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Komunikat WZHT Nr  27/2022 

 

Treść:   
                 Halowe  Mistrzostwa Młodziczek  WZHT sez. 2022/2023. 

  

Do Halowych Mistrzostw Młodziczek WZHT sez. 2022/2023 zgłosiły się 4 drużyny
   
1. UKS SP 5 Swarek Swarzędz  
2. KS AZS AWF Poznań 
3. AZS Politechnika Poznańska     
4. KS Lipno Stęszew     
 

 

Obowiązujące zasady: 

1. Mistrzostwa rozgrywane systemem każdy z każdym X 3 – łącznie 12 meczów 
podzielonych na 3  turnieje, każdy  turniej 4 mecze, każda drużyna rozgrywa 2  
mecze. Proponowane miejsce i daty rozegrania zostały podane niżej – do 
potwierdzenia. 
Każda z drużyn bierze udział w 3 turniejach. 
Obowiązuje protokół meczowy prowadzony zgodnie z przepisami. 
Spotkanie może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym. 

 3. Czas gry spotkania  4 kwarty x 7,5 min. 
     Między 1 i 2 kwartą oraz 3 i 4 kwartą -  1 minuta przerwy  
     Między 2 i 3 kwartą – 3 minuty przerwy 



    Czas nie jest zatrzymywany po przyznaniu karnego strzału rożnego. 
4. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw na podstawie tabeli końcowej -  zgodnie z  
    przepisami PZHT po rozegraniu wszystkich 3  turniejów. 
5. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tabeli końcowej zostaje Halowym 
    Mistrzem Młodziczek WZHT. 
6. Drużyna gra w składzie 12 osób , na boisku występuje  5 zawodników  
     w polu + 1 bramkarz albo 6 zawodników z pola. 
7.  W składzie nie jest dopuszczony udział chłopca. 
8.  Roczniki uprawnione do gry: 2010 i młodsze –  bezwzględne stosowanie się 
     klubów, roczniki starsze nie będą dopuszczane do zawodów – udział w 
     Mistrzostwach jako niesklasyfikowany czy poza konkursem nie jest  
     możliwy.  
9  Warunkiem udziału w zawodach jest ważna licencja sportowca wydana  przez 
     PZHT, zdolność lekarska wydana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
     Przed rozpoczęciem zawodów oba dokumenty zostaną sprawdzone przez 
     sędziego stolikowego i sędziów. Zawodniczka nie posiadająca ważnych 
     obu dokumentów nie zostanie dopuszczona do gry. 
     Nieodzownym dokumentem jest lista zawodników biorących udział w 
     zawodach. Listę tą organizator jest zobowiązany przed turniejem przekazać 
     do WZHT a przed turniejem do organizatora  turnieju. 
     W przypadku braku listy najpóźniej 2 dni przed turniejem drużyna zostanie 
     ukarana w.o. i karą finansową w wysokości 200zł za każde rozegrane 
     spotkanie w turnieju. 
10. Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami gry za wyjątkiem 
      wykonywania i obrony krótkich strzałów rożnych.  
      Nie bronimy krótkich rogów, a drużyna której przyznano krótki strzał rożny do 
      jego wykonania wykorzystuje maksymalnie trzech zawodników : pierwszego do 
      wypchnięcia piłki z linii końcowej, drugiego do zatrzymania pchniętej piłki i 
      trzeciego do pchnięcia na bramkę. Pchnięcie  wykonujemy raz,  bez możliwości 
      tzw. „dobitki”. 
      Niedozwolone jest wybieganie bramkarza a dopuszczalne jest jedynie 
      wyjście krok do przodu, przed bramkę. Zawodnik pchający piłkę na bramkę  
      nie może robić zwodu – przyjmuje piłkę i pcha bezpośrednio na bramkę. 
11. Przypominamy o obowiązku posiadania szczęki i ochraniaczy na nogi. Ich brak 
      spowoduje nie dopuszczenie do zawodów. 
12. Wysokość ryczałtu sędziowskiego zostanie podany niezwłocznie po 
       opublikowaniu stawki przez Wydział Sędziowski PZHT. 
13. Obsady sędziowskiej dokonuje WZHT, sędziego stolikowego dokonują 
       organizatorzy turnieju. 
       Organizator turnieju jest zobowiązany po rozegraniu zawodów przesłać skan lub 
       zdjęcie wyników turnieju, a dokumenty niezwłocznie przekazać do WZHT 
       poprzez osobę do tego uprawnioną przez WZHT. 
14.  Koszty organizacyjne I i II turnieju ponoszą wskazani przez WZHT organizatorzy. 
15.  Koszty organizacyjne III turnieju(ostatniego) pokrywa WZHT. 



16. WZHT pokrywa koszty medali.  
      Komplet – 14 medali. 
17. W wodę pitną dla zawodników drużyny zaopatrują się we własnym zakresie 
      na swój użytek. Klub – organizator w wodę zaopatruje sędziów. 

 
Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie ma prawo dokonania zmiany w 
regulaminie rozgrywek w przypadku publikacji decyzji  Polskiego  Związku 
Hokeja na Trawie związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w 
Polsce. 

               

              

                                   Terminarz spotkań 

I turniej – nie potwierdzony 

Organizator: UKS SP 5 SWAREK SWARZĘDZ/AZS Politechnika Poznańska 
Miejsce: Swarzędz/Poznań 
Data: 10.12.2022r.(sobota) 

     

NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIOWIE 
1 10.00 SWAREK – AZS PP   
2 10.50 AZS AWF - LIPNO   
3 11.50 LIPNO – AZS PP   
4 12.40 SWAREK - AZS AWF   
 

 

II turniej – nie potwierdzony 

Organizator:  KS LIPNO/AZS AWF 
Miejsce:  Stęszew/Poznań   
Data: 21 lub 22.01.2023r. 

               
     
NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIOWIE 
5 10.00 LIPNO - SWAREK   
6 10.50 AZS PP – AZS AWF   
7 11.50 AZS PP - SWAREK   
8 12.40 LIPNO – AZS AWF   
    

 



III turniej 

Organizator: WZHT 
Miejsce: do ustalenia 
Data: 18.02.2023r.(sobota)   

 

NR GODZ KTO Z KIM WYNIK SĘDZIOWIE 
1 10.00 AZS PP - LIPNO   
2 10.50 AZS AWF - SWAREK    
3 11.50 SWAREK - LIPNO   
4 12.40 AZS AWF – AZS PP   
 

ok.13.15 zakończenie turnieju, Mistrzostw 

 

 

Ze sportowymi pozdrowieniami 

 
Ewa Wybieralska 
Prezes WZHT 

 

  

             

 

 

     
 


