HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI 1 LIGA SENIOREK
Regulamin systemu rozgrywek sezon 2020/2021
I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE
Do rozgrywek zgłosiły się następujące drużyny:
− UKS Orient II Łozina
− AZS Politechnika Poznańska
− UKHT Ósemka Tarnowskie Góry
− LKS Rogowo
− LKS Gąsawa
Zespół zgłoszony do rozgrywek:
1. Do 31 grudnia 2020r. wpłaca wpisowe wg taryfikatora HMP sezon 2020/2021.
2. Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie dodatkowej
opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności.
3. Do 11 grudnia 2020r. przesyła listę maksymalnie 30 zawodników, wg wzoru znajdującego się na
stronie www.pzht.pl w zakładce PZHT/druki zgodnie z
§ 28 Regulaminu Systemu
Współzawodnictwa Sportowego i Rozgrywek w Hokeju na Trawie.

II. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rozgrywki rozegrane zostaną wg systemu „każdy z każdym”, mecz i rewanż. Zostaną
zorganizowane 4 turnieje, w każdym turnieju odbędzie się 5 meczów.
2. Zasady organizacji rozgrywek określono w „Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Hokeja
na Trawie – Halowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2020/2021”.
3. W fazie zasadniczej spotkania mogą zakończyć się remisem.
4. Drużyny zostaną sklasyfikowane na podstawie tabeli, sporządzonej na koniec rozgrywek.

III. UPRAWNIENIA - ZAWODNICZKI
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki, które ukończyły 15 lat (decyduje data
urodzenia).
2. Wszystkie zawodniczki reprezentujące klub w danym sezonie muszą być wpisane na listę
zgłoszeniową przed sezonem lub dopisane do niej w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem
uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZHT na sezon 2020/21.

3. Zmiana barw klubowych jest możliwa w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier i Dyscypliny
PZHT.
4. Zawodniczka uprawiona do zawodów jest zobowiązana posiadać:
• licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT,
• ważną zdolność lekarską. Zawodniczki w przedziale wieku 15-18 lat w książeczce
zdrowia musi mieć zgodę lekarza na grę w kategorii seniorów.
• pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy zawodniczek 15-letnich)
• w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika weryfikowana jest na
podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
5. Zawodniczka, która rozegrała spotkanie w kategorii seniorek nie może tego samego dnia
uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.
6. Udział zawodniczki w zawodach niewpisanej na listę, spowoduje nałożenie kary finansowej
określonej w obowiązującym w sezonie halowym Taryfikatorze opłat.
7. Za przekroczenie limitu zawodników (30) i dopisanie zawodnika do listy, klub będzie
zobowiązany do uiszczenia opłaty wg Taryfikatora HMP sez. 2020/2021 za każdego zawodnika
ponad limit.
IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Maksymalna liczba zawodniczek zgłoszonych do fazy finałowej wynosi 14.
2. Maksymalna liczba zawodniczek uprawnionych do gry, tj. wpisanych do protokołu zawodów
wynosi 12, bez możliwości wymiany w przypadku kontuzji zawodnika.
3. Drużyna przystępująca do zawodów musi składać się z minimum 6 zawodników.
V. CZAS GRY
1. Mecz składa się z 4 kwart trwających 10 minut z zatrzymanym czasem 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.
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