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                   Projekt wspierany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

Komunikat WZHT Nr 08/2022 

Treść: 
 
                      Mistrzostwa Wielkopolski U-14 – runda wiosenna. 
 

Regulamin rozgrywek: 

1.  W zawodach brać mogą udział zawodnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi. 
2.  Dozwolony jest udział zawodników grających w kategorii junior młodszy i młodzik. 
3.  Dozwolony jest udział dziewcząt w drużynie chłopców. 
4.  Zawodnicy zgłoszeni do meczu zobowiązani są do posiadania ważnej licencji 
     PZHT oraz zdolności lekarskiej wydanej przez lekarza do tego uprawnionego 
     zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z lutego 2019r. tj. lekarza  
5.  Zawodnicy są zobowiązani do stosowania podczas meczu ochraniaczy na zęby 
     oraz na golenie. 
6.  Czas gry 4x12,5 minuty na całym boisku, przerwa 2 minut po 1 i 3 kwarcie,  
     5 minut po 2 kwarcie. Poza tym, obowiązują przepisy gry wydane przez Polski 
     Związek Hokeja na Trawie za wyjątkiem zatrzymywania czasu gry w momencie 
     przyznania krótkiego strzału rożnego. 
7. Mecze eliminacyjne rozgrywane będą systemem turniejowym  każdy z każdym bez 
     rewanżu. Łącznie 5 turniejów – dwa turnieje jesienią, trzy turnieje wiosną. Każdy 
     turniej 3 spotkania każda z drużyn rozgrywa  jeden mecz. 
     Nie będzie możliwe przekładanie pojedynczych spotkań jakiegokolwiek  
     turnieju. Jeśli wskazane przez WZHT terminy nie będą akceptowane przez 
     kluby to Mistrzostwa Wielkopolski U-14 nie odbędą się.  
8. WZHT pokrywa koszty 3 sędziów. Koszt wynajmu boiska 
    pokrywa organizator turnieju. Opiekę medyczną pokrywa organizator lub klub 
    wskazany przez WZHT przed rozegraniem turnieju – dotyczy klubów bez boiska. 
9. Mecz w regulaminowym czasie gry może być zakończyć się  remisem.  



 W związku z tym, punktacja wygląda następująco: 
     - wygrany mecz 3 pkt dla zwycięzcy, 
     - remis – po 1 pkt obie drużyny, 
     - przegrany mecz – o pkt  
10.Klasyfikacja końcowa eliminacji ustalana jest na podstawie tabeli, zgodnie z  
      przepisami  PZHT. 
11.Po zakończeniu eliminacji, drużyny, które zajęły miejsca V i VI kończą udział w 
      Mistrzostwach i zajmują miejsca zgodnie z miejscem w tabeli. 
12. Drużyny, które zajęły miejsca I do IV grają dalej o Mistrzostwo systemem 
      pucharowym: 
      1 półfinał – I miejsce – IV miejsce – mecz u tego wyżej w tabeli po 
                                                                   eliminacjach 
      2 półfinał – II miejsce – III miejsce – mecz u tego wyżej w tabeli po 
                                                                   eliminacjach. 
      Przegrani kończą swój udział w Mistrzostwach i zajmują miejsce 3 i 4 – decyduje  
      wyższe miejsce w tabeli po eliminacjach. 
      Koszt rozegrania meczu pokrywają solidarnie uczestniczące drużyny. 

      Finał – zwycięzcy 1. półfinał – 2. Półfinał 
      Mecz u tego wyżej w tabeli. 
     
      Zwycięzca meczu finałowego otrzymuje przechodni Puchar WZHT. 
      Nie przewiduje się medali. 
      Koszt rozegrania meczu finałowego pokrywa WZHT. 
      Mecz musi wyłonić zwycięzcę. W przypadku wyniku remisowego następuje 
      konkurs karnych zagrywek – po 5 wykonawców, 8 sekund wykonanie. 
13. Sędziów wyznacza WZHT z listy sędziów młodego pokolenia „Sędziowie 2021”.  
14. W wodę pitną drużyny zaopatrują się we własnym zakresie. 

Terminarz spotkań: 

II turniej 
data:22.04.2022(piątek) – do potwierdzenia 
miejsce: Poznań, stadion AWF 
organizator: KS AZS AWF Poznań/opieka medyczna Swarek dz. 

NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIA 

1.  SWAREK DZ. – LIPNO 
STĘSZEW 

0-0   rozegrano 
awansem 

2 17.00 AZS AWF POZNAŃ- SP 26 
POZNAŃ 

  

3 18.15 STELLA GNIEZNO- SWAREK 
CH. 

  



 

III turniej 
data:20.05.2022(piątek) – do potwierdzenia 
miejsce: Gniezno 
organizator: KS Stella Gniezno/opieka medyczna SP 26 Poznań 

NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIA 

1. 17.00 SWAREK CH.-SWAREK DZ.   

2 18.15 LIPNO STĘSZEW – SP 26 
POZNAŃ 

  

3 19.30 AZS AWF POZNAŃ – STELLA 
GNIEZNO 

  

 

IV turniej 
data:28.05.2022(sobota) – do potwierdzenia 
miejsce: Stęszew/opieka medyczna Swarek ch. 

NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIA 

1. 10.00 STELLA GNIEZNO -SP 26 
POZNAŃ 

  

2 11.15 AZS AWF POZNAŃ – SWAREK 
DZ. 

  

3 12.30 SWAREK CH. – LIPNO 
STĘSZEW 

  

 

V turniej 
data: 18.06.2022(sobota) – do potwierdzenia 
organizator: KS AZS AWF Poznań/opieka med. SP 26 Poznań 
 

NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIA 

1. 10.00 SWAREK CH. – AZS AWF 
POZNAŃ 

  

2 11.15 STELLA GNIEZNO-LIPNO 
STĘSZEW 

  

3 12.30 SP 26 POZNAŃ - SWAREK 
DZ. 

  



 

19.06. 2022(niedziela) – półfinały u tych wyżej w tabeli 

22.06.2022 (środa) – finał  

 

 
Ze sportowymi pozdrowieniami 

Prezes WZHT 
Ewa Wybieralska 

 


