Młodzieżowiec M-23 - regulamin systemu rozgrywek sezon 2019-2020
I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE
1. Udział bierze łącznie .... drużyn klubowych:
Poniżej zestawienie:
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
Rozgrywki ogólnopolskie – w zależności od liczby zgłoszonych drużyn
- mecz i rewanż lub
- mecz i rewanż jesień, mecz i rewanż wiosna
2. Zespół zgłoszony do rozgrywek przesyła do PZHT:
2..1 Do 25 sierpnia 2019 r. klub, który nie posiada ważnego Certyfikatu PZHT (boiska), przesyła
arkusz weryfikacyjny obiektu sportowego, na którym rozgrywane będą zawody.
2..2 Do 31 sierpnia 2019 r. wpłaca wpisowe wg taryfikatora opłat PZHT sezon 2019/2020.
2..3 Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie
dodatkowej opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności.
2..4 Rozegranie 3 kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z rozgrywek.
2..5 Do 31 sierpnia 2019 r. listę maksymalnie 30 zawodników, wg wzoru znajdującego się na
stronie www.pzht.pl w zakładce PZHT/druki zgodnie z § 28 Regulaminu systemu
współzawodnictwa sportowego i rozgrywek w hokeju na trawie.
2..6 Klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w ciągu 7 dni od daty otrzymania
faktury.

II. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Faza zasadnicza
1.1. 2 rundy w systemie jesień-wiosna (piątki)
1.2. .........
1.3. łącznie ............. spotkań
2. Faza play-off
2.1. Dotyczy zespołów sklasyfikowanych na miejscach I-IV po zakończeniu II rundy wiosennej

2.2. Pary półfinałowe: I-IV, II-III
2.3. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w meczu o Mistrzostwo Polski, a przegrani w
meczu o brązowy medal
2.4. Drużyny z miejsc .......... sklasyfikowane zostaną zgodnie z miejscem w tabeli po
zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek.

III. TURNIEJ FINAŁOWY
1. Organizatorem turnieju finałowego będzie Polski Związek Hokeja na trawie. Termin i miejsce
turnieju finałowego zostanie opublikowane w terminarzu rundy wiosennej.
IV. UPRAWNIENIA - ZAWODNICY
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy rocznik :1997, 1998, 1999, 2000 oraz roczniki z
kategorii juniorów.
2. Wszyscy zawodnicy reprezentujący klub w danym sezonie muszą być wpisani na listę
zgłoszeniową przed sezonem lub dopisane do niej w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem
uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZHT na sezon 2019/20.
3. Zawodnik uprawniony do zawodów musi posiadać:
3.1. licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT,
3.2. ważną zdolność lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej lub innej specjalizacji
ze zdolnością do orzekania w dziedzinie medycyny sportowej.
4. W przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika weryfikowana jest na podstawie:
legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
5. Zawodnik, który rozegrał spotkanie w kategorii M-23 nie może tego samego dnia uczestniczyć
we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.

V. UPRAWNIENIA - TRENERZY
1. Drużynę w rozgrywkach M-23 może prowadzić trener posiadający aktualną licencję trenerską
typu: A Pro, A lub B wydaną przez PZHT

VI. SKŁAD DRUŻYNY
1. Maksymalna liczba zawodników uprawnionych do gry, tj. wpisanych do protokołu zawodów
wynosi 18 w tym 2 bramkarzy w pełnym wyposażeniu lub 16 zawodników w tym 1
bramkarz w pełnym wyposażeniu.
2. Maksymalnie 16 zawodników w przypadku braku bramkarza.
3. Drużyna przystępująca do zawodów musi składać się z 11 zawodników lecz minimum z 9
zawodników.
VII. CZAS GRY

1. 4 kwarty po 15 minut każda. Przerwa pomiędzy I i II kwartą wynosi 2 minuty, pomiędzy II i III –
10 minut, a III i IV – 2 minuty.

IX. PUNKTACJA
1.
2.
3.
4.
1.

Zwycięstwo w regulaminowym czasie gry – 3 punkty
Remis w regulaminowym czasie gry – 1 punkt dla każdej z drużyn
Zwycięstwo w konkursie karnych zagrywek – 1 punkt
Zawody zweryfikowane jako walkower (w.o) – 3 punkty (wynik 5-0)
O kolejności drużyn decyduje:
5.1.Większa liczba zdobytych punktów.
5.1.W przypadku równej liczby punktów decydują:
5.2.1. różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi w regulaminowym czasie
gry,
5.2.2. większa liczba zdobytych bramek w regulaminowym czasie gry,
5.2.3. bezpośrednie pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
5.2.4. większa liczba zwycięstw w regulaminowym czasie gry, w tym w.o.
5.2.w przypadku kiedy punkty 5.2.1.,5.2.2.,5.2.3.,5.2.4. są równe pomiędzy dwoma drużynami o kolejności miejsc decyduje konkurs karnych zagrywek.

* pozostałe informacje zostały zawarte w następujących dokumentach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulamin systemu współzawodnictwa i rozgrywek PZHT
Przepisach gry
Terminarzu rozgrywek
Taryfikatorze opłat
Regulaminie dyscyplinarnym PZHT
Pozostałe dokumenty regulujące zasady współzawodnictwa sportowego w hokeju na
trawie.

