
 

 

HMP Superliga – regulamin systemu rozgrywek sezon 2019/2020 

 

Zgodnie z regulaminem halowych rozgrywek w sezonie 2018/2019 zespoły sklasyfikowane na 

miejscach 1-4 w grypach A i B po fazie zasadniczej, uzyskały awans do Superligi w sezonie 

2019/2020. W wyniku losowania zespołom zostały przydzielone numery, które określają 

liczbę meczów rozgrywanych w roli gospodarzy i gości. O kolejności losowania decydowała 

klasyfikacja końcowa HMP w sezonie 2028/2020. 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

Nr 1 WKS Grunwald Poznań 

Nr 2 KS Pomorzanin Toruń  

Nr 3 KS Warta Poznań  

Nr 4 LKS Rogowo 

Nr 5 KS Stella Gniezno 

Nr 6 KS AZS AWF Poznań  

Nr 7 UKH Start 1954 Gniezno 

Nr 8 UKS Bałagany Rustico Łubianka  

 

1. Zespół zgłoszony do rozgrywek: 

1.1. Do 30 listopada 2019r. wpłaca wpisowe wg taryfikatora HMP sezon 2019/2020. 

1.2. Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje  

        nałożenie dodatkowej opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania  

        należności. 

1.3. Do 25 listopada 2019r. przesyła listę maksymalnie 30 zawodników, 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. 

1.4. Klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w ciągu 7 dni od daty   

        otrzymania faktury. 

 

 

http://www.pzht.pl/


II. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Faza zasadnicza 

1.1. Runda zasadnicza 

1.2. Każdy z każdym bez rewanżu  

1.3. Spotkanie może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym 

 

2. Faza play-off 

2.1. Dotyczy zespołów sklasyfikowanych na miejscach I-IV po rundzie zasadniczej. 

2.2. Pary półfinałowe: I-IV, II-III 

2.3. Gospodarzami meczów półfinałowych będą drużyny, które zostaną wyżej   

      sklasyfikowane w tabeli po rundzie zasadniczej. 

2.4. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w meczu o Halowe Mistrzostwo   

      Polski, a przegrani w meczu o brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski w  

      sezonie 2019/2020. 

2.5. Drużyny z miejsc V-VI sklasyfikowane zostaną zgodnie z miejscem w tabeli po   

      zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek. 

2.6. Spotkania w fazie półfinałowej i finałowej muszą wyłonić zwycięzcę. W   

      przypadku wyniku remisowego następuje konkurs karnych zagrywek. 

 

III. TURNIEJ FINAŁOWY 

              

1. Organizatorem turnieju finałowego będzie spółka Hokej Superliga, która pokrywa   

        Koszty związane z organizacją finałów. 

2. Drużyny pokrywają koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia 

 

IV. AWANSE I SPADKI 

 

1. Zespół sklasyfikowany na miejscu VIII w Superlidze w sezonie 2019/20, zostanie  

        bezpośrednio zdegradowany do rozgrywek 1-ligi w sezonie 2020/21 

2. Zespół, który zajmie I miejsce w rozgrywkach 1-ligi w sezonie 2019/20, uzyska   

        bezpośredni awans do rozgrywek Superligi w sezonie 2020/21 

3. Zespoły sklasyfikowane odpowiednio na miejscu VII w Superlidze i miejscu II w 1-lidze  

        rozegrają spotkanie barażowe o awans do Superligi w sezonie 2020/2021.  

        Gospodarzem meczu będzie drużyna Superligi. 

 

V. UPRAWNIENIA -  ZAWODNICY 

 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (decyduje data 
urodzenia) oraz nie więcej niż dwóch zawodników, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data 
urodzenia)    

2. Wszyscy zawodnicy reprezentujący klub w danym sezonie muszą być wpisani na listę 



zgłoszeniową przed sezonem lub dopisani do niej w trakcie trwania rozgrywek pod 
warunkiem uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZHT na sezon 2019/20. 

3. Zawodnik uprawiony do zawodów jest zobowiązany posiadać: 

3.1. licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT, 
3.2. ważną zdolność lekarską. Zawodnik w przedziale wieku 15-18 lat w książeczce 

zdrowia musi mieć zgodę lekarza na grę w kategorii seniorów. 
3.3. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy zawodników 15-letnich) 
3.4. w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika weryfikowana jest na 

podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. 
4. Zawodnik, który rozegrał spotkanie w kategorii seniorów nie może tego samego dnia 

uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.  
5. Udział zawodnika w zawodach niewpisanego na listę, spowoduje nałożenie kary 

finansowej określonej w obowiązującym w sezonie halowym Taryfikatorze opłat. 
6. Za przekroczenie limitu zawodników (30) i dopisanie zawodnika do listy, klub będzie 

zobowiązany do uiszczenia opłaty wg Taryfikatora HMP sez. 2019/2020 za każdego 
zawodnika ponad limit. 

 

 

VI. SKŁAD DRUŻYNY 

 

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

2. Maksymalna liczba zawodników 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 10 minut 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 HMP 2019/2020 

5. Regulaminie dyscyplinarnym PZHT 

6. Pozostałe dokumenty regulujące zasady współzawodnictwa sportowego w hokeju na   

           Trawie. 


