MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
Regulamin systemu rozgrywek sezon 2020/2021
Zmiany przyjęte 19.04.2021

I. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE
1. Udział bierze łącznie 6 drużyn klubowych:
• nr 1 UKH Start 1954 Gniezno
• nr 2 HKS Siemianowiczanka
• nr 3 AZS Politechnika Poznańska
• nr 4 LKS Gąsawa
• nr 5 KS Warta Poznań
• nr 6 UKS SP5 Swarek Swarzędz
2. Zespół zgłoszony do rozgrywek przesyła do PZHT:
1.Do 25 sierpnia 2020r. klub, który nie posiada ważnego Certy katu PZHT (boiska), przesyła
arkusz wery kacyjny obiektu sportowego, na którym rozgrywane będą zawody.
2.Do 31 sierpnia 2020r. wpłaca wpisowe wg tary katora opłat PZHT sezon 2020/2021.
3.Klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w ciągu 7 dni od daty otrzymania
faktury.
4.Niedokonanie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie dodatkowej
opłaty za każdą kolejkę ligową do czasu uregulowania należności.
5.Rozegranie 3 kolejek ligowych bez wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z rozgrywek.
6.Do 31 sierpnia 2020r. listę maksymalnie 30 zawodniczek, 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
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1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w systemie „każdy z każdym” mecz i rewanż. Będą
prowadzone w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.
2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z harmonogramem opracowanym i opublikowanym przez
WGiD PZHT.
3. Każde spotkanie musi zostać rozstrzygnięte. W przypadku wyniku remisowego następuje
konkurs karnych zagrywek.
4. Drużyny zostaną sklasy kowane na podstawie tabeli po rozegraniu wszystkich spotkań.

III. UPRAWNIENIA - ZAWODNICY
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy z roczników: 2002, 2003 ,2004, 2005, 2006 oraz
2007 za zgodą WGID.
2. Wszyscy zawodnicy reprezentujący klub w danym sezonie muszą być wpisani na listę
zgłoszeniową przed sezonem lub dopisani do niej w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem
uiszczenia opłaty zgodnej z tary katorem opłat PZHT na sezon 2020/21.
3. Zmiana barw klubowych jest możliwa w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier i Dyscypliny
PZHT.
4. Zawodnik uprawiony do zawodów jest zobowiązany posiadać:
• licencję sportowca wydaną przez WGiD PZHT,
• ważną zdolność lekarską,
• w przypadkach budzących wątpliwość tożsamość zawodnika wery kowana jest na
podstawie: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
5. Zawodnik, który rozegrał spotkanie w kategorii juniorów nie może tego samego dnia
uczestniczyć we współzawodnictwie w innej kategorii wiekowej.
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Dokumenty powiązane:
1. Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego i rozgrywek w hokeju na trawie Polskiego
Związku Hokeja na Trawie.
2. Przepisy hokeja na trawie – boiska otwarte.
3. Terminarz rozgrywek.
4. Tary kator opłat - sezon 2020/2021
5. Regulamin dyscyplinarny PZHT

