HALOWY PUCHAR POLSKI MŁODZICZEK
Polski Związek Hokeja na Trawie zaprasza do udziału drużyny młodziczek w turnieju o Halowy
Puchar Polski. Zgłoszenia do turnieju należy nadsyłać na adres wgid@pzht.pl do dnia 21.02.2021.

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE
Do turnieju o Puchar Polski mogą zgłosić się kluby zrzeszone w PZHT. WGiD określa limit drużyn
mogących wziąć udział w turnieju na 8. W przypadku przekroczenia limitu, o zakwalifikowaniu się
do turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.

II. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Puchar Polski Młodziczek zostanie zorganizowany w formie turnieju. Formuła turnieju zostanie
opracowana przez WGiD po otrzymaniu zgłoszeń z klubów.
2. Organizatorem turnieju finałowego jest PZHT. PZHT może powierzyć organizację turnieju
finałowego uczestnikowi finałów.
3. Turniej finałowy odbędzie się 13.03 lub 14.03.2020.

IV. UPRAWNIENIA - ZAWODNICY
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki z roczników: 2008 i młodsze.
2. Wszystkie zawodniczki reprezentujące dany klub muszą być wpisane na listę zgłoszeniową. Lista
zgłoszeniowa może zawierać maksymalnie 12 zawodniczek. Listę zgłoszeniową należy przesłać
na adres Wydziału Gier i Dyscypliny do 07.03.2021.
3. Przed rozgrywkami zmiana barw klubowych nie jest możliwa
4. Zawodniczka uprawiona do zawodów jest zobowiązana posiadać:
• licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT,
• ważną zdolność lekarską,
• w przypadkach budzących wątpliwość, tożsamość zawodniczki weryfikowana jest na
podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu.
5. Udział zawodniczki w zawodach niewpisanej na listę, spowoduje nałożenie kary finansowej
określonej w obowiązującym w sezonie halowym Taryfikatorze opłat.
V. SKŁAD DRUŻYNY
1. Maksymalna liczba zawodniczek uprawnionych do gry w 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 zawodniczek.
VI. CZAS GRY
1. Mecz składa się z 4 kwart trwających 7,5 minuty bez zatrzymania 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.
VII. PRZEPISY GRY
1. Zasady organizacji rozgrywek określono w „Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Hokeja
na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2020/2021” z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W kategorii młodzik wprowadza się następujące zasady:
2.1. „Krótki róg” wykonywany będzie w zmodyfikowanej wersji:
• Drużyna, której przyznano krótki róg może wykorzystać do jego wykonania
maksymalnie 3 zawodników: pierwszego do wypchnięcia piłki z linii końcowej,
drugiego do zatrzymania pchniętej piłki, trzeciego do pchnięcia na bramkę.
Pchnięcie można wykonać tylko raz, bez możliwości dobitki. Nie jest
dopuszczone prowadzenie piłki przed oddaniem strzału.
• Drużyna broniąca krótki róg wykorzystuje tylko bramkarza (bez obrońców)

Dokumenty powiązane:
1. Regulamin rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w
sezonie 2020/2021.
2. Przepisy hokeja na trawie – hala.
3. Taryfikator opłat HMP 2020/2021.
4. Regulamin dyscyplinarny PZHT.

