
Juniorka młodsza - regulamin systemu rozgrywek sezon 2019/2020  

 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

 

1. Łącznie do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn klubowych: 

Poniżej zestawienie: 

 

nr 1  UKS SP 5  Swarek Swarzędz 

nr 2  LKS Gąsawa 

nr 3  AZS Politechnika Poznańska 

nr 4  UKS Bałagany Łubianka  

nr 5  UKS orient II Łozina 

nr 6  KKS Kolejarz Gliwice 

nr 7  LUKS Miasteczko Śląskie 

nr 8  HKS siemianowiczanka 

nr 9  KS Hokej Start Brzeziny 

 

  

1. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy eliminacyjne: A i B 

2. Organizatorem bezpośrednim rozgrywek Grupy A jest Śląski Związek Hokeja na 

Trawie 

3. Organizatorem bezpośrednim rozgrywek Grupy B jest Kujawsko-Pomorski Związek 

Hokeja na Trawie 

1. Grupę A stanowią następujące drużyny: 

1.1. UKS Orient II Łozina 

1.2. KKS Kolejarz Gliwice 

1.3. LUKS Miasteczko Śląskie 

1.4. HKS Siemianowiczanka 

2. Grupę B stanowią następujące drużyny: 

        2.1. UKS SP5 Swarek Swarzędz 

        2.2. LKS Gąsawa 

        2.3. UKS Bałagany Łubianka 

                2.4.  AZS Politechnika Poznańska  

                2.5.  KS Hokej Start Brzeziny  

 

 

 



II Zasady rozgrywek 

1. Kluby zobowiązane są do wpłacenia do organizatora bezpośredniego wpisowego wg 

taryfikatora opłat PZHT.  

2. Nie wpłacenie we wskazanym terminie wpisowego spowoduje naliczenie dodatkowej 

kary wg taryfikatora opłat za każdą rozegraną kolejkę/turniej. 

3. Organizator ma prawo obciążyć klub opłatą administracyjną z tytułu prowadzenia 

rozgrywek eliminacyjnych w grupach wg taryfikatora opłat.  

4. Do 30 listopada 2019 r. kluby zobowiązane są do przekazania, do właściwego 

Organizatora listę maksymalnie 30 zawodniczek, wg wzoru znajdującego się na 

stronie  www.pzht.pl w zakładce PZHT/druki zgodnie z § 28 Regulaminu system 

współzawodnictwa sportowego i rozgrywek w hokeju na trawie. 

5. Kopia zatwierdzonej listy powinna zostać przekazana do WGiD PZHT. 

6. Organizatorzy bezpośrednich rozgrywek, w terminie do 30 listopada 2019r. prześlą 

do WGiD PZHT projekty terminarza rozgrywek swojej grupy do zatwierdzenia.  

7. Nie nadesłanie terminarza w określonym terminie spowoduje nałożenie kary 

finansowej na Organizatora zgodnie z regulaminami PZHT. 

8. Wyznaczone terminy spotkań nie mogą kolidować z terminami szkolenia centralnego 

i wojewódzkiego.  

 

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Eliminacje w grupach – system rozgrywek ustalają Okręgowe Związki Hokeja na 

Trawie. 

2. Turniej finałowy 5-drużynowy. 

 

 

 

 

IV. TURNIEJ FINAŁOWY       

1. Do turnieju finałowego awansują drużyny z grup A, które w swojej grupie 

eliminacyjnej zajęły miejsca 1 i 2 oraz z grupy B, które zajęły miejsca 1, 2 i 3. 

2. Spotkania w turnieju finałowym mogą zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 

3. O klasyfikacji końcowej drużyn decydują: 

           2.1.większa ilość punktów, 

           2.2.w przypadku równej ilości punktów między dwoma i więcej drużynami 

                  decyduje w kolejności: 

               2.2.1. lepsza różnica między bramkami zdobytymi a straconymi, 

                2.2.2. większa ilość strzelonych bramek 

               2.2.3. bezpośrednie pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami,  

               2.2.4  większa ilość zwycięstw, w tym w.o. 

http://www.pzht.pl/


              2.3. w przypadku gdy punkty 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3 2.2.4.są równe wówczas  

                      następują zawody w karnych zagrywkach. 

        3. Przyznaje się następujące ilości punktów: 

              3.1. za zawody wygrane zwycięska drużyna otrzymuje 3 pkt, 

              3.2. za zawody nierozstrzygnięte każda z drużyn otrzymuje po 1 pkt, 

              3.3. za zawody przegrane pokonana drużyna otrzymuje 0pkt. 

              3.4. Turniej finałowy (jednodniowy) rozgrywany jest systemem „każdy z   

                      każdym” bez rewanżu, 

              3.5. Drużyna, która wygra turniej finałowy uzyskuje tytuł Halowego Mistrza Polski   

                       Juniorek  młodszych  sezon 2019/2020. 

3.6. Organizatorem turnieju finałowego jest Polski Związek Hokeja na Trawie i   

 Spółka Hokej Superliga, którzy pokrywają koszty związane z organizacją turnieju. 

3.7. Drużyny pokrywają koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.  

               

 

V. UPRAWNIENIA -  ZAWODNICZKI 

 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki rocznik: 2004, 2005, 2006, 2007 

2. Wszystkie zawodniczki reprezentujący klub w danym sezonie muszą być wpisane na listę 

zgłoszeniową przed sezonem lub dopisanie do niej w trakcie trwania rozgrywek pod 

warunkiem uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZHT na sezon 2019/20. 

3. Zawodniczka uprawniona do zawodów jest zobowiązany posiadać: 

a) licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT, 

b) ważną zdolność lekarską.  

4. w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodniczki weryfikowana jest na 

podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu. 

5. Zawodniczka, która rozegrała spotkanie w kategorii juniorka młodsza nie może tego 

samego dnia uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.  

6. Udział zawodniczki w zawodach niewpisanej na listę, spowoduje nałożenie kary 

finansowej określonej w obowiązującym w sezonie halowym Taryfikatorze opłat. 

7. Za przekroczenie limitu zawodniczek (30) i dopisanie zawodniczki do listy, klub 

będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wg taryfikatora HMP sez.2019/2020 za 

każdą zawodniczkę ponad limit. 

 

VI. SKŁAD DRUŻYNY 

 

1. Maksymalna liczba zawodniczek zgłoszonych do fazy finałowej wynosi 14. 

2. Maksymalna liczba zawodniczek uprawnionych do gry, tj. wpisanych do protokołu 

zawodów wynosi 12, bez możliwości wymiany w przypadku kontuzji zawodnika. 

3. Drużyna przystępująca do zawodów może składać się z 6 zawodników. 

 



VII CZAS GRY 

 

1. 4 kwarty po 7,5 minuty każda. 

2. 1 minutowa przerwa pomiędzy kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 i 3 minutowej przerwy pomiędzy 

kwartą 2 i 3. 

3. W trakcie 3 minutowej przerwy drużyny nie zamieniają się ławkami rezerwowych. 

 

 

* pozostałe informacje zostały zawarte w następujących dokumentach: 

1. Regulamin systemu współzawodnictwa i rozgrywek PZHT 

2. Przepisach gry HMP 

3. Terminarzu rozgrywek 

4. Taryfikatorze opłat 

5. Regulaminie dyscyplinarnym PZHT 

6. Pozostałe dokumenty regulujące zasady współzawodnictwa sportowego w hokeju na 

trawie. 

 


