
MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK 
Regulamin systemu rozgrywek sez.2022/2023 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

1. Udział biorą 4 drużyny klubowe: 

• Nr 1 KS Hokej Start Brzeziny 

• Nr 2 AZS Politechnika Poznańska 

• Nr 3 UKS Orient II Łozina 

• Nr 4 UKS SP5 Swarek Swarzędz 

2. Obowiązki klubu zgłoszonego do rozgrywek: 

2.1. Do dnia 31 sierpnia 2022r. klub, który nie posiada ważnego Certyfikatu PZHT boiska, przesyła 
arkusz weryfikacyjny obiektu sportowego, na którym rozgrywać będzie zawody w 
charakterze gospodarza. 

2.2. Do dnia 31 sierpnia 2022r. klub wpłaca wpisowe do rozgrywek zgodnie z Taryfikatorem opłat  
PZHT obowiązującym w sezonie 2022/2023. 

2.3. W terminie 7 dni od daty otrzymania faktury klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. 

2.4. Nie dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie powoduje nałożenie na klub                                       
dodatkowej opłaty po każdej rozegranej kolejce ligowej. 

2.5. Rozegranie trzech kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z 
rozgrywek. 

2.6. Do dnia 31 sierpnia 2022r. 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 dwóch faz: 

• Fazy zasadniczej 

• Fazy finałowej 

2. Faza zasadnicza 

http://www.pzht.pl


2.1. Faza zasadnicza jest rozgrywana systemem jesień-wiosna, w 4 rundach systemem „każdy z 
każdym” w każdej rundzie. Łącznie 24 spotkania, każda z drużyn rozgrywa 12 spotkań, 6 
kolejek jesienią, 6 kolejek wiosną. 

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  musi  wyłonić zwycięzcę. W przypadku zakończenia spotkania w 
regulaminowym czasie gry  wynikiem nierozstrzygniętym następuje konkurs karnych 
zagrywek. 

2.5. Na podstawie tabeli po fazie zasadniczej (po czterech rundach) drużyny sklasyfikowane na 
miejscach I i IV spotykają w pierwszym dwumeczu półfinałowym, a drużyny z miejsc II i III w 
drugim dwumeczu półfinałowym. 

3. Faza finałowa 

3.1. Faza finałowa podzielona jest na dwa etapy: 2 mecze półfinałowe (mecz i rewanż) oraz finał i 
mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski. 

3.2. W pierwszym półfinale spotykają się drużyny, które zajęły 1 i 4 miejsce po rundzie 
zasadniczej. W drugim półfinale drużyny z miejsc 2 i 3. Mecze półfinałowe odbywają się na 
zasadzie mecz i rewanż. 

3.3. Pierwsze mecze półfinałowe odbywają się u drużyny niżej sklasyfikowanej po rundzie 
zasadniczej, rewanż rozgrywany jest u drużyny wyżej sklasyfikowanej. 

3.4. Pierwsze spotkanie półfinałowe może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 

3.5. Drugie spotkanie musi wyłonić zwycięzcę dwumeczu półfinałowego. W powyższym 
rozstrzygnięciu mają zastosowanie przepisy „Regulaminu współzawodnictwa i rozgrywek 
PZHT” par. 60 p.1 i par. 60 p. 2 ust. 1. 

3.6. W przypadku wyniku nierozstrzygniętego po rozegraniu dwóch spotkań (bilans dwumeczu) 
następuje konkurs karnych zagrywek. 

3.7. Zwycięzcy półfinałów zagrają w meczu o Mistrzostwo Polski. Przegrani meczów 
półfinałowych spotkają się w meczu o brązowy medal tego samego dnia na tym samym 
obiekcie. Konkurs na organizację dnia finałowego został opisany w osobnym komunikacie. 

IV. UPRAWNIONE ZAWODNICZKI 

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki zgłoszone do rozgrywek 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 2022/2023. 



2. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki, które ukończyły 15 lat (decyduje data urodzenia) 

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, 

• zgodę na grę  w seniorkach – wymagany wpis lekarza  w książeczce zdrowia (dotyczy 
zawodniczek w wieku 15-18 lat), 

• posiadanie jednego z dokumentów weryfikujących tożsamość zawodnika : dowód 
osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy. 

V. ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH 

1. Godziny spotkań i miejsce ich rozegrania ustala klub – gospodarz spotkań. 

2. Spotkanie nie może rozpocząć się inaczej niż w godzinach 12.00 -16.00 

3. Klub-gospodarz spotkań  jest zobowiązany podać do WGiD PZHT godziny i miejsce rozegrania 
wszystkich spotkań w tej roli jesienią oraz wiosną  nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia 
rozgrywek. 

4. 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. 

5. Drużyna gospodarzy nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania informuje 
drogą elektroniczną drużynę gości o kolorach strojów meczowych. 

6. 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 Sportu i Turystki. 

Dokumenty powiązane: 

• Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie. 

• Przepisy hokeja na trawie 



• Taryfikator opłat – sez.2022/2023 

• Regulamin Dyscyplinarny PZHT


