
 
 

  

 

 

Poznań, 27.08.2018r. 
l.dz. 25/2018 
 
 
 
 

Komunikat WZHT nr 21/2018 
 
 
Treść: 
   
 
            Terminarz rozgrywek Grupy A  MP juniorów młodszych sez.2018/2019 – I runda. 
 
 
 
 
15.09.2018r.(sobota) 
nr 1  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – KS Warta Poznań 
nr 2  KS AZS AWF Poznań – AZS Politechnika Poznańska 
                        
 
 
22.09.2018r.(sobota) 
nr 3  KS Warta Poznań – AZS Politechnika Poznańska 
nr 4  KS AZS AWF Poznań – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 
                         
 
 
13.10.2018r.(sobota) 
nr 5  UKS SP 5 Swarek Swarzędz - AZS Politechnika Poznańska  
nr 6  KS Warta Poznań – KS AZS AWF Poznań 
                         
 
 
20.10.2018r.(sobota) 
nr 7  KS Warta Poznań – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 
nr 8  AZS Politechnika Poznańska – KS AZS AWF Poznań 
                        
 
 
27.10.2018r.(sobota) 
nr 9  AZS Politechnika Poznańska - KS Warta Poznań 
nr 10  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – KS AZS AWF Poznań 
                           
   

 



03.11.2018r.(sobota) 
nr 11  AZS Politechnika Poznańska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 
nr 12  KS AZS AWF Poznań – KS Warta Poznań 
 
WZHT informuje, że: 
 
1. W zawodach brać mogą udział zawodnicy urodzeni w roku 2003, 2004, 2005 i za zgodą 
    WGiD PZHT max 4 zawodników rocznik 2006. 
2. Eliminacje rozgrywane są systemem każdy z każdym mecz i rewanż ( w rundzie jesiennej) 
    oraz mecz i rewanż (w rundzie wiosennej). 
3. Kluby zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek do dnia 10.09.2018r. o przesłanie 
    do WZHT list  imiennych zawodników zgłoszonych do rozgrywek. 
    Lista ma zawierać imię, nazwisko zawodnika, nr licencji, rok urodzenia. 
     Wpisanie do protokołu zawodów zawodnika nie zgłoszonego na liście lub zawodnika  
     z rocznika innego niż uprawniony, będzie skutkowało przyznaniem punktów w.o. drużynie 
     przeciwnej i karą finansową w wysokości 500 zł. 
4.  Zawodników obowiązuje ważna licencja sportowca, książeczka zdrowia ze zdolnością 
     lekarską wydaną przez lekarza medycyny sportowej oraz ur. w roku 2006 pisemna zgoda 
     WGiD PZHT na grę , wpis lekarza w książeczce zdrowia o zgodzie na grę w kategorii 
     junior młodszy. 
5. Zmiana terminu spotkania jest możliwa po uzgodnieniu z WZHT. 
    Samowolna zmiana będzie skutkowała karą finansową w wysokości 200 zł. 
6.  Wg Regulaminu rozgrywek do turnieju finałowego bezpośrednio awansuje drużyna, która 
     po eliminacjach zajmie I miejsce. Drużyny, które zajmą miejsca II i III  będą uprawnione 
     do przystąpienia do turnieju barażowego, z którego dwie najlepsze drużyny awansują do 
     turnieju finałowego XXV OOM, którego organizatorem w imieniu województwa lubuskiego 
     będzie Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie. 
7.  O klasyfikacji końcowej decydują przepisy PZHT(uległy zmianie). 
8. Ryczałt sędziowski dla sędziego miejscowego wynosi 80 zł brutto. W przypadku braku 
    sędziego miejscowego do ryczałtu zostanie doliczona kilometrówka zgodnie z przepisami 
     związkowymi. Wysokość stawki przekazana zostanie odrębnym komunikatem. 
9. Kluby zobowiązane są do przekazywania telefonicznie (sms) wyników spotkań i do 
    przerwy na nr telefonu 502386865. 
    Brak wyniku po spotkaniu będzie skutkował nałożeniem kary finansowej w 
    wysokości 50 zł. 
10.Sędziowie mają obowiązek przekazania protokołu meczowego do WZHT (może być do 
     rąk Ewy Wybieralskiej lub najbliższej rodziny). 
11.Wynik i aktualna tabela po każdej kolejce będzie dostępna na stronie WZHT www.wzht.pl 
 
 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami 
 
 
 
Prezes WZHT 
Ewa Wybieralska 
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