
Procedury meczowe



▪ Przyjazd na boisko najpóźniej 45min przed rozpoczęciem meczu

▪ Licencje zawodnicze

▪ Zdolności lekarskie

▪ Licencje trenerskie - ważność

▪ Delegacja

▪ Ochraniacze na zęby 

(kat. senior - rekomendacja; kat. młodzieżowe - obowiązkowe)

▪ Ochraniacze goleni – obowiązkowe

▪ Bielizna/Odzież termiczna

▪ Opieka medyczna

▪ Procedura COVID – nieprawidłowości wpisujemy w protokół

▪ 11 zawodników w wyjściowym składzie – min. 9

▪ Osoby na ławce rezerwowych (max. 10: 7 zawodników, trener, 

kierownik, fizjoterapeuta)

▪ Punktualne rozpoczęcie meczu

Procedury meczowe
PRZED W TRAKCIE I PO

▪ Protokół karnych zagrywek

▪ Podpisy na protokołach

▪ Protest?

▪ Wgranie zdjęcia dokumentów na platformę HQ

▪ Wysyłka oryginałów listem do PZHT





1. Administratorzy obiektów są odpowiedzialni za stan zabezpieczenia sanitarnego w trakcie spotkań ligowych hokeja na trawie, o ile 

w wyniku umowy nie przenieśli powyższej odpowiedzialności na gospodarzy spotkań.

2. Zawodnicy i sztaby szkoleniowe przed wejściem do szatni powinni zostać poddani badaniu temperatury.

3. Osoby z temperaturą powyżej 38 st. powinny zostać skierowane do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia, następnie 

organizator powinien podjąć działania zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

4. Każdorazowo, przed i po zakończeniu meczu powinna nastąpić dezynfekcja ławek rezerwowych dla zawodników oraz stolika delegata 

technicznego.

5. Do obsługi meczowej powinna zostać wskazana niezbędna, minimalna grupa osób. 

6. Przy wejściu i wyjściu na obiekt powinny zostać ustawione punkty dezynfekcji rąk. Procedura dezynfekcji rąk dla wchodzących i 

opuszczających obiekt jest obowiązkowa.

7. Możliwe jest korzystanie z węzłów sanitarnych, które powinny być dezynfekowane przed i po meczu.

Dodatkowe zalecenia: 

▪ zachowanie dystansu społecznego przez obsługę spotkań, w tym trenerów, 

▪ posiadanie przez zawodników własnej, spersonalizowanej butelki z napojem, 

▪ rezygnacja z procedury podawania sobie ręki i „przybijania piątki”, 

▪ zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę boiska.

Obowiązuje obowiązek w zakresie przestrzegania zasad sanitarnych – w szczególności o zasłanianie ust i nosa, nie dotyczy zawodników i 

sędziów w trakcie meczu. 

Protokół COVID



Ryczałty – Trawa 2021

L.p. Kategoria

Ryczałt 

podstawowy 

(brutto)

Koszty podróży Podstawa

1 Młodzicy i młodziczki 100zł
Bilety lub kilometrówka

50gr/km

▪ Uchwała nr 9/2011 Zarządu Polskiego Związku 

Hokeja na Trawie z dnia 27 lipca 2011r. - ryczałty

▪ Załącznik do uchwały o stawkach z 2011 roku –

obszary

▪ Program dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

organizacji OOM

▪ Uchwała nr 24 Prezydium PZHT

2
juniorzy młodsi i juniorki 

młodsze 
100zł

Bilety lub kilometrówka

50gr/km

3 juniorzy i juniorki 135zł Wg obszarów

4 1 liga mężczyzn 155zł Wg obszarów

5 Seniorki 155zł Wg obszarów

6 Superliga 175zł Kilometrówka PZHT Umowa Superliga

http://pzht.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwa%C5%82a-nr-9_2011-Zarz%C4%85du-Polskiego-Zwi%C4%85zku-Hokeja-na-Trawie-z-dnia-27-lipca-2011r..pdf
http://pzht.pl/wp-content/uploads/2021/02/uchwala.pdf
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich---2021?fbclid=IwAR2eXNlDIfyXR9M1iIfoHCq5Ibv_ORXYZkDYsjt9fUkFUpx3sNyNW9Tvg5A
http://pzht.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwa%C5%82a-24-Prezydium.pdf


Uprawnienia i zdolności 

lekarskie



W rozgrywkach obowiązują następujące grupy wiekowe:

L.p. Kategoria Wiek Rocznik Uwagi

1 młodzicy i młodziczki 11-13 lat 2008-2010

2
juniorzy młodsi i juniorki 

młodsze 
14-16

2005-2007

i 2008 za zgodą WGiD

Istnieje możliwość wystawienia 4 zawodników

z rocznika 2008 za zgodą WGiD

3 juniorzy i juniorki 17-19
2002-2004

i 2005 za zgodą WGiD

Istnieje możliwość wystawienia 4 zawodników

z rocznika 2005 za zgodą WGiD

4 młodzieżowiec 20-23

5 seniorzy powyżej 16*
Istnieje możliwość wystawienia nie więcej niż 2 

zawodników 15 letnich

6 seniorki powyżej 15*

*decyduje data urodzenia

Uprawnienia



Licencje zawodnicze
▪ Przynależność klubowa

▪ Data urodzenia

Zdolności lekarskie

▪ Te ważne do 7 marca 2020 i później, zachowują ważność do odwołania stanu pandemii

▪ W seniorach mogą grać:

➢ zawodnicy którzy ukończyli 16 lat (wg daty urodzenia) 

➢ oraz nie więcej niż 2 zawodników, którzy ukończyli 15 lat (wg daty urodzenia) 

▪ Zawodnicy w wieku 15-18 lat muszą posiadać zgodę Przychodni Sportowo-Lekarskiej (lub lekarza specjalisty medycyny 

sportowej) na grę w seniorach

▪ Zawodnicy w wieku 15 lat muszą posiadać ważną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na grę w seniorach

▪ Termin ważności badań – wg. daty następnego badania lub w przypadku jego braku, rok od daty badania

▪ Zdolność mogą wydać:

➢ Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dla zawodników do 23 roku życia 

➢ Lekarz specjalista medycyny sportowej

➢ Lekarz z certyfikatem ukończenia kursu wprowadzającego do medycyny sportowej

Uprawnienia



Platforma HQ



1. Wchodzimy na stronę internetową www.hqstorage.pl

2. Klikamy zakładkę "Jestem klientem - logowanie"

3. Logujemy się na dane: 

login: protokoly@pzht.pl

hasło: Protokoly

W razie pytań kontakt z Rafałem Banaszakiem

Platforma HQ - protokoły

1. Wchodzimy w folder "Protokoły" następnie "Rozgrywki 2020-2021" → "Trawa 20-21" lub 

"Hala 2021" → kategoria np. "1 Liga Seniorek" 

2. Klikamy ikonę dodawanie (+ w szarym kółku) na samej górze na białym tle, obok ciągu 

wybranych folderów

3. Wybieramy pierwszą opcję - Upload file lub Wyślij plik 

4. Z dysku wybieramy intersujący nas protokół

5. Zatwierdzamy Enterem lub klikamy Otwórz 

6. Czekamy aż plik się doda i możemy się wylogować (w prawym górnym rogu literka P w 

kółku następnie log out lub wyloguj)

Plik został dodany i automatycznie udostępniony

Zalecane jest bezzwłoczne dodanie protokołu po zakończonym spotkaniu.

ZDOLNOŚĆI PROTOKOŁY

1. Wybieramy zakładkę Kluby

2. Wybieramy zainteresowaną drużynę

3. Wybieramy kategorie wiekową 

http://www.hqstorage.pl/

