
MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW – 1 LIGA 
Regulamin systemu rozgrywek sezon 2020/2021 

Zmiany przyjęte 19/04/2021 r. 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

1. Udział bierze łącznie 6 drużyn klubowych:  
•nr 1 KS Stella Gniezno 
•nr 2 KS Lipno Stęszew 
•nr 3 HKS Siemianowiczanka  
•nr 4 MKS Środa Wielkopolska 
•nr 5 KS Polonia Skierniewice 
•nr 6 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry  

2. Obowiązki klubu zgłoszonego do rozgrywek:  
1.Do 25 sierpnia 2020r. klub, który nie posiada ważnego Certyfikatu PZHT (boiska),  przesyła 

arkusz weryfikacyjny obiektu sportowego, na którym rozgrywane będą zawody.  
2.Do 31 sierpnia 2020r. klub wpłaca wpisowe wg taryfikatora opłat PZHT sezon 2020/2021. 
3.Klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

faktury.  
4.Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie dodatkowej 

opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności.  
5.Rozegranie 3 kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z rozgrywek.  
6.Do 31 sierpnia 2020r. klub przesyła do WGiD 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. 

II. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w systemie „każdy z każdym” mecz i rewanż. Będą 
prowadzone w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. 

2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z harmonogramem opracowanym i opublikowanym przez 
WGiD PZHT. 

3. Każde spotkanie musi zostać rozstrzygnięte. W przypadku wyniku remisowego następuje 
konkurs karnych zagrywek. 

4. Drużyny zostaną sklasyfikowane na podstawie tabeli po rozegraniu wszystkich spotkań.  
III. AWANSE I SPADKI 



1. Zespół sklasyfikowany na miejscu VIII w Superlidze w sezonie 2020/21 zostanie bezpośrednio 
zdegradowany do rozgrywek 1-ligi w sezonie 2021/22  

2. Zespół, który zajmie I miejsce w rozgrywkach 1-ligi w sezonie 2020/21 uzyska bezpośredni 
awans do rozgrywek Superligi w sezonie 2021/22  

3. Zespoły sklasyfikowane odpowiednio na miejscu VII w Superlidze i miejscu II w 1-lidze rozegrają 
dwumecz barażowy. Gospodarzem pierwszego spotkania będzie drużyna z niższej klasy 
rozgrywkowej (daty tych spotkań zostaną opublikowane przez PZHT w terminarzu rundy 
wiosennej).  

4. Spotkania muszą wyłonić zwycięzcę dwumeczu.  
5. Zwycięzca dwumeczu barażowego uzyskuje prawo gry w Superlidze w sezonie 2021/2022 

IV. 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 2020/21.  

3. Zawodnik uprawiony do zawodów musi posiadać: 
• licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT  
• ważną zdolność lekarską. Zawodnik w przedziale wieku 15- 18 lat w książeczce zdrowia 

musi mieć zgodę Przychodni Sportowo-Lekarskiej na grę w kategorii seniorów. 
• pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy zawodników 15-letnich) 
• w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika weryfikowana jest na 

podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.  
4. Wszyscy zawodnicy reprezentujący klub w danym sezonie muszą być wpisane na listę 

zgłoszeniową przed sezonem lub dopisane do niej w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem 
uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZHT na sezon 2020/21. 

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

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

Dokumenty powiązane: 
1. Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego i rozgrywek w hokeju na trawie Polskiego 

Związku Hokeja na Trawie. 
2. Przepisy hokeja na trawie – boiska otwarte.  
3. Terminarz rozgrywek. 
4. Taryfikator opłat - sezon 2020/2021 
5. Regulamin dyscyplinarny PZHT


