
MISTRZOSTWA POLSKI OLD 
BOYS 2022 

I. ZGŁOSZENIA DRUŻYN 
1. Do dnia 30 kwietnia 2022r. klub wysyła pisemne zgłoszenie do rozgrywek na adres 

wgid@pzht.pl oraz wpłaca wpisowe ustalone przez PZHT, 
2. W terminie 7 dni od daty otrzymania faktury jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. 
3. Do dnia 30 kwietnia 2022r. 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. ORGANIZACJA ROZGRYWEK 
1. Organizacja turnieju Mistrzostw Polski Old Boys stoi po stronie Polskiego Związku 

Hokeja na Trawie 
2. Koszty związane z organizacją turnieju zostaną podzielone na wszystkie zgłoszone 

drużyny. 
3. Koszty organizacji pokrywają: 

3.1. wynajem obiektu 
3.2. radiofonizacji i spikera 
3.3. opiekę medyczną 
3.4. delegacji delegata technicznego 
3.5. delegacji sędziowskich 
3.6. Nagrody drużynowe i medale 
3.7. wody pitnej dla wszystkich drużyn 

III. SYSTEM ROZGRYWEK 

1.Rozgrywki Mistrzostw Polski Old Boys składają się z dwóch turniejów: 
- 21.05.2022 r. Siemianowice Śląskie 
- 01.10.2022 r. Rogowo 

1.1. Faza turniejowa rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Może nastąpić zmiana w 
zależności od ilości zgłoszeń 

1.2.Czas gry: 2 połowy X 12 minut, z przerwą 3 minuty między 1 i 2 połową 
1.3. Spotkania odbywają się na wymiarowym boisku 
1.4. Zasady gry regulują przepisy hokeja na trawie 

1.5. Spotkanie w fazie turniejowej może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 
2.O kolejności drużyn decyduje: 
2.1. Większa ilość zdobytych punktów.  
2.2. różnica pomiędzy bramkami zdobytymi, a straconymi w regulaminowym czasie gry 
2.3. większa ilość zdobytych bramek w regulaminowym czasie gry, 
2.4. Mniejsza ilość straconych bramek w regulaminowym czasie gry, 
2.5. bezpośrednie pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

3.Drużyna, która w tabeli końcowej po rozegraniu wszystkich meczów zajmie 1. miejsce uzyskuje 
tytuł Mistrza Polski Old Boys 2022 

3.1. O  kolejnych miejscach w tabeli końcowej po fazie zasadniczej decydują przepisy zawarte w 
punkcie 2. 

3.2.Drużyna uczestnicząca w obu turniejach otrzymuje dodatkowe 2 punkty. 

mailto:wgid@pzht.pl
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III. UPRAWNIENI ZAWODNICY 

1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni na liście wg wzoru PZHT . 
2. W meczu może wziąć udział maksymalnie 18 zawodników. 
3. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat (decyduje data urodzenia) 

i nie biorą udziału w innych rozgrywkach organizowanych przez PZHT.  
4. Zawodnik uprawniony do zawodów jest zobowiązany posiadać: 
- licencję sportowca PZHT 
- Oświadczenie o stanie zdrowia. 
- posiadanie jednego z wymienionych dokumentu weryfikującego tożsamość zawodnika: dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy. 

IV. ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH 

1.Godziny spotkań i miejsce ich rozegrania ustala PZHT jako organizatora turnieju. 

V. 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 zawodników, 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 zawodników swojej 
drużyny wg wzoru PZHT dostępnej na stronie PZHT w zakładce Druki. 
Klub-organizator przekazuje otrzymane listy delegatowi technicznemu. 

VI. 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 –Mistrzostwa Polski w 

sezonie 2021/2022 
2.Przepisy hokeja na trawie 
3.Taryfikator opłat – sez.2021/2022 
4.Regulamin Dyscyplinarny PZHT 
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