
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW i MŁODZICZEK 
Regulamin systemu rozgrywek sezon 2022/2023 

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE 

1. W rozgrywkach biorą udział drużyny zgłoszone do eliminacji w Okręgowych Związkach Hokeja 
na Trawie (OZHT): 

• Wielkopolskim Związku Hokeja na Trawie 

• Śląskim Związku Hokeja na Trawie 

• Dolnośląskim Związku Hokeja na Trawie 

• Kujawsko-Pomorskim Związku Hokeja na Trawie 

• Opolskim Związku Hokeja na Trawie 

• Okręgowym Związku Hokeja na Trawie w Łodzi 

II. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Rozgrywki składają się z dwóch faz: 

1.1. okręgowych eliminacji, 

1.2. turnieju finałowego. 

2. Okręgowe eliminacje: 

2.1. System gry w fazie eliminacji ustalają odpowiednie Okręgowe Związki Hokeja na Trawie. 

2.2. Eliminacje w okręgach powinny zakończyć się najpóźniej do 12.03.2023 r. 

2.3. Organizatorzy rozgrywek są zobowiązani do przesyłania do WGiD komunikatu końcowego 
rozgrywek. 

3. Turniej finałowy: 

3.1. Organizatorem turnieju finałowego jest PZHT. 

3.2. PZHT może powierzyć organizację turnieju finałowego uczestnikowi finałów. 

3.3. Awans do turnieju finałowego uzyska najwyżej sklasyfikowana drużyna chłopców oraz 
dziewczyn jako zwycięzcy okręgowych eliminacji. 

3.4. Ilość drużyn uczestniczących w turnieju finałowym określa ilość zwycięzców w grupie 
chłopców i dziewczyn we wszystkich okręgach łącznie. 

3.5. Podział grup w turnieju finałowym odbędzie się na zasadzie losowania. 



3.6. Tytuł Mistrza Polski Młodzików uzyskuje najwyżej sklasyfikowana drużyna chłopców w 
turnieju finałowym. 

3.7. Tytuł Mistrza Polski Młodziczek uzyskuje najwyżej sklasyfikowana drużyna dziewczyn w 
turnieju finałowym 

3.8. Turniej finałowy może być rozgrywany systemem „każdym z każdym” w zależności od ilości 
zgłoszonych drużyn. 

3.9. WGID jest upoważniony do wskazania systemu rozgrania turnieju finałowego do dnia 14 
marca 2023 r. 

3.10.Turniej finałowy odbędzie się 25.03 lub 26.03.2022. 

III. OBOWIĄZKI KLUBÓW 

1. Kluby zobowiązane są do wpłacenia wpisowego bezpośrednio do organizatora rozgrywek 
eliminacyjnych. Termin wpłaty wpisowego oraz jego wysokość wyznacza organizator. 

2. Niedokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie dodatkowej 
opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności. 

3. Klubu pokrywają koszty związane z udziałem drużyny we wszystkich meczach rozgrywanych w 
ramach niniejszych rozgrywek, w tym w meczach finałowych. 

IV. UPRAWNIENIA 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy z roczników: 2010 i młodsi. 

2. Dopuszczalny jest udział drużyn chłopców, dziewcząt. 

3. Wszyscy zawodnicy reprezentujący klub w danym sezonie muszą być wpisani na listę 
zgłoszeniową przed sezonem. 

4. Zmiana barw klubowych jest możliwa w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier i 
Dyscypliny PZHT. 

5. Zawodnik uprawiony do zawodów jest zobowiązany posiadać: 

a. licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT, 

b. ważną zdolność lekarską, 



c. w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika weryfikowana jest na 
podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu. 

6. Zawodnik, który rozegrał spotkanie w kategorii młodzik nie może tego samego dnia 
uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej. 

7. Udział zawodnika w zawodach niewpisanego na listę, spowoduje nałożenie kary finansowej 
określonej w obowiązującym w sezonie halowym Taryfikatorze opłat. 

V. SKŁAD  DRUŻYNY 

1. Maksymalna liczba zawodników uprawnionych do gry w meczu/turnieju, tj. wpisanych do 
protokołu zawodów wynosi 12, bez możliwości wymiany w przypadku kontuzji zawodnika. 

2. Drużyna przystępująca do zawodów musi składać się z minimum 6 zawodników 

VI. CZAS GRY 

1. Mecz składa się z 4 kwart trwających 7,5 minuty bez zatrzymania czasu na krótkie rogi. 

2. Pomiędzy kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 jest przerwa trwająca 1 minutę. Pomiędzy kwartami 2 i 3 
przerwa wynosi 3 minuty. 

3. W trakcie przerw drużyny nie zamieniają się ławkami rezerwowych. 

VII. PRZEPISY GRY 

1. Zasady organizacji rozgrywek określono w „Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Hokeja 
na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023” z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. W kategorii młodzik wprowadza się następujące zasady: 

a. „Krótki róg” wykonywany będzie w zmodyfikowanej wersji: 

1. Drużyna, której przyznano krótki róg może wykorzystać do jego 
wykonania maksymalnie 3 zawodników: pierwszego do wypchnięcia 
piłki z linii końcowej, drugiego do zatrzymania pchniętej piłki, 
trzeciego do pchnięcia na bramkę. Pchnięcie można wykonać tylko 
raz, bez możliwości dobitki. 

2. Drużyna broniąca krótki róg wykorzystuje tylko bramkarza (bez 
obrońców) 



VIII. DOKUMENTY POWIĄZANE 

1. Regulamin rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w 
sezonie 2022/2023. 

2. Przepisy hokeja na trawie – hala. 

3. Taryfikator opłat HMP 2022/2023. 

4. Regulamin dyscyplinarny PZHT.


