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

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

1.Udział bierze 6 drużyn klubowych: 
     nr 1 LKS Rogowo 
     nr 2 AZS Politechnika Poznańska 
     nr 3 UKS Orient II Łozina 
     nr 4 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry 
     nr 5 UKS SP 5 Swarek Swarzędz 
     nr 6 KS Hokej-Start-Brzeziny 

2. Obowiązki klubu zgłoszonego do rozgrywek: 
2.1. Do dnia 25 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 15 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 fazy zasadniczej realizowanej w formule turniejowej. 
2. Zasady organizacji rozgrywek są zawarte w Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na 
    Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2021/2022. 
 
3.Faza zasadnicza 
   3.1. Faza zasadnicza rozgrywana jest  systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż – łącznie 30 
          spotkań, każda z  drużyn rozgrywa 10 spotkań w pięciu turniejach. 
  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 krótkiego 
          strzału rożnego. 
 3.4.  Spotkanie w fazie zasadniczej może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 
 3.5.  O tytule Mistrza Polski Halowych Mistrzostw Polski seniorek sez.2021/2022 decyduje tabela 
          końcowa po rozegraniu pięciu turniejów. 

 3.6.  Drużyna, która w tabeli końcowej po rozegraniu pięciu turniejów zajmie 1. miejsce zdobywa 
          tytuł Mistrza Polski. 

http://www.pzht.pl


 3.7.  Drużyna, która w tabeli końcowej po rozegraniu pięciu turniejów zajmie 2.miejsce zdobywa 
          tytuł Wicemistrza Polski. 
 3.8.  O klasyfikacji końcowej decydują przepisy zawarte w Regulaminie rozgrywek Halowych 
          Mistrzostw Polski – sezon 2021/2022. 

III. AWANSE I SPADKI 

     W przypadku gdy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie sezonu liczba drużyn Halowych 
     Mistrzostw Polski Seniorek zostaje zredukowana do pięciu drużyn. System rozgrywek pozostaje  
     bez zmian, liczba turniejów zostaje zredukowana do czterech turniejów. 
 

IV. UPRAWNIONE ZAWODNICZKI 

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki zgłoszone na liście wg wzoru PZHT . 
    Zawodniczka może być dopisana do listy w trakcie sezonu pod warunkiem uiszczenia dodatkowej 
    opłaty zgodnie z Taryfikatorem opłat obowiązującym w sezonie 2021/2022. 
2. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki, które ukończyły 15 lat (decyduje data urodzenia).  
3. W turnieju może brać udział maksymalnie 12 zawodniczek bez możliwości wymiany zawodniczki  
     w przypadku kontuzji. 
3. Zawodniczka uprawniona do zawodów jest zobowiązana posiadać: 
    - licencję sportowca PZHT 
    - zgodę na grę w przypadku zawodniczek wypożyczonych okresowo(sezon) 
    -  ważną zdolność lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza pierwszego  
       kontaktu zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z  07 maja 2020r. 
   -  zgodę na grę w seniorkach – wymagany wpis lekarza w książeczce zdrowia (dot. zawodniczek  w 
      wieku 15-18 lat) 
   - posiadanie jednego z wymienionych dokumentu weryfikującego tożsamość zawodniczek: dowód 
     osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy. 

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. 5 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 

 


