
REGULAMIN WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA 
LICENCJI ZAWODNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

Na  podstawie  Dziennika  Ustaw  Nr  37  poz.432  z  2001r.,    art.24  ust.3  Ustawy  o 
Kulturze Fizycznej z 18.01.1996r., art.29.1 Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym z 29 lipca 
2005r.  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  szczegółowych  zasad  przyznawania  i 
pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu

§ 1. Przepisy ogólne

� Regulamin określa warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika.
� Posiadanie licencji zawodnika jest warunkiem uczestnictwa we współzawod- nictwie 

sportowym  organizowanym  lub  prowadzonym  przez  Polski  Związek  Hokeja  na 
Trawie  lub  podmioty  działające  z  upoważnienia  Polskiego  Związku  Hokeja  na 
Trawie.

� Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
� zawodniku –  rozumieć  przez  to  należy  osobę  uprawiającą  hokej  na  trawie i 

posiadającą  licencję  zawodnika  uprawniającą  do  uczestnictwa  we  współzawod- 
nictwie sportowym w hokeju na trawie;

� hokeju na trawie – rozumieć przez to należy dyscyplinę sportową uprawianą także 
w odmianie halowej;

� współzawodnictwie  sportowym  –  rozumieć  przez  to  należy  rywalizację  osób 
zmierzającą do osiągnięcia właściwego w danej dyscyplinie sportu rezultatu;

� kadrze narodowej – rozumieć przez to należy grupę zawodników zakwalifikowanych 
jako kandydaci do składu reprezentacji Polski w hokeju na trawie;

� powołaniu  do  kadry  narodowej  –  rozumieć  przez  to  należy  uchwałę  Zarządu 
Polskiego  Związku  Hokeja  na  Trawie  w  sprawie  ustalenia  listy  zawodników 
wchodzących w skład kadry narodowej,  której  istotną treścią jest  przyjęcie  przez 
zawodników zobowiązania do wypełniania obowiązków członka kadry narodowej;

� przyjęciu powołania do kadry narodowej  – rozumieć przez to należy podpisanie 
przez  zawodnika  zobowiązania  do  wypełniania  obowiązków  członka  kadry 
narodowej w określonym czasie;

� reprezentacji  narodowej  –  rozumieć  przez  to  należy  grupę  zawodników 
zakwalifikowanych do udziału w zawodach międzynarodowych:

� reprezentowaniu Polski w międzypaństwowych zawodach sportowych
– rozumieć przez to należy udział zawodnika w charakterze członka reprezentacji 
narodowej w zawodach międzypaństwowych;

� międzypaństwowych  zawodach  sportowych  –  rozumieć  przez  to  należy 
współzawodnictwo  sportowe  reprezentacji  narodowych  organizowane  lub 
prowadzone  przez  Międzynarodową  Federację  Hokeja  na  Trawie  (FIH)  lub 
Europejską Federacją Hokeja na Trawie (FEH);

� badaniach lekarskich  – rozumieć przez to należy badania, o których  mowa  w 
Art.29 Ustawy o sporcie kwalifikowanym i wydanych na jego podstawie przepisach 
wykonawczych;

� przynależności  klubowej  –  rozumieć  przez  to  należy  zrzeszenie  zawodnika  w 
klubie sportowym w jednej z przewidzianych prawem form (członkostwo, umowa, 
prowadzenie działalności w formie klubu sportowego)



� sezonie rozgrywkowym – rozumieć przez to należy okres, w którym prowadzone 
jest współzawodnictwo sportowe o mistrzostwo Polski w hokeju na trawie;

� trwałej niezdolności  do uczestnictwa we współzawodnictwie w hokeju na trawie – 
rozumieć  przez  to  należy  stan  zdrowia  uniemożliwiający  uczestnictwo  we 
współzawodnictwie w hokeju na trawie i którego czas trwania nie jest możliwy do 
określenia;

§ 2. Licencja zawodnika

� Organem  uprawnionym  do  przyznawania  i  pozbawiania  licencji  zawodnika 
uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie w hokeju na trawie jest Polski 
Związek   Hokeja   na  Trawie,   a   z   jego   upoważnienia  Wydział  Gier   i  
Dyscypliny PZHT.

� Polski  Związek  Hokeja  na  Trawie  prowadzi  ewidencję  przyznanych  licencji 
zawodnika.

� Za licencję zawodnika pobiera się opłatę, której  wysokość określa Polski Związek 
Hokeja  na  Trawie  Taryfikatorem  opłat  opublikowanym  przed  sezonem 
rozgrywkowym na obiektach otwartych,

� Licencja  zawodnika  wydawana  jest  na  wniosek  osoby  fizycznej  uprawiającej  lub 
zamierzającej  uprawiać  w  klubach  sportowych  uczestniczących  we  współzawod- 
nictwie sportowym w hokeju na trawie.

� Licencję  zawodnika  zobowiązana  jest  posiadać  każda  osoba  fizyczna,  która 
ukończyła 12 rok życia.

� Licencję zawodnika przyznaje się na czas nieokreślony ( bezterminowo).
� Licencja  zawodnika  może  być  przyznana  na  czas  określony  na  żądanie  osoby 

ubiegającej się o przyznanie licencji.

§ 3. Tryb przyznania licencji zawodnika

� Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika składa w klubie sportowym, do 
którego  zgłosiła  akces  –  wniosek  licencyjny  adresowany  do  Polskiego   Związku 
Hokeja na Trawie wg wzoru, zawierający następujące dane :

� imię i nazwisko
� datę i miejsce urodzenia
� adres zamieszkania
� aktualną przynależność klubową
� określenie czasu, na jaki ma być przyznana , jeżeli jest to czas określony
� datę i podpis wnioskodawcy
� potwierdzenie    przynależności    podpisane    przez    przedstawicieli    klubu  i 

ostemplowane pieczątką
� pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i Regulaminów PZHT 

oraz międzynarodowych organizacji działających w hokeju na trawie oraz poddania 
się odpowiedzialności dyscyplinarnej

� pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich

( do 18 roku życia – decyduje data urodzenia )
� zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania hokeja na trawie 

wydane  przez  lekarza  medycyny  sportowej  lub  z  uprawnieniami  do  orzecznictwa 
sportowo-lekarskiego

� 2 aktualne, jednakowe zdjęcia fotograficzne wnioskodawcy o wymiarach 3,5 



x 4,5 cm bez nakrycia głowy ( legitymacyjne )
� Wniosek licencyjny należy w pkt 1-5 wypełnić komputerowo, bez poprawek.
� Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku 

oświadczenie, że nie została ukarana żadną z kar przewidzianych w § 4 pkt 2 lub nie 
została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 5 pkt  5.2 – 5.5.

� Osoba stowarzyszona w klubie sportowym składa wniosek o przyznanie licencji na 
uprawianie hokeja na trawie za pośrednictwem klubu.

� Klub sportowy przekazuje wniosek w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
6  Licencję  zawodnika  wydaje  z  upoważnienia  Zarządu  PZHT  WGID  PZHT  po 

otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wpłaceniu przez klub  na rzecz 
PZHT opłaty w terminie 14 dni.

� Licencja zawodnika zawiera następujące dane:
� nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania posiadacza 

licencji,
� numer licencji,
� dyscyplinę sportu, na której uprawianie została przyznana,
7.4 datę wydania licencji
� nazwę klubu, do którego zgłoszono akces,
� okres ważności licencji,
� zdjęcie i podpis uprawnionego,
� prawa i obowiązki zawodnika,
� pieczęć PZHT oraz podpis osoby upoważnionej do przyznania licencji.
� Nadany przez PZHT numer porządkowy licencji jest stały i nie ulega zmianie w 

przypadku zmiany przynależności klubowej.
� Polski Związek Hokeja na Trawie przekazuje do właściwych Okręgowych Związków 

na Trawie wykazy licencji.
10. Wszystkie kluby i uczniowskie kluby sportowe zobowiązane są do przekazywania 

Okręgowym Związkom Hokeja na Trawie wykazu nowo uzyskanych licencji  przed 
każdym sezonem na boiskach otwartych i w hali.

§ 4 Odmowa wydania licencji zawodnika

� Polski  Związek  Hokeja  na  Trawie  może  odmówić  przyznania  licencji  jeśli 
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 3 pkt. 1- 2. i braki nie zostały 
usunięte mimo wezwania w terminie 14 dni.

� Licencji na uprawianie hokeja na trawie nie może uzyskać osoba, która uprawiając tę 
dyscyplinę została przez Polski Związek Hokeja na Trawie ukarana:

� karą dożywotniej dyskwalifikacji
� karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania kary,
� pozbawieniem licencji z przyczyn określonych w §  6 punkt 6.1  – 6.2  w okresie 2 lat 

od daty wydania tej licencji
� Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
� Organem odwoławczym  w  sprawie  przyznawania  i  pozbawiania  licencji  jest  w I 

instancji Zarząd PZHT, w II instancji Ministerstwo Sportu i Turystyki.

� Polski  Związek  Hokeja  na  Trawie  prowadzi  odrębną  ewidencję  prawomocnych 
decyzji o odmowie przyznania i pozbawieniu licencji.

§ 5 Pozbawienie licencji zawodnika

� Polski  Związek Hokeja na Trawie może pozbawić licencji  zawodnika osobę, która 
odmawia  bez  ważnej  przyczyny  przyjęcia  powołania   do   kadry  narodowej,   a w 



przypadku przyjęcia powołania do kadry narodowej odmawia bez ważnej przyczyny 
udziału  w  akcjach  szkoleniowych,  którymi  objęta  jest  kadra  narodowa  lub 
reprezentowania Polski w międzypaństwowych zawodach sportowych.

� Polski  Związek Hokeja na Trawie  pozbawia licencji  zawodnika osobę,  której  stan 
zdrowia stwierdzony na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1 pkt
3.1.10 lub innych badań lekarskich potwierdza stałą niezdolność do uczestnictwa tej 
osoby we współzawodnictwie sportowym w hokeju na trawie.

� Polski  Związek Hokeja na Trawie  pozbawia licencji  zawodnika osobę,  której  stan 
zdrowia stwierdzony na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1 pkt
3.1.10  lub  innych  badań     lekarskich  uzasadnia  potrzebę  czasowej  przerwy w 
uprawianiu hokeja na trawie oraz poddania się zabiegom diagnostyczno- leczniczym, 
a  zawodnik  mimo  wyraźnego  żądania  Polskiego  Związku  Hokeja  na  Trawie  nie 
przerywa uprawiania hokeja na trawie lub nie poddaje się zabiegom diagnostyczno – 
leczniczym.

� Polski Związek Hokeja na Trawie pozbawia licencji zawodnika w razie:
� rażącego nie przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
� rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
� przekroczenia przepisów antydopingowych.

� Polski  Związek Hokeja na Trawie pozbawia licencji  zawodnika osobę, która przez 
okres  dwóch  sezonów  nie  uczestniczyła  we  współzawodnictwie  sportowym  w 
hokeju na trawie.

� Polski Związek Hokeja na Trawie pozbawia licencji zawodnika osobę, która zalega 
przez okres dłuższy niż 30 dni z opłatą za udzielenie licencji zawodnika.

� Za ważne przyczyny, o których mowa w § 5 pkt 1.uznaje się przyczyny dotyczące:
� stanu zdrowia, które uniemożliwiają zawodnikowi uprawianie  hokeja na trawie  w 

okresie  dłuższym  niż  3  miesiące  w  przypadku  przyjęcia  powołania  do  kadry 
narodowej  oraz  w  okresie  dłuższym  niż  dwa  tygodnie  w  przypadku  odmowy 
reprezentowania Polski w zawodach międzypaństwowych.

� sytuacji osobistej zawodnika związanej z chorobą lub śmiercią bliskiej osoby.
� postępów  w   nauce   związanych   z   brakiem   zadawalających   wyników,   w 

przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 19 rok życia.
� Brakiem  możliwości  uczestnictwa  w  szkoleniu  i  startach  międzypaństwowych  ze 

względu na wykonywaną pracę zawodową.

§ 6 Wygaśnięcie licencji zawodnika

� Licencja  zawodnika  wygasa  z  mocy  prawa  wobec  osoby,  która  na  podstawie 
odrębnych  przepisów  została  zdyskwalifikowana  z  powodu  stosowania 
niedozwolonych  środków  farmakologicznych  lub  z  powodu  nie  poddania  się 
badaniom na stosowanie niedozwolonych środków farmakologicznych.

� Licencja  zawodnika  wygasa  z  mocy  prawa  wobec  osoby,  która  na  podstawie 
odrębnych  przepisów  została  zdyskwalifikowana  z  powodu  naruszenia  zasad 
współzawodnictwa sportowego.

� Licencja  zawodnika  wygasa  z  chwilą  zaprzestania  udziału  klubu  we 
współzawodnictwie sportowym z tytułu przynależności do klubu, do którego otrzymał 
licencję.

§ 7

� Przy zmianie barw klubowych przez zawodnika obowiązują takie same zasady 
przyznawania licencji zawodnika jak przy wystawianiu pierwszej licencji.



Nie wymaga się na nowym wniosku orzeczenia lekarskiego dotyczącego 
zdolności do uprawiania hokeja na trawie.

� Przy zmianie barw klubowych nadany przez PZHT numer licencji z poprzedniego 
klubu zostaje zachowany.

§ 8

Zawieszenie licencji zawodnika

� Podstawą do wydania decyzji o zawieszeniu licencji zawodnika jest :
� nie dokonanie przez zawodnika lub klub, który reprezentuje opłat wynikających   z 
przepisów regulaminowych związanych ze zmianą przynależności klubowej,

� nieuzasadniona rezygnacja w pierwszym roku nauki w ZSMS Poznań na okres 6 
miesięcy,

� nieuzasadniona rezygnacja w drugim roku nauki w ZSMS Poznań na okres     9 
miesięcy,

� nieuzasadniona rezygnacja w trzecim roku nauki w ZSMS Poznań na okres   12 
miesięcy.

� inne przesłanki wskazane w odrębnych powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa lub przepisach wewnętrznych FIH,FEH,PZHT,OZHT lub innego organizatora 
rozgrywek w szczególności nałożenie na zawodnika lub klub kary dyscyplinarnej.

§ 9

Tracą moc Zasady przyznawania i pozbawiania licencji sportowca na uprawianie hokeja 
na trawie z dnia 19 marca 2002r.

§ 10

Regulamin Polskiego Związku  Hokeja  na Trawie  warunków i trybu przyznawania     i 
pozbawiania licencji zawodnika wchodzi w życie z dniem opublikowania.


