MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW – SUPERLIGA
Regulamin systemu rozgrywek sez.2021/2022

I.DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE
1.Udział bierze 8 drużyn klubowych:
. nr 1 WKS Grunwald Poznań
. nr 2 KS Pomorzanin Toruń
. nr 3 KS AZS AWF Poznań
. nr 4 KS Warta Poznań
. nr 5 UKH Start 1954 Gniezno
. nr 6 LKS Gąsawa
. nr 7 AZS Politechnika Poznańska
. nr 8 KS Stella Gniezno
2 Obowiązki klubu zgłoszonego do rozgrywek:
2.1. Do dnia 31 sierpnia 2021r. klub, który nie posiada ważnego Certy katu PZHT boiska, przesyła
arkusz wery kacyjny obiektu sportowego, na którym rozgrywać będzie zawody w charakterze
gospodarza.
2.2. Do dnia 31 sierpnia 2021r. klub wpłaca wpisowe do rozgrywek zgodnie z Tary katorem opłat
PZHT obowiązującym w sezonie 2021/2022.
2.3. W terminie 7 dni od daty otrzymania faktury jest zobowiązany do uiszczenia opłaty.
2.4. Nie dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie powoduje nałożenie dodatkowej
opłaty po każdej rozegranej kolejce ligowej.
2.5. Rozegranie pierwszych trzech kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z
rozgrywek.
2.6. Do dnia 31 sierpnia 2021r. klub przesyła do WGiD PZHT listę maksymalnie 30 zawodników
wg wzoru dostępnego na stronie www.pzht.pl w zakładce PZHT/druki zgodnie z § 28
Regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie.

II.SYSTEM ROZGRYWEK
1.Rozgrywki składają się z dwóch faz:
. faza zasadnicza
. faza nałowa
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2.Faza zasadnicza
2.1. Faza zasadnicza rozgrywana jest w dwóch rundach jesień/wiosna systemem „każdy z każdym”
mecz w rundzie jesiennej, rewanż w rundzie wiosennej.
2.2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opublikowanym przez WGiD PZHT.
2.3. Czas gry: 4 kwarty X 15 minut, z przerwą 2 minut między 1 i 2 kwartą oraz 3 i 4 kwartą,
10 minut między 2 i 3 kwartą.
2.4. Każde spotkanie w fazie zasadniczej musi wyłonić zwycięzcę. W przypadku zakończenia
spotkania w regulaminowym czasie gry wynikiem nierozstrzygniętym następuje konkurs karnych
zagrywek.
2.5.Po rozegraniu wszystkich spotkań fazy zasadniczej na podstawie tabeli końcowej drużyny, które

zajęły miejsca I do IV uzyskują prawo udziału w fazie nałowej.
2.6. Drużyny, które zajęły miejsca V i VI kończą swój udział w rozgrywkach i w klasy kacji końcowej
Mistrzostw Polski Seniorów – Superliga zajmują miejsce zgodnie z miejscem w tabeli.
3.Faza nałowa
3.1.Spotkania decydujące o medalach Mistrzostw Polski rozgrywane są na zasadzie mecz i rewanż
(dwumecz).
3.2. W spotkaniach o Mistrzostwo Polski biorą udział drużyny. które w tabeli końcowej po fazie
zasadniczej zajęły I i II miejsce
3.3. W spotkaniach o III miejsce Mistrzostw Polski biorą udział drużyny. które w tabeli końcowej po
fazie zasadniczej zajęły III i IV miejsce.
3.4. Pierwsze spotkania drużyn, o których mowa w pkt 3.2. i 3.3. odbywają się u drużyn wyżej
sklasy kowanych po fazie zasadniczej (miejsca I i III).
3.5. Pierwsze spotkanie może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym.
3.6. Drugie spotkanie musi wyłonić zwycięzcę dwumeczu.
Spotkania te odbywają się w miejscu wskazanym przez Hokej Superligę będącym miejscem
nału Mistrzostw Polski.
3.7. W przypadku wyniku nierozstrzygniętego po rozegraniu dwóch spotkań (bilans dwumeczu)
następuje konkurs karnych zagrywek.

III. Awanse i spadki
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1.Drużyna sklasy kowana w tabeli końcowej po fazie zasadniczej na VIII miejscu spada automatycznie
do rozgrywek o Mistrzostwo Polski seniorów – I liga sez.2022/2023.
2. Drużyna, która w tabeli końcowej po fazie zasadniczej zajęła I miejsce Mistrzostwo Polski seniorów
– I liga, uzyskuje automatycznie awans do Mistrzostw Polski Seniorów – Superliga sez.2022/2023.
3. Drużyny sklasy kowane na VII miejscu w końcowej klasy kacji Mistrzostw Polski Seniorów –
Superliga oraz II miejscu w Mistrzostwach Polski Seniorów I liga uzyskują prawo udziału w
dwumeczu barażowym o utrzymanie/spadek w rozgrywkach.
4. Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna Mistrzostw Polski Seniorów I liga, gospodarzem
drugiego spotkania jest drużyna Superligi.
5. Spotkanie może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym.
6. Drugie spotkanie musi wyłonić zwycięzcę dwumeczu.
7. W przypadku gdy bilans dwumeczu po dwóch spotkaniach nie wyłoni zwycięzcy, następuje konkurs
karnych zagrywek. Drużyna, która wygra konkurs awansuje do Mistrzostw Polski Seniorów –
Superliga.
8. W przypadku gdy jedna z drużyn uprawnionych do udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów Superliga nie zgłosi się do rozgrywek lub wycofa się po opublikowaniu terminarza spotkań a przed
rozpoczęciem rozgrywek, ósmą drużynę Superligi wyłoni zwycięzca jednego meczu rozegranego
między ósmą drużyną sklasy kowaną w tabeli po rozegraniu fazy zasadniczej a drużyną, która
przegrała baraż w dwumeczu o wejście/utrzymanie w MP Seniorów – Superliga.
9. W przypadku gdy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie sezonu liczba drużyn Superligi
zostaje zredukowana do siedmiu drużyn. Wówczas siódma drużyna sklasy kowana w tabeli po
fazie zasadniczej spotyka się w dwumeczu barażowym z drugą drużyną MP seniorów I Liga o
utrzymanie w MP seniorów – Superliga sez.2022/2023.
10. Spotkania dwumeczu odbywają się zgodnie z pkt 3-7 niniejszego działu.

IV. UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW
1.W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni na liście wg wzoru PZHT .
Zawodnik może być dopisany do listy w trakcie sezonu pod warunkiem uiszczenia dodatkowej
opłaty zgodnie z Tary katorem opłat obowiązującym w sezonie 2022/2023.
2.W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (decyduje data urodzenia) oraz
nie więcej niż jeden zawodnik, który ukończył 15 lat (decyduje data urodzenia).
3.Zawodnik uprawniony do zawodów jest zobowiązany posiadać:
. licencję sportowca PZHT
. zgodę na grę w przypadku zawodników wypożyczonych na okresowo(sezon)
. ważną zdolność lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza pierwszego
kontaktu
. zgodę na grę w seniorach w przypadku zawodników w wieku 15-18 lat
. posiadanie dokumentu wery kującego w przypadku wątpliwości jego tożsamość w : dowód
osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy.

V. ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH
1.Godziny spotkań i miejsce ich rozegrania ustala Superliga w porozumieniu z klubami –
gospodarzami spotkań.
2.Spotkanie nie może rozpocząć się wcześniej niż g.16.00.
3.W przypadku konieczności rozegrania dwóch kolejek w dniach po sobie następujących, drugie
spotkanie nie może zostać rozegrane wcześnie niż 20 godzin po zakończeniu spotkania w dzień
poprzedzający.
4.Drużyna gospodarzy nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania informuje drogą
elektroniczną drużynę gości o kolorach strojów meczowych.
5.Ne obowiązuje zawiadomienie PZHT, który godziny i miejsce spotkań publikuje na stronie
internetowej Związku.

VI. PROTOKÓŁ MECZOWY
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1.Nie obowiązuje papierowa forma prowadzenia protokołu meczowego zawodów Mistrzostw Polski
Seniorów – Superliga.
2. Nie obowiązuje zasada pisemnego potwierdzenia danych w protokole przez trenera ,kierownika
drużyny , sędziów oraz opieki medycznej.
3.Uwierzytelnienie danych meczowych w protokole następuje na podstawie smsów osób funkcyjnych
w spotkaniu.
4.Protokół meczowy będzie dostępny do wydrukowania po meczu w systemie wym. w pkt 5.
5. Klub gospodarz spotkania wyznacza sędziego stolikowego przeszkolonego przez Superligę do
wprowadzania danych w system hokej-superliga.spor gio.eu
6.W przypadku nie wyznaczenia przez klub takiej osoby, sędziego stolikowego wyznacza Superliga a
kosztem obsługi systemu obciążony zostaje klub-gospodarz.

Hokej Superliga zastrzega sobie prawo zmian w terminarzach spotkań i Regulaminie rozgrywek w
sytuacjach niezależnych od Spółki a związanych z sytuacją epidemiologiczno-sanitarną w Polsce,
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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Dokumenty powiązane:
1.Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie.
2.Przepisy hokeja na trawie
3.Tary kator opłat – sez.2021/2022
4.Regulamin Dyscyplinarny PZHT

