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Komunikat WZHT Nr 13/2021 

Treść: 

          Terminarz eliminacji Mistrzostw Polski juniorek młodszych 

           sez.2021/2022  Grupy A – runda jesienna. 

 

Kluby będące gospodarzem spotkań są zobowiązane do podania WZHT 

godzin i miejsca wszystkich spotkań w tej roli w terminie 14 dni do dnia 

rozpoczęcia rozgrywek. 

           

11.09.2021r.(sobota) 

nr 01  KS Hokej-Start-Brzeziny – AZS Politechnika Poznańska 

 

19.09.2021r.(niedziela) 

nr 02  KS Pomorzanin Toruń – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

 

25.09.2021r.(sobota) 

nr 03  KS Pomorzanin Toruń – KS Hokej-Start-Brzeziny 

 

02.10.2021r.(sobota) 

nr 04  KS Hokej-Start-Brzeziny – KS Pomorzanin Toruń 

nr 05  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – AZS Politechnika Poznańska 

 

09.10.2021r.(sobota) 

nr 06  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – KS Hokej-Start-Brzeziny 

nr 07  AZS Politechnika Poznańska – KS Pomorzanin Toruń 
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16.10.2021r.(sobota) 

nr 08  AZS Politechnika Poznańska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

 

23.10.2021r.(sobota) 

nr 09  KS Pomorzanin Toruń – AZS Politechnika Poznańska 

nr 10  KS Hokej-Start-Brzeziny – UKS SP 5 Swarek Swarzędz 

 

30.10.2021r.(sobota) 

nr 11  AZS Politechnika Poznańska – KS Hokej-Start-Brzeziny 

nr 12  UKS SP 5 Swarek Swarzędz – KS Pomorzanin Toruń 

 

 

WZHT informuje, że: 

1. Do rozgrywek można zgłosić zawodniczki urodzone w roku 2006, 2007, 2008 i  

    za zgodą WGiD PZHT max 4 zawodniczki rocznik 2009. Do protokołu 

    meczowego można wpisać maksymalnie 16 zawodniczek. 

    Zawodniczka rocznika 2009, która rozpoczęła rozgrywki w kategorii junior  

    młodszy nie może uczestniczyć w rozgrywkach młodziczek. 

    Nie ma możliwości wymiany zawodniczki na inną rocznika 2009. 

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 05.09.2021r. o 

     przesłanie do WZHT list  imiennych 30 zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek 

     wg wzoru PZHT wraz z PESELEM. Lista do pobrania na stronie internetowej 

     PZHT. 

     Wpisanie do protokołu zawodów zawodniczki nie zgłoszonej na liście lub 

     zawodniczki z rocznika innego niż uprawniony, będzie skutkowało przyznaniem 

     punktów w.o. drużynie przeciwnej i karą finansową w wysokości 500 zł. 

     Aby zawodniczka mogła grać w rozgrywkach prowadzonych przez WZHT 

     niezbędny jest  podpis rodzica pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

     Brak zgody uniemożliwia udział w zawodach. Zgoda ta dotyczy zawodniczek 

     nie zgłoszonych w ubiegłym sezonie w rozgrywkach WZHT i powinna być 

     przekazana do siedziby WZHT najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem 

     rozgrywek. 

4. Zawodniczki obowiązuje: 

     *  ważna licencja sportowca,  

     *  książeczka zdrowia ze zdolnością lekarską wydaną przez lekarza zgodnie z 

        Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 26.02.2019r.  

     * ur. w roku 2009 pisemna zgoda WGiD PZHT na grę  oraz wpis lekarza w 

       książeczce zdrowia o zgodzie na grę w kategorii juniorka młodsza. 

     * legitymacja szkolna lub dowód osobisty lub paszport 



5. Zmiana terminu spotkania jest możliwa po uzgodnieniu z WZHT, nie później niż 

    7 dni  przed planowanym spotkaniem. 

    Samowolna zmiana będzie skutkowała karą finansową w wysokości 200 zł. 

6. Wg Regulaminu rozgrywek do turnieju finałowego bezpośrednio awansują 

    drużyny, które po zakończeniu eliminacji w Grupie A zajmą I i II miejsce.  

    Drużyna, która zajmie III  miejsce w Grupie A  będzie uprawniona do 

    udziału w  jednym meczu barażowym, z którego najlepsza drużyna 

    awansuje do turnieju finałowego XXVIII OOM. Miejsce wskaże WGiD PZHT. 

7. O klasyfikacji końcowej decydują przepisy PZHT. 

8. Ryczałt sędziowski dla sędziego miejscowego wynosi 100 zł brutto i jest objęty 

    podatkiem 17% - nie obowiązuje zwolnienie z podatku osoby studiujące lub 

    uczące się. W przypadku braku sędziego miejscowego do ryczałtu zostanie 

    doliczona kilometrówka zgodnie z przepisami PZHT tj. w wysokości 0,65 zł 

    za 1 przejechany kilometr. 

    Obsady sędziowskiej dokonuje WZHT w porozumieniu z OZHT na terenie którego 

    rozgrywane są spotkania poza województwem wielkopolskim. 

9. Kluby zobowiązane są do przekazywania telefonicznie końcowego wyniku(i do 

    przerwy) smsem  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). Protokoły spotkań 

     rozgrywanych w województwie łódzkim i kujawsko-pomorskim winny zostać 

     wysłany na adres umieszczony na listowniku niniejszego Komunikatu. 

11.Wynik i aktualna tabela po każdej kolejce będzie dostępna na stronie WZHT  

      www.wzht.pl 

Z uwagi na zagrożoną sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z COVID-

19 należy dostosować się do warunków sanitarnych określonych przez 

gospodarzy obiektów i PZHT. 

W związku z tym, WZHT zastrzega sobie prawo dokonania zmian w terminarzu i 

Regulaminie spowodowanych decyzjami podjętymi przez PZHT oraz 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

Ze sportowymi pozdrowieniami 

Prezes WZHT 

Ewa Wybieralska 
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