prowadzić postępowanie
dyscyplinarne zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, wzorem tych zasad jest
niniejszy Regulamin dyscyplinarny PZHT.
3. Organizacje, o których mowa w pkt. 1 mogą przekazać organom dyscyplinarnym
PZHT wniosek o przeprowadzenie postępowania, a także powinny zapewnić ich
członkom prawo wniesienia odwołania do organów dyscyplinarnych PZHT.
§ 33
Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w drugiej instancji
są:
1. Wydział Gier i Dyscypliny wojewódzkiego związku hokeja na trawie od orzeczeń
zarządów klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego
związku hokeja na trawie,
2. Wydział Gier i Dyscypliny PZHT od orzeczeń Wydziału Gier i Dyscypliny
wojewódzkiego związku hokeja na trawie,
3. Wydział Gier i Dyscypliny PZHT od orzeczeń zarządów klubów uczestniczących
w rozgrywkach centralnych,
4. Zarząd i Prezydium Zarządu PZHT,
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5. Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT – tylko w stosunku do orzeczeń Zarządu
PZHT,
6. Minister Sportu i Turystyki tylko w stosunku do orzeczeń PZHT zastrzeżonych
zarządzeniami lub rozporządzeniami MSiT.
§ 34
Od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organów
drugiej instancji w sprawach wymienionych w statucie PZHT.
§ 35
Wydział Gier i Dyscypliny a także Kolegium Sędziów orzekając o karach w pierwszej
instancji wydaje postanowienie w składach osobowych od trzech do pięciu osób
zgodnie z regulaminami tych organów.
§ 36
Zarząd PZHT jako organ II instancji może z urzędu w trybie nadzoru zmienić
orzeczenie I instancji, jeżeli jest ono sprzeczne z regulaminem lub rażąco
niesprawiedliwe.
§ 37
1. Orzeczenia wydane w II instancji przez Zarząd PZHT są ostateczne.
2. Zaskarżenie orzeczenia ostatecznego Związku do Trybunału Arbitrażowego,
działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, przysługuje stronie postępowania
lub – na podstawie regulaminów obowiązujących w danym związku – innym
podmiotom. W sprawach dyscyplinarnych za stosowanie dopingu w sporcie skarga
do Trybunału przysługuje również Światowej Agencji Antydopingowej.
Rozdział VII
Postępowanie dyscyplinarne
§ 38
1. Wymierzanie kary za przewinienia popełnione w czasie zawodów następuje na
podstawie protokółów sędziowskich a ponadto sprawozdań delegata
technicznego, kwalifikatora zawodów, oficjalnych obserwatorów oraz kierowników
ekip reprezentujących. W/w protokoły i sprawozdania winny zawierać szczegółowy
opis przewinienia i jego okoliczności. Orzekający organ dyscyplinarny zobowiązany jest wysłuchać zainteresowane strony (obwinionego, poszkodowanego,
a także sędziów i oficjalnych przedstawicieli) w przypadkach:
a) gdy popełnione zostało poważne przewinienie, za które grożą wysokie kary
dyscyplinarne (dyskwalifikacja powyżej jednego roku) lub grozi okresowe
zamknięcie boiska,
b) gdy przedłożone dokumenty budzą wątpliwość organu orzekającego,
c) na żądanie jednej ze stron.

17

2. Wymierzenie kar za wszystkie inne przewinienia następuje na podstawie materiału
postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ dyscyplinarny lub
upoważnionego przedstawiciela.
W toku postępowania wyjaśniającego należy ustalić dokładnie rodzaj, stopień
i okoliczności przewinienia, wysłuchać zainteresowane strony i świadków, zebrać
materiały dowodowe.
§ 39
1. Wymierzenie kary winno nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od popełnienia
przewinienia polegającego na naruszeniu przepisów gry w hokeja na trawie, bądź
dwóch miesięcy od ujawnienia innych przewinień. W uzasadnionych przypadkach
nadrzędny organ dyscyplinarny może przedłużyć w/w okres do ściśle określonej
granicy.
2. Przy wymierzaniu kary należy uwzględnić wagę przewinienia, okoliczności
w jakich je popełniono, motywy postępowania, dotychczasowe zachowanie i wiek
obwinionego.
3. Orzeczenie wydane przez organ dyscyplinarny I instancji, musi być podane do
wiadomości obwinionego ustnie lub pisemnie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem
o prawie odwołania w określonym terminie.
§ 40
1. W przypadku popełnienia przewinienia kwalifikującego się do wydania orzeczenia
przekraczającego uprawnienia danego organu dyscyplinarnego - materiały
z przeprowadzonego postępowania przekazuje się do nadrzędnego organu
z wnioskiem o orzeczenie stosownej kary.
2. W przypadku gdy przewinienie dyscyplinarne nosi znamiona przestępstwa organ
dyscyplinarny zobowiązany jest powiadomić organy ścigania.
§ 41
1. Od orzeczeń zapadłych w I instancji (za wyjątkiem orzeczeń wydanych w trybie
§ 21 pkt 1-3) bezpośrednio zainteresowanym stronom (ukaranemu lub
poszkodowanemu) przysługuje odwołanie do II instancji. Karę należy jednak
wykonywać w chwili orzeczenia przez I instancję.
2. Odwołania od orzeczeń wydanych przez poszczególne organy dyscyplinarne
powinny być składane na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym
zainteresowany o rozstrzygnięciu danej sprawy został powiadomiony ustnie lub
korespondencyjnie listem poleconym, za dowodem doręczenia.
3. Odwołanie może dotyczyć naruszenia regulaminów i Uchwał Zarządów PZHT.
Odwołanie dotyczące nałożenia kar finansowych może być rozpatrzone pod
warunkiem uregulowania tych zobowiązań.
4. Odwołania złożone po terminie (pkt 2) nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Po upływie terminu odwołania lub po rozpatrzeniu przez II instancję orzeczenie
staje się prawomocne.
§ 42
1. Prawomocne kary orzeczone w czasie mogą być częściowo darowane, obniżone
względnie zawieszone tylko przez organ dyscyplinarny, który wydał prawomocne
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orzeczenie lub organ nadrzędny jedynie w przypadku spełnienia następujących
warunków:
a) wykonania co najmniej połowy kary,
b) zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego.
2. Częściowe darowanie, zmniejszenie lub zawieszenie kary (nie dotyczy § 21 pkt. 5)
może nastąpić tylko na wniosek ukaranego, zaopiniowany przez bezpośrednie
kompetentne organy lub osoby funkcyjne.
§ 43
Każdy organ dyscyplinarny orzekający w I lub II instancji zobowiązany jest prowadzić
książkę ewidencji wymierzonych kar.
Rozdział VIII
Zawieszenia w prawach członka PZHT
§ 44
1. Członek PZHT może być zawieszony w prawach członka w przypadku gdy ciąży
na nim zarzut popełnienia przewinienia, które daje podstawy do wszczęcia
przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.
2. Zawieszenie uniemożliwia korzystanie przez zawieszonego członka z przysługujących mu praw statutowych przy jednoczesnym zachowaniu konieczności
wykonywania wszystkich obowiązków nałożonych statutem, regulaminami i innymi
obowiązującymi przepisami związkowymi.
§ 45
1. Zawieszenie w prawach członka stosuje się w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
gdy wymaga tego dobro sportu, zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa, a tok
postępowania dyscyplinarnego dłuższego czasu.
2. Okres zawieszenia w prawach członka nie może być dłuższy od czasu okresu
przewidzianego w wymiarze kary zawartego w § 39 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach nadrzędny organ dyscyplinarny może przedłużyć
okres zawieszenia.
§ 46
Organami upoważnionymi do zawieszania w prawach Związku są:
a) w stosunku do osób fizycznych - organy wymienione w § 31 wg kompetencji
b) w stosunku do klubów - zarząd wojewódzkiego związku hokeja na trawie
i Zarząd PZHT wg kompetencji.
§ 47
Zawieszenie w prawach członka Związku należy niezwłocznie uchylić gdy ustaną
przyczyny jego zastosowania, upłynie termin zawieszenia lub gdy zakończono
postępowanie dyscyplinarne.
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Rozdział IX
Działalność profilaktyczna
§ 48
Obowiązkiem każdego organu Związku (PZHT, wojewódzkich związków hokeja na
trawie, zarządów klubów, stowarzyszeń, sekcji) oraz osób funkcyjnych, poza
stosowaniem wyróżnień i kar jest prowadzenie szeroko zakrojonej pracy
profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie wykroczeniom dyscyplinarnym,
likwidowanie przyczyn ich powstawania.
§ 49
Szczególny obowiązek w zakresie prowadzenia pracy profilaktycznej w klubach
spoczywa na:
a) trenerach (instruktorach),
b) kierownikach (opiekunach) drużyn,
c) kapitanach drużyn,
d) zarządach (kierownikach) sekcji hokeja na trawie,
e) organizatorach imprez.
W/w osoby funkcyjne i organy odpowiedzialne są bezpośrednio nie tylko za wyniki
sportowe, ale również za postawy i dyscyplinę zawodników.
§ 50
1. W kształtowaniu dyscypliny zawodników, ich postaw i zachowań na boisku
niezwykle ważne znaczenie ma działalność sędziów hokejowych.
Obok spełnienia podstawowych funkcji arbitralnych - sędziowie zobowiązani są do
wychowawczego, profilaktycznego oddziaływania na zawodników, reagowania na
niewłaściwe ich postawy, przeciwdziałania ujemnym zjawiskom w czasie
zawodów.
2. Wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie hokejowi - w ścisłym
współdziałaniu z trenerami, kierownikami i kapitanami drużyn - winni podejmować
działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego porządku, dyscypliny
i sportowej atmosfery zawodów.
Sędziowie powinni w sposób zdecydowany, ale taktowny reagować na każde
wykroczenie przeciwko przepisom gry, niewłaściwego zachowania oraz innym
ujemnym faktom i zjawiskom.
Po meczu - sędziowie (jeżeli uznają za stosowne) mogą przeprowadzić rozmowę
z trenerami i kierownikami drużyn, przekazując im swoje uwagi i wnioski oraz
ocenę postaw drużyn.
W protokole zawodów sędziowie powinni szczegółowo opisać okoliczności
poważnych przewinień lub zdarzeń, jak również mogą ewentualnie przedstawić
wnioski, sugestie i propozycje pod adresem organów dyscyplinarnych.

20

3. Kolegium Sędziów PZHT i wydziały sędziowskie wojewódzkich związków hokeja
na trawie we współdziałaniu z wydziałami szkolenia, Komisją Dyscyplinarną oraz
władzami klubów i sekcji - powinny aktywnie uczestniczyć w programowym
szkoleniu zawodników i działaczy z przepisów gry w hokeja na trawie, a także
w podejmowanych inicjatywach o charakterze wychowawczym.
§ 51
1. Na wszystkich osobach funkcyjnych i organach związkowych prowadzących pracę
profilaktyczną, spoczywa obowiązek dokonywania okresowej analizy stanu
dyscypliny i ustalenie wniosków w celu poprawy sytuacji.
2. Zarządy klubów, wojewódzkich związków hokeja na trawie i PZHT po każdej
rundzie dokonują oceny stanu dyscypliny i pracy profilaktycznej na podstawie
analiz sporządzonych przez podległe im organy oraz podejmują odpowiednie
decyzje dotyczące programów działania, zadań i przedsięwzięć w tej dziedzinie.
3. Zarządy wojewódzkich związków hokeja na trawie - w terminie jednego miesiąca
po zakończeniu sezonu rozgrywkowego - mają obowiązek złożenia do Zarządu
PZHT pisemnego sprawozdania o stanie dyscypliny i pracy profilaktyczno wychowawczej w podległych klasach rozgrywkowych w ubiegłym sezonie.
4. Zarząd PZHT po zakończeniu sezonu rozgrywkowego na podstawie sprawozdań
wojewódzkich związków hokeja na trawie i analiz rozgrywek na szczeblu
centralnym - dokonuje oceny stanu dyscypliny i pracy profilaktycznowychowawczej w całym Związku i podejmuje odpowiednie decyzje w tej
dziedzinie.

Rozdział X
Przepisy postępowania dyscyplinarnego
§ 52
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu
materiałów uzasadniających uprawdopodobnienie przewinienia dyscyplinarnego.
2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin posiedzenia,
zawiadamia zainteresowane strony o przysługującym im prawie udziału
w posiedzeniu i wzywa do ustosunkowania się do zarzutu na piśmie.
§ 53
1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron. O niejawności
posiedzenia decyduje przewodniczący organu dyscyplinarnego.
2. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutu, ewentualnie
pismem wyjaśniającym, po czym strony zgłaszają ustnie swoje wyjaśnienie
oraz wnioski dowodowe.
3. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do zarzutów
strony przeciwnej dotyczących faktycznych okoliczności.
4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego lub delegata
technicznego, jak również na podstawie innych dokumentów.
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§ 54
Przewodniczący zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
§ 55
1. Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po
czym wydaje orzeczenie.
2. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. Żaden z członków nie może
wstrzymać się od głosu.
3. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy
narady.
4. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie
bierze udziału w postępowaniu dyscyplinarnym.
5. Organ dyscyplinarny podaje pisemne uzasadnienie orzeczenia.
§ 56
1. Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia.
2. Organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do dwóch
tygodni.
3. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
§ 57
W przypadku braku dowodów popełnienia przewinienia dyscyplinarnego organ
dyscyplinarny wydaje orzeczenie uniewinniające.
§ 58
1. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji
przysługuje odwołanie do drugiej instancji zgodnie z § 33 niniejszego
Regulaminu.
2. Odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne powinno być
składane na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym strona
otrzymała odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia opłaty odwoławczej
zgodnie z taryfikatorem opłat.
4. Odwołanie złożone po upływie 14-dniowego terminu podlega odrzuceniu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny w pierwszej
instancji może przywrócić uchybiony termin, jeżeli wniosek o jego
przywrócenie złożony został w terminie do 7 dni od dnia zdarzenia
uniemożliwiającego wniesienie odwołania.
§ 59
Zarządy klubów oraz właściwe organa wojewódzkich związków hokeja na trawie
zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia WGiD PZHT o wszystkich
przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników, sędziów i trenerów
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biorących udział w rozgrywkach centralnych. Zawiadomienie powinno zawierać
szczegółowy opis okoliczności sprawy (przewinień, niewłaściwego zachowania
lub postępowania) oraz motywy uzasadniające wymierzoną karę. Za
niedopełnienie tego obowiązku wymierza się kary.
§ 60
Prawomocne kary określone w czasie: tygodni, miesięcy, lat mogą być obniżone
względnie zawieszone tylko przez organ dyscyplinarny, który wydał prawomocne
orzeczenie lub organ nadrzędny, jedynie w przypadku spełnienia łącznie
następujących warunków:
1. wykonania co najmniej połowy kary,
2. zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego,
3. uiszczenia opłaty określonej przez orzekający organ dyscyplinarny.
§ 61
1.
2.

Organa dyscyplinarne zobowiązane są prowadzić ewidencję wymierzonych
kar.
Po upływie 3 lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego, kara
może być wykreślona z ewidencji kar przez organ, który orzekł o karze.
Z chwilą wykreślenia kary uważa się ją za niebyłą.

Rozdział XI
Wykonanie orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZHT
§ 62
Za nie wykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń organów
jurysdykcyjnych PZHT wymierza się kary:
a) wobec klubów – pieniężne do 5.000 zł, zakaz dokonywania transferów
krajowych i zagranicznych (definitywnych lub okresowych), przeniesienie
drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, zawieszenie lub pozbawienie licencji,
wykluczenie z PZHT,
b) zawodnikom i działaczom – dyskwalifikacji powyżej 6 miesięcy.
Rozdział XII
Zwalczanie dopingu w sporcie
§ 63
1. Za doping uznaje się:
1) obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markertów
w próbce fizjologicznej osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
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2.

3.

4.

5.

6.

2) użycie, usiłowanie użycia, pomocnictwo lub podżeganie do użycia przez
osobę uczestniczącą lub przygotowującą się do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub metody
zabronionej;
3) posiadanie w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub
przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej;
4) podanie lub usiłowanie podania substancji zabronionej oraz udział
w przygotowaniu lub zastosowaniu metody zabronionej w związku
z
uczestnictwem
lub
przygotowaniem
do
uczestnictwa
we
współzawodnictwie sportowym;
5) utrudnianie lub udaremnianie kontroli dopingowej lub manipulowanie jej
przebiegiem;
6) wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych lub przyrządów
umożliwiających stosowanie metody zabronionej albo uczestniczenie w
takim obrocie.
Dopingiem w sporcie nie jest zachowanie określone w ust. 1 pkt 1–4, jeżeli
jest ono uzasadnione celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgodę
na stosowanie określonej substancji zabronionej lub metody zabronionej
na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Międzynarodowej konwencji
o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października
2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999, z 2013 r. poz. 1243 oraz z 2014 r.
poz. 343), a także zachowanie określone w ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do
produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.10).
Substancją zabronioną jest substancja mogąca służyć poprawie wyniku
sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji
sportowej, określona w załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2.
Metodą zabronioną jest działanie mogące służyć poprawie wyniku
sportowego, pozostające w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej,
określone w załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2.
Substancją lub metodą zabronioną są także substancje lub działanie
utrudniające wykrycie substancji lub metody określonych w ust. 3 i 4,
określone w załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2.
Podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki
sportowe, realizują odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu
w sporcie w zakresie określonym w ich regulaminach.

Rozdział XIII
Przepisy końcowe
§ 64
Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZHT.
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§ 65
Traci moc Regulamin dyscyplinarny PZHT uchwalony w dniu 08 marca 2014r.

