
 
REGULAMIN SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

I ROZGRYWEK 
W HOKEJU NA TRAWIE

       
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji,  prowadzenia oraz uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym w hokeju na trawie, organizowanym na terenie Polski 
przez Polski Związek Hokeja na Trawie, podmioty działające z jego upoważnienia na 
podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, umów wzajemnych.

2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, stowarzyszeń 
sportowych, zawodników, trenerów i innych osób reprezentujących kluby sportowe 
lub zawodników, a także sędziów, komisje techniczne i innych osób fizycznych i praw-
nych, biorących udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa sportowe-
go w hokeju na trawie.

§ 2

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają :
1.1.klub sportowy – organizacja posiadająca osobowość prawną lub osoba prawna 

prowadząca działalność w zakresie sportu kwalifikowanego i uczestnicząca 
lub zamierzająca uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym w hokeju na trawie organi-
zowanym przez osoby wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.

1.2.zawodnik  –  osoba  fizyczna posiadająca  licencję  uprawniającą  do  uczestnictwa we 
współzawodnictwie w hokeju na trawie. Jako zawodnika rozumie się zawodnika lub 
zawodniczkę.

1.3.licencja sportowca – licencja wydawana osobie fizycznej , uprawniająca do udziału 
we współzawodnictwie sportowym w hokeju na trawie.

1.4.licencja klubowa – licencja wydawana klubowi sportowemu , uprawniająca do udziału 
we współzawodnictwie sportowym w hokeju na trawie.

1.5.licencja trenera hokeja na trawie - dokument upoważniający jej posiadacza do 
prowadzenia zorganizowanych zajęć i zawodów w zakresie sportu kwalifikowanego w 
hokeju na trawie.

1.6.rozpoczęcie sezonu – dzień, na który organizator rozgrywek wyznaczył pierwszy 
termin rozgrywek mistrzowskich w określonej kategorii.



1.7.zakończenie sezonu – dzień, na który organizator wyznaczył ostatni termin rozgrywek 
mistrzowskich w określonej kategorii lub dzień, w którym rozegrano ostatni mecz w 
ramach rozgrywek w danej kategorii rozgrywek.

1.8.rozgrywki mistrzowskie – sposób organizacji współzawodnictwa sportowego w 
hokeju na trawie, zmierzający do wyłonienia najlepszej drużyny, której zostaje 
przyznany tytuł Mistrza Polski, a także drużyny lub drużyn uzyskujących prawo 
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej lub tracących prawo do udziału w danej klasie 
rozgrywkowej.

1.9.organizator rozgrywek – Polski Związek Hokeja na Trawie, działający z jego 
upoważnienia Okręgowy Związek Hokeja na Trawie,klub sportowy, inny podmiot 
prowadzący w imieniu PZHT współzawodnictwo w określonej kategorii rozgrywek lub 
poszczególne etapy rozgrywek.

1.10.wykluczenie z rozgrywek – wyłączenie ze współzawodnictwa sportowego  drużyny w 
danym sezonie w określonej kategorii wiekowej.

1.11.Oznaczenia stosowanych skrótów:
PZHT – Polski Związek Hokeja na Trawie,
OZHT – Okręgowy Związek Hokeja na Trawie,
MSiT – Ministerstwo Sportu i Turystyki
FIH – Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie,
EHF – Europejska Federacja Hokeja na Trawie,
WgiD – Wydział Gier i Dyscypliny,
KS – Kolegium Sędziów,
LOMS – Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
MP – Mistrzostwa Polski,
HMP – Halowe Mistrzostwa Polski
PP – Puchar Polski
SL – Hokej Superliga

§ 3

1. Rozgrywki mistrzowskie PZHT odbywają się corocznie według obowiązujących przepi-
sów gry w hokeja na trawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Rozgrywki wszystkich kategorii na obiektach otwartych odbywają się systemem 
jesień  –  wiosna.  PZHT  ma prawo  w  uzasadnionych  przypadkach  dokonać  zmiany 
okresów rozgrywek.

3. Rozgrywki wszystkich kategorii w hali odbywają się w okresie zimowym 
listopad – marzec.

4. Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach rozgrywek uzyskują tytuł 
„Mistrz Polski”.

5. Eliminacje do rozgrywek centralnych w kategoriach młodzieżowych, a także rozgrywki 
poniżej I ligi mężczyzn i I ligi kobiet mogą organizować wyznaczone przez PZHT Okrę-
gowe Związki Hokeja na Trawie lub inne organizacje.
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§ 4

System współzawodnictwa sportowego określa podział krajowych zawodów na grupy rozgry-
wek w zależności od:
• rangi,
• zasięgu terytorialnego,
• płci i wieku uczestników.

§ 5

Do wprowadzania  zmian w systemie  współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie 
upoważniony jest wyłącznie Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

§ 6

System współzawodnictwa sportowego obejmuje:

1. Centralny system rozgrywek i zawodów sportowych. 
2. Międzywojewódzki oraz wojewódzki system rozgrywek i zawodów sportowych. 

§ 7

1. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji, uczestnictwa, podziału na grupy terytorial-
ne oraz spadku i awansu, określają przepisy poszczególnych rozgrywek .

2. Regulaminy poszczególnych rozgrywek opracowywane są i zatwierdzane przez Zarząd 
PZHT przed rozpoczęciem każdego sezonu.

§ 8

System współzawodnictwa realizowany jest także poprzez:

1. Centralny  plan  szkolenia  i  zawodów  opracowany  co  roku  przez  PZHT  
i zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2. Regulaminy  poszczególnych  rozgrywek  opracowywane przez  PZHT i  inne  uprawnione 
podmioty, wg kompetencji określonych w niniejszym regulaminie.

§ 9

Rozgrywki  i  zawody nie objęte systemem współzawodnictwa sportowego lub nie ujęte w 
rocznym kalendarzu imprez sportowych, a organizowane przez kluby, OZHT, inne uprawnio-
ne podmioty, wymagają zgłoszenia do PZHT.

§ 10

Drużyny klubowe wyznaczone przez PZHT do uczestnictwa w Klubowych Pucharach 
Europy organizowanych w kraju i za granicą, zobowiązane są do przestrzegania regulaminów
EHF.
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§ 11

Niniejsze przepisy dotyczą rozgrywek na boiskach otwartych i w hali.

ROZDZIAŁ II
CEL ROZGRYWEK

§ 12

1. System centralnego współzawodnictwa sportowego przyczynia się do:
a) wszechstronnego rozwoju zawodników,
b) wychowania młodego pokolenia,
c) uzyskania jak najlepszych wyników sportowych,
d) umożliwienia drużynom klubowym prowadzenia działalności sportowej w zor-

ganizowanej formie, gwarantującej zachowanie równych zasad i przepisów ry-
walizacji sportowej wszystkim jej uczestnikom.

§ 13

Celem rozgrywek objętych systemem współzawodnictwa sportowego jest:

1. udział  w rozgrywkach centralnych drużyn klubowych kobiet i  mężczyzn w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych na boiskach otwartych i w hali,

2. udział drużyn młodzieżowych w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportu mło-
dzieżowego,

3. przyczynianie się do rozwoju i popularyzacji dyscypliny, 
4. podnoszenie poziomu sportowego uczestniczących drużyn i zawodników,
5. przygotowanie i selekcja zawodników dla potrzeb kadr narodowych i reprezentowania 

barw Polski.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA ROZGRYWEK

§ 14

Kierownictwo ogólne nad wszystkimi rozgrywkami objętymi centralnym systemem współza-
wodnictwa sportowego w hokeju na trawie sprawuje Polski Związek Hokeja na Trawie.

§ 15

Polski Związek Hokeja na Trawie organizuje i prowadzi lub zleca prowadzenie, rozgrywek mi-
strzowskich w następujących kategoriach:

1. Mężczyźni:
1. Mistrzostwa Polski seniorów – SUPERLIGA,
2. Mistrzostwa Polski seniorów – I liga,
3. Halowe mistrzostwa Polski seniorów,
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4. Puchar Polski. 
2. Młodzieżowych:

1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
2. Młodzieżowe Halowe mistrzostwa Polski,

3. Juniorzy:
1. Mistrzostwa Polski juniorów,
2. Halowe mistrzostwa Polski juniorów,
3. Mistrzostwa Polski juniorów młodszych (ogólnopolska olimpiada młodzieży w spor-

tach letnich),
4. Halowe mistrzostwa Polski juniorów młodszych.

4. Kobiety:
1. Mistrzostwa Polski seniorek,
2. Halowe mistrzostwa Polski seniorek,
3. Puchar Polski. 

5. Juniorki:
1. Mistrzostwa Polski juniorek,
2. Halowe mistrzostwa Polski juniorek,
3. Mistrzostwa Polski  juniorek młodszych (ogólnopolska olimpiada młodzieży w spor-

tach letnich),
4. Halowe mistrzostwa Polski juniorek młodszych.

§ 16

Polski Związek Hokeja na Trawie może zlecić, Okręgowym Związkom Hokeja na Trawie lub in-
nym organizacjom, organizację i prowadzenie, na zlecenie Polskiego Związku Hokeja na Tra-
wie, następujących rozgrywek mistrzowskich, o zasięgu międzywojewódzkim:

1. Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek na boiskach otwartych i w hali – eliminacje w gru-
pach terytorialnych,

2. Mistrzostwa  Polski  juniorów  młodszych  i  juniorek  młodszych  na  boiskach  otwartych 
(ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach letnich) i w hali – eliminacje 

w grupach terytorialnych,
3. Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików i młodziczek na obiektach otwartych.

§ 17

Warunkiem nadania rozgrywkom rangi mistrzostw jest uczestnictwo w nich drużyn z co naj-
mniej 4 klubów.

§ 18

Podziału drużyn na grupy, które uczestniczą w rozgrywkach określonych w §  16, dokonuje 
Wydział Gier i Dyscypliny PZHT z uwzględnieniem ich położenia terytorialnego.
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§ 19

Okręgowe Związki Hokeja na Trawie bezpośrednio organizują i prowadzą następujące roz-
grywki:

1. międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików i młodziczek,
2. wojewódzkie mistrzostwa młodzików i młodziczek,
3. międzyszkolne rozgrywki na poziomie edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum),
4. rozgrywki hokeja dzieci przeprowadzane w różnych formach,
5. inne rozgrywki. 

§ 20

Okręgowe Związki Hokeja na Trawie, organizujące rozgrywki opisane w §19, są zobowiązane 
do przekazywania informacji do PZHT, o wszystkich planowanych i odbytych zawodach. Nie-
przekazanie informacji podlega karze zgodnie Taryfikatorem opłat.

§ 21

1. Obsady sędziowskie rozgrywek określonych w § 15 dokonuje Kolegium Sędziów PZHT.
2. Obsady sędziowskie rozgrywek określonych w § 16 dokonują kolegia sędziowskie OZHT 

lub innych organizacji, wyznaczone do realizacji zadań zleconych przez PZHT. 
3. WGiD PZHT wyznacza na zawody finałowe Mistrzostw Polski rozgrywanych na boiskach 

otwartych i w hali:
3.1.komisję techniczną
3.2.delegata technicznego na pojedyncze mecze.

ROZDZIAŁ IV
UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH

§ 22

1. W rozgrywkach objętych systemem  centralnym  współzawodnictwa sportowego, mogą 
uczestniczyć drużyny klubów będących członkami Polskiego Związku Hokeja na Trawie, 
posiadających aktualną licencję klubową.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZHT może dopuścić do rozgrywek mistrzowskich 
w kategorii seniorów/ek drużynę LOMS, która nie jest klubem sportowym, i która funk-
cjonuje w ramach struktury organizacyjnej PZHT oraz inną drużynę, nie będącą stowarzy-
szeniem sportowym, ale posiadającą osobowość prawną, w tym drużynę zagraniczną, na 
warunkach określonych w uchwale Zarządu PZHT.

3. W  przypadku  nie  zgłoszenia  się  do  rozgrywek  SUPERLIGI  drużyny,  uprawnionej  do 
uczestnictwa w tej kategorii rozgrywkowej, jej miejsce zajmuje drużyna, która zostanie 
zwycięzcą jednego dodatkowego meczu barażowego rozegranego między X drużyną I 
ligi, a II drużyną MP seniorów II liga. Spotkanie rozgrywane będzie na boisku neutralnym, 
wskazanym przez PZHT a koszty jego rozegrania ponoszą uczestniczące drużyny. W przy-
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padku odmowy udziału w powyższym spotkaniu jednej z wymienionych drużyn, druga 
uprawniona drużyna wchodzi automatycznie do rozgrywek Superligi.

4. Nowo utworzony klub, uczestniczy w rozgrywkach od najniższej kategorii rozgrywkowej.
5. Drużyna uczestnicząca w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski seniorów I liga, powinna po-

siadać minimum 4 grupy młodzieżowe. 
6. Klub, który zgłasza do rozgrywek na obiektach otwartych, w kategorii kobiet i mężczyzn 

drużyny seniorów,  seniorek,  juniorów,  juniorek,  juniorów młodszych i  juniorek  młod-
szych, wpłaca 50% wartości należnego wpisowego.

7. W przypadku likwidacji klubu, sekcji hokeja na trawie lub zmian organizacyjno - praw-
nych tego klubu, klub ma prawo przekazać innemu klubowi, posiadającemu licencję klu-
bową PZHT wszystkie uprawnienia i zobowiązania, a klub przejmujący bierze na siebie 
obowiązki i zobowiązania klubu likwidowanego. 

8. Szczegółowe zasady określają Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszo-
nych w PZHT i trybu zmian przynależności do klubów.

9. Zgodę na przekazanie uprawnień wydaje PZHT.
10. PZHT może odmówić wyrażenia zgody w przypadku, gdy przekazanie uprawnień stanowi 

naruszenie prawa.
11. Decyzja o odmowie wymaga uzasadnienia na piśmie i może być zaskarżona w oparciu o 

przepisy niniejszego regulaminu. 
12. Drużyna ma obowiązek uczestnictwa w zawodach od konferencji technicznej do ceremo-

nii zamknięcia zawodów.

§ 23

Drużyna, posiadająca uprawnienia do określonej grupy rozgrywek, nabywa prawa do udziału 
w danej edycji tych rozgrywek, z chwilą dokonania pisemnego zgłoszenia organizatorowi roz-
grywek. Zgłoszenie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją Klubu.
  

ROZDZIAŁ V
UPRAWNIENIA

§ 24

1. W rozgrywkach obowiązują następujące grupy wiekowe:
1.1.młodzicy i młodziczki  - do 12 lat,
1.2.juniorzy młodsi i juniorki młodsze  - 13,14,15,16 lat,
1.3.juniorzy i juniorki  - 15,16,17,18,19 lat, - 14 lat za zgodą WGiD
1.4.młodzieżowiec (kobiety i mężczyźni) – 20,21,22,23 lat 
1.5.seniorzy - powyżej 16 lat ,(nie więcej niż 2 zawodników 15 letnich )
1.6.seniorki - powyżej 15 lat,

2. Zarząd PZHT z ważnych powodów może dokonać zmian w grupach wiekowych dla okre-
ślonych rozgrywek.

3. W rozgrywkach mistrzowskich  na obiektach otwartych i w hali, decydujących o tytule 
Mistrza Polski, nie mogą uczestniczyć dwie lub więcej drużyny z tego samego klubu.
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§ 25

1. O granicy wieku zawodnika i prawie udziału w całej edycji rozgrywek, decyduje rok uro-
dzenia, uznany za właściwy w myśl przepisów. Roczniki zawodników uprawnionych do 
gry w poszczególnych kategoriach wiekowych ogłaszane są przez WGiD PZHT w komuni-
kacie PZHT przed rozpoczęciem nowej edycji rozgrywek.

2. Każdy rocznik jest liczony od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 26

1. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, a zawodniczki 15 lat, (decyduje data urodzenia) mogą 
brać udział w rozgrywkach seniorów i seniorek pod warunkiem posiadania jednorazowej 
zgody wydanej przez Przychodnię Sportowo - Lekarską. W przypadku zawodników 15 let-
nich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Zgodę, o której mowa w pkt 1 zawodnik zobowiązany jest przedstawiać przed zawodami 
wraz ze zdolnością lekarską, uzyskiwaną co 6 miesięcy, do dnia ukończenia 18 lat.

§ 27

1. Do reprezentowania barw klubowych w rozgrywkach uprawnieni są zawodnicy wpisani do 
protokołu zawodów : posiadający licencję sportowca,

1.1.zgłoszeni do rozgrywek  na liście zatwierdzonej przez WGiD PZHT lub w roz-
grywkach prowadzonych przez innym organizacją,

1.2.w przypadkach  budzących  wątpliwość co do tożsamości zawodnika, jest on 
zobowiązany dodatkowo do bezzwłocznego przedłożenia ważnego dokumen-
tu ze zdjęciem (dowodu osobistego, tymczasowego dowodu tożsamości, pasz-
portu, książeczki wojskowej, legitymacji szkolnej lub prawa jazdy) pozwalają-
cego na jednoznaczne stwierdzenie tożsamości oraz wieku zawodnika.

1.3.książeczkę zdrowia określającą aktualną zdolność do gry w hokeja na trawie. 
Okres zdolności do gry i zasady jej uzyskania określają przepisy Ministerstwa 
Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Obowiązujące w 
danym okresie rozporządzenia Wydział Gier i Dyscypliny PZHT podaje do wia-
domości odrębnym komunikatem.

§ 28

Lista zawodników

1. Posiadanie  licencji sportowca uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sporto-
wym w hokeju na trawie, jest warunkiem wpisania na listę zawodników uprawnionych 
do udziału w rozgrywkach, (załącznik nr 1) określonych przez WGiD PZHT w Regulaminie 
rozgrywek.

2. Wpisanie na listę zawodników na dany sezon, stanowi warunek uczestnictwa zawodnika 
w rozgrywkach mistrzowskich PZHT w barwach określonego klubu.

3. Lista zawodników obowiązuje od kategorii junior młodszy do kategorii senior.

8



4. Lista zawodników w kategoriach bezpośrednio prowadzonych przez WGiD PZHT, o któ-
rych mowa w pkt 3, jest zatwierdzana przez  WGiD PZHT w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania.

5. W kategoriach prowadzonych przez inną organizację, listy zawodników przesyłane są do 
właściwej organizacji i do wiadomości WGiD PZHT.

6. Na listę zawodników można wpisać do 30 zawodników.
7. Lista zawodników winna zostać nadesłana do WGiD PZHT w terminie wskazanym w Re-

gulaminie rozgrywek danej kategorii rozgrywkowej.
8. Dopisanie dodatkowego zawodnika do listy, w trakcie rozgrywek, jest możliwe pod wa-

runkiem uiszczenia opłaty zgodnie z Taryfikatorem opłat, opublikowanym przed rozpo-
częciem sezonu rozgrywkowego na obiektach otwartych i w hali.

9. Lista zawodników zawiera następujące dane :
9.1. nazwę klubu sportowego,
9.2. imię i nazwisko zawodnika,
9.3. PESEL
9.4. numer licencji sportowca,
9.5. rodzaj rozgrywek,

10. Zawodnik, który w trakcie sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową lub po-
wrócił do klubu macierzystego, może być dopisany na listę na zasadach określonych w 
pkt 8.

§ 29

Odmowa zatwierdzenia zawodnika na liście zawodników

1. WGiD PZHT może odmówić zatwierdzenia zawodnika na liście zawodników przedstawio-
nych przez klub, przed rozpoczęciem sezonu danej kategorii rozgrywek.

2. Podstawą odmowy zatwierdzenia na liście zawodników jest :
2.1.rażące  naruszenie  obowiązków  zawodnika  w stosunku  do  FIH,  EHF,  PZHT, 

OZHT, klubu lub innego organizatora rozgrywek
2.2.nieuzasadniona  odmowa reprezentowania  barw  narodowych  lub  nieuspra-

wiedliwiona nieobecność na zgrupowaniu, konsultacji lub badaniach medycz-
nych kadry narodowej

2.3.pozbawienie lub zawieszenie licencji sportowca,
2.4.inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepi-

sach prawa lub przepisach FIH, EHF, PZHT, OZHT lub innego organizatora roz-
grywek

3. Podstawą do wydania decyzji o zawieszeniu licencji sportowca jest :
3.1.nie dokonanie przez zawodnika lub klub, który reprezentuje, opłat wynikają-

cych z przepisów regulaminowych wynikających ze zmiany przynależności klu-
bowej,

3.2.nieuzasadniona rezygnacja z nauki w LOMS Poznań na okres 6 miesięcy,
3.3.inne przesłanki, wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepi-

sach prawa lub przepisach wewnętrznych FIH, EHF, PZHT, OZHT lub innego or-
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ganizatora rozgrywek, w szczególności nałożenie na zawodnika lub klub kary 
dyscyplinarnej.

4. Odmowa zatwierdzenia zawodnika na liście winna być wydana przez WGiD PZHT na pi-
śmie wraz z uzasadnieniem.

5. Od decyzji WGiD PZHT przysługuje prawo odwołania do II instancji w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji.

§ 30

Zawodnik nie spełniający wymogów określonych w § 26 i § 27 nie jest uprawniony do udziału 
w rozgrywkach.

§ 31

1. Zawodnik nie może występować po raz drugi w tym samym dniu w rozgrywkach innego 
szczebla.

2. Dopuszczalny jest udział zawodnika w tym samym dniu w większej ilości spotkań, w przy-
padku rozgrywania zawodów systemem turniejowym na obiektach otwartych i w hali w 
tej samej kategorii wiekowej.

§ 32

Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za udokumentowanie uprawnień swoich zawodni-
ków do gry, w myśl niniejszych przepisów oraz postanowień dyscyplinarnych.

§ 33

Za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika, klub ukarany zostanie zweryfikowaniem 
spotkania jako w. o. na korzyść drużyny przeciwnej oraz karą pieniężną.

ROZDZIAŁ VI
SPRZĘT SPORTOWY I SPECJALISTYCZNY

§ 34

1. W czasie zawodów używa się piłki i laski, które odpowiadają przepisom gry 
w hokeja na trawie i w hali wydanych przez FIH (Międzynarodową Federację Hokeja na Tra-
wie).
2. Piłka meczowa może być koloru białego lub żółtego.

§ 35

1. Bramkarzom pozwala się na używanie w czasie gry takiego sprzętu jak:
• ochraniacze (parkany),
• wykopy,
• rękawice bramkarskie,
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• kask i maskę ochronną twarzy.

§ 36

1. Wszyscy zawodnicy muszą być ubrani w stroje jednakowe w zakresie kolorystyki, wzor-
nictwa i oznakowania, przez cały czas trwania zawodów.

2. Zawodnicy są zobowiązani do używania w czasie zawodów obuwia sportowego, odpo-
wiednio dostosowanego do rodzaju nawierzchni, na której odbywają się zawody.

3. PZHT zastrzega sobie prawo umieszczenia  na strojach sportowych reklamy sponsora roz-
grywek na części stroju sportowego.

§ 37

1. Każda drużyna przystępująca do zawodów musi posiadać jednakowe ubiory sportowe, a 
na koszulkach widoczne numery.

2. Klub może, na  sprzęcie sportowym (koszulka, spodenki, dres) umieścić nazwę sponsora 
lub reklamę, jednakową pod względem wzoru dla wszystkich zawodników drużyny. 

3. O ilości i wielkości reklamy decyduje PZHT. PZHT wydaje decyzję na piśmie na wniosek 
klubu wraz z załączonym wzorem reklamy na dwa tygodnie przed umieszczeniem na 
ubiorach.

4. Kapitan musi posiadać widoczną opaskę.
5. Bramkarze muszą posiadać koszulki, wyraźnie różniące się kolorystycznie od  ubiorów 

pozostałych zawodników obu drużyn.
6. Zawodnicy (nie dotyczy bramkarzy) posiadający odmienny strój sportowy od pozostałych 

zawodników swojej drużyny lub niezgodny z postanowieniem pkt. 1, nie są uprawnieni 
do gry.

7. Każdemu zawodnikowi danego zespołu przydziela się numer startowy od 1 (jeden) do 32 
(trzydzieści dwa), który zawodnik zachowuje przez cały czas trwania zawodów i turnieju. 
Numer musi być pełną cyfrą, o wysokości nie mniejszej niż 16 cm, i nie większej niż 20 
cm umieszczony na tylnej stronie koszulki. Koszulki bramkarskie powinny być oznakowa-
ne numerami startowymi z obydwu stron (na plecach 16-20 cm  i na klatce piersiowej 
7-20 cm).

8. Dozwolony jest napis na plecach koszulek (nazwisko zawodnika, nazwa klubu) o wysoko-
ści liter 6 – 10 cm.

9. Spodenki lub spódniczka  na przodzie na wysokości uda powinny posiadać numer o wy-
sokości 7 – 9 cm.

10. Bramkarz musi mieć na głowie kask z maską ochronną w trakcie całego meczu.
11. Zawodnik biorący udział w grze zobowiązany jest do używania ochraniaczy na golenie, 

włożonych w getry. Getry muszą być podniesione do kolan, koszulki włożone w spoden-
ki.

12. Dozwolone jest używanie maski na twarz przy obronie karnych strzałów rożnych o gład-
kiej powierzchni, przylegającej do twarzy.

13. Dozwolone jest używanie delikatnej maski na twarz i ochrony głowy podczas zawodów, z 
przyczyn medycznych, po okazaniu zaświadczenia medycznego sędziemu lub delegatowi 
technicznemu.

14. Ochraniacze na zęby : 
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• w kategoriach seniorów – rekomendowane
• w kategoriach młodzieżowych obowiązkowe

15. Dozwolone jest używanie dodatkowego ubioru, w kolorze korespondującym ze strojem 
meczowym. Zabronione jest jednak używanie czapeczki z daszkiem.

16. Dozwolone jest używanie innych środków ochrony ciała, umieszczonych pod strojem.
17. Niedozwolone jest używanie w trakcie zawodów ozdób upiększających o ostrych krawę-

dziach.
18. Niedozwolone jest stosowanie urządzeń elektronicznych przez zawodnikom.
19. Kierownik drużyny jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu rozgrywek.

§ 38

1. W przypadku, gdy drużyny uczestniczące w zawodach posiadają zbliżone kolorystycznie 
stroje  sportowe,  drużyna  gości  na  żądanie  sędziów,  zobowiązana  jest  do  dokonania 
zmiany stroju.

2. W przypadku zawodów odbywających się na neutralnym terenie lub rozgrywanych syste-
mem turniejowym, każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania dwóch różniących się 
kontrastowo kolorami strojów sportowych. Na żądanie sędziów zmiany stroju sportowe-
go dokonuje drużyna, która w protokole zawodów wymieniona jest na drugim miejscu.

ROZDZIAŁ VII   
 ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK

§ 39
Termin i miejsce rozgrywek

1. Organizator rozgrywek tj. WGiD PZHT lub inny organizator, na podstawie planu szkole-
nia, startów, uprawnień drużyn i otrzymanych zgłoszeń, opracowuje terminarze rozgry-
wek mistrzowskich, w których określa:

• startujące drużyny,
• gospodarza zawodów,
• termin zawodów,
• miejsce zawodów,
• godzinę rozpoczęcia zawodów rozgrywek o MP seniorów Superligi.

2. W rozgrywkach składających się z dwóch lub więcej etapów - dla drugiego i następnych 
etapów opracowuje się tzw. terminarz ramowy, bez uwzględnienia nazw drużyn.

3. Terminarz rozgrywek może być opracowywany dla każdej rundy oddzielnie.

4. Terminarz rozgrywek mistrzowskich prowadzonych przez PZHT podany zostaje do wiado-
mości  uczestniczącym drużynom najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek,  Ko-
munikatem PZHT na stronie internetowej PZHT.

5. Zawody muszą zostać rozegrane w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie. W 
oparciu o terminarz rozgrywek, drużyny są zobowiązane dopełnić wszystkich formalności 
związanych z zawodami.
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6. Termin zakończenia rozgrywek eliminacyjnych w grupach terytorialnych musi zostać za-
kończony w terminie wyznaczonym przez WGiD PZHT, podanym w Komunikacie PZHT 
przed rozpoczęciem rozgrywek.

§ 40

Gospodarz zawodów ustala godzinę oraz miejsce rozgrywania zawodów z zachowaniem na-
stępujących zasad :

1. W sobotę zawody nie mogą być rozegrane wcześniej, niż o godzinie 16.00 w kategorii 
SUPERLIGA  (nie dotyczy turniejów).

2. W dni robocze zawody nie mogą być rozegrane wcześniej, niż o godzinie 16.00 w ka-
tegorii senior  (nie dotyczy turniejów).

3. W przypadku ustalenia zawodów na dwa, kolejno po sobie następujące dni            i 
konieczności przebycia przez drużynę gości odległości większej, niż 200 km, zawody, 
w drugim dniu nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 12.00.

4. W przypadku zawodów rozgrywanych systemem turniejowym, łączny czas trwania 
zawodów w jednym dniu, nie może przekroczyć 12 godzin, a drużyna nie może roze-
grać więcej jak: 

a/  4 spotkania dziennie w hali,
b/  2 spotkania dziennie na boiskach otwartych.
   
4 Dopuszcza  się  inne godziny  rozpoczęcia zawodów, nie wcześniej  jednak niż  09.00,  na 

podstawie pisemnej zgody drużyny przeciwnej i decyzji WGiD PZHT.

§ 41

Zawiadomienie o zawodach

1. Gospodarz – organizator zawodów, zobowiązany jest do zawiadomienia zainteresowa-
nych stron tj. drużyny gości, sędziów ,delegata technicznego oraz WGiD PZHT  lub  inne-
go organizatora o:

a) godzinie i miejscu zawodów, 
b) kolorach stroju sportowego

pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia zawodów.

2. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski SUPERLIGA godzinę rozpoczęcia zawodów, drużyna 
gospodarzy, na 14 dni przed terminem spotkania wysyła do WGiD PZHT oraz do organi-
zatora rozgrywek. 

3. Po opublikowaniu terminarza, WGiD PZHT lub inny organizator, może wyrazić zgodę na 
zmianę terminu rozegrania spotkania, w trakcie rundy zasadniczej, pod warunkiem zło-
żenia :

3.1.wniosku klubu, 
3.2.zgody drużyny przeciwnej,
3.3.uiszczenia opłaty manipulacyjnej, określonej w taryfikatorze opłat.
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4. Wniosek nie opłacony nie zostaje rozpatrzony.

§ 42

1. WGiD PZHT prowadzący rozgrywki w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak 
interes reprezentacji  narodowych,  interes zainteresowanych klubów lub działanie siły 
wyższej, jak wypadek środka transportu, epidemia choroby w drużynie, transmisja tele-
wizyjna, ma prawo zmienić ustalony termin rozegrania spotkania. 

2. Zmiana terminu spotkania nie może naruszać zasad sportowej rywalizacji, w szczególno-
ści zaś prowadzić do uzyskania niezasłużonych korzyści przez inne kluby uczestniczące w 
rozgrywkach. 

3. Wnioskowany, nowy termin zawodów, nie powinien przekraczać okresu rozpoczęcia i za-
kończenia rozgrywek. 

4. W I rundzie rozgrywek, za pisemną zgodą zespołów, może nastąpić zmiana gospodarza 
zawodów bez opłaty manipulacyjnej, jeżeli  wniosek wpłynie co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 

5. Wydział  Gier  i  Dyscypliny  prowadzący  rozgrywki,  wydaje  pisemną  decyzję  
w sprawie przełożenia zawodów w terminie 7 dni, od chwili otrzymania wniosku.

§ 43

Powołanie co najmniej dwóch zawodników, w określonej kategorii rozgrywek, do reprezen-
tacji Polski, stanowi podstawę do wystąpienia o przełożenie zawodów na inny termin w kate-
gorii, w której występują.

§ 44

Zawody mogą być odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych. Decyzję podejmu-
ją wyłącznie sędziowie lub delegat techniczny, uzasadniając powyższy fakt w protokole.
Dopuszcza się odwołanie zawodów przez WgiD PZHT, po udokumentowaniu zdjęciem boiska 
niezdatnego do rozegrania zawodów, na wniosek gospodarza zawodów.
Nowy termin wyznacza WgiD PZHT prowadzący rozgrywki i zawiadamia zainteresowane stro-
ny nie później, niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

ROZDZIAŁ VIII
PROWADZENIE ZAWODÓW

§ 45

Obiekt sportowy

1. Zawody w ramach rozgrywek mistrzowskich rozgrywane są na obiektach sportowych po-
siadających certyfikaty wydane przez PZHT. 

2. Weryfikację obiektów oraz ewidencję wydanych certyfikatów prowadzi PZHT. 
3. Procedura otrzymania certyfikatu jest następująca: 

1. złożenie wniosku do PZHT w formie arkusza weryfikacyjnego w terminie wskazanym 
przez WGiD PZHT.
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2. dokonanie opłaty zgodnie z Taryfikatorem opłat.
3. Weryfikacja danych zawartych w arkuszu następuje w trakcie sezonu. 

4. Złożenie wniosku, po wskazanym terminie jest możliwe, pod warunkiem dokonania opła-
ty podwyższonej o 100%. 

5. W przypadku, gdy klub nie jest właścicielem obiektu, jest on zobowiązany do wskazania 
miejsca rozgrywania zawodów, a także do przedłożenia certyfikatu PZHT.

6. Na obiekcie, w widocznym miejscu powinien być usytuowany obowiązujący Regulamin 
korzystania z obiektu.

7. Certyfikat obiektu obowiązuje we wszystkich rozgrywkach mistrzowskich. 
8. Certyfikat wydany dla wyższej kategorii rozgrywek, upoważnia do rozgrywania na tym 

obiekcie zawodów niższej kategorii.
9. Certyfikat wydawany jest  na 5 lat, w przypadku obiektów ze sztuczną nawierzchnią nie 

starszą niż 9 lat, a w przypadku obiektów ze sztuczną nawierzchnią starszą niż 9 lat, oraz 
naturalną trawą, na jeden rok.

10. Lista obiektów z certyfikatem zostanie opublikowana na stronie internetowej PZHT. 
11. PZHT może wydawać dyspozycje dotyczące przystosowania obiektu do rozgrywania na 

nim zawodów mistrzowskich – w tym również pod kątem wymagań sponsorów lub me-
diów relacjonujących przebieg zawodów – warunkujących wydanie certyfikatu. 

12. PZHT może cofnąć wydany certyfikat, w razie stwierdzenia, że obiekt przestał spełniać 
wymagane warunki techniczne i bezpieczeństwa rozgrywania zawodów. Decyzja o cof-
nięciu certyfikatu wymaga uzasadnienia na piśmie i przysługuje od niej odwołanie na za-
sadach opisanych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT.

§ 46

Osoby uczestniczące w zawodach

1. Maksymalna liczba zawodników uprawnionych do gry, tj. wpisanych do protokołu zawo-
dów  wynosi:

1.1. w meczach ligowych - 18 zawodników, w tym 2 bramkarzy w pełnym wyposaże-
niu lub 16 zawodników, w tym 1 bramkarz w pełnym wyposażeniu.

1.2. w turniejach na obiektach otwartych(za wyjątkiem OOM) – 18 zawodników, w 
tym 2 bramkarzy w pełnym wyposażeniem lub 16 zawodników, w tym 1 bram-
karz w pełnym wyposażeniu.

1.3. w hali - 12 zawodników.

2. Drużyna przystępująca do zawodów winna składać się z następującej liczby zawodników:
2.1. w grze na trawie z 11 zawodników lecz minimum z 9 zawodników,
2.2. w grze w hali z 5 zawodników

§ 47

Na płycie boiska podczas meczu mogą przebywać tylko zawodnicy zespołów rozgrywających 
spotkanie oraz sędziowie. Każda inna osoba chcąca wejść na płytę boiska musi najpierw uzy-
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skać zgodę jednego z sędziów. Przepis ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy któryś z za-
wodników lub sędzia doznał kontuzji.

§ 48

Kierownik  drużyny, trener, opieka medyczna oraz wpisani do protokołu zawodów pozostali 
zawodnicy muszą podczas meczu przebywać na ławkach dla zawodników, chyba że delegat 
techniczny lub sędziowie zadecydują inaczej. Liczba osób na ławkach zawodników nie może 
przekraczać dziesięciu. Podczas turnieju kierownik drużyny, który jest odpowiedzialny za za-
chowanie osób siedzących na ławce, musi zasiadać jako pierwszy od strony stanowiska komi-
sji technicznej.

1. Osoby uprawnione do przebywania na ławce dla zawodników nie mogą komunikować 
się z sędziami oraz z zawodnikami drużyny przeciwnej. Nie zezwala się też na rozmowy 
osób siedzących na ławce z osobami spoza boiska, z wyjątkiem przerwy w grze.

2. Zabronione jest kierowanie uwag w stronę sędziów oraz stolika komisji technicznej.
3. Dozwolone jest skierowanie zapytania o interpretację decyzji sędziowskiej trenera sę-

dziów po zakończeniu zawodów.
4. Delegat techniczny po udzieleniu kierownikowi drużyny ostrzeżenia, że osoba lub osoby 

siedzące na ławce zachowują się niewłaściwie, ma prawo, jeżeli niewłaściwe zachowa-
nie jest kontynuowane, usunąć z ławki tą osobę lub osoby do końca zawodów. Odsunię-
ta od zawodów osoba udaje się do szatni. W przypadku nie zastosowania się do polece-
nia delegata technicznego, zawody zostają przerwane, a spotkanie zostaje zweryfikowa-
ne jako w. o. na korzyść drużyny przeciwnej. Delegat techniczny ma prawo nałożyć karę 
na osobę odsuniętą od zawodów  zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZHT, lub 
skierować wniosek do WGiD PZHT o udzielenie kary. 

5. W przypadku okazania przez sędziego trenerowi lub kierownikowi drużyny żółtej kartki, 
kierownik lub trener drużyny, poleca wybranemu zawodnikowi opuścić boisko na czas 
trwania wykluczenia czasowego.

6. W przypadku okazania przez sędziego trenerowi lub kierownikowi drużyny czerwonej 
kartki, ukarany udaje się do szatni, a kierownik lub trener drużyny poleca jednemu z za-
wodników opuścić boisko. Drużyna do końca spotkania występuje w osłabieniu jednego 
zawodnika, ale ma prawo do dokonywania zmian z pełnej liczby zawodników uprawnio-
nych do gry i  wpisanych do protokołu.  Dalsze kroki  dyscyplinarne mogą być podjęte 
przez delegata technicznego lub Wydział Gier i Dyscypliny w zależności od wagi przewi-
nienia. 

7. Podczas turnieju może dodatkowo przebywać na ławce dla zawodników lekarz, pod wa-
runkiem, że delegat techniczny zezwolił na to przed rozpoczęciem turnieju. Tylko jeden 
lekarz może być uprawniony do opieki nad drużyną w trakcie całego meczu.

8. W przypadku gdy zawodnik dozna kontuzji, jeden z sędziów może zezwolić opiece me-
dycznej na wejście na boisko w celu udzielenia pomocy w opuszczeniu boiska. Ponowny 
powrót na boisko poszkodowanego zawodnika może nastąpić po upływie 2 minut od 
momentu opuszczenia boiska. Drużyna może na ten czas wprowadzić do gry zawodnika 
rezerwowego.

9. Kontrolę czasu prowadzi sędzia lub komisja techniczna. Trenerowi drużyny nie wolno 
wchodzić na boisko w żadnych okolicznościach. Na płytę boiska może wejść jedynie kie-
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rownik drużyny, po uzyskaniu zgody sędziego celem udzielenia pomocy przy opuszcze-
niu boiska przez kontuzjowanego zawodnika.

10. W przypadku krwawiącej rany, zawodnik niezwłocznie musi opuścić boisko.
11. O ile na płycie boiska pozostaną ślady krwi, muszą one zostać usunięte. 
12. Zawodnik nie może powrócić do gry w poplamionym krwią stroju sportowym.
13. Na płycie boiska nie wolno spożywać żadnych napojów ani posiłków. Zawodnicy, którzy 

chcą się napić wody w czasie meczu jak również w trakcie zatrzymanego czasu gry, mu-
szą zejść z płyty boiska i mają prawo do ponownego wejścia na płytę. Zejście i powrót 
zawodnika  może  nastąpić  na  wysokości  ławki  dla  zawodników,  pomiędzy  liniami 
22,90m. Bramkarz może wejść na boisko tylko w pobliżu swojej bramki.

14. W czasie regulaminowej przerwy w meczu osoby towarzyszące drużynie oraz zawodnicy 
mogą zejść z płyty boiska tylko po uzyskaniu na to zgody delegata technicznego (sędzie-
go).

§ 49

Każdy klub ponosi pełną odpowiedzialność za działalność i  zachowanie swoich oficjalnych 
przedstawicieli, działaczy, trenerów i zawodników w trakcie trwania zawodów, jak również 
przed i po zakończeniu zawodów na obiekcie sportowym.

ROZDZIAŁ IX
PRZERWANIE ZAWODÓW

§ 50

1. Czas gry na trawie i w hali w poszczególnych kategoriach wiekowych określają odrębne 
przepisy gry oraz regulaminy PZHT.

2. Jeżeli z przyczyn spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi lub innymi obiek-
tywnymi powodami zawody zostaną przerwane przez sędziów przed upływem 20 min. 
ich trwania i nie mogą być w tym samym dniu dokończone, uważa się je za nieodbyte. 
Zawody zostają wówczas powtórzone w całości w innym terminie wyznaczonym przez 
organizatora rozgrywek.

3. Jeżeli zawody zostały przerwane po 20 min. gry z przyczyn jak w pkt. 1 i nie mogą być w 
tym samym dniu dokończone, wówczas drużyny kończą je w innym wyznaczonym termi-
nie. W przypadku wykluczenia przez sędziów zawodnika lub zawodników z gry do końca 
zawodów - w dokończeniu zawodów drużyna bierze udział w składzie zmniejszonym o 
odsuniętych zawodników.

4. W dokończeniu zawodów, o których mowa w pkt 2 mogą brać również udział zawodnicy 
nie wpisani do protokołu przerwanych zawodów. 

5. Jeżeli ze względu na zły stan boiska, spowodowany niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi, nie można przystąpić do rozegrania zawodów lub też nie można kontynuować 
dalej przerwanych zawodów, sędziowie mogą za zgodą zainteresowanych drużyn prze-
nieść zawody na inny obiekt sportowy.  

6. Zawody mogą zostać przerwane również w innych przypadkach określonych w Regula-
minie dyscyplinarnym.
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ROZDZIAŁ X
DOKUMENTACJA, WERYFIKACJA, KLASYFIKACJA

§ 51

Dokumentację, weryfikację wyników zawodów oraz klasyfikację rozgrywek prowadzi odpo-
wiedni Wydział Gier i Dyscypliny.

§ 52

1. Podstawowym dokumentem zawodów jest protokół wg wzoru obowiązujące-
go w PZHT. 

2. W przypadku rozstrzygnięcia wyniku zawodów w konkursie karnych zagrywek 
obowiązuje dodatkowy protokół  wg wzoru PZHT.

3. Protokoły w 3 egzemplarzach dostarcza organizator – gospodarz zawodów.
4. Procedura wypełniania protokołu jest następująca:

4.1. przed spotkaniem:
a) kierownik drużyny gospodarza zawodów, wpisany do wykazu osób kierow-

nictwa drużyny przebywającej na ławce dla zawodników,  wypełnia cześć 
tytułową protokołu :

• nazwę rozgrywek, datę, godzinę, miejscowość i nazwy drużyn
• nie należy wypełniać rubryki (u dołu protokółu) dotyczącej kolejnego 
numeru spotkania ( wypełnia WgiD PZHT)  i przekazuje drużynie gości, w  
celu wypełnienia.

b) kierownik  każdej  drużyny  wpisuje  w  odpowiednich  rubrykach  numery 
startowe według kolejności rosnącej, nazwiska i imiona zawodników zgło-
szonych do rozgrywek, czytelnie i bez skreśleń.

c) w razie popełnienia pomyłki, przy wypisywaniu numerów startowych za-
wodników, należy nieaktualny numer skreślić i wpisać właściwy numer w 
rubryce obok, w kolumnie oznaczonej w nagłówku literami „Zm”

d) pod wykazem zawodników, w odpowiednich rubrykach, każdy kierownik 
drużyny wpisuje swoje oraz trenera zespołu nazwisko i imię oraz numer li-
cencji trenerskiej ( w wypadku nieobecności trenera nie wpisuje)

e) wypełniony protokół gospodarz zawodów zobowiązany jest dostarczyć sę-
dziom spotkania najpóźniej na 30 minut przed jego rozpoczęciem.

f) wraz z protokołem każdy kierownik zobowiązany jest dostarczyć sędziom 
spotkania następujące dokumenty: 

• licencje sportowca wraz z książeczkami zdrowia z aktualnym wpisem  
dotyczącym zdolności do gry zawodników wyszczególnionych w protokole,
• licencję trenerską trenera zespołu,

g) przed rozpoczęciem spotkania trenerzy obydwu zespołów w obecności sę-
dziów składają osobiście podpisy na protokole 

4.2. bezpośrednio po zakończeniu spotkania :
a) Obsługa medyczna opisuje ewentualne kontuzje i wypadki oraz podpisuje proto-

kół
b) sędziowie prowadzący spotkanie, względnie delegat techniczny, wpisują końcowy 

wynik spotkania (i do przerwy), strzelców bramek, minuty okazania kartek, nało-
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żone kary (jeżeli miały miejsce) oraz opisują wydarzenia związane z tą imprezą jak 
np.  niesportowe zachowanie  się  zawodników, działaczy,  trenerów, które miały 
miejsca podczas zawodów na obiekcie sportowym. Wydarzenia, które miały miej-
sce po zawodach sędzia lub delegat techniczny opisuje w odrębnej notatce dołą-
czonej do protokołu. Bardzo szczegółowo należy także opisać przyczynę pokaza-
nia zawodnikowi czerwonej kartki.

c) wypełniony i podpisany przez sędziów i lekarza dyżurnego protokół podpisują kie-
rownicy obydwu zespołów sprawdzając jednocześnie zgodność zapisów otrzyma-
nych kopii z oryginałem protokołu.
5. Wszelkie uwagi dotyczące spotkania muszą być naniesione przez sędziów lub 

delegata technicznego do protokołu przed podpisaniem go przez kierowni-
ków drużyn.

6. Do wpisywania do protokołu uwag, związanych z odbytym spotkaniem, upo-
ważnieni są wyłącznie sędziowie, względnie delegat techniczny.

7. Zastrzeżenia i uwagi kierowników drużyn mogą być rozpatrywane w formie 
protestu po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfikatorem opłat.

8. Sędziowie prowadzący zawody lub delegat techniczny, są odpowiedzialni za 
prawidłowe wypełnienie protokołu.

9. Gospodarz zawodów w dniu zawodów ma obowiązek przesłania do PZHT kopi 
protokołu, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10.W rozgrywkach o MP, sędziowie maja obowiązek do 60 minut po zakończeniu 
spotkania, przesyłać drogą elektroniczną na adres wgid@pzht.pl lub platfor-
mę HQ, skanu lub zdjęcia oryginału protokołu meczowego.

11. Oryginał protokołu meczowego  wraz z dodatkowym protokołem konkursu 
karnych zagrywek sędziowie maja obowiązek  wysyłać  listem poleconym lub 
w inny sposób dostarczają do Wydziału Gier i Dyscypliny (organizatora roz-
grywek), a kopie oryginału wręczają kierownikom drużyn. 

12. Protokół musi być dostarczony do WGiD w ciągu 48 godzin od dnia rozegrania 
meczu lub zakończenia turnieju. 

13. Na zawodach, które prowadzi delegat techniczny składanie podpisów prze-
biega wg porządku ustalonego przez niego.

 
§ 53

1. Weryfikacja zawodów, której dokonuje się na podstawie prawidłowo wypełnionego pro-
tokołu zawodów, polega na zatwierdzeniu wyniku zawodów i uznaniu ich za rozegrane 
zgodnie z przepisami i regulaminem rozgrywek.

2. Za  każde  zawody  zweryfikowane  jako  prawidłowo  rozegrane,  uczestniczące  
w nich drużyny otrzymują punkty,  stanowiące podstawę do prowadzonej  przez WGiD 
klasyfikacji.

3. Spotkanie w rundzie zasadniczej nie może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. W 
przypadku remisu następuje konkurs karnych zagrywek.

4. Przyznaje się następujące ilości punktów:
4.1.za zawody wygrane w regulaminowym czasie gry lub tytułem w.o. drużyna zwy-

cięska otrzymuje 3 pkt.,
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4.2.za zawody rozstrzygnięte w konkursie karnych zagrywek drużyna otrzymuje 2 
pkt.,

4.3.za zawody przegrane w konkursie karnych zagrywek drużyna pokonana otrzy-
muje 1 pkt.,

4.4.za zawody przegrane w regulaminowym czasie gry lub zweryfikowane jako w.o. 
na korzyść przeciwnika 0 pkt.

5. Spotkanie po rundzie zasadniczej może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. Zasa-
dy punktacji zawarte są w Regulaminach poszczególnych rozgrywek.

§ 54

Zawody uznane za nieprawidłowo rozegrane, zostają zweryfikowane jako walkower (w.o.) na 
korzyść przeciwników w przypadku gdy:
1. Drużyna (w składzie uprawniającym do gry) z własnej winy nie stawi się na boisku goto-

wa do gry w ciągu 30 minut (a w hali 10 minut) od gwizdka sędziego dającego sygnał do 
rozpoczęcia zawodów. Stwierdzenie tego faktu następuje po upływie 30 minut (a w hali 
10 minut) przez drugi sygnał gwizdkiem.

2. Drużyna zejdzie samowolnie z boiska.
3. W drużynie występują zawodnicy nieuprawnieni do gry.
4. Osoba z ławki, odsunięta od gry przez delegata technicznego lub osoba wpisana do pro-

tokołu meczowego, odsunięta od gry przez sędziego, nie zejdzie niezwłocznie z boiska - 
sędzia gwizdkiem oznajmia przerwanie - zakończenie zawodów i opisuje ten fakt w pro-
tokole.

5. Drużyna gospodarzy z własnej winy nie zapewni opieki medycznej.
6. Gospodarz zawodów nie zawiadomi zgodnie z  § 41 drużyny gości o zawodach.
7. Gospodarz zawodów nie dopełni obowiązku terminowego przygotowania boiska do za-

wodów.
8. Zostanie zakłócony porządek, względnie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczestników 

zawodów, z winy gospodarza zawodów, uniemożliwiające dokończenie zawodów. Decy-
zję podejmują sędziowie lub delegat techniczny po przywróceniu porządku lub podjęciu 
działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie sportowym.

9. Drużyna rozegra czwarte i następne spotkanie mistrzowskie bez udziału osoby z właści-
wą licencją trenera hokeja na trawie.

§ 55

1. Drużyna,  która nie przystąpi  do pierwszego spotkania turnieju, decyzją delegata tech-
nicznego, może rozegrać spotkanie na koniec pierwszego dnia turnieju.

2. Jeśli drużyna, o której mowa w pkt 1, nie rozegra spotkania w pierwszym dniu, decyzją 
delegata technicznego zostaje wycofana z zawodów i nie może być uczestnikiem turnieju 
w kolejnych spotkaniach.

3. Drużyna, która w grupie eliminacyjnej turnieju, odmówiła udziału w grze, nie dokończyła 
zawodów lub została zdekompletowana, zostaje wykluczona z turnieju.

4. Zawody z jej udziałem zostają zweryfikowane jako w.o. na korzyść drużyny przeciwnej. 
Drużyna w takim przypadku zostaje sklasyfikowana na ostatnim miejscu w grupie i ostat-
nim w klasyfikacji końcowej turnieju.
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5. Drużyna, która w trakcie zawodów o miejsca w klasyfikacji końcowej turnieju lub turnieju 
barażowym, zostaje wykluczona, nie dokończyła zawodów, odmówi udziału w grze lub 
została zdekompletowana, zostaje sklasyfikowana na ostatnim miejscu turnieju.

6. Wszystkie drużyny sklasyfikowane niżej miejsca zajętego przez drużynę wykluczoną, zo-
stają sklasyfikowane o jedną pozycję wyżej w końcowej klasyfikacji turnieju.

7. Drużyna, o której mowa w ust. 1-5, zostaje ukarana karą zasadniczą i pieniężną zgodnie z 
przepisami § 12 Regulaminu Dyscyplinarnego.

8. Drużyna, która w fazie play off przegrywa walkowerem w pierwszym, drugim lub trzecim 
spotkaniu, zostaje ukarana karą pieniężną, zgodnie z § 95 niniejszego Regulaminu, pod-
wyższoną o 100 %.

§ 56

1. Punktowanie zawodów zweryfikowanych walkowerem jest następujące:
1.1.5-0 i 3 pkt. dla drużyny przeciwnej w rozgrywkach na boiskach otwartych, 5-0 i 3 

pkt. dla drużyny przeciwnej w rozgrywkach w hali.
1.2.Nie zalicza się bramek żadnemu zawodnikowi drużyn w zawodach zweryfikowa-

nych jako w.o. w klasyfikacji strzelców bramek.
1.3.Jeżeli wynik zawodów, osiągnięty w czasie gry dla drużyny wygrywającej walko-

werem był korzystniejszym niż w 1 pkt., wówczas zostaje on utrzymany w mocy.
1.4.W przypadku orzeczenia obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują wal-

kower.

2. Zdobywców bramek w konkursie karnych zagrywek, w przypadku nie rozstrzygnięcia wy-
niku w regulaminowym czasie gry, nie zalicza się do klasyfikacji strzelców bramek.

§ 57

Wykluczenie z rozgrywek.

Drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek w przypadku :  trzykrotnego zweryfikowania jako 
w.o. Zgodnie z § 54 niniejszego Regulaminu zawodów rozgrywanych systemem ligowym, nie 
uregulowania zobowiązań finansowych wobec PZHT w wyznaczonym terminie, nieuregulo-
wania wpisowego do rozgrywek w określonym terminie pomimo rozegrania trzech pierw-
szych  kolejek  ligowych,  innych  przypadkach  określonych  Regulaminem  Dyscyplinarnym 
PZHT.

§ 58

Klasyfikacja

WgiD oprócz klasyfikacji drużyn według ich poziomu sportowego, prowadzi również klasyfi-
kację Fair Play, której zasady określa odrębny regulamin.
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§ 59

1. WGiD kierujący rozgrywkami prowadzi na bieżąco klasyfikację drużyn uczestniczących w 
rozgrywkach.

2. Podstawą klasyfikacji są zweryfikowane wyniki zawodów.
3. Weryfikacja zawodów jest publikowana po każdej kolejce rozegranych zawodów na stro-

nie internetowej PZHT.
4. Po zakończeniu I rundy i sezonu rozgrywkowego, na stronie internetowej PZHT publiko-

wany jest Komunikat weryfikacyjny.

§ 60

O kolejności drużyn decyduje:
1. Większa ilość zdobytych punktów.
2. Przy równej ilości punktów między dwoma i więcej drużynami decyduje:
2.1.różnica pomiędzy bramkami zdobytymi, a straconymi w regulaminowym czasie gry,
2.2.większa ilość zdobytych bramek w regulaminowym czasie gry, 
2.3.bezpośrednie pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
2.4.większa ilość zwycięstw w regulaminowym czasie gry, w tym w.o.
2.5.w przypadku kiedy punkty 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. są równe pomiędzy dwoma drużynami, o 

kolejności miejsc decyduje:
a) bilans bezpośrednich pojedynków pomiędzy zainteresowanymi dru-

żynami w tym cyklu rozgrywek. W przypadku gdy wynik jest nieroz-
strzygnięty w rozgrywkach ligowych decyduje dodatkowy mecz po-
między  zainteresowanymi  drużynami,  termin  i  miejsce  wyznacza 
WGiD PZHT

b) w rozgrywkach „play - off”: konkurs karnych zagrywek
c) w rozgrywkach turniejowych: konkurs karnych zagrywek pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami.
2.6.w przypadku gdy punkty 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. są równe pomiędzy trzema i więcej drużyna-

mi o kolejności miejsc decyduje dodatkowa tabela pomiędzy zainteresowanymi drużyna-
mi:

a) większa ilość zdobytych punktów,
b) różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi w regulamino-

wym czasie gry,
c) większa ilość zdobytych bramek w regulaminowym czasie gry,
d) jeżeli pkt 2.5. a, b, c są równe to o kolejności decydują dodatkowe 

konkursy karnych zagrywek pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
Konkursy karnych zagrywek odbywają się na zasadach określonych w 
Regulaminie rozgrywek. W przypadku rozgrywek ligowych termin  
i miejsce wyznacza WGiD PZHT

§ 61

1. W przypadku wyniku remisowego, uzyskanego w regulaminowym czasie gry, sędziowie 
zarządzają po pięciominutowej przerwie od zakończenia zawodów konkurs karnych za-
grywek (wg Regulaminów poszczególnych kategorii wiekowych).
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2. Po dokonaniu losowania z udziałem kapitanów, która z drużyn rozpoczyna konkurs kar-
nych zagrywek, zostaje on przeprowadzony wg następujących zasad:

2.1.pięciu zawodników  każdej  z drużyn, wybranych przez kierownika drużyny, z zawodni-
ków wymienionych w protokole zawodów,  powinno wykonywać karne zagrywki  na prze-
mian, temu samemu bramkarzowi drużyny przeciwnej, wykonując I-szą serię karnych zagry-
wek, po pięć każda z drużyn, łącznie 10 strzałów.  Zawodnicy  muszą   wykonywać  karne za-
grywki wg  kolejności na liście przekazanej delegatowi technicznemu lub sędziemu, przed
rozpoczęciem wykonywania karnych zagrywek.
W konkursie karnych zagrywek nie może brać udział zawodnik wykluczony decyzją delegata 
technicznego lub czerwoną kartką, otrzymaną od sędziego w regulaminowym czasie gry.
2.2.jeżeli w trakcie konkursu karnych zagrywek, zawodnik (strzelec lub bramkarz) zostaje wy-
kluczony, to zawodnik ten, nie może brać udziału w dalszej części konkursu karnych zagry-
wek i nie może być wymieniony.
Jeżeli jest strzelcem, każda karna zagrywka, która miała być przez niego wykonywana, zosta-
nie zaliczona jako karna zagrywka wykonana bez zdobycia bramki.
Jeżeli jest bramkarzem, to może zostać zastąpiony, tylko przez zawodnika
wyznaczonego do wykonywania karnych zagrywek. Zawodnik zastępujący
bramkarza  może kontynuować wykonywanie karnych zagrywek, ale kiedy
broni karną zagrywkę musi założyć kask ochronny. Zawodnik ten może
założyć także pozostałe elementy wyposażenia bramkarskiego.
2.3.sędziowie powinni wybrać bramkę na którą będą wykonywane karne zagrywki i na pod-
stawie losowania,  z  udziałem kapitanów,  podjąć decyzję,  która drużyna wykona pierwszą 
karną zagrywkę. Drużyna, która zdobędzie większą liczbę bramek zostaje zwycięzcą konkursu
2.4.W przypadku zdobycia równej ilości bramek, kolejna seria karnych zagrywek powinna być 
wykonywana  przez  tych  samych  zawodników  i  trwać  aż  do  skutku.  Tylko  kontuzjowany 
bramkarz może być wymieniony na bramkarza z ławki dla zawodników, jeśli jest wpisany do 
protokołu zawodów. Jeśli drużyna przystąpiła do zawodów z jednym bramkarzem, kontuzjo-
wanego bramkarza może zamienić inny zawodnik z ławki. Zawodnik zastępujący bramkarza 
nie może wykonywać karnej zagrywki. Zawodnik zastępujący bramkarza musi założyć kask 
ochronny oraz rękawicę ochronną.
3. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zdobędzie większą liczbę bramek po wykonaniu tej 

samej liczby karnych zagrywek. 
4. Kolejność wykonywania nie musi być taka sama jak w I-szej serii i kierownik drużyny de-

cyduje, który z pięciu wyznaczonych zawodników będzie wykonywać każdą kolejną karną 
zagrywkę.

5. Wykonywanie  karnych zagrywek przebiega następująco:
5.1. bramkarz drużyny broniącej staje za linią bramkową między słupkami,

5.2. piłka jest położona na linii 22,90 m, naprzeciwko środka bramki,
5.3. zawodnik drużyny przeciwnej staje za linią 22,90 m w pobliżu piłki,
5.4. sędzia  gwizdkiem  daje  sygnał  rozpoczęcia  strzałów.  Zawodnik  i  bramkarz 

mogą poruszać się w dowolnym kierunku.
5.5. bramka może być zdobyta tylko z półkola.
5.6. jeżeli piłka opuści obszar 22,90 metrów to karną zagrywkę uważa się za  za-

kończoną. Bramkarz ma prawo umyślnie wybić piłkę za linię końcową.
5.7. jeden z sędziów będzie odmierzał czas 8 sekund przeznaczony na wykonanie 

karnej zagrywki.
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5.8. nieumyślne przewinienie bramkarza na zawodniku wykonującym zagrywkę w 
półkolu  strzałowym  lub  poza  nim  powoduje  powtórzenie  karnej  zagrywki 
przez tych samych zawodników.

5.9. umyślne  przewinienie  bramkarza  na  zawodniku  wykonującym  zagrywkę  w 
półkolu  strzałowym  lub  poza  nim,powoduje  przyznanie  rzutu  karnego.
 Rzut karny może być wykonywany i broniony przez każdego zawodnika wpi-
sanego do protokołu meczowego, a bramkę przez niego zdobytą zapisuje się 
w protokole zawodnikowi wyznaczonemu do konkursu wykonywania karnych 
zagrywek 

5.10. przewinienie zawodnika wykonującego karną zagrywkę powoduje przerwanie 
wykonywania i zaliczenie karnej zagrywki jako odbytej bez zdobytej bramki.

5.11. jeżeli w trakcie wykonywania karnej zagrywki piłka zablokuje się w sprzęcie 
bramkarskim, i nie jest możliwa dalsza gra, sędzia zarządza ponowne wykona-
nie karnej zagrywki przez tych samych zawodników.

5.12. karną zagrywkę uważa się za zakończoną gdy:
• upłynie czas 8 sekund,
• bramka zostanie zdobyta lub przyznana,
• piłka opuści obszar 22 metrów,
• zawodnik wykonujący popełni przewinienie.

ROZDZIAŁ XI
OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH

Sędziowie
                                                                

§ 62

1. Wszystkie  zawody  objęte  systemem  współzawodnictwa  sportowego  prowadzone  są 
przez sędziów, wyznaczonych przez Kolegia Sędziów odpowiedzialne za prowadzenie da-
nych rozgrywek.

2. Kolegium Sędziów dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne zawody (na całą run-
dę) podając ją do wiadomości na 21 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. W wyjątkowych przypadkach, Kolegium Sędziów, może dokonać zmiany obsady sędziow-
skiej, zarówno przed rozpoczęciem jak i w czasie trwania rozgrywek, powiadamiając o 
zmianie zainteresowane drużyny oraz sędziów.

 
§ 63

1. W przypadku nie przybycia na zawody jednego lub obu sędziów najpóźniej do chwili ter-
minowego rozpoczęcia zawodów, przybyły sędzia lub kapitanowie drużyn (w przypadku 
nieobecności obydwu sędziów) zapraszają innego sędziego (innych sędziów) do prowa-
dzenia zawodów.

2. W przypadku, gdy kapitanowie drużyn nie uzgodnią swojego stanowiska odnośnie wybo-
ru sędziego, względnie sędziów, ustala się następującą kolejność, w jakiej powinni pro-
wadzić zawody sędziowie będący obecni na boisku:

2.1.sędziowie międzynarodowi,
2.2.sędziowie związkowi,
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2.3.sędziowie I stopnia,
2.4.sędziowie II stopnia.

W przypadku obecności kilku sędziów tej samej klasy o wyborze jednego lub obydwu sę-
dziów decyduje losowanie.

3. Wymienieni w pkt. 2 sędziowie mają obowiązek przystąpienia do prowadzenia zawodów.
4. W przypadku obecności na boisku tylko jednego sędziego, wyznacza on dwóch sędziów 

liniowych, których zadaniem jest sygnalizowanie wyjścia piłki na aut boczny.
5. W przypadku nieobecności na boisku jakiegokolwiek sędziego, kapitanowie drużyn wy-

znaczają do prowadzenia zawodów osoby (po jednej z każdej drużyny), które przyjmują 
obowiązki i uprawnienia sędziowskie.

6. W rozgrywkach o :
6.1  Mistrzostwo Polski Superligi seniorów
6.2  Mistrzostwo Polski seniorów I liga
6.3  Mistrzostwo Polski seniorek

dopuszczalne jest zastosowanie punktu 4.

§ 64

1. Sędziowie wyznaczeni do prowadzenia zawodów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich 
przeprowadzenie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  gry,  regulaminem rozgrywek 
oraz innymi postanowieniami jakie obowiązują w tych rozgrywkach. 

2. O konsekwencjach wynikających z nieuzasadnionego nie przybycia na zawody sędziów 
decyduje Kolegium Sędziów PZHT. 

§ 65

Obowiązki sędziego określone są również w Przepisach gry w Hokeja na Trawie.

§ 66

1. Osoby funkcyjne uczestniczące w zawodach, mają obowiązek poddania się badaniom na 
obecność alkoholu we krwi, w przypadku gdy postawiony zostanie zarzut nietrzeźwości, 
skierowany przez kierownika jednej z drużyn, bądź oficjalnego przedstawiciela PZHT lub 
innego organizatora.

2. Zarzut musi być sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś stawiający go musi legitymować 
się dowodem osobistym i zobowiązany jest własnoręcznie zarzut podpisać.

3. Po spełnieniu tych warunków – odmowa osoby funkcyjnej poddania się badaniu, jest 
równoznaczna z przyznaniem się do stanu nietrzeźwości.

4. Badanie stwierdzające  lub wykluczające  stan nietrzeźwości  musi  spełniać następujące 
warunki:

a) musi prowadzić je umundurowany, legitymujący się odpowiednim dowodem 
służbowym funkcjonariusz policji,

b) z badania musi zostać sporządzony urzędowy protokół.
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5. Jeżeli badanie stwierdza stan nietrzeźwości, osoba funkcyjna ma prawo domagania się 
pobrania krwi w placówce służby zdrowia, a gospodarz zawodów ma obowiązek zorgani-
zowania transportu do miejsca przeprowadzenia badania.

6. Osoba posądzająca osobę funkcyjną o nietrzeźwość, w przypadku nie potwierdzenia za-
rzutu, poddana zostanie z urzędu postępowaniu dyscyplinarnemu prowadzonemu przez 
PZHT.

7. W przypadku potwierdzenia stanu nietrzeźwości kosztami badania, o którym mowa w 
pkt 4 i 5 zostaje obciążona osoba, której postawiono zarzut.

8. W przypadku nieuzasadnionego postawienia zarzutu nietrzeźwości kosztami badania, o 
których mowa w pkt 4 i 5 obciążona zostaje osoba stawiająca zarzut.

9. Osoba,  u  której  stwierdzono nietrzeźwość,  poddana  zostanie  z  urzędu postępowaniu 
dyscyplinarnemu prowadzonemu przez PZHT.

Komisja techniczna

§ 67

1. Wydział  Gier i  Dyscypliny PZHT lub inna organizacja,  dla zapewnienia prawidłowego i 
zgodnego z regulaminem przebiegu rozgrywek, wyznacza na zawody komisję techniczną.

2. Komisja techniczna składa się z : 
2.1.delegata technicznego – przewodniczącego komisji
2.2.członka komisji technicznej

3. Zasady wyznaczania przez WGiD PZHT osób funkcyjnych na zawody sportowe: 
3.1.delegat techniczny obsługuje: 

•  jednodniowe zawody,  podczas których rozgrywanych jest maksimum 6 
spotkań w hali lub 4 spotkania na boiskach otwartych i finał HMP seniorów, 
seniorek,
• spotkania „play off”, finałowe i półfinałowe o Mistrzostwo Polski Superligi 
seniorów, I ligi i HMP seniorów, Mistrzostwo Polski seniorek na boiskach  
otwartych oraz HMP seniorek, Puchar Polski i inne zawody określone w Re
gulaminach opublikowanych PZHT
• turnieje barażowe rozgrywek prowadzonych przez WgiD PZHT
• spotkań decydujących o awansie lub spadku do MP seniorów

3.2.komisja techniczna, obsługuje zawody trwające co najmniej dwa dni 
rozgrywane systemem turniejowym. 

4. Obowiązki i uprawnienia delegata technicznego określone są w niniejszym regulaminie-
oraz w Przepisach gry w hokeja na trawie.

5. Członkowie komisji technicznej wykonują funkcje określone przez delegata technicznego 
prowadzącego zawody.

§ 68

1. Delegat techniczny jest przedstawicielem Wydziału Gier i Dyscypliny PZHT, odpowiada za 
prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg zawodów i podejmuje decyzje w jego imie-
niu w I instancji, według kompetencji określonych w  Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT.

2. Delegat techniczny może być wyznaczony przez PZHT do reprezentowania Związku, w za-
kresie wręczania pucharów, medali oraz promowania hokeja na trawie.
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3. Obowiązki delegata technicznego omówione są w Regulaminach rozgrywek.

Opieka medyczna 

§ 69

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów jest obecność przez cały 
czas zawodów lekarza, względnie wykwalifikowanego personelu medycznego, uprawnionego 
do obsługi zawodów sportowych, zwanych opieką medyczną.

§ 70

1. Odpowiedzialność za zapewnienie opieki medycznej na zawodach ponosi gospodarz za-
wodów.

2. W przypadku kontuzji zawodnika, gospodarz zawodów, jest zobowiązany do zorganizo-
wania transportu do placówki medycznej. 

§ 71

Opieka medyczna obecna podczas trwania zawodów, po ich zakończeniu zobowiązana jest 
do opisania kontuzji i urazów zawodników, zaistniałych podczas zawodów. Osoba ta zobo-
wiązana jest każdorazowo do podpisania protokołu zawodów.

§ 72

1. W przypadku nie przybycia na zawody opieki medycznej, sędzia lub delegat techniczny 
zobowiązani są:

1.1. wezwać kierowników zainteresowanych drużyn względnie ich kapitanów oraz organiza-
tora zawodów, w celu omówienia zaistniałej sytuacji,

1.2. zalecić organizatorowi zawodów zapewnienie opieki medycznej w terminie, pozwalają-
cym przystąpić do zawodów i ich zakończenie w danym dniu, lecz nie przekraczającym 1 
godziny od pierwotnie wyznaczonego czasu rozpoczęcia zawodów,

1.3. zobowiązać zainteresowane drużyny do udziału w zawodach, bez względu na ich póź-
niejsze rozpoczęcie,

1.4. w przypadku przybycia opieki medycznej w terminie określonym w pkt. 1.2, przystąpić 
natychmiast do rozpoczęcia zawodów, o ile panujące warunki gwarantują możliwość ich 
zakończenia w pełnym wymiarze czasu gry. O możliwości rozpoczęcia zawodów, względ-
nie ich kontynuowania decydują sędziowie,

1.5. w przypadku nie przybycia opieki medycznej w terminie określonym w pkt. 1.2 lub w 
przypadku braku możliwości rozegrania ich w pełnym wymiarze czasu gry, uznać zawody 
za nieodbyte,

1.6. zażądać od gospodarza lub organizatora zawodów, udokumentowania dopełnienia for-
malności (kopia pisma i dowód nadania) związanych z zapewnieniem opieki medycznej,

1.7. dokonać szczegółowego opisu w/w okoliczności w protokole zawodów.

2. W przypadku nie odbycia się zawodów jak w pkt. 1.5. zawody zostają:
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2.1.zweryfikowane jako w.o. na korzyść gości - jeżeli jest brak udokumentowania 
jak w pkt. 1.6.,

2.2.rozegrane w innym terminie - jeżeli powstały przyczyny niezależne od gospo-
darza zawodów.

§ 73

W przypadku wyznaczenia przez Wydział Gier i Dyscypliny nowego terminu zawodów, zgod-
nie z § 72 pkt 2.2., gospodarz zawodów (organizator) jest zobowiązany pokryć pełne, udoku-
mentowane koszty związanych z ponownym przyjazdem na zawody drużyny gości. Gospo-
darz (organizator)  ma prawo wystąpienia do odpowiedniej  instytucji,  która nie zapewniła 
opieki medycznej o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

Kwalifikator zawodów
§ 74

1. WGiD PZHT na zawody o MP w kategorii senior w rundzie zasadniczej może wyznaczyć 
kwalifikatora zawodów.

2. Uprawnienia kwalifikatora :
2.1.kontroluje przestrzegania wymogów organizacyjnych, obowiązujących gospo-

darza  zawodów,  drużynę gości  i  osób funkcyjnych,  związanych z rozgrywa-
niem  spotkań,  w  tym  w  szczególności,  ocenia  organizację  zawodów  pod 
względem porządku i bezpieczeństwa zespołów, sędziów, działaczy oraz pu-
bliczności przed, w trakcie oraz bezpośrednio po zawodach,

2.2.z zawodów sporządza sprawozdanie, wg obowiązującego arkusza, w którym 
wskazuje swoje spostrzeżenia i ewentualne uchybienia, stwierdzone przed, w 
trakcie lub po zawodach,

2.3.sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2 sporządza w 3 egzemplarzach : w cią-
gu 48 godzin od zakończenia zawodów oryginał przekazuje do WGiD PZHT, 
jedna kopia do gospodarza zawodów, druga kopia do gości.

2.4.przekazuje smsem na wskazany numer telefonu wynik końcowy spotkania i 
wynik do przerwy,

2.5.może prowadzić protokół zawodów.
3. Uprawnienia kwalifikatora określają odrębne przepisy.
4. Kwalifikator jest opłacany przez PZHT jak członek Komisji Technicznej zawarty w Uchwale 

dotyczącej ryczałtu stosowanego w rozliczeniu Komisji Technicznej.
5. WGiD PZHT ogłasza nazwiska kwalifikatorów na stronie internetowej PZHT przed zawo-

dami.
6. Zarząd (PZHT lub OZHT) i zainteresowane wydziały mogą na  pozostałe zawody wyzna-

czyć obserwatora, który składa sprawozdanie jednostce delegującej. Obserwator w cza-
sie zawodów nie posiada żadnych uprawnień.

          

Obowiązki kierownika drużyny

§ 75
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1. Obowiązki osoby pełniącej funkcję kierownika drużyny zawarte są w poszczególnych Re-
gulaminach rozgrywek.

2. Kierownik drużyny odpowiada za promocję hokeja na trawie.

Obowiązki trenera

§ 76

Obowiązki trenera określone są w poszczególnych rozdziałach regulaminu.

Obowiązki gospodarza zawodów

§ 77

1. Kluby lub inny organizator,  przeprowadzają  zawody lub mecze eliminacyjne i ligowe o 
Mistrzostwo Polski w imieniu PZHT.

2. Gospodarzem zawodów jest każdorazowo klub wymieniony w terminarzu rozgrywek na I 
miejscu.

3. Do obowiązków gospodarza zawodów należy :
3.1.przygotowanie obiektu sportowego z certyfikatem, 
3.2.uzyskanie  zezwolenia  władz  samorządowych  na  organizację  imprez  maso-

wych, jeżeli pojemność widowni przekracza określoną liczbę widzów, zgodnie 
z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 22 sierpnia 1997 roku z póź-
niejszymi zmianami.

3.3.zgodnie z § 41 niniejszego Regulaminu wyznaczenie godziny zawodów,
3.4.zawiadomienie  drużyny  gości,  sędziów,  delegata  technicznego,  trenera  sę-

dziów,  opieki  medycznej   pocztą  elektroniczną przez  osobę  upoważnioną 
przez klub na 14 dni przed terminem zawodów o miejscu, dacie i godzinie roz-
poczęcia spotkania. Kopię zawiadomienia należy przesłać do organizatora roz-
grywek oraz Rzecznika prasowego PZHT.

W zawiadomieniu należy podać kolory stroju sportowego :
a) koszulka,
b) spodenki / spódniczka,
c) getry,
d) koszulka bramkarska,

3.5.przygotowanie boiska i bramek do zawodów,
3.6.przygotowanie protokołu zawodów wraz z dodatkowym protokołem karnych 

zagrywek, wg obowiązującego wzoru, w 3 egzemplarzach. Wpisanie w orygi-
nale nazwy rozgrywanych zawodów zgodnie z nazewnictwem podanym w  § 
15 niniejszego Regulaminu oraz numerów zawodników w kolejności rosnącej 
oraz nazwisko trenera i kierownika drużyny,

3.7.rozliczenie się przed zawodami z sędziami, delegatem technicznym z tytułu 
kosztów delegacji,

3.8.zapewnienie dyżuru opieki medycznej w czasie 15 minut przed i 15 minut po 
zawodach,

3.9.przygotowanie szatni z natryskami dla zespołów oraz sędziów, zabezpieczo-
nych przed kradzieżą i zniszczeniem pozostawionych tam rzeczy oraz zabez-
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pieczenie, poprzez stosowną ochronę, przed uszkodzeniem środków transpor-
tu drużyny przyjezdnej, sędziów i delegata technicznego,

3.10.przygotowanie zadaszonej ławki dla zawodników, o liczbie miejsc siedzących 
co najmniej 10,

3.11.przygotowanie stolika komisji technicznej zadaszonego i ze ścianami boczny-
mi, z co najmniej 4 miejscami siedzącymi oraz dodatkowymi 4 siedziskami dla 
zawodników przebywających na ławce kar, po dwa po obu stronach stolika.

3.12.przygotowanie elektronicznej tablicy wyników, z nazwami drużyn, zegarem  i 
zmianą wyniku zawodów na bieżąco,

3.13.przygotowanie nagłośnienia i spikera,
3.14. w miarę możliwości zapewnienie sześciu chłopców lub dziewcząt przeszko-

lonych w podawaniu piłek, ubranych w koszulki kolorem odmiennym od ko-
szulek zawodników,

3.15.przygotowanie 8 piłek meczowych oraz 25 piłek do rozgrzewki drużyny gości, 
za które odpowiedzialność finansową ponosi drużyna gości,

3.16.przygotowanie napojów dla drużyn i sędziów,
3.17.zabezpieczenie utrzymania właściwej nawierzchni boiska podczas zawodów,
3.18.przygotowanie zestawu do dezynfekcji, w przypadku zmycia krwi,
3.19.podczas meczów finałowych o Mistrzostwo Polski zawieszenie na masztach 

flagi państwowej,  związkowej i klubowych,
3.20.dokonanie rezerwacji noclegów dla drużyny przyjezdnej, sędziów, delegata 

na ich pisemną prośbę.

4. Za nie dopełnienie obowiązków, gospodarz zawodów, ponosi kary zgodnie z taryfikato-
rem opłat.

5. W zakresie rozgrywek dotyczących Superligi, przepisy pkt. 3 powyższego paragrafu regu-
lowane są w ramach umowy między Hokej Superliga sp z o. o., a Klubami uczestniczący-
mi w rozgrywkach Superligi.

                    
Obowiązki gospodarza turnieju

§ 78

Przy organizacji  turniejów krajowych lub międzynarodowych organizowanych przez PZHT, 
klub powinien, utrzymywać ścisły kontakt z Polskim Związkiem Hokeja na Trawie, spełniając 
jednocześnie następujące warunki:
1. Powołać komitet organizacyjny, który będzie kierować przygotowaniami i organizować 

imprezy.
1.1. Członkowie komitetu odpowiedzialni są za:
• opracowanie programu marketingowego,
• kontakt ze środkami masowego przekazu,
• zakwaterowanie,
• boisko  i  zaplecze  (biuro,   szatnie,  gastronomia,   płyta  boiska,  chłopcy lub dziewczęta 
do podawania piłek, itp.).

Po ukonstytuowaniu się komitetu organizacyjnego i przydziale funkcji, szczegółowe informa-
cje (adresy, numery telefonów i faksów członków komitetu) należy przesłać na adres PZHT.
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2. Wymagania dotyczące boiska i zaplecza:
2.1.Pełnowymiarowa, odpowiednio przygotowana płyta boiska (hali) wraz z bram-

kami  zgodnymi z wymaganiami obowiązujących przepisów w hokeju na tra-
wie.

2.2.Wokół boiska na masztach flagi państwowa, związkowa i klubów uczestniczą-
cych w turnieju. W turnieju międzynarodowym, flagi państw uczestniczących, 
delegata technicznego.

2.3.Oświetlenie boiska o łącznej sile lamp minimum 600 lux.

3. Szatnie i pomieszczenia biurowe.
3.1.Szatnie z natryskami.
3.2.Biuro delegata technicznego - wyposażone w stoły i krzesła, kseroko-

piarkę  
i  inne urządzenia.  Biuro powinno być wyposażone w telefon,  faks, 
komputer  z podłączeniem do internetu.

3.3.W biurze organizatora zawodów powinna być osoba, odpowiedzial-
na za przygotowanie dokumentów związanych z zawodami.

4. Wyposażenie przy bocznej linii boiska.
4.1.Stół i krzesła dla komisji technicznej. Siedziska powinny znajdo-

wać się  na wysokości  30-50 cm nad poziomem płyty  boiska. 
Stanowisko należy zabezpieczyć osłoną z przodu i boków przed 
uderzeniem piłką hokejową. Stanowisko powinno posiadać za-
daszenie chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi.

4.2.Miejsca siedzące dla ukaranych zawodników – co najmniej 4 po 
2 każdej ze stron.

4.3.Ławki z zadaszeniem dla zespołów (minimum 10 osób), 
4.4.Dwa stojaki lub duże pojemniki na laski hokejowe.
4.5.Napoje dla komisji technicznej oraz zawodników.
4.6.Tablica wyników z nazwami drużyn.
4.7.System nagłośnienia boiska oraz spiker.
4.8.Specjalnie oznakowane miejsce dla opieki medycznej  wyposa-

żone w nosze wraz z noszowymi.
4.9.Wyposażenie stanowiska komisji technicznej:

• stopery – 3 szt.,
• krążek pomiarowy do lasek hokejowych,
• kostka 25 mm
• zapasowe gwizdki,
• sygnał dźwiękowy,
• zapasowe zestawy kartek dla sędziów,
• miara ( min. 1m ),
• zapasowe opaski dla kapitanów,
• zestaw do dezynfekcji.
5. Zapewnienie opieki medycznej na czas trwania zawodów. 
6. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie sportowym, zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez sportowych.
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7. Zapewnienie miejsc noclegowych sędziom, członkom komisji technicznej oraz innym ofi-
cjalnym przedstawicielom Związku zgodnie z Regulaminami.

8. Zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o terminie i miejscu zawodów.
9. Wypłacenie wszystkich należności finansowych - przysługujących zgodnie                    z 

obowiązującymi przepisami sędziom, lekarzowi i członkom komisji technicznej.
10. W turnieju, o charakterze międzynarodowym, należy zabezpieczyć osoby ze znajomością 

języka angielskiego do współpracy z oficjalnymi przedstawicielami FIH lub EHF, wyznaczo-
nymi do prowadzenia turnieju oraz uczestniczących drużyn.

11. Umieszczenie  banneru  PZHT  oraz  sponsorów  PZHT  o  wymiarach  1mx4m  
w obszarze ustalonym z PZHT oraz w wydanych biuletynach informacyjnych, na listowni-
kach i na stronie internetowej.

12. Banery PZHT oraz sponsorów PZHT dostarcza PZHT.
13. Biuletyn informacyjny zawodów powinien zawierać  logo PZHT,  list  powitalny Prezesa 

PZHT ze zdjęciem. Oficjalni sponsorzy PZHT muszą mieć zapewnioną po jednej stronie każ-
dy.

14. Sponsor tytularny imprezy musi mieć zapewnione miejsce na reklamę na ściankach bocz-
nych bramek.

15. PZHT ma prawo umieszczenia logo Związku na koszulkach sędziów, członków komisji 
technicznej, chłopców lub dziewcząt do podawania piłek, przodzie stolika komisji  tech-
nicznej.

§ 79

Kary indywidualne – Kartki

1. Zawodniczka/k ukarana/y zieloną kartką zostaje czasowo wykluczona/y karą  2 minut. 
W okresie czasowego wykluczenia z gry zespół gra o jedna zawodniczkę/ka mniej. Sę-
dzia niezwłocznie wznawia grę po pokazaniu zielonej kartki. Ukarana Zawodniczka/k 
musi natychmiast opuścić boisko. Jeśli zawodniczka utrudnia kontynuowanie gry w 
drodze do miejsca odbywania kary (ławka kar w strefie technicznej) sędzia może do-
datkowo ukarać zawodniczkę/ka zgodnie z regulaminem.

2. Kara czasowego wykluczenia rozpoczyna się od momentu zajęcia miejsca na ławce 
kar. Czas wykluczenia jest kontrolowany przez delegata technicznego - sędziego, któ-
ry ma prawo zwiększyć karę minutową w przypadku niewłaściwego zachowania się 
zawodniczki/ka. 

3. Zawodniczka/k,  która  w  trakcie  rozgrywek  mistrzowskich  otrzymała  piątą  zieloną 
kartkę zostaje automatycznie odsunięta od udziału w grze w jednym, kolejnym spo-
tkaniu mistrzowskim. 

4. Zawodniczka/k ukarana/y żółtą kartką zostaje czasowo wykluczona/y karą minutową 
powyżej 5 minut. O długości kary decyduje sędzia. W czasie czasowego wykluczenia z 
gry zespół gra o jedną/ego zawodniczkę/ka mniej. Sędzia niezwłocznie wznawia grę 
po pokazaniu żółtej kartki. Ukarana Zawodniczka/k musi natychmiast opuścić boisko. 
Jeśli zawodniczka utrudnia kontynuowanie gry w drodze do miejsca odbywania kary 
(ławka  kar  w  strefie  technicznej)  sędzia  może  dodatkowo  ukarać  zawodniczkę/ka 
zgodnie z regulaminem. Kara czasowego wykluczenia rozpoczyna się od momentu za-
jęcia miejsca na ławce kar. Czas wykluczenia jest kontrolowany przez delegata tech-

32



nicznego - sędziego, który ma prawo zwiększyć karę minutową w przypadku niewła-
ściwego zachowania się zawodniczki/ka. 

5. Zawodniczka/k, która w trakcie rozgrywek mistrzowskich otrzymała drugą żółtą kart-
kę zostaje automatycznie odsunięta od udziału w grze w jednym kolejnym spotkaniu 
mistrzowskim. 

6. Zawodniczka/k, która otrzymała trzecia i kolejną żółtą kartkę zostaje automatycznie 
odsunięta od jednego kolejnego spotkania mistrzowskiego.

7. W przypadku otrzymania przez trenera lub kierownika drużyny żółtej kartki. Kierow-
nik drużyny decyduje o wyborze zawodniczki/ka, która/y w zastępstwie odbywa karę 
wykluczenia czasowego od 5 do 10 minut. O długości kary decyduje sędzia. Ukaraną/
ego w zastępstwie zawodniczki/ka obowiązuje taka sama procedura określona w pkt 
3. 

8. W przypadku otrzymania przez trenera lub kierownika drużyny czerwonej kartki, Uka-
rana/y udaje się do końca spotkania do szatni, a kierownik drużyny lub trener poleca 
jednej z zawodniczek/kowi opuścić boisko. Drużyna do końca spotkania występuje w 
osłabieniu jednej/go zawodniczki/ka, ale ma prawo do dokonywania zmian z pełnej 
liczby zawodniczek/ków uprawnionych do gry i wpisanych do protokołu. 

9. W przypadkach określonych powyżej, udzielone kary zostają przypisane trenerowi lub 
kierownikowi drużyny.

10. Jeśli trener lub kierownik drużyny otrzymują drugą żółtą kartkę w trakcie rozgrywek 
mistrzowskich, zostaje on automatycznie odsunięty od jednego, najbliższego spotka-
nia mistrzowskiego. 

11. Jeśli trener lub kierownik drużyny otrzymuje czerwoną kartkę, to decyzję w tej spra-
wie podejmuje właściwy Wydział Gier i Dyscypliny. 

12. Kartki uzyskane w rundzie zasadniczej nie liczą się w fazie finałowej.
13. Obowiązek kontroli otrzymanych kartek spoczywa na klubie.
14. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Polskiemu Związ-

kowi Hokeja na Trawie.

§ 79 A

Odpowiedzialność dyscyplinarna

1. Nie przestrzeganie przepisów związanych z rozgrywaniem zawodów określonych w 
Regulaminach i zarządzeń wykonawczych do Regulaminu może powodować nałoże-
nie kar dyscyplinarnych zgodnie, z postanowieniami Regulaminu systemu współza-
wodnictwa sportowego w hokeju na trawie i Regulaminu Dyscyplinarnego PZHT.

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia dyscyplinarne podlegają kluby, któ-
rych drużyny uczestniczą w rozgrywkach MP, zawodnicy, trenerzy i działacze tych klu-
bów. 

3. Wykroczenie dyscyplinarne, uważa się za popełnione, w którym sprawca działał lub 
zaniechał działania, do których był zobowiązany.

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna za wykroczenie dyscyplinarne jest niezależna od in-
nych konsekwencji określonych w Regulaminie, jeśli ze zdarzeniem, będącym podsta-
wą odpowiedzialności dyscyplinarnej, takie konsekwencje się wiążą ( weryfikacja za-
wodów jako w.o., wykluczenie drużyny, cofnięcie certyfikatu itp.). 
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5. Odpowiedzialność dyscyplinarna, w szczególności zapłata kary pieniężnej, nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec organizatora zawodów lub innych pod-
miotów, które poniosły szkodę w wyniku czynu stanowiącego wykroczenie dyscypli-
narne.

Obowiązki drużyny gości

§ 80

Do obowiązków klubu, którego drużyna występuje w zawodach w roli gości należy, współ-
działanie z klubem pełniącym rolę gospodarza zawodów w zakresie przeprowadzania zawo-
dów, zgodnie z regulaminem.
1. Drużyna gości zobowiązana jest do stawienia się w wyznaczonym miejscu rozegrania za-

wodów z takim wyprzedzeniem, aby rozpocząć  zawody zgodnie z zawiadomieniem.
2. Dostosowanie się kolorami stroju sportowego kontrastowo do koloru stroju sportowego 

gospodarza zawodów, podanego w zawiadomieniu zawodów.

ROZDZIAŁ XII
PROTESTY I ODWOŁANIA

§ 81

1. Wszystkie protesty w sprawach dotyczących:
• zawodów i ich weryfikacji,
• klasyfikacji rozgrywek,
winny być wniesione do WgiD prowadzącego rozgrywki, najpóźniej w ciągu 2 dni od zakoń-
czenia zawodów lub zaistnienia okoliczności lub w ciągu 7 dni od daty ukazania się Komuni-
katu weryfikacyjnego WgiD PZHT lub innego organizatora, prowadzącego rozgrywki.
2. W przypadku, gdy przyczyna jest wiadoma przed, w czasie lub natychmiast po zakończe-

niu zawodów, odpowiednia uwaga powinna być zgłoszona sędziom przez przedstawiciela 
zainteresowanej drużyny, w celu umieszczenia jej w protokole zawodów.

§ 82

1. Protest, o którym mowa w pkt 1 § 81 powinien być złożony na piśmie i przesłany listem 
poleconym do WGiD prowadzącego rozgrywki oraz do wiadomości drużyny przeciwnej. O 
zachowaniu terminu złożenia protestu decyduje data stempla pocztowego.

2. W  przypadku protestu klubu, dotyczącego naruszenia regulaminu przez sędziów, decyzję 
w sprawie powtórzenia rozegrania zawodów podejmuje WGiD. 

3. W przypadku powtórzenia zawodów koszt ponownego ich rozegrania ponosi PZHT.
4. PZHT na drodze cywilno - prawnej dochodzi od sędziów zwrotu poniesionych kosztów, 

związanych z powtórzeniem zawodów.
5. Do protestu, o którym mowa w pkt 1,  podpisanego przez uprawnionych członków Zarzą-

du klubu, winno być dołączone pokwitowanie dokonania wpłaty kaucji w kwocie 1000 zł 
na konto PZHT lub innego organizatora.
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6. Bez wpłacenia kaucji protest nie zostanie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi w przy-
padku gdy protest zostanie uwzględniony.

§ 83

1. WGiD do którego skierowany został protest, jest zobowiązany do jego rozpatrzenia i 
udzielenia pisemnej odpowiedzi, w terminie 14 dni od daty otrzymania protestu.

2. Stronie składającej  protest  przysługuje  prawo do złożenia odwołania od decyzji  w 
pierwszej  instancji,  do  drugiej  instancji,  zgodnie  z  Regulaminem  Dyscyplinarnym 
PZHT.

§ 84

Drugą instancją są organy PZHT, zgodnie z zapisami zawartymi w  Regulaminie Dyscyplinar-
nym PZHT.

§ 85

1. W przypadku zawodów, na których działa komisja techniczna, jest ona uprawniona i zo-
bowiązana do niezwłocznego rozstrzygnięcia protestów, bezpośrednio na zawodach.

2. Protest może dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia regulaminów hokeja 
na trawie, Uchwał Zarządu PZHT.

3. Złożony protest od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczący interpretacji 
przepisów hokeja na trawie nie podlega rozpatrzeniu.

4. Procedura postępowania składania protestu zawarta jest w Regulaminie rozgrywek, któ-
rych protest dotyczy.

§ 86

Każdy klub ponosi pełną odpowiedzialność za działalność i  zachowanie swoich oficjalnych 
przedstawicieli, działaczy, trenerów i zawodników w trakcie trwania zawodów, jak również 
przed i po zakończeniu zawodów na obiekcie sportowym.

§ 87

W przypadku zamknięcia boiska z powodu powtarzających się incydentów zagrażających bez-
pieczeństwu uczestników zawodów lub zweryfikowania boiska jako niezdatnego do przepro-
wadzenia zawodów, Wydział Gier i Dyscypliny prowadzący rozgrywki, ma prawo podjąć decy-
zję o rozegraniu (lub rozgrywaniu) zawodów na boisku neutralnym z prawem zachowania na 
nim dotychczasowej roli gospodarza. Powyższa decyzja może być podjęta niezależnie od in-
nych kar. Koszty związane z przeniesieniem zawodów na inny obiekt ponosi klub, którego bo-
isko zostało uznane za nienadające się do przeprowadzenia zawodów.

ROZDZIAŁ XIII 
FINANSOWANIE ROZGRYWEK I WPISOWE
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§  88

1. Polski Związek Hokeja na Trawie pokrywa koszty :
1.1.pucharów za miejsca I-III w rozgrywkach wymienionych w § 15,
1.2.Pucharu Fair Play w rozgrywkach wymienionych w § 15,
1.3.Pucharu w rozgrywkach Pucharu Polski,
1.4.medali złotych, srebrnych, brązowych w ilości:

• 20 sztuk każdego rodzaju na obiektach otwartych,
• 16 sztuk w hali.

Nie dotyczy rozgrywek Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych (Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży).

2. Okręgowe Związki Hokeja na Trawie pokrywają koszty zawarte w odrębnych Regulami-
nach.

3. Kluby pokrywają inne koszty.
4. PZHT może ponieść inne koszty związane z rozliczeniem sędziów, komisji technicznej po 

podjęciu decyzji przez Zarząd PZHT oraz koszty administracyjne.

§ 89

Koszty związane z uczestnictwem drużyn klubowych w rozgrywkach pokrywają zaintereso-
wane kluby. Koszty te obejmują:

1. opłaty z tytułu wydania licencji sportowca, 
2. wpisowe za udział w rozgrywkach,
3. opłata administracyjna dla OZHT prowadzących na zlecenie PZHT eliminacje  do MP w 

kategoriach  młodzieżowych.  Wysokość  kwoty  opublikowana  jest  w  Taryfikatorze 
opłat,

4. koszt uzyskania certyfikatu, 
5. przejazdy drużyn na zawody,
6. diety lub wyżywienie i zakwaterowanie,
7. organizację  zawodów  (tj.  wynajem  obiektu,  wynagrodzenie  służby  technicznej 

i porządkowej, opieka lekarska, wypłata ryczałtów sędziowskich, komisji technicznej, 
wody pitnej, itp.),

8. inne koszty.

§ 90

Wysokość stawek oraz zasady realizacji kosztów związanych z organizacją zawodów i uczest-
nictwem w rozgrywkach, określają odrębne przepisy.

§ 91

Dodatkowe koszty, związane z dokończeniem lub rozegraniem zawodów w innym terminie, 
ze względu na złe warunki atmosferyczne (nie pozwalające na odbycie zawodów w pierw-
szym wyznaczonym terminie) pokrywają zainteresowane kluby.
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§ 92

W przypadku konieczności rozegrania dodatkowego spotkania, na neutralnym boisku  zainte-
resowane kluby pokrywają koszty  organizacyjne zawodów w częściach  określonych przez 
PZHT. Powyższe dotyczy przypadków wymienionych w § 60 pkt 2.4 a i pkt 2.5 d. )

§ 93

1. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku lub zostaną przerwane z winy klubu będącego gospo-
darzem, to w przypadku wyznaczenia powtórnych zawodów, klub ten ponosi koszty zwią-
zane z tym meczem, w tym również koszty związane z udziałem drużyny gości – zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem.

2. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku lub zostaną przerwane z winy klubu występującego w 
roli gości, w przypadku wyznaczenia nowego terminu zawodów lub ich dokończenia, klub 
ten zobowiązany jest do pokrycia własnych kosztów uczestnictwa w zawodach jak rów-
nież udokumentowanych kosztów organizacji zawodów poniesionych przez drużynę bę-
dącą gospodarzem zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 94

Jeżeli zawody nie dojdą do skutku lub zostaną przerwane z przyczyn nie wymienionych w ni-
niejszym Regulaminie, co pociągnie za sobą konsekwencje finansowe w związku z nieodbyty-
mi zawodami lub koniecznością rozgrywania ich w nowym terminie, Wydział Gier i Dyscypli-
ny będący ich organizatorem ustali  zasady i  podział  kosztów pomiędzy zainteresowanymi 
stronami.

§ 95

Klub, którego drużyna będzie powodem zweryfikowania zawodów walkowerem na korzyść 
przeciwnika, zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości określonej w Taryfikatorze opłat.

§ 96

1. Kwota określona w § 95 winna być wpłacona na konto organizatora rozgrywek, najpóź-
niej, 14 dni od daty doręczenia decyzji wraz z fakturą VAT bez względu na fakt, czy klub 
zgłasza odwołanie, czy też nie. W przypadku uznania odwołania, kwota ta zostanie zwró-
cona klubowi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji.

2. Jeżeli kwota określona w § 95 nie zostanie wpłacona w terminie 14 dni od daty wystawie-
nia, klub otrzymuje kolejną decyzję wraz z notą księgową podwyższającą wartość kary o 
100%.

3. W przypadku nie uiszczenia kwoty określonej w ust. 2, drużyna zostaje wykluczona z roz-
grywek.

§ 97

1. Polski Związek Hokeja na Trawie najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek publi-
kuje Taryfikator opłat obowiązujących w danym sezonie, na obiektach otwartych i w hali.
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2. Terminy  wpłaty  wpisowego,  określone  są  w  Regulaminach  rozgrywek  i  Taryfikatorze 
opłat.

3. Nie wpłacenie wpisowego w wyznaczonych terminach, powoduje nie uwzględnienie dru-
żyny w rozgrywkach.

4. Nie wpłacenie wpisowego do rozgrywek w kategoriach seniorskich, po rozegraniu 3 kole-
jek ligowych powoduje wykluczenie z rozgrywek.

5. OZHT może pobierać opłatę administracyjną od klubów biorących udział w eliminacjach 
do MP w kategoriach młodzieżowych. Wysokość tej opłaty określona jest w Taryfikatorze 
opłat.

6. OZHT może pobierać opłaty za udział w rozgrywkach organizowanych przez OZHT.

§ 98

1. Wszelkie płatności na rzecz organizatora rozgrywek, wynikające z nałożenia na kluby kary 
lub obowiązku wpłacenia kaucji, winny być dokonywane, w terminach określonych w ni-
niejszych przepisach oraz Taryfikatorze opłat.

2. Nie uregulowanie płatności, o których mowa w ust.1 powoduje  wykluczenie drużyny z 
rozgrywek.

§ 99

1. Za wycofanie drużyny seniorów z rozgrywek mistrzowskich, po opublikowaniu terminarza 
rozgrywek  lub  w  trakcie  ich  trwania,  należy  uiścić  karę  
finansową określoną w Taryfikatorze opłat.

2. W przypadku drużyny Superligi, decyzja ta powoduje, automatycznie degradację do II ligi 
w następnym sezonie.

3. Karę, za wycofanie drużyny w kategorii młodzieżowej określa Taryfikator opłat.
4. Wysokość kary, za wycofanie drużyny z turnieju barażowego i finałowego, ustala PZHT w 

taryfikatorze opłat przed rozpoczęciem sezonu.
5. Wycofanie drużyny z rozgrywek przed zakończeniem I rundy  powoduje unieważnienie 

wyników, wszystkich zawodów, rozegranych przez tą drużynę. Wyniki spotkań są anulo-
wane, a zawody uznane jako nieodbyte i drużyna nie jest sklasyfikowana.

6. W przypadku wycofania się drużyny, przed rozpoczęciem lub w trakcie II rundy, nieroze-
grane dalsze zawody weryfikuje się jako walkower na korzyść przeciwnika, a wyniki do-
tychczas rozegranych zawodów utrzymuje się w mocy.

ROZDZIAŁ XIV
NAGRODY

§ 100

Rodzaj  i  ilość  nagród jakie otrzymują  drużyny  i  ich zawodnicy  po zakończeniu rozgrywek 
określają odrębne regulaminy.

§ 101
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1. Nagrody przechodnie, o ile zgodnie z ich regulaminem nie przechodzą na własność, win-
ny zostać dobrowolnie zwrócone przez klub, organizatorowi rozgrywek na 14 dni przed 
ich rozpoczęciem, bez wezwania i monitów.

2. Klub, który zdobył nagrodę przechodnią, ponosi pełną odpowiedzialność materialną i jest 
zobowiązany do zwrotu wartości określonej w pokwitowaniu przekazania nagrody, jeżeli 
nagroda ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu

§ 102

1. Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach, zdobywa tytuł mistrzowski oraz otrzymu-
je puchar. Zawodnicy otrzymują medale.

2. Drużyna,  która zajmie II  miejsce w rozgrywkach, zdobywa tytuł  wicemistrzowski  oraz 
otrzymuje puchar. Zawodnicy otrzymują medale.

3. Drużyna, która zajmie III miejsce w rozgrywkach, otrzymuje puchar. Zawodnicy otrzymują 
medale.

4. Drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych w klasyfikacji „Fair Play” otrzy-
muje puchar.

REGULAMINY  POSZCZEGÓLNYCH  ROZGRYWEK  W KATEGORIACH  WIEKOWYCH  STANOWIĄ 
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU
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