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Komunikat WZHT Nr 08/2020 

Treść: 

    

 Dokończenie rozgrywek o Mistrzostwo Młodziczek WZHT sez.2019/2020. 

I turniej –   Dziewcząt  finałowy   długość trwania 2,5 godziny 

Organizator : UKS SP 5 Swarek Swarzędz i WZHT  

Data: 12.09.2020 (sobota) 

Miejsce: boisko SP 5 Swarzędz 

Zgodnie z zapowiedzią Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie zamierza 

dokończyć rozgrywki o Mistrzostwo Młodziczek WZHT sez. 2019/2020. W 

związku z tym zmieniono formułę rozgrywek w ten sposób, że: 

1. Chłopcy i dziewczęta nie grają w jednej grupie jak w rundzie jesiennej. 

2. Zmniejszono liczbę turniejów eliminacyjnych dla chłopców – 5, dla 

    dziewcząt -1. Turniej dziewcząt zostanie rozegrany na jednym boisku,  

    mecz po meczu. 

    Na skutek tego do rozegrania pozostały jeszcze 2 turnieje chłopców. 

3. Do klasyfikacji zaliczono wyniki spotkań rozegranych jesienią (chłopcy 

    osobno,  dziewczęta rozegrały tylko jedno spotkanie między sobą, które zostało  

    zaliczone do klasyfikacji po rundzie jesiennej) 

4. Tabela po rundzie jesiennej wygląda następująco: 

 AZS 

AWF 

Grunwald Politechnika Swarek Gry Punkty Bramki Miejsce 

AZS AWF         

Grunwald   2--2  1 1 2-2  

Politechnika  2--2   1 1 2-2  

Swarek         
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Zawody rozgrywane będą w obowiązujących na ten dzień obostrzeniach 

sanitarnych i epidemiologicznych określonych przez właściciela obiektu 

sportowego, Ustawą d.s. Tarczy antykryzysowej oraz zaleceniami PZHT 

opublikowanymi na stronie PZHT. 

TERMINARZ  ZAWODÓW       

NR GODZ BOISKO KTO Z KIM WYNIK SĘDZIA 

1. rozegrany jesienią   Grunwald  - Politechnika 2-2  

2 10.00 A Swarek - Politechnika   

3 10.30 A AZS AWF - Grunwald   

4 11.00 A Swarek  - Grunwald   

5 11.30 A Politechnika –AZS AWF   

6 12.00 B  AZS AWF - Politechnika   

 

Dla przypomnienia: 

Uprawnione do gry zawodniczki  urodzone w roku 2008, 2009 i 2010.    

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

2.Czas gry 1 x 25min.  

3.Obowiązkowe: 

  -  książeczki zdrowia 

  -  licencja sportowca  

  oraz szczęki na zęby.Brak ochraniaczy na zęby uniemożliwi udział w 

   zawodach. 

 

   Od dnia 01 marca 2019r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 28 lutego 

   2019r. nastąpiły zmiany w orzecznictwie do wydawania zdolności do gry. 

   Zgodnie z tym Rozporządzeniem dzieci i młodzież do 19 roku życia mogą 

   brać udział w zawodach ze zdolnością wydaną przez lekarza medycyny 

   sportowej lub lekarza pierwszego kontaktu. 

   Zdolność może być wydana maksymalnie na jeden rok (decyduje lekarz). 

 

4.Drużyny w składach do 12 osób na liście. Lista ta wg wzoru WZHT obowiązkowo 

   przesyłana jest do organizatora najpóźniej dzień przed datą rozegrania turnieju. 

5. Boisko - połowa -  55mx45,80m  , strefa strzelecka 14 metrów od linii końcowej  

    lub półkola.  

6.Niedozwolone  zagranie w obronie  w polu strzeleckim 



  – karna zagrywka  1x1   czas wykonania 6 sekund. 

7.System rozgrywek: 

7.1.Drużyny rozgrywają mecze każdy z każdym. 
 
7.2.O kolejności zajęcia miejsc w mistrzostwach decyduje tabela po  turnieju, 

zgodnie z przepisami PZHT. 

W związku z tym, że w większości drużyn grają zawodnicy młodsi niż 

uprawnieni, drużyny w klasyfikacji końcowej zajmują miejsce zgodnie z 

miejscem w tabeli. 

      7.3.Organizator  turnieju – klub  zapewnia  4 sędziów 

            boiskowych + osobę prowadzącą zawody oraz opiekę medyczną. 

           Koszt ich uczestnictwa w turnieju pokrywa Wielkopolski Związek Hokeja na 

           Trawie. 

     8.   W wodę pitną dla zawodniczek drużyny zaopatrują się we własnym 

           zakresie, dla sędziów klub-organizator turnieju. 

     9.  Dokumenty z turnieju(listy + wyniki końcowe) należy przesłać pocztą na 

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

           wzht.poznan@wp.pl. 

     10.  Wyniki i bieżąca klasyfikacja dostępna będzie na stronie internetowej 

            WZHT www.wzht.pl 

 

 

Z poważaniem 

 

Ewa Wybieralska 

Prezes WZHT 

http://www.wzht.pl/

