
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK 
Regulamin systemu rozgrywek sez.2021/2022 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

Drużynom przydzielono numer zgodnie z miejscem w klasyfikacji końcowej Halowych Mistrzostw 
Polski juniorek sez.2020/2021. 
1.Udział biorą 4 drużyny klubowe: 
     nr 1 UKS SP 5 Swarek Swarzędz 
     nr 2 LKS Gąsawa 
     nr 3 AZS Politechnika Poznańska 
     nr 4 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry 
2. Obowiązki klubu zgłoszonego do rozgrywek: 
2.1. Do dnia 30 listopada 2021r. klub wpłaca wpisowe do rozgrywek zgodnie z Taryfikatorem opłat 
          PZHT obowiązującym w sezonie 2021/2022. 
2.2. W terminie 7 dni od daty otrzymania faktury jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. 
2.3. Nie dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie powoduje nałożenie dodatkowej 
         opłaty po każdej rozegranej kolejce ligowej. 
2.4. Rozegranie pierwszych trzech kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z 
          rozgrywek. 
2.5. Do dnia 30 listopada 2021r. klub przesyła do WGiD PZHT listę  maksymalnie 30 zawodniczek  
          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: 
   1.1.  fazy zasadniczej realizowanej w formule turniejowej, 
   1.2. fazy finałowej 
2. Zasady organizacji rozgrywek są zawarte w Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na 
    Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2021/202 
3.Faza zasadnicza 
   3.1. Faza zasadnicza rozgrywana jest  systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż – łącznie 12 
          spotkań, każda z  drużyn rozgrywa 6 spotkań w trzech turniejach. Każdy turniej – 4 spotkania. 
  3.2. Rozgrywki prowadzone są  zgodnie z terminarzem opublikowanym przez WGiD PZHT. 
  3.3. Czas gry: 4 kwarty x 10 minut, z przerwą 1 minuty między 1 i 2 kwartą oraz 3 i 4 kwartą,  
          3 minuty między 2 i 3 kwartą. Czas  jest zatrzymywany z momentem przyznania karnego 
          strzału rożnego. 
 3.4.  Spotkanie w fazie zasadniczej może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 

 4.Faza finałowa 
    4.1. Na podstawie tabeli końcowej po rozegraniu trzech turniejów fazy zasadniczej drużyny zostają  
            zestawione w dwie pary półfinałowe: 
            I para półfinałowa  – 1.miejsce – 4.miejsce 

http://www.pzht.pl


            II para półfinałowa – 2.miejsce – 3.miejsce 
   4.2.  Zwycięzcy par półfinałowych spotykają się w jednym spotkaniu decydującym o tytule 
            Halowego Mistrza Polski juniorek sez.2021/2022. 
   4.3.  Drużyna, która wygra spotkanie, o którym mowa w pkt 4.2. zdobywa tytuł Halowego Mistrza 
            Polski juniorek sez.2021/2022. 
   4.4.  Przegrani par półfinałowych  spotykają się w jednym spotkaniu decydującym o 3.miejscu 
            Halowych Mistrzostw Polski juniorek sez.2021/2022. 
   4.5.  Drużyna, która wygra spotkanie , o którym mowa w pkt 4.4. zajmuje 3.miejsce Halowych 
            Mistrzostw Polski juniorek sez.2021/2022. 
   4.6.  Spotkania, o których mowa w pkt 4.2. i 4.4. muszą wyłonić zwycięzcę. Jeśli w regulaminowym 
            czasie gry zakończą się wynikiem nierozstrzygniętym następuje konkurs karnych zagrywek. 
   4.7.   Spotkania fazy finałowej rozegrane zostaną w czwartym turnieju( finałowym) w miejscu  
             wskazanym przez  Polski Związek Hokeja na Trawie – Gąsawa w dniu 12.02.2021r. 
   4.8.   Koszty organizacyjne rozegrania czwartego turnieju (finałowego) pokrywają solidarnie 
             uczestniczące w nim drużyny za wyjątkiem UKHT Ósemka Tarnowskie Góry. 
 5.O klasyfikacji końcowej decydują przepisy zawarte w Regulaminie rozgrywek Halowych 
          Mistrzostw Polski – sezon 2021/2022. 
 

III. UPRAWNIONE ZAWODNICZKI 

  1.W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki urodzone w roku 2003,2004,2005,2006 
     i 4 zawodniczki urodzone w roku 2007 po uzyskaniu zgody WGiD PZHT. 
  2. Lista zgłoszeniowa  do rozgrywek  wg wzoru PZHT nie powinna przekraczać 30 zawodniczek. 
  3. W trakcie sezonu jest możliwe dopisanie do listy zgłoszeniowej pod warunkiem uiszczenia 
      dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem opłat. 
  4. Zawodniczka biorąca udział w zawodach jest zobowiązana posiadać: 
      - licencja sportowca , 
      - zgoda WGiD PZHT na zmianę okresowej przynależności klubowej, 
      - zgoda WGiD PZHT dla zawodników ur. w roku 2007 
      - ważna zdolność lekarska, 
      - legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport – w przypadku wątpliwości co do tożsamości  
        zawodniczki. 
   5. Zawodniczki urodzone w roku 2006 i 2007 mogą być równocześnie zgłoszone do rozgrywek 
       Halowe Mistrzostwo  Polski juniorek młodszych sez.2021/2022. 
   6. Zawodniczka nie może w tym samym dniu brać udział w zawodach innej kategorii rozgrywkowej. 

IV. SKŁAD DRUŻYNY 



    1.Maksymalna liczba zawodniczek uprawnionych do gry w meczu/turnieju i wpisanych do 
       protokołu meczowego wynosi 12 bez możliwości wymiany zawodniczki w przypadku kontuzji. 
    2.Drużyna przystępująca do zawodów musi składać się minimum z 5 zawodniczek. 

V. ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH 

1.Godziny spotkań i miejsce ich rozegrania ustala WGiD PZHT w porozumieniu z klubami –  
    organizatorami turnieju. 
2.Pierwsze spotkanie turnieju nie powinno rozpocząć się  wcześniej niż o g.11.00. 
3.Nie obowiązuje zawiadomienie PZHT, który godziny i miejsce spotkań publikuje na stronie 
    internetowej  Związku.                                               

                                                               VI. DOKUMENTY MECZOWE 
 
1.Protokół meczowy i konkursu karnych zagrywek  jest jedynym dokumentem, na podstawie którego 
    są weryfikowane wyniki spotkań. 
2 .Protokół meczowy  jest dostępny na stronie internetowej PZHT. 
3. Obowiązuje komputerowa wersja wypełnienia składów zawodniczek, osób funkcyjnych, sędziów, 
    delegata technicznego  oraz nazwy rozgrywek, daty, godziny, miejsca rozgrywania zawodów. 
4. Drużyny uczestniczące w turnieju najpóźniej dwa dni przed terminem rozegrania zawodów 
    są zobowiązane do przesłania  na adres mailowy klubu-organizatora listy zawodniczek swojej  
    drużyny wg wzoru PZHT dostępnej na stronie PZHT w zakładce Druki.  
    Klub-organizator przekazuje otrzymane listy delegatowi technicznemu. 

 
VII. OSOBY FUNKCYJNE  

1.WGiD  oraz Wydział Sędziowski PZHT wyznaczają na turniej: 
    1.1. 4 sędziów, 
    1.2. delegata technicznego 

Polski Związek Hokeja na Trawie zastrzega sobie prawo zmian w terminarzach spotkań i Regulaminie 
rozgrywek w sytuacjach niezależnych od PZHT a związanych z sytuacją epidemiologiczno-sanitarną w 
Polsce, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 Dokumenty powiązane: 
1.Regulamin  rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski 
    w sezonie 2021/2022 
2.Przepisy hokeja na trawie 
3.Taryfikator opłat – sez.2021/2022 
4.Regulamin Dyscyplinarny PZHT 



 


