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l.dz. 26/2020  

 

Komunikat WZHT Nr 16/2020 

 

Treść:  

Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek WZHT Poznań sez. 2020/2021  
– runda jesienna. 

 

Do Mistrzostw Młodzików WZHT sez. 2020/2021 zgłosiło się 11 drużyn : 

1. KS AZS AWF Poznań (dziewczęta) 
2. KS AZS AWF Poznań (chłopcy) 
3. AZS Politechnika Poznańska 
4. KS Lipno Stęszew I 
5. KS Lipno Stęszew II 
6. MKS Środa Wielkopolska 
7. UKS SP 5 Swarek Swarzędz (chłopcy) 
8. UKS SP 5 Swarek Swarzędz (dziewczęta) 
9. UKH Start 1954 Gniezno 
10. KS  Stella Gniezno 
11. KS Warta Poznań 

 
Nie udało się zawiązać Mistrzostw Młodziczek WZHT, w związku z tym za zgodą 
klubów młodziczki KS AZS AWF Poznań i UKS SP 5 Swarek Swarzędz biorą udział 
w Mistrzostwach Młodzików. 
Mistrzem w kategorii młodziczek będzie drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli 
końcowej Mistrzostw Młodzików WZHT. 
 
Regulamin : 

Wpisowe do rozgrywek 100zł od drużyny, płatne po otrzymaniu faktury, 

Uprawnieni do gry zawodnicy i zawodniczki  urodzeni w roku 2008, 2009 i 2010.     

1.Drużyny na boisku występują w składach  7- osobowych  + bramkarz 

 2.Czas gry 2 x 12,5min. Przerwa 2 minuty. 

3.Obowiazkowe książeczki zdrowia, oraz licencja sportowca oraz szczęki na zęby. 

   Brak ochraniaczy na zęby uniemożliwi udział w zawodach. 
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4.Drużyny w składach do 12 osób na liście. 

    Lista ta wg wzoru WZHT obowiązkowo przesyłana jest do organizatora i WZHT 

    najpóźniej dwa dni przed datą rozegrania turnieju. 

    Brak listy uniemożliwi przystąpienie do zawodów w turnieju. Każdy klub przed 

    rozegraniem turnieju jest  zobowiązany do przekazania do WZHT, jako 

    administratora danych osobowych zgody podpisanej przez rodziców zgłoszonych 

    do rozgrywek zawodników (niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych. 

    Podpisanie zgody obowiązuje również osób funkcyjnych - bezwzględny warunek 

    udziału – dotyczy nowych zawodników w porównaniu do ubiegłego sezonu. 

    Zgoda będzie dostępna na stronie WZHT w zakładce Rozgrywki – druki. 

5. KS Lipno Stęszew dokona wyboru zawodników swojego klubu do każdej z drużyn 

    przed rozpoczęciem Mistrzostw, bez możliwości zamiany zawodników w trakcie 

    sezonu. 

    Obie drużyny KS Lipno Stęszew w przypadku zajęcia miejsca I do VI w tabeli 

     końcowej Mistrzostw mają prawo udziału w turnieju finałowym.   

6. Zasady gry zgodnie z Regulaminem PZHT określonymi w załączniku do 

    Komunikatu 

7. System rozgrywek: 

1. Drużyny młodzików i młodziczek rozgrywają mecze eliminacyjne w jednej 
grupie mieszanej każdy z każdym - w sumie 5 turniejów. Jeden turniej jesienią 
w 2019, trzy turnieje wiosną w 2020 i jeden turniej we wrześniu 2020. 
W drużynie chłopców może wystąpić tylko jedna dziewczyna rocznikowo 
uprawniona do gry. Dziewczyna ta musi grać w drużynie chłopców do końca 
rozgrywek, bez możliwości przejścia do drużyny dziewcząt. 
 

2. O kolejności zajęcia miejsc w mistrzostwach decyduje tabela po 5 turniejach, 
zgodnie z przepisami PZHT.  

Po każdym turnieju  tabela będzie publikowana na stronie www.wzht.pl 

      3. Po zakończeniu eliminacji we wrześniu 2021r. drużyny, które zajmą miejsca  

          I do VI biorą udział w turnieju finałowym zaplanowanym na wrzesień 2021r.. 

          Drużyny, które nie zakwalifikują się do finałów w klasyfikacji końcowej zajmą 

          miejsca odpowiednio do miejsca w tabeli po eliminacjach. 

      4. Organizatorzy  turnieju solidarnie zapewniają i pokrywają koszty 4 sędziów 

         boiskowych + osobę prowadzącą zawody oraz opiekę medyczną.  

      5.  W wodę pitną dla zawodników drużyny zaopatrują się we własnym 
         zakresie. 
8. Dokumenty z turnieju(listy + wyniki końcowe)  należy w tym samym dniu  przesłać 

     pocztą na adres siedziby WZHT lub zeskanować i przesłać na adres e-mailowy 

     wzht.poznan@wp.pl 

9. W przypadku nie przybycia drużyny na zawody klub zostanie obciążony karą 

    finansową w wysokości 200zł. 
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Kluby, które nie spełniają warunków udziału roczników młodzików dopuszczonych do 

rozgrywek (równoczesny udział rocznika 2008  w OOM juniorów młodszych) zostaną 

sklasyfikowane w klasyfikacji końcowej eliminacji na ostatnich miejscach. 

Zawody powinny być rozgrywane zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Hokeja 

na Trawie wprowadzonymi na podstawie obostrzeń sanitarnych i higienicznych 

wprowadzonych w związku z epidemią COViD -19, opublikowanymi na stronie PZHT 

oraz administratorów obiektów sportowych. 

 

Terminarz I turnieju: 

Organizator: KS Stella Gniezno, 

przy udziale UKH Start 1954 Gniezno 

Dzień: 17 października 2020r.(sobota) 

Miejsce: Gniezno                                                                                                                                          

NR GODZ BOISKO KTO Z KIM WYNIK SĘDZIA 

1. 10.00 A SWAREK DZ.-AZS AWF DZ.   

2 10.00 B POLITECHNIKA –LIPNO I   

3 10.30 A SWAREK CH. – LIPNO II   

4 10.30 B AZS AWF CH. - START   

5 11.00 A WARTA – LIPNO I   

6 11.00 B STELLA – AZS AWF DZ.   

7 11.30 A LIPNO II - POLITECHNIKA   

8 11.30 B  SWAREK DZ. – MKS    

9 12.00 A WARTA – SWAREK CH.   

10 12.00 B START -STELLA   

11 12.30 A MKS – AZS AWF CH.   

 

 

Ze sportowymi pozdrowieniami 

 

Ewa Wybieralska 

Prezes WZHT 


