
 

 

                                                                                                                Poznań 28.06.2019r. 

 

 

                                     POLSKI    ZWIĄZEK    HOKEJA    NA    TRAWIE 

 

                                              Ogłoszenie  WGiD  nr 63 /2019 

 

 

1. Zgłoszenia do rozgrywek  Mistrzostw Polski na obiektach otwartych 

sez.2019/2020r.   

2. Zgłoszenia do rozgrywek Halowych Mistrzostw Polski sez. 2019/2020r. 

3. Zmiana przynależności klubowej. 

 

Ad.1. Zgłoszenia do rozgrywek  Mistrzostw Polski  na obiektach otwartych  

          sez. 2019/2020r. 

 

Wydział Gier i Dyscypliny PZHT informuje, że z dniem 31 lipca 2019r.  upływa termin 

zgłoszeń do następujących kategorii rozgrywkowych sez. 2019/2020 na obiektach otwartych: 

1. Mistrzostwa Polski seniorów SUPERLIGA  

2. Mistrzostwa Polski seniorów I liga 

3. Mistrzostwa Polski seniorek 

4. Mistrzostwa Polski juniorów 

5. Mistrzostwa Polski juniorek 

6. Mistrzostwa Polski juniorów młodszych ( XXVI OOM) 

7. Mistrzostwa Polski juniorek młodszych (XXVI OOM) 

 

Wyznaczony termin zgłoszeń jest ostateczny i  po tym terminie nadesłane zgłoszenia nie 

będą uwzględnione.  

Zgłoszenia proszę nadsyłać wyłącznie na adres mailowy PZHT biuro@pzht.pl lub listownie 

na adres PZHT. 

Ad.2. Zgłoszenia do rozgrywek o Halowe Mistrzostwo Polski sez. 2019/2020r. 

 

Wydział Gier i Dyscypliny PZHT informuje, że z dniem 31 lipca 2019r.  upływa termin 

zgłoszeń do następujących kategorii rozgrywkowych w hali sez.2019/2020: 

 

1. Halowe Mistrzostwa Polski seniorów 

2. Halowe Mistrzostwa Polski seniorek 

3. Halowe Mistrzostwa Polski juniorów 
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4. Halowe Mistrzostwa Polski juniorek 

5. Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 

6. Halowe Mistrzostwa Polski juniorek młodszych 

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać wyłącznie na adres mailowy PZHT biuro@pzht.pl lub listownie 

na adres PZHT. 

 

Ad. 3 Zmiana przynależności klubowej. 

Wydział Gier i Dyscypliny PZHT informuje, że termin zmiany przynależności klubowej 

zawodników reprezentujących kluby w  Mistrzostwach Polski na obiektach otwartych 

sez.2019/2020 upływa z dniem: 

- w kategorii senior   -   23 sierpnia 2019r. 

- kategoriach młodzieżowych – 23 sierpnia 2019r. 

Wydział uprzedza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na wydanie licencji sportowca 

ma czas 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem. 

Aby uzyskać licencję należy uiścić opłatę zgodnie z taryfikatorem PZHT sezon 2019/2020r. 

 

WGiD PZHT informuje, że licencje wydawane będą  wg kolejności wpływu do biura PZHT. 

Prosimy o składanie stosownej dokumentacji wraz z opłatą w terminie pozwalającym na 

przygotowanie licencji przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.  

                                                                                            

                                                                                        

                                                                                                   Sekretarz  Generalny  PZHT  

 

    Piotr  Wilkoński  
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