Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń,
zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie,
tryb zmian przynależności do klubów.
§1
1. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu lub stowarzyszenia, w zawodach
sportowych objętych systemem rozgrywek PZHT, jest posiadanie licencji sportowca w
rozgrywkach określonych w Regulaminie systemu współzawodnictwa sportowego w
hokeju na trawie.
2. Całość spraw związanych z ewidencją i rejestracją oraz wydawaniem licencji sportowca w
PZHT prowadzi Wydział Gier i Dyscypliny PZHT.
3. Rozgrywki w hokeju na trawie w kategoriach wiekowej dzieci, nie są objęte systemem
licencyjnym i prowadzone są przez okręgowe związki hokeja na trawie i inne organizacje.
Potwierdzeniem uprawnień do udziału w tych rozgrywkach jest imienna lista sporządzona
przez klub i zatwierdzona przez OZHT lub innego organizatora.
§2
1. Wszystkie sprawy dotyczące zmian przynależności do klubów i rozpatrywanie wniosków o
skrócenie karencji w PZHT, rozpatruje w pierwszej instancji Wydział Gier i Dyscypliny PZHT.
2. Zawodnik niepełnoletni, który nie ukończył 18 lat, zmienia przynależność klubową na
podstawie:
1. pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, potwierdzonej pieczęcią klubową z
datą i podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Klubu,
2. zwolnienia z klubu, który na podstawie przepisów obowiązujących w PZHT,
zobowiązany jest do udzielenia zgody na zmianę przynależności klubowej, za wyjątkiem
kontraktu spisanego między rodzicami i klubem.
3. Wniosek o zmianę przynależności klubowej, może zostać złożony wyłącznie przed
rozpoczynającym się sezonem na obiektach otwartych, w terminie opublikowanym przez
PZHT.
4. Zawodnik pełnoletni zmienia przynależność klubową zgodnie z procedurami zawartymi w
niniejszych Zasadach.
5. W przypadkach uzasadnionych względami szkoleniowymi, na wniosek Wydziału
Wyszkolenia, Zarząd PZHT, po zasięgnięciu opinii klubów i uzyskaniu zgody zawodnika,
będącego członkiem kadry narodowej, może z urzędu zmienić przynależność klubową
zawodnika na jeden sezon.
6. Warunki zmiany przynależności klubowej ustalają samodzielnie zainteresowane kluby w
zawartej umowie.
7. W przypadku niedotrzymania warunków lub niezawarcia umowy pomiędzy
zainteresowanymi klubami, strona poszkodowana może dochodzić swoich praw na drodze
postępowania sądowego.

§3
1. W przypadku zmiany przynależności klubowej, klub przejmujący zawodnika, wpłaca na
rzecz PZHT opłatę, zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem opłat.
2. Za zawodnika, który nie ukończył 18 lat, PZHT nie pobiera opłaty.
3. Absolwent LOMS ma obowiązek przez 2 lata reprezentować swój klub macierzysty, licząc
od sezonu następującego po zakończeniu sezonu, w którym zawodnik ukończył LOMS.
4. W przypadku zmiany przynależności klubowej absolwenta LOMS, w okresie do 2 lat od
ukończenia Szkoły, klub przejmujący zawodnika, wpłaca do PZHT ekwiwalent, za
wyszkolenie zawodnika, będącego członkiem kadry narodowej, w wysokości 5.000 zł.
5. W przypadku wypożyczenia absolwenta przez klub macierzysty do innego klubu, klub
wypożyczający zawodnika, będącego członkiem kadry narodowej, wpłaca do PZHT
ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w wysokości 2.500 zł za każdy rok wypożyczenia, w
okresie 2 lat licząc od sezonu w którym nastąpiło zakończenie nauki w LOMS. Klub
dokonuje powyższej wpłaty bez dodatkowego wezwania.
6. W uzasadnionych szkoleniowo przypadkach, absolwent LOMS, na wniosek Wydziału
Wyszkolenia, uzyskuje zgodę na udział we współzawodnictwie sportowym w innym klubie,
na jeden sezon, w tym w LOMS, w takim przypadku klub przyjmujący jest zwolniony z
ekwiwalentu.
§4
1. Zawodnik, który został przyjęty na studia stacjonarne, w uczelni poza stałym miejscem
zamieszkania, może zmienić przynależność klubową na zasadach ogólnych (wypożyczenia
zawodnika) na okres trwania nauki do klubu znajdującego się w miejscu studiów. Za zgodą
klubu macierzystego, klub przejmujący zawodnika, może być zwolniony z opłat na rzecz
PZHT. Zwolnienie nie dotyczy opłaty za wystawienie licencji sportowca. Jako termin
przyjęcia na studia rozumie się datę rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wskazaną przez
uczelnię. Licencja sportowa zawodnika przyjętego na studia zostaje zdeponowana w WGID
PZHT, a w jej miejsce zostaje wystawione potwierdzenie zdeponowania.
2. Student studiów stacjonarnych, po skreśleniu z listy studentów, ma obowiązek powrotu do
klubu macierzystego.
3. Student studiów stacjonarnych, uprawiający hokej na trawie, ma prawo wyboru klubu w
miejscu studiów.
4. Klub, który przejmuje na okres studiów stacjonarnych zawodnika innego klubu, ma
obowiązek natychmiastowego pisemnego poinformowania PZHT o zmianie jego statusu.
5. Klub, który uzyskał informację o zmianie statusu zawodnika - studenta ma obowiązek
zwrócenia się do WGiD PZHT o zdeponowaną licencję sportowca.
6. Student studiów stacjonarnych może reprezentować barwy klubu w miejscu studiów przed
rozpoczęciem studiów pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody klubu macierzystego.
7. Zawodnik, po zdaniu egzaminu magisterskiego lub licencjata, może okresowo
reprezentować barwy klubu w miejscu studiów, do końca rozgrywek danego sezonu, za
pisemną zgodą klubu macierzystego.

8. Warunkiem rozpoczęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
(LOMS) jest podpisanie umowy trójstronnej między klubem macierzystym, Dyrekcją LOMS
w Poznaniu i rodzicami (prawnymi opiekunami). Umowa ta określa status zawodnika
LOMS.
9. Celem edukacji sportowej w LOMS jest między innymi udział zawodników szkoły w
rozgrywkach MP seniorów/seniorek I, II liga, HMP seniorów/seniorek. Zawodnik LOMS
powinien reprezentowania barw szkoły w przypadku zgłoszenia się LOMS do rozgrywek.
LOMS zobowiązane jest do ustalenia z klubem macierzystym listy zawodników, którzy będą
brać udział w powyższych rozgrywkach w barwach LOMS.
10. Równocześnie zawodnik ma prawo reprezentować klub macierzysty w rozgrywkach o
mistrzostwo Polski juniorskich i młodzieżowych.
11. W przypadku nie zgłoszenia się LOMS do rozgrywek, zawodnik reprezentuje barwy klubu.
12. W przypadku nie zgłoszenia się klubu macierzystego i LOMS do rozgrywek o mistrzostwo
Polski seniorów/seniorek I lub II liga, uczeń - zawodnik ma obowiązek zmiany
przynależności klubowej na jeden sezon, za zgodą Wydziału Wyszkolenia PZHT. Klub
przejmujący zawodnika LOMS jest zwolniony z opłat na rzecz PZHT z tego tytułu.
13. W przypadku gdy klub macierzysty nie zgłasza zawodnika – ucznia LOMS, do udziału we
współzawodnictwie, Wydział Wyszkolenia PZHT wyznacza zawodnikowi, po uzgodnieniu z
nim, inny klub, właściwy dla poziomu wyszkolenia zawodnika. Klub przejmujący zawodnika
jest zwolniony z opłat na rzecz PZHT z tego tytułu
14. Zawodnik LOMS nie powołany do reprezentowania barw szkoły w rozgrywkach może:
1. reprezentować klub macierzysty, o ile bierze on udział w rozgrywkach MP
seniorów/seniorek I lub II ligi oraz HMP seniorów/seniorek,
2. reprezentować klub, który wskaże Wydział Wyszkolenia po uzgodnieniu z zawodnikiem,
w przypadku gdy jego macierzysty klub nie bierze udziału w rozgrywkach MP seniorów I
ligi oraz HMP seniorów,
15. Zawodnicy LOMS w zawodach o MP seniorów I i II liga, HMP seniorów biorą udział w
zawodach na podstawie listy imiennej zatwierdzonej przez Wydział Wyszkolenia PZHT i
opublikowanej przez WGiD PZHT przed rozpoczęciem rozgrywek.
§5
1. Zmiana przynależności klubowej następuje po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, a przed
rozpoczęciem nowego. Termin wyznacza WGiD PZHT, jednak zmiana przynależności
klubowej nie może nastąpić później niż 14 dni przed rozpoczęciem sezonu. Powyższa
zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodników wszystkich kategorii wiekowych.
2. Zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących terminach:
1. W trakcie I i II rundy rozgrywek trwającego sezonu rozgrywkowego zmiany
przynależności klubowej mogą dokonać:
a. zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w żadnym spotkaniu mistrzowskim w
dotychczasowym klubie, w rozpoczętym sezonie rozgrywkowym,
b. zawodnicy klubów, które wycofały się z rozgrywek w trakcie I rundy ale nie później
niż przed rozpoczęciem II rundy sezonu rozgrywkowego,

c. zawodnicy, którzy w nowym sezonie rozgrywkowym rozegrali spotkanie w niższej
klasie rozgrywek mistrzowskich, a posiadają szansę gry w zespole wyższej klasy,
d. zawodnicy, którzy uzyskali zgodę PZHT na reprezentowanie klubu zagranicznego i
którym upłynął termin zawartego kontraktu z klubem zagranicznym, z wyłączeniem
sytuacji związanej z zerwaniem kontraktu z klubem zagranicznym.
2. Zmiana przynależności klubowej między rundami nie może nastąpić później, niż 14 dni
przed rozpoczęciem rozgrywek. Termin wyznacza WGiD PZHT.
3. Na wniosek, w sprawie przejścia zawodnika, Klub macierzysty, ( lub klub w którym
aktualnie zawodnik gra), jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi zawodnikowi
i klubowi przejmującemu w terminie 14 dni od daty wpływu do Klubu wniosku (liczy się
data odbioru poczty). Brak odpowiedzi w terminie 14 dni jest równoznaczny z wydaniem
zgody.
4. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika – wychowanka klubu, klub
przejmujący, wpłaca do Klubu macierzystego, ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika
będącego członkiem kadry narodowej, w wysokości nie mniejszej niż 5.000 zł. Klub
dokonuje powyższej wpłaty bez dodatkowego wezwania, chyba że kluby w zawartej
umowie ustalą inne warunki. W takim przypadku kluby zobowiązane są powiadomić PZHT o
zawartych w umowie ustaleniach.
5. W przypadku wypożyczenia zawodnika – wychowanka klubu, klub przejmujący, wpłaca do
Klubu macierzystego, ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika będącego członkiem kadry
narodowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.500 zł za każdy rok wypożyczenia. Klub
dokonuje powyższej wpłaty bez dodatkowego wezwania, chyba że kluby w zawartej
umowie ustalą inne warunki. W takim przypadku kluby zobowiązane są powiadomić PZHT o
zawartych w umowie ustaleniach.
6. Na zasadach porozumienia między klubami, zawodnik może zmienić okresowo
przynależność klubową na jeden sezon, najpóźniej na 14 dni przed rozgrywkami.
7. Za okresową zmianę przynależności klubowej zawodnika w rozgrywkach na obiektach
otwartych, klub przejmujący wpłaca na rzecz PZHT opłatę zgodnie z Taryfikatorem opłat.
8. W przypadku okresowego zawieszenia działalności sekcji hokeja na trawie, zawodnicy na
czas zawieszenia mogą zmienić barwy klubowe do dowolnie wybranego klubu.
9. Jeżeli klub zawieszający okresowo działalność sekcji lub nie uczestniczący we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZHT, nie wyrazi zgody na okresową
zmianę przynależności klubowej, wówczas zawodnik może ją otrzymać z urzędu na
podstawie decyzji PZHT – na jeden sezon.
10. Zawodnik klubu, który przez dwa sezony rozgrywkowe z rzędu nie uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZHT, może zmienić z urzędu
przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. W tym przypadku, klub przejmujący
zawodnika nie wpłaca opłat do PZHT i nie ponosi kosztów za wyszkolenie zawodnika.
11. Za wypożyczenie zawodnika, wskutek okresowego zawieszenia działalności sekcji lub nie
zgłoszenia się do rozgrywek, klub wypożyczający nie może pobierać żadnych opłat za
wyszkolenie.
12. W przypadku likwidacji sekcji hokeja na trawie zawodnicy uzyskują automatycznie
zwolnienie z dotychczasowego klubu. Klub przejmujący zawodników zwolniony jest z opłat
na rzecz PZHT z tytułu zmiany przynależności do klubu.
13. Zawodnik klubu lub sekcji hokeja na trawie, który przekazuje swoje uprawnienia innemu
klubowi na skutek zmian organizacyjno - prawnych w trakcie sezonu rozgrywkowego ma
obowiązek reprezentowania barw klubu przejmującego do końca sezonu. Zawodnik, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, ma prawo zmienić przynależność klubową od nowego
sezonu rozgrywkowego. Klub przejmujący zawodnika jest zwolniony z opłat za wyszkolenie

zawodnika.
14. Wnioski licencyjne rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku przez
PZHT.
1. Przy okresowej zmianie przynależności do klubu w rozgrywkach na boiskach otwartych
do wniosku licencyjnego należy dołączyć licencję sportowca dotychczasowego klubu,
która pozostaje w depozycie WGiD PZHT do czasu zakończenia okresu wypożyczenia,
zasada ta obowiązuje również w przypadki zawodnik – studenta, zgodnie z zapisami
niniejszego regulaminu.
2. Przy okresowej zmianie przynależności do klubu w rozgrywkach w hali, zawodnik
uczestniczy w rozgrywkach na podstawie dotychczasowej licencji sportowca oraz pisma
WGID PZHT informującego o okresowej zmianie przynależności do klubu.
15. Dokumentację niezbędną do zmiany przynależności klubowej określa WGiD PZHT.
§6
Zmiany przynależności do klubu nie może dokonać zawodnik, który :
1. ukarany został karą dyskwalifikacji czasowej lub dożywotniej,
2. jest absolwentem LOMS, który zrezygnował z nauki w Szkole i jego licencja sportowca,
została zawieszona, zgodnie z Regulaminem systemu współzawodnictwa sportowego w
hokeju na trawie i warunków trybu przyznawania i pozbawiania licencji sportowca.
§7
1. Odwołania od decyzji wydanych przez Wydziału Gier i Dyscypliny PZHT rozpatruje Zarząd
PZHT na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZHT po dniu, w którym złożono odwołanie.
2. Zarząd PZHT obraduje bez obecności stron chyba, że strony w odwołaniu zgłoszą taki
wniosek.
3. Decyzje Zarządu PZHT są ostateczne.
4. Pozytywne rozpatrzenie zarówno w I jak i w II instancji powoduje wydanie nowej licencji.
§8
1. Zawodnicy posiadający licencję sportowca i będący członkami klubów zrzeszonych w PZHT
mogą podejmować grę w klubie zagranicznym.
2. Zawodnik, który zamierza podjąć grę w klubie zagranicznym ma obowiązek złożenia
pisemnego wniosku do Wydziału Gier i Dyscypliny PZHT o zgodę na grę w tym klubie.
3. Wniosek powinien zawierać :
1. imię i nazwisko wnioskującego,
2. przynależność klubowa w Polsce,
3. nazwę klubu zagranicznego,
4. termin na jaki zgoda ma obowiązywać,
5. terminy udziału w rozgrywkach ligowych i meczach towarzyskich w klubie zagranicznym
z uwzględnieniem rundy zasadniczej i fazy play off,
6. kopia kontraktu nie zawierająca ustaleń dotyczących finansów lub pisemne
potwierdzenie zawarcia czasu na jaki zawarto kontrakt wystawione przez klub
zagraniczny.
7. pisemną zgodę klubu polskiego.
8. opinię trenera kadry narodowej lub kierownika wyszkolenia PZHT.
4. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia wymienionych w pkt. 3
dokumentów.

5. Wydział Gier i Dyscypliny PZHT wyraża zgodę na grę w klubie zagranicznym w certyfikacie
Braku Sprzeciwu ( No-Objection Certificate) wydanym w języku angielskim. Zgoda nie musi
być wydana na okres, na który złożono wniosek.
6. Certyfikat Braku Sprzeciwu zostaje wydany na okres zawarcia kontraktu z możliwością
skrócenia terminu wydania zgody do jednego sezonu rozgrywkowego.
7. Zawodnik kadry narodowej rezygnujący z reprezentowania barw narodowych Polski
zobowiązany jest do poinformowania pisemnie PZHT. W przypadku zawodów
mistrzowskich takich jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie
powinien to uczynić co najmniej 12 miesięcy przed tymi zawodami.
8. W przypadku rozwiązania kontraktu z klubem zagranicznym, zgoda na grę w klubie
zagranicznym wydana w formie certyfikatu Braku Sprzeciwu ( No-Objection Certificate)
wygasa i zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym
przez PZHT. Warunkiem niezbędnym, jest powiadomienia Wydziału Gier i Dyscypliny o
rozwiązaniu kontraktu na 3 dni przed planowanym powrotem do uczestnictwa w
rozgrywkach krajowych.
9. O ile kontrakt, o którym mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, został rozwiązany w okresie
trwania I rundy sezonu rozgrywek, zawodnik może uczestniczyć w pierwszym meczu jaki
nastąpi po rozwiązaniu kontraktu. W przypadku rozwiązania kontraktu w okresie pomiędzy
I a II rundą sezonu zasadniczego, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach, pod
warunkiem zgłoszenia faktu powrotu zawodnika do 14 dni przed rozpoczęciem II rundy.
10. Na prośbę zawodnika lub klubu zagranicznego Certyfikat Braku Sprzeciwu może zostać
wydany zawodnikom, którzy uzyskali zgodę Polskiego Związku Hokeja na Trawie przed 31
marca 2011r. Wyrażona wcześniej zgoda jest ważna do czasu zakończenia sezonu
rozgrywkowego za granicą.
11. W okresie, w którym zawodnik podejmuje grę w klubie zagranicznym, traci prawo do gry w
barwach klubu dotychczasowego, w rozgrywkach prowadzonych przez PZHT.
12. Równoczesny udział zawodnika w rozgrywkach za granicą i o Mistrzostwo Polski,
powoduje zweryfikowanie wyników zawodów o Mistrzostwo Polski jako w.o. na korzyść
przeciwnika oraz karę finansową opublikowaną w Taryfikatorze opłat.
13. Wydanie Certyfikatu Braku Sprzeciwu jest płatne, zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem
opłat.
14. Zawodnik, który reprezentował barwy klubu zagranicznego bez uzyskania od PZHT
Certyfikatu Braku Sprzeciwu, może reprezentować polski klub od nowego sezonu
rozgrywkowego.
§9
1. Zawodnicy zagraniczni mogą reprezentować klub zrzeszony w PZHT w rozgrywkach:
● na boiskach otwartych - seniorzy i seniorki,
● w hali - wszystkie kategorie wiekowe,
● na boiskach otwartych w kategoriach młodzieżowej udział zawodników zagranicznych
odbywa się zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
wydanym przez MSiT.
2. Zainteresowany zawodnik składa w Polskim Związku Hokeja na Trawie:
1. Wniosek o licencję, w terminach wskazanych przez WGiD PZHT, przed rozpoczęciem
sezonu lub II rundy sezonu, a klub przejmujący wpłaca opłatę na rzecz PZHT zgodnie z
Taryfikatorem opłat.
2. Certyfikat Braku Sprzeciwu na reprezentowanie klubu polskiego, zgodnie z kontraktem,
wydany przez macierzystą Federację hokeja na trawie. Zawodnik, który podjął grę w klubie

polskim przed 31 marca 2011r., jest zobowiązany do przedstawienia Certyfikatu Braku
Sprzeciwu od nowego sezonu rozgrywkowego.
3. Zawodnik musi być zgłoszony na liście zawodników przed rozpoczęciem sezonu, lub
dopisany do listy przed II rundą sezonu.
4. Klub przejmujący zawodnika zagranicznego jest zobowiązany do uiszczenia ryczałtu na
rzecz PZHT, w wysokości określonej dla zawodnika klubu I – ligowego.
5. Licencję sportowca, o którym mowa w pkt 2.1., Wydział Gier i Dyscypliny PZHT wydaje na
deklarowany okres gry w klubie zrzeszonym w PZHT.
§ 10
1. W klubach zrzeszonych w PZHT:
a) na boiskach otwartych może grać jednocześnie nie więcej niż czterech
zawodników zagranicznych spoza krajów Unii Europejskiej,
b) w hali może grać jednocześnie nie więcej niż 2 zawodników zagranicznych spoza
krajów Unii Europejskiej.
2. Zawodnicy z krajów Unii Europejskiej traktowani są na równych zasadach z zawodnikami
polskimi.
§ 11
Wyjazd zawodnika do klubu zagranicznego nie może być podstawą do zmiany terminów rozgrywek
lub przełożenia spotkań.
§ 12
1. Zawodnik, który złożył wniosek o zmianę przynależności do klubu, a nie uzyskał zgody
zainteresowanych klubów i nie doszła do skutku zmiana przynależności do klubu, ma
prawo wycofania wniosku. Wydział Gier i Dyscypliny PZHT w takim przypadku zwraca
licencję i zainteresowany ma prawo reprezentować klub macierzysty.
2. Jeśli zawodnik nie wycofa wniosku i nie reprezentuje klubu macierzystego przez okres 6
miesięcy, Wydział Gier i Dyscypliny PZHT dokonuje zmiany przynależności klubowej z
urzędu. O rozpoczęciu okresu karencji decyduje data wpływu wniosku do klubu
macierzystego. Kserokopia tego wniosku winna być przesłana do WGiD PZHT.
3. Karencja może być zawieszona na czas uzyskania zgody na okresową zmianę przynależności
klubowej. Jeśli klub macierzysty po wypożyczeniu w dalszym ciągu nie wyraża zgody na
zmianę przynależności klubowej, okres trwania karencji wydłuża się o czas zawieszenia.
§ 13
Zawodnicy nie objęci systemem licencyjnym mogą zmienić przynależność do klubu zgodnie
zasadami opracowanymi przez okręgowe związki hokeja na trawie.
§ 14
Interpretacja niniejszych przepisów należy do Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

