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TARYFIKATOR OPŁAT 

 sezon 2022/203 
 

dotyczy opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2022/2023, płatne 
bezpośrednio do wykonawcy zadania zgodnie z uchwałami Zarządu PZHT.  

 
 

 
I. Opłaty za wydanie licencji 

 
1. Licencja dla klubu  100 zł 
2. Licencja trenerska   150 zł 
3. Licencje sędziowskie i delegata technicznego (obowiązuje od 

1/01/2022) 
  100 zł 

    
    

 
II. Wpisowe   

 
1. 
 

MP seniorów SUPERLIGA 
 

Zgodnie z 
regulaminem 
rozgrywek. 

1000zł 

2. MP seniorów I liga Zgodnie z 
regulaminem 
rozgrywek. 

600 zł 

3. MP seniorek                                                                                Zgodnie z 
regulaminem 
rozgrywek. 

600 zł 

4. MP Młodzieżowiec M- 23, K-23, M-21, K-21 Zgodnie z 
regulaminem 
rozgrywek. 

0 zł 

5. MP juniorów                                                                   Zgodnie z 
regulaminem 
rozgrywek. 

300 zł 

5. MP juniorek Zgodnie z 
regulaminem 
rozgrywek. 

300 zł 

6. MP juniorek młodszych                               płatne do 
organizatorów 
bezpośrednich,  

200 zł 

7. MP juniorów młodszych                               płatne do 
organizatorów 

200 zł 
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bezpośrednich,  
 

III. Wycofanie i wykluczenie drużyny 
 
1. Z MP seniorów Superliga, I liga seniorów i seniorek 1.po opublikowaniu  

terminarza 
rozgrywek  

2.w trakcie trwania 
rozgrywek    

3.z barażu, II faza 
rozgrywek Superliga 

I liga seniorów i 
seniorek, fazy 

finałowej                                    

 
 

1.500 zł 
 

3.000 zł 
 
 
 

6.000 zł 

2. 
 
 

Z MP juniorów i juniorek 1.po opublikowaniu 
terminarza 
rozgrywek  

2. w trakcie trwania 
rozgrywek 

3. z turnieju 
finałowego 

 
 

1.000 zł 
 

2.000 zł 
 

3.000 zł 

 3. 
 

Z MP juniorów młodszych i juniorek młodszych  
 

1.po opublikowaniu 
podziału na grupy, 
w trakcie eliminacji 

w grupach 
terytorialnych  
2. z turnieju 

barażowego, meczu 
barażowego 
3. z turnieju 
finałowego 

    

 
 
 

   500 zł 
 
 
 

1.000 zł 
 

3.000 zł 

 
IV. Licencje 

 
1. 
 

Licencja sportowca na uprawianie hokeja na trawie 1.termin 
złożenia 

dokumentów 
na 14 dni i 

więcej przed 
rozpoczęciem 

rozgrywek 
danej kategorii 

wiekowej   
2.termin 

złożenia po 
terminie 

 
 
 
 
 
 
 

50 zł 
 
 

 100 zł 
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3. Duplikat licencji sportowca   100 zł 
 

V. Zmiana przynależności do klubu 
 

1. Zawodnik SUPERLIGI                                                                         Bezterminowo 
okresowa 

600 zł 
300 zł 

2. Zawodnik I ligi                                                                         bezterminowo 
okresowa 

600 zł 
300 zł 

3. Zawodniczka I ligi                                                                     bezterminowo 
okresowa 

300 zł 
150 zł 

4. Zawodnik zagraniczny z krajów UE Superliga, I liga 
seniorów, seniorek 

jak zawodnik z 
Polski  

 

5. 
 

Zawodnik zagraniczny spoza krajów UE Superliga (nowa 
licencja PZHT)             

bezterminowo 
okresowa 

   1.200 zł 
      600 zł 

6.  Zawodnik zagraniczny spoza krajów UE (z licencją PZHT) 
zmiana przynależności na: 
1.klub Superligi 
 
2.klub I ligi senior, 
 
3.seniorki 
 

 
 

bezterminowo 
okresowa 

bezterminowa 
okresowa 

bezterminowa  
okresowa  

 
 

     600 zł 
     300 zł 
     600 zł 
     300 zł 
     300 zł 
     150 zł 

 7. Zawodnik zagraniczny spoza krajów UE I liga 
nowa licencja                     

bezterminowo 
okresowa 

600 zł 
300 zł 

 8. Zawodniczka zagraniczna spoza krajów UE                           bezterminowo 
na sezon 

600 zł 
300 zł 

 
VI. Wydanie decyzji PZHT 

 
1. 
 

Wydanie Certyfikatu Braku Sprzeciwu (NOC)                                       Obowiązuje od 
1/01/2022 

50 zł 
 

 
VII. Certyfikat boiska i weryfikacja boiska  

 
1. Termin złożenia arkusza weryfikacyjnego  do 25 sierpnia.              400 zł 
2. Termin złożenia arkusza weryfikacyjnego  po 25 sierpnia.              600 zł 
3. 
 

Podanie nieprawdziwych danych  
w arkuszu weryfikacyjnym   

 500  zł 

 
VIII. Przepisy dyscyplinarne dla klubów 

 
 

1. 
 

Niewysłanie zawiadomienia o zawodach 
drużynie gości, PZHT, sędziom  

14 dni przed 
rozpoczęciem 

 
200 zł 
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MP Superliga, seniorów I liga, seniorek, juniorów, 
juniorek 

zawodów 

2. 
 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Przełożenie terminu rozegrania spotkania 
(nie przełożonego z urzędu) 
MP Superliga  
MP I liga seniorów 
MP seniorek 
Młodzieżowiec M-23, K-23 
MP juniorów, juniorek 
Samowolna zmiana terminu 

  
 

1000 zł 
800 zł 
800 zł 
700 zł 

    500 zł 
     2000 zł 

 
3. 
 
 
 

 
Zweryfikowanie zawodów jako w. o. 
na korzyść przeciwnika   
1. gra nieuprawniony zawodnik/czka 
2. pozostałe przesłanki opisane w par. 54 i 55 

Regulamin Systemu Współzawodnictwa Sportowego 
I Rozgrywek W Hokeju Na Trawie 

- seniorów, seniorek 
- juniorów, juniorek, młodzieżowiec M-23, K-23 
- junior mł, juniorka mł.                                                               

 
 
  

 
    
 

1000 zł 
 
 
 

3000 zł 
1500 zł                  
   500 zł 

4. Rozegranie kolejki ligowej bez wpłaty wpisowego za każda kolejkę 
ligową 

   500 zł 

5. Udział zawodnika pod fałszywym nazwiskiem,  
udział zawodnika nie zatwierdzonego na liście 
zawodników  

z wyłączeniem 
pomyłek 

pisarskich 

w. o.  
+ 1000 zł 

6. 
 

Wniesienie protestu – kaucja zwrotna 
 

30 min po 
zakończeniu 

meczu  

1000 zł 

7. 
a) 
b) 

Opłata bezzwrotna za odwołanie od: 
weryfikacji zawodów                                                            
decyzji I instancji do II instancji                                           

 
2 dni  

14 dni  

 
1000 zł 
2500 zł                             

8. 
 
 

Spóźnione nadesłanie wyników oraz innych 
dokumentów.  
                

 2 godziny po 
zakończeniu 

spotkania  

 
500 zł 

 9. 
 
 

Nieczytelne wpisy do protokołu, poprawki, 
skreślenia, nieprawidłowe nazewnictwo  
rozgrywek, niewłaściwy protokół, numery na koszulkach.                                               

  
100 z ł 

10. Brak tablicy wyników, niepodawanie aktualnego wyniku. gospodarz 
spotkania 

 
200 zł 

11. Brak szatni dla zawodników, sędziów. gospodarz 
spotkania      500 zł 

12. Brak zezwolenia na imprezę masową. gospodarz 
spotkania  500 zł 

13. Brak wyznaczonej godziny zawodów. gospodarz 
spotkania 500 zł 

14. 
Brak zawiadomienia o zawodach (drużyny, sędziów, 
delegata techniczny, opieki medycznej) przez 
organizatora zawodów. 

gospodarz 
spotkania 500 zł 
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15. Brak protokołu zawodów. gospodarz 
spotkania 500 zł 

16. Brak opieki medycznej 15 min przed i 15 min po 
zawodach. 

gospodarz 
spotkania 500 zł 

17. Brak wyznaczonego miejsca dla opieki medycznej. gospodarz 
spotkania 500 zł 

18. Brak osób podających piłki. gospodarz 
spotkania 0 zł 

19. Brak 6 piłek do gry. gospodarz 
spotkania 500 zł 

20. Brak wody dla drużyn, sędziów. gospodarz 
spotkania 500 zł 

21. Nieutrzymanie właściwej nawierzchni boiska podczas 
zawodów. 

gospodarz 
spotkania 500 zł 

22. Brak rezerwacji noclegów na pisemną prośbę drużyny 
przyjezdnej.  

gospodarz 
spotkania 500 zł 

23. Brak oświetlenia boiska.  gospodarz 
spotkania 500 zł 

24. Brak biura zawodów (dotyczy turnieju finałowego MP) 
oraz odpowiedniego sprzętu. 

gospodarz 
spotkania 

1500 zł 

25. Nierozliczenie się z sędziami/ delegatem technicznym. gospodarz 
spotkania 500 zł 

26. Brak stanowiska dla komisji technicznej. 
 

gospodarz 
spotkania 

500 zł 

27. Zastosowanie niezgodnego z przepisami stroju 
sportowego drużyny.  

klub 300 zł 

28. Brak radiofonizacji i nieobecność spikera  
na zawodach, dotyczy zawodów Superligii.                        

gospodarz 
spotkania 

500 zł 

29. Brak oflagowania na zawodach finałowych 
i play off                                                                                    

gospodarz 
spotkania 

500 zł 

30. Umieszczenie logo sponsora klubu  
na strojach sportowych bez zgody PZHT                                 

klub      500 zł 
 

31. Za brak zabezpieczenia należytego porządku  
na stadionie (przed, w czasie, po zawodach)   

gospodarz 
spotkania 

 
do   3.000 zł 

32. 
 

Za powtarzające się przypadki braku 
nienależytego porządku lub poważne  
zakłócenia porządku                  

gospodarz 
spotkania 

 
do   5.000 zł 

33. 
 

Niewłaściwe zachowanie się publiczności (np. 
rzucanie przedmiotami na boisko, w  
oficjalnych przedstawicieli, w zawodników,) 
- przejawy agresji słownej, fizycznej, rasizmu itp.                         

gospodarz 
spotkania 

 
od 1.000-

5.000 zł 

34. Palenie papierosów i spożywanie alkoholu 
w obrębie boiska przez osoby funkcyjne.   

klub 
 

200 zł 
 

 
35. 

 
Nieprzygotowanie obiektu do zawodów     

 

 
gospodarz 
spotkania 

 

w.o.+ 
3.000 zł 
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36. Czerwona kartka dla zawodnika, trenera, 
kierownika drużyny (dotyczy wszystkich kategorii) 

 
klub 

     500 zł 
 

37. Brak kierownika drużyny lub brak trenera  
 

klub 
      500 zł 

38. 
 

Dopisanie, zmiana zawodnika do listy w trakcie 
rozgrywek mistrzowskich w kategoriach seniorskich                                                       

za każdego 
zawodnika 

       30 zł 

IX. Opłaty administracyjne - Okręgi 

1. Opłata za prowadzenie eliminacji do MP juniorek 
młodszych/juniorów młodszych  

sezon/klub      250 zł 
 

 
X. Przepisy dyscyplinarne dla innych organizatorów rozgrywek. 

 
1. Nienadesłanie do zatwierdzenia przez PZHT 

terminarza rozgrywek grupy terytorialnej                                         
do 07 września.   

200 zł 
2. 
 
 

Niezakończenie w wyznaczonym terminie 
rozgrywek w grupie terytorialnej  
 

w terminie  
wyznaczonym 
komunikatem 

PZHT 

 
500 zł 

3. Kara za nieprzekazanie informacji o rozgrywkach.   200 zł  
 
 
    (właściwe podpisy na oryginale) 
 
Przyjęto w dniu 23 sierpień 2022 r. 


