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Komunikat WZHT Nr 25/2021 
 

Treść: 

Terminarz eliminacji Grupy A 
HMP juniorek młodszych sez. 2021/2022 

  

Organizator rozgrywek – WZHT  

 

Grupa A 

1.UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

2.AZS Politechnika Poznańska 

3.KS Pomorzanin Toruń 

4.KS Polonia Skierniewice 

 

Terminarze spotkań: 

I turniej – 19.12.2021r.(niedziela)  
miejsce: Skierniewice 

organizator: KS Polonia Skierniewice 

 

nr 01 g.  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – KS Polonia Skierniewice 

nr 02 g.  AZS Politechnika Poznańska – KS Pomorzanin Toruń 

nr 03 g.  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – KS Pomorzanin Toruń 

nr 04 g.  KS Polonia Skierniewice – AZS Politechnika Poznańska 



 

II turniej  – data: 15.01.2022r.(sobota) 
miejsce: Toruń – do potwierdzenia 

organizator: KS Pomorzanin Toruń 

 

nr 05 g. UKS SP 5 Swarek Swarzędz – AZS Politechnika Poznańska 

nr 06 g. KS Pomorzanin Toruń – KS Polonia Skierniewice 

nr 07 g. KS Polonia Skierniewice – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

nr 08 g. KS Pomorzanin Toruń – AZS Politechnika Poznańska 

 

III turniej – data: 13.02.2022r.(niedziela)  
miejsce: do ustalenia 

organizator: Swarek/AZS Politechnika Poznańska 

 

nr 09  g. KS Pomorzanin Toruń – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

nr 10. g. AZS Politechnika Poznańska – KS Polonia Skierniewice 

nr 11  g. AZS Politechnika Poznańska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

nr 12  g. KS Polonia Skierniewice – KS Pomorzanin Toruń 

 

Regulamin rozgrywek: 
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZHT 

obowiązującym w sezonie 2021/2022. 

2. Roczniki uprawnione do gry: 2006, 2007, 2008 i za warunkową zgodą WGiD PZHT 

rocznik 2009. 

Proszę o bezwzględne stosowanie się w kwestii uprawnionych roczników. 

Żadna zawodniczka starszego rocznika nie zostanie dopuszczona do 
rozgrywek. Nie ma zasady „poza konkursem”. 
3. Zawodniczkę obowiązuje licencja sportowca PZHT oraz zdolność lekarska zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wydanymi komunikatami PZHT powiązanych 

z istniejącą sytuacją epidemiologiczną kraju. 

4. Zawodniczkę obowiązuje sprzęt ochronny tj. szczęka na zęby oraz ochraniacze na 



golenie. Nie dostosowanie się do tych przepisów spowoduje nie dopuszczenie przez 

sędziów do zawodów. 

5. Eliminacje w grupie rozgrywane są systemem „ każdy z każdym” mecz i rewanż – 

razem 12 meczów podzielonych na 3 turnieje. Każda z drużyn bierze udział w trzech 

turniejach podczas których rozgrywa 2 mecze. 

6. Do każdego turnieju eliminacyjnego można zgłosić maksymalnie 12 zawodniczek. 

7. Mecz podzielony jest na 4 kwarty, długość trwania każdej kwarty – 10 minut. 

Przerwa między 1 i 2 kwartą oraz 3 i 4 wynosi 1 minuta. 

Przerwa między 2 i 3 kwartą wynosi 3 minuty. 

8. Nie obowiązuje zmiana ławki dla zawodniczek po 2 kwarcie, każda drużyna przez 

cały mecz pozostaje na  ławce, gospodarz po lewej stronie stolika, goście po prawej, 

chyba, że sędziowie zdecydują inaczej. 

9. Na wykonanie krótkiego rogu czas  będzie zatrzymywany. 

10. Przypominamy, że w przepisach nie istnieje zawodnik  z  uprzywilejowaniem, co 

oznacza, że można grać albo 6 zawodnikami z pola albo bramkarz + 5 zawodników z 

pola. 

Limit zmian (2) w trakcie spotkania na bramkarz-zawodnik z pola został utrzymany. 

Liczba zawodniczek zgłoszonych do turnieju – maksymalnie 12 zawodniczek bez 

możliwości wymiany zawodnika w przypadku kontuzji. 

11. Mecz może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 

12. Weryfikacja wyników spotkań i klasyfikacja jest opracowana zgodnie z przepisami  

PZHT. 

13. Do fazy finałowej HMP juniorek młodszych awansują drużyny, które po 

eliminacjach w swoich grupach  zajmą miejsca I i II. 

14. Faza finałowa zostanie rozegrana 26 lub 27.02.2022r. – miejsce  i data do 

ustalenia. 

15. Drużyny w wodę zaopatrują się we własnym zakresie, a organizator turnieju 
zapewnia wodę dla sędziów i stolika technicznego. 

16. Obsadę sędziowską i stolikową wyznacza WZHT w porozumieniu z OZHT Łódź 

oraz K-PZHT Bydgoszcz odrębnym komunikatem ( 4 sędziów + delegat techniczny) 

17. Ryczałt sędziowski sędziego miejscowego to 135zł brutto za turniej a delegata 

technicznego miejscowego 180zł brutto, zamiejscowy do 50 km – 230zł brutto. 

Sędzia  zamiejscowy do 50 km – 185,00 zł. 

18. Koszty organizacji turnieju pokrywa wskazany organizator/organizatorzy turnieju. 



19. 30 listopada 2021r. upływa termin przesłania do WZHT i WGiD PZHT listy 30 
zawodników zgłoszonych do rozgrywek (wzór PZHT).  
20. Prosimy o zapoznanie się z przepisami gry w hali opublikowanymi na stronie 

PZHT. 

21. Terminarz rozgrywek oraz aktualna tabela będą publikowane na stronie  

internetowej www.wzht.pl w zakładce rozgrywki i aktualnościach. 

Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie ma prawo dokonania zmiany w 

regulaminie rozgrywek eliminacyjnych w przypadku publikacji decyzji  

Polskiego  Związek Hokeja na Trawie związanych z sytuacją sanitarno-

epidemiologiczną w Polsce. 

Stosowanie zasad higienicznych  drużyn biorących udział w turniejach 

zostanie określone odrębnym komunikatem przed rozegraniem każdego 

turnieju w porozumieniu z operatorem hali.  

 

 

Ze sportowymi pozdrowieniami 

 

Ewa Wybieralska 
Prezes WZHT 

 

 


