
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH (OOM) 
Regulamin systemu rozgrywek sez.2022/2023 

I.DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

1. Udział w rozgrywkach bierze 8 drużyn klubowych: 

• AZS Politechnika Poznańska 

• KKS Polonia Wrocław 

• UKS SP5 Swarek Swarzędz 

• UKS Orient II Łozina 

• LKS Gąsawa 

• UKS Orlęta Sosnowiec 

• KKS Kolejarz Gliwice 

• KS Hokej Start Brzeziny 

II.GRUPY 

1. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy eliminacyjne: A i B. 

2. Organizatorem rozgrywek Grupy A jest Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie. 

Grupę A stanowią następujące drużyny: 

• AZS Politechnika Poznańska 

• UKS SP5 Swarek Swarzędz 

• LKS Gąsawa 

• KS Hokej Start Brzeziny 

3. Organizatorem rozgrywek Grupy B jest Śląski Związek Hokeja na Trawie. 

Grupę B stanowią następujące drużyny: 

• KKS Kolejarz Gliwice 

• UKS Orient II Łozina 

• KKS Polonia Wrocław 

• UKS Orlęta Sosnowiec 

III.ZASADY ROZGRYWEK 



1. Obowiązki klubu zgłoszonego do rozgrywek: 

1.1. Do dnia 05 września 2022r. klub wpłaca wpisowe do właściwego OZHT prowadzącego 
eliminacje w  Grupie zgodnie z Taryfikatorem opłat PZHT obowiązującym w sezonie 
2022/2023. 

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

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

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

1.5. Do dnia 05 września 2022r. klub przesyła do OZHT imienną 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. 

1.6. Kopia listy winna być przekazana do WGiD PZHT. 

1.7. W terminie do 10 września 2022r. Okręgowe Związki przekazują do zatwierdzenia terminarz 
spotkań rundy jesiennej do akceptacji. 

1.8. Nie nadesłanie terminarza spowoduje nałożenie kary finansowej zgodnie z Taryfikatorem 
opłat PZHT obowiązującym w sezonie 2022/2023. 

1.9. Eliminacje w grupach w rundzie jesiennej winny zostać rozegrane w okresie wrzesień-
listopad 2022. 

1.10.Termin rozegrania eliminacji w grupach w rundzie wiosennej zostanie podane odrębnym 
Komunikatem. 

1.11.Wyznaczone terminy spotkań nie mogą kolidować z terminami szkolenia centralnego i 
wojewódzkiego. 

1.12.Po zakończeniu spotkań w każdej rundzie Okręgowe Związki są zobowiązane do nadesłania 
do WGiD PZHT Komunikatu weryfikacyjnego wyników spotkań nie później niż 2 dni od daty 
rozegrania ostatniego spotkania. 

IV.SYSTEM ROZGRYWEK 

1. System rozgrywek: 

1.1. Eliminacje 

1.2. Turniej finałowy MP (OOM) 

V. ELIMINACJE 

1. Eliminacje przeprowadzane są w dwóch rundach w systemie jesień i wiosna. 

http://www.pzht.pl


2. System rozgrywek określają OZHT będące organizatorami eliminacji w swoich grupach po 
akceptacji przez WGiD PZHT. 

3. Każde spotkanie eliminacji musi wyłonić zwycięzcę. W przypadku wyniku nierozstrzygniętego w 
regulaminowym czasie gry, następuje konkurs karnych zagrywek. 

VI. TURNIEJ FINAŁOWY MP (OOM) – KLASYFIKACJA KOŃCOWA MP 

25-28.06.2023 r. Siemianowice Śląskie 

1. Do turnieju finałowego awansują drużyny: które zajęły następujące miejsca: 

• Grupa A – I i II miejsce 

• Grupa B – I i II miejsce 

2. Turniej jest rozgrywany systemem każdy z każdym bez rewanżu zgodnie z Regulaminem systemu 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży obowiązującym w roku 2022/2023. 

3. Spotkania mogą zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 

4. O klasyfikacji końcowej turnieju decydują: 

4.1. większa ilość punktów, 

4.2. w przypadku równej ilości punktów między dwoma i więcej drużynami decyduje w 
kolejności: 

4.2.1.1.lepsza różnica bramek między bramkami zdobytymi a straconymi, 

4.2.1.2.większa ilość strzelonych bramek, 

4.2.1.3.bezpośrednie pojedynki między zainteresowanymi drużynami, 

4.2.1.4.większa ilość zwycięstw, w tym w.o. 

4.3. w przypadku gdy punkty 4.2.1.1, 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4. są równe następują zawody w 
karnych zagrywkach między zainteresowanymi drużynami. 

5. Przyznaje się następującą liczbę punktów: 

• za zawody wygrane w regulaminowym czasie gry – 3 punkty, 

• za zawody zakończone wynikiem nierozstrzygniętym w regulaminowym czasie gry – każda 
z drużyn otrzymuje po 1 pkt, 

• za zawody przegrane pokonana drużyna otrzymuje 0 pkt 

6. Drużyna, która w tabeli końcowej turnieju finałowego zajmuje I miejsce uzyskuje tytuł Mistrza 
Polski juniorek młodszych sez.2022/2023 i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 
letnich. 

7. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski jest publikowana przez WGiD PZHT Komunikatem po 
uwzględnieniu: 

• klasyfikacji turnieju finałowego MP, 

• liczby klubów z eliminacji w grupach zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży obowiązującym w roku 2023. 



8. Klasyfikacja końcowa jest dostępna na stronie www.ssm.insp.waw.pl  w terminie 14 dni od daty 
rozegrania turnieju finałowego. 

VII. UPRAWNIENIA – ZAWODNICZKI 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach: 2007,2008,2009 i za zgodą WGiD 
PZHT zawodniczki z rocznika 2010 za zgodą WGiD PZHT. 

2. Nie ma możliwości wymiany zawodniczki urodzonej w roku 2010 na inną zawodniczkę tego samego 
rocznika po rozpoczęciu rozgrywek. 

3. Zawodniczki z rocznika 2007 i 2008 mogą występować w rozgrywkach juniorek w drużynie LOMS w 
sezonie 2022/2023. 

4. Zasady przyznawania punktów za wyniki sportowe określa regulamin Systemu Sportu 
Młodzieżowego (SSM). 

5. Zawodniczka urodzona w roku 2010 nie może brać udziału w rozgrywkach młodziczek jeśli w trakcie 
rozgrywek zostanie wycofana z kategorii juniorka młodsza. 

6. Wszystkie zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być wpisane na listę zgłoszeniową wg 
wzoru PZHT . Klub jest zobowiązany do przesłania przedmiotowej listy do organizatora eliminacji 
w swojej grupie  oraz do wiadomości WGiD PZHT. Możliwe jest dopisanie do listy kolejnych 
zawodniczek swojego klubu pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z Taryfikatorem 
opłat PZHT obowiązującym w sezonie 2022/2023. 

7. Zawodniczka uprawniona do zawodów musi posiadać: 

• licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT 

• pisemną zgodę WGiD PZHT na okresową grę(sezon)   w danym klubie, 

• pisemną zgodę WGiD PZHT na grę zawodnika rocznika 2010, 

• ważną zdolność lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza 
pierwszego kontaktu, 

• jeden z dokumentów weryfikujących jej tożsamość tj. legitymacja szkolna, dowód 
osobisty, paszport. 

VIII. CZAS GRY 

1. Czas gry: 

• 4 kwarty X 15 minut, 

• przerwa 2 minut między 1 i 2 kwartą oraz 3 i 4 kwartą, 

• przerwa 10 minut między 2 i 3 kwartą. 

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. 

http://www.ssm.insp.waw.pl


Dokumenty powiązane: 

• Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie. 

• Regulamin współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

• Przepisy hokeja na trawie 

• Taryfikator opłat PZHT – sez.2022/2023 

• Regulamin Dyscyplinarny PZHT 


