I Liga Seniorek - regulamin systemu rozgrywek sezon 2019-2020
I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE
1. Udział bierze łącznie 4 drużyny klubowe:
Poniżej zestawienie:
nr 1 KS Hokej Start Brzeziny
nr 2 AZS Politechnika Poznańska
nr 3 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry
nr 4 KS Rogowo
2. Zespół zgłoszony do rozgrywek przesyła do PZHT:
2.1. Do 25 sierpnia 2019 r. klub, który nie posiada ważnego Certyfikatu PZHT (boiska), przesyła
arkusz weryfikacyjny obiektu sportowego, na którym rozgrywane będą zawody.
2.2. Do 31 sierpnia 2019 r. wpłaca wpisowe wg taryfikatora opłat PZHT sezon 2019/2020.
2.3. Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie
dodatkowej opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności.
2.4. Rozegranie 3 kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z rozgrywek.
2.5. Do 31 sierpnia 2019 r. listę maksymalnie 30 zawodniczek, wg wzoru znajdującego się na
stronie www.pzht.pl w zakładce PZHT/druki zgodnie z § 28 Regulaminu systemu
współzawodnictwa sportowego i rozgrywek w hokeju na trawie.
2.6. Klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w ciągu 7 dni od daty otrzymania
faktury.

II. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Faza zasadnicza
1.1. 2 rundy w systemie jesień-wiosna (niedziele).
1.2. Każdy z każdym, mecz i rewanż w rundzie jesiennej, mecz i rewanż w rundzie wiosennej.
1.3. Każde spotkanie w rundzie zasadniczej musi zostać rozstrzygnięte. W przypadku wyniku
remisowego następuje konkurs karnych zagrywek.
1.4. Łącznie 24 spotkania
1.5. Faza play-off
2. Faza play-off
2.1. Dotyczy zespołów sklasyfikowanych na miejscach I-IV po zakończeniu II rundy wiosennej
2.2. Pary półfinałowe: I-IV, II-III
2.3. W fazie półfinałowej – mecz i rewanż (dwumecz), których gospodarzem pierwszego

spotkania będzie zespół sklasyfikowany niżej w tabeli, po zakończeniu rundy wiosennej.
Mecz w tej fazie może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. Natomiast dwumecz
musi wyłonić zwycięzcę. W innym przypadku po zakończeniu drugiego ze spotkań nastąpi
konkurs karnych zagrywek. Pierwszy mecz półfinałowy zostanie rozegrany w środę, drugi
mecz półfinałowy zostanie rozegrany w sobotę (daty tych spotkań zostaną opublikowane
przez PZHT w terminarzu rundy wiosennej).
2.4. Zwycięzcy dwumeczu półfinałowego, zagrają w meczu o Mistrzostwo Polski, a przegrani w
meczu o brązowy medal. Spotkania odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez
PZHT.
2.5. Drużyny z miejsc V-VI sklasyfikowane zostaną zgodnie z miejscem w tabeli po zakończeniu
fazy zasadniczej rozgrywek.
2.6. Spotkania w fazie finałowej muszą zostać rozstrzygnięte. W przypadku wyniku remisowego
następuje konkurs karnych zagrywek.

III. TURNIEJ FINAŁOWY
1. Organizatorem turnieju finałowego będzie Polski Związek Hokeja na trawie. Termin i miejsce
turnieju finałowego zostanie opublikowane w terminarzu rundy wiosennej.

IV. UPRAWNIENIA - ZAWODNICZKI
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki, które ukończyły 15 lat (decyduje data urodzenia)
2. Wszystkie zawodniczki reprezentujące klub w danym sezonie muszą być wpisane na listę
zgłoszeniową przed sezonem lub dopisane do niej w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem
uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZHT na sezon 2019/20.
3. Zawodniczka uprawniona do zawodów musi posiadać:
3.1. licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT,
3.2. ważną zdolność lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej lub innej specjalizacji
ze zdolnością do orzekania w dziedzinie medycyny sportowej. Zawodniczka w przedziale
wieku 15- 18 lat w książeczce zdrowia musi mieć zgodę Przychodni Sportowo - Lekarskiej
na grę w kategorii seniorek.
3.3. w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodniczki weryfikowana jest na
podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
4. Zawodniczka, która rozegrała spotkanie w kategorii juniora nie może tego samego dnia
uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.
VII. CZAS GRY
4 kwarty po 15 minut każda. Przerwa pomiędzy I i II kwartą wynosi 2 minuty,
pomiędzy II i III – 10 minut, a III i IV – 2 minuty.
* pozostałe informacje zostały zawarte w następujących dokumentach:
1. Regulamin systemu współzawodnictwa i rozgrywek PZHT
2. Przepisach gry

3. Terminarzu rozgrywek
4. Taryfikatorze opłat
5. Regulaminie dyscyplinarnym PZHT
6. Pozostałe dokumenty regulujące zasady współzawodnictwa sportowego w hokeju na
trawie.

