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REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
 

 
I. CEL IMPREZY 
 
Celem Pucharu Polski seniorów w hokeju na trawie jest: 
 
- szeroka popularyzacji dyscypliny 
- wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski 
 
II. ZGŁOSZENIA 

 
Do udziału w Pucharze Polski zgłosiło się w wyznaczonym terminie 12 drużyn 
klubowych: 

 
 KS Stella Gniezno 
 MKS Środa Wielkopolska 
 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry 
 KS AZS AWF Poznań   
 KS Warta Poznań  
 LKS Gąsawa  
 AZS Politechnika Poznańska  
 UKH Start 1954 Gniezno  
 WKS Grunwald Poznań  
 KS Pomorzanin Toruń  
 KS Polonia Skierniewice  
 HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 

 
III. MIEJSCE ROZGRYWEK 
 

 Wszystkie mecze Pucharu Polski odbędą się na boisku Akademii 
Wychowania  Fizycznego przy ul. Królowej Jadwigi 27 w Poznaniu 

 
 



 

 

IV. FORMAT ROZGRYWEK 
 

1. Drużyny klubowe w wyniku losowania zostaną podzielone na 4 grupy: A, B, C, D 
 

1.1  Mecze w grupach odbędą się systemem „każdy z każdym” 
 

1.2  Faza grupowa rozegrana zostanie w terminie 20-21.06. i 27.06.2020 
 

1.3  Zwycięzcy grup A, B, C, D uzyskają awans do fazy półfinałowej, która odbędzie 
się 28.06 (I para półfinałowa – grupa A i B, II para półfinałowa – grupa C i D) 

 
1.4  Zwycięzcy półfinału nr I i II zagrają w finale Pucharu Polski, który odbędzie się 

05.07.2020 
 
V. PRZEPISY 
 

1. Obowiązują przepisy gry w hokeja na trawie opublikowane na stronie 
www.pzht.pl 
 

1.1 Punktacja: 
 

 3 pkt. – za zwycięstwo 
 1 pkt. – remis 
 0 pkt. – porażka  

 
VI. UPRAWNIENI ZAWODNICY: 
 

 zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZHT. 
 zawodnicy wypożyczeni z innych klubów - nie więcej niż 3 zawodników 

wypożyczonych do jednej drużyny. 
 obowiązuje pisemna zgoda na wypożyczenie zawodnika z aktualnego klubu 

przesłana drogą mailową na adres wgid@pzht.pl wg załączonego wzoru. 
 
VII. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 Losowanie grup odbędzie się w siedzibie PZHT w dniu 10.06.2020 o godzinie 
12.00 i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych. 

 
 Szczegółowy harmonogram gier zostanie opublikowany w dniu 15.06.2020 

 



 

 

 Drużyny uczestniczące w Pucharze Polski do dnia 17.06.2020 zobowiązane są 
do przesłania drogą elektroniczną na adres wgid@pzht.pl  listy zgłoszeniowej 
zawodników oraz sztabu szkoleniowego (załącznik nr 1). Lista zgłoszeniowa 
może zawierać 25 zawodników i 4 osoby sztabu szkoleniowego. 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące kosztów ponoszonych przez kluby oraz  
wytyczne sanitarne zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie. 

 
 Drużyny uczestniczące w Pucharze Polski zobowiązane są do podpisania z 

PZHT umowy dotyczącej praw do wykorzystania wizerunku (załącznik nr 2). 
 

 
 

Z upoważnienia Prezydium Zarządu, 
 

Sekretarz Generalny PZHT 
Piotr Wilkoński 

 
 


