
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 
Regulamin systemu rozgrywek sezon 2020/2021 

 
 

Po zakończeniu rozgrywek w sezonie 2019/2020 drużynom zostały przydzielone numery zgodnie z 

klasyfikacją końcową Halowych Mistrzostw Polski juniorów. W przypadku drużyn, które nie 

uczestniczyły w rozgrywkach tej kategorii wiekowej decydowała data zgłoszenia.  

Zgodnie z obowiązującym kluczem Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie, w oparciu o w/w 

numerację, dokonano podziału na dwie grupy. 

 
 
 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

 

nr 1 UKH Start 1954 Gniezno 

nr 2 HKS Siemianowiczanka  

nr 3 LKS Gąsawa  

nr 4 KS Warta Poznań  

nr 5 AZS Politechnika Poznańska 

nr 6 UKS Swarek Swarzędz 

nr 7 KS Pomorzanin Toruń 

 

Grupa A  

1. UKH Start 1954 Gniezno  

2. KS Warta Poznań  

3. AZS Politechnika Poznańska  

Grupa B  

1. HKS Siemianowiczanka 

2. LKS Gąsawa 

3. UKS Swarek Swarzędz  

4. KS Pomorzanin Toruń 

 

Zespół zgłoszony do rozgrywek: 
1. Do 31 grudnia 2020r. wpłaca wpisowe wg taryfikatora HMP sezon 2020/2021.  

2. Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie dodatkowej 

opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności. 

3. Do 11 grudnia 2020r. 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. 

http://www.pzht.pl/


 

 

II. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Rozgrywki składają się z dwóch faz: 

• fazy zasadniczej, 

• fazy play-off 

 
2. Faza zasadnicza 

2.1. Faza zasadnicza w każdej grupie składa się z 3 turniejów. W grupie A każdy turniej zostanie 

zorganizowany w systemie „każdy z każdym”. W grupie B eliminacje zorganizowane są w 

systemie „każdy z każdym” mecz i rewanż, przy czym w każdym turnieju każda drużyna 

rozegra 2 spotkania.  

2.2. Zasady organizacji rozgrywek określono w „Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku 

Hokeja na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2020/2021”. 

2.3. W fazie zasadniczej spotkania mogą zakończyć się remisem. 

2.4. Po rozegraniu wszystkich spotkań rundy zasadniczej: 

• zespoły z miejsc I – II uzyskują awans do fazy play-off, 

• zespoły zajmujące miejsce III zostają sklasyfikowane w Mistrzostwach Polski ex-aequo na 

miejscu V. 

• zespół zajmujący IV miejsce w grupie B zostanie sklasyfikowany na miejscu VII 

 
3. Faza play-off 

3.1. Do fazy play-off awans uzyskują drużyny sklasyfikowane na miejscach I-II w grupach A i B. 

3.2. Faza play-off składa się z dwóch rund: półfinałów i finałów. 

3.3. Na podstawie klasyfikacji fazy zasadniczej utworzone zostaną dwie pary półfinałowe, wg 

klucza: A1 – B2 i B1 – A2. Rozegrany zostanie jeden mecz, gospodarzem spotkania jest 

drużyna, która w swojej grupie zajęła 1 miejsce. 

3.4. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w meczu finałowym o Halowe Mistrzostwo Polski. 

Rozegrany zostanie jeden mecz. 

3.5. Przegrani meczów półfinałowych zagrają w meczu o brązowy medal Halowych Mistrzostw 

Polski. Rozegrany zostanie jeden mecz. 

3.6. O wyborze gospodarza meczu finałowego i meczu o 3. miejsce decydują kolejno: miejsce w 

fazie zasadniczej, wynik meczu półfinałowego (bez karnych zagrywek), punkty w fazie 

zasadniczej, różnica bramek w fazie zasadniczej, liczba bramek zdobytych w fazie 

zasadniczej, wyższe miejsce w HMP w poprzednim sezonie. 

3.7. Spotkania w fazie play-off muszą wyłonić zwycięzcę. W  przypadku wyniku remisowego 

następuje konkurs karnych zagrywek. 

 
III. UPRAWNIENIA -  ZAWODNICY 

 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy z roczników: 2002, 2003 ,2004, 2005, 2006 oraz 
2007 za zgodą WGID. Zgoda udzielona zawodnikom z rocznika 2007 na grę w kategorii junior w 
rozgrywkach na trawie, obowiązuje w rozgrywkach halowych.  



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 2020/21. 

3. Zmiana barw klubowych jest możliwa w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier i Dyscypliny 
PZHT. 

4. Zawodnik uprawiony do zawodów jest zobowiązany posiadać: 

• licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT, 

• ważną zdolność lekarską, 

• w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika weryfikowana jest na 
podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. 

5. Zawodnik, który rozegrał spotkanie w kategorii juniorów nie może tego samego dnia 
uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.  

6. Udział zawodnika w zawodach niewpisanego na listę, spowoduje nałożenie kary finansowej 
określonej w obowiązującym w sezonie halowym Taryfikatorze opłat. 

7. Za przekroczenie limitu zawodników (30) i dopisanie zawodnika do listy, klub będzie 
zobowiązany do uiszczenia opłaty wg Taryfikatora HMP sez. 2020/2021 za każdego zawodnika 
ponad limit. 

 

V. SKŁAD DRUŻYNY 

 

1. Maksymalna liczba zawodników uprawnionych do gry w meczu/turnieju, tj. wpisanych do 
protokołu zawodów wynosi 12, bez możliwości wymiany w przypadku kontuzji zawodnika. 

2. Drużyna przystępująca do zawodów musi składać się z minimum 6 zawodników. 
 

VI. CZAS GRY 

 

1. Mecz składa się z 4 kwart trwających 10 minut, z zatrzymaniem czasu na krótkie rogi. 
2. Pomiędzy kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 jest przerwa trwająca 1 minutę. Pomiędzy kwartami 2 i 3 

przerwa wynosi 3 minuty. 
3. W trakcie przerw drużyny nie zamieniają się ławkami rezerwowych.  
 

 

Dokumenty powiązane: 

1. Regulamin rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w 

sezonie 2020/2021” 

2. Przepisy hokeja na trawie – hala.  

3. Terminarz rozgrywek HMP Superliga 2020/2021 

4. Taryfikator opłat HMP 2020/2021 

5. Regulamin dyscyplinarny PZHT 

 


