MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
Regulamin systemu rozgrywek sez.2021/2022

I.DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE

1.Udział bierze 8 drużyn klubowych:
. nr 1 UKH Start 1954 Gniezno
. nr 2 HKS Siemianowiczanka
. nr 3 UKS SP 5 Swarek Swarzędz
. nr 4 AZS Politechnika Poznańska
. nr 5 KS Warta Poznań
. nr 6 LKS Gąsawa
. nr 7 KS Pomorzanin Toruń
. nr 8 KS AZS AWF Poznań
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 przeprowadzone będą w dwóch rundach systemem „każdy z każdym” mecz w rundzie
jesiennej, rewanż w rundzie wiosennej.
2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opublikowanym przez WGiD PZHT.
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.
4. Każde spotkanie musi wyłonić zwycięzcę. W przypadku zakończenia spotkania w regulaminowym
czasie gry wynikiem nierozstrzygniętym następuje konkurs karnych zagrywek.
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III. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Po rozegraniu wszystkich spotkań po dwóch rundach na podstawie tabeli końcowej ustalona
zostaje klasy kacja końcowa Mistrzostw.
2. Drużyna, która w tabeli końcowej Mistrzostw Polski zajmie I miejsce zostaje Mistrzem Polski
juniorów sez.2021/2022.
3. Drużyna, która w tabeli końcowej Mistrzostw zajmie II miejsce zostaje Wicemistrzem Polski
juniorów sez.2021/2022.
4.Drużyna, która w tabeli końcowej Mistrzostw zajmie III miejsce zajmuje III miejsce Mistrzostw Polski
juniorów sez.2021/2022.
5. Drużyny, które w tabeli końcowej Mistrzostw zajmą miejsca IV do VIII w klasy kacji końcowej
Mistrzostw Polski zajmują miejsce zgodne z miejscem w tabeli.
6. Klasy kacja końcowa Mistrzostw Polski jest publikowana przez PZHT komunikatem i dostępna na
stronie www.ssm.insp.waw.pl terminie 14 dni od daty rozegrania ostatniego spotkania w
rozgrywkach.

IV. UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach: 2003,2004,2005, 2006 i za zgodą
WGiD PZHT 4 zawodników rocznika 2007.
2. Nie ma możliwości wymiany zawodnika urodzonego w roku 2007 na innego zawodnika po
rozpoczęciu rozgrywek.
3. Zawodnik urodzony w roku 2007 nie ma możliwości powrotu do rozgrywek zgodnych z jego rokiem
urodzenia (junior młodszy) po rozpoczęciu rozgrywek.
4. 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 2021/2022.
5. Zawodnik uprawniony do zawodów jest zobowiązany posiadać:
. licencję sportowca PZHT
. zgodę na grę w przypadku zawodników wypożyczonych okresowo(sezon)
. ważną zdolność lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza pierwszego
kontaktu
. posiadanie jednego z dokumentów wery kujących tożsamość zawodnika : dowód
osobisty, paszport, legitymacja szkolna.

V. ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH
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1. Godziny spotkań i miejsce ich rozegrania ustala klub – gospodarz spotkań.
2. Spotkanie nie może rozpocząć się wcześniej niż g.16.00.
3. Klub-gospodarz spotkań jest zobowiązany podać do WGiD PZHT godziny i miejsce rozegrania

wszystkich spotkań w tej roli w każdej z rund nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia rozgrywek.
3. W przypadku konieczności rozegrania dwóch kolejek w dniach po sobie następujących, drugie
spotkanie nie może zostać rozegrane wcześniej 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. Nie obowiązuje zawiadomienie PZHT, który godziny i miejsce spotkań publikuje na stronie
internetowej Związku.

Polski Związek Hokeja na Trawie zastrzega sobie prawo zmian w terminarzach spotkań i Regulaminie
rozgrywek w sytuacjach niezależnych od Związku 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

