
 
TARYFIKATOR OPŁAT HMP 

sezon 2019/2020 
 

Dotyczy opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2019/2020 

1. Wpisowe 
 

  

1. Superliga  płatne do 
30.11.2019r. 

                500zł 

2. HMP seniorów                                                                             płatne do 
30.11.2019r. 

500 zł 

3. HMP seniorek                                                                              płatne do 
30.11.2019r. 

300 zł 

4. HMP juniorów/ juniorki                                                               płatne do 
30.11.2019r. 

200 zł 

5. HMP juniorów młodszych/juniorek 
    młodszych                             

płatne do 
30.11.2019r. 

100 zł 

II. Wycofanie i wykluczenie 
drużyny 

 

  

1. HMP Superliga/seniorów/seniorek po 
opublikowaniu 

 
i w trakcie 

trwania 

 
3.000 zł 

2.  HMP juniorów młodszych i 
     juniorek młodszych 
                                          

- po 
  opublikowaniu 
   podziału na 

   grupy  
-OZHT 

 
-w trakcie 
trwania 

eliminacji         
w grupach 

 
 

- z turnieju 
finałowego 

 
        500 zł 
 
 
 
 
    
        750 zł 

 
 
 
 
 

2.000 zł 

3. HMP juniorów/ juniorek - po 
opublikowaniu 

i w trakcie 
trwania 

 
-z turnieju 
finałowego 

 
1.000 zł 

 
 
 

3.000 zł 
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III. Wydanie decyzji WGiD PZHT 
 

  

Klubowi na udział w grze zawodnika  
zagranicznego spoza Unii 
Europejskiej  

 1200 zł 
 

IV. Przepisy dyscyplinarne  
dla klubów 

  

1.Nie wysłanie zawiadomienia  
   o zawodach do WGiD PZHT                                                          

7 dni przed 
rozpoczęciem 

zawodów 

 
200 zł 

2.Przełożenie terminu rozegrania 
   turnieju (nie przełożonego  
   z urzędu)  
 - seniorów, seniorek, juniorów 
                                                                                                                                                                 

  
200 zł 

 

3. Przekroczenie limitu zawodników  
    na liście, dopisanie do listy 
    zawodników 

jeden zawodnik 25 zł 

3.1. Zweryfikowanie spotkania jako 
      w.o. na korzyść przeciwnika 
      w kategorii  
superliga/senior/seniorka 
3.2.  zweryfikowanie   spotkania jako 
       w.o.  w kategorii młodzieżowej                                               

 
 
 

             1.000 zł 
 
 
                250 zł 

4.Rozegranie turnieju bez wpłaty 
    wpisowego 

każdy 
turniej/kolejka 

               500 zł 

5. Udział zawodnika pod fałszywym 
    nazwiskiem              

 w.o    + 1.000 zł 

6. Wniesienie protestu delegatowi 
    technicznemu      
                      

30 min po 
zakończeniu 

meczu 

1000 zł 

7. Odwołanie od : 
a) weryfikacji zawodów                                                            
b) decyzji I instancji do II instancji                                           

 
2 dni 
14 dni 

 
1.000 zł 
2.500 zł                              

8. Spóźnione nadesłanie wyników, 
    protokołów oraz innych 
    dokumentów wymienionych w 
    regulaminach                 

dzień 
rozegrania 
zawodów 

 
100 zł 

9. Wpisanie w protokół zawodnika 
     nie wpisanego na listę 

 300 zł 
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10. Brak tablicy wyników z nazwami 
     drużyn 
      

  
200 zł 

11. Brak szatni dla zawodników, 
      sędziów                                      

  
200 zł 

12. Brak stanowiska dla komisji 
       technicznej  i ławek kar                            

 300 zł 

13. Zastosowanie niezgodnego  
      z przepisami stroju sportowego 
      drużyny                                                               

 300 zł 

14. Brak radiofonizacji i nieobecność 
       spikera na zawodach, 
       niewłaściwa praca spikera                               

 500 zł 

15. Brak oflagowania na zawodach 
      finałowych                                                                                    

 500 zł 

16. Umieszczenie logo sponsora 
      klubu na strojach sportowych 
      bez zgody PZHT                                 

  
500 zł 

 

17. Za brak zabezpieczenia 
      należytego porządku na obiekcie 
      sportowym i hali (przed, w 
      czasie, po zawodach)                 

  
do   3.000 zł 

18. Za powtarzające się przypadki 
      braku nienależytego porządku 
      lub poważne zakłócenia 
      porządku                  

  
do   5.000 zł 

19. Niewłaściwe zachowanie się  
      publiczności (np. rzucanie 
      przedmiotami na boisko,  
      w oficjalnych przedstawicieli,  
      w zawodników, )                                      

  
od 1.000-5.000 zł 

20. Palenie papierosów i spożywanie 
      alkoholu w obrębie boiska przez 
      osoby funkcyjne                                                                        

 200 zł 

21.Nie przygotowanie obiektu w hali 
     do zawodów                                                
 

 
 
 

  w.o. + 3.000 zł 
 

 

22. Brak kierownika drużyny 
 
 

spotkanie 
konferencja 
techniczna 

200 zł 
 
 

23. Brak opaski kapitana  
      w spotkaniu mistrzowskim 
 

 50 zł 
 
 

 
24.  Czerwona kartka  
 

 
 

 
500 zł 
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V.Opłaty administracyjne dla 
klubów 
 

  

Opłata dla OZHT za prowadzenie 
eliminacji w grupach w rozgrywkach 
o HMP juniorów młodszych i HMP 
juniorek młodszych 

sezon 50 zł 

VI. Przepisy dyscyplinarne dla 
OZHT 

 

  

1. Nie nadesłanie do zatwierdzenia 
przez PZHT terminarza rozgrywek 
grupy terytorialnej                                          
 

w terminie 
podanym 

w komunikacie 
PZHT 

 
200 zł 

2. Nie nadsyłanie bieżących 
wyników spotkań swojej grupy 
terytorialnej za każdy przypadek                                     
 

po każdej 
kolejce , 
turnieju 

 
100 zł 

3. Nie zakończenie w wyznaczonym 
terminie rozgrywek w grupie 
terytorialnej  
 

w terminie 
podanym 

w komunikacie 
PZHT 

 
500 zł 

 
 
     
  


