Regulamin Rozgrywek
Trójmiejskiej Ligii Hokeja

Postanowienia ogólne
Organizator Rozgrywek
Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Trójmiejska Liga Hokeja zarejestrowane w Rejestrze
Stowarzyszeń KRS 0000448644, z siedzibą w Gdańsku.
Władze Ligi
Zarząd Stowarzyszenia Trójmiejska Liga Hokeja jest stroną w zawieraniu stosownych umów
i porozumień we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek TLH. Zarząd prowadzi
wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z prowadzenia rozgrywek TLH. Zarząd TLH ustanawia
Zasady Rozgrywek ustala ich system, na dany sezon oraz określa ich kalendarz.
Zarządu TLH odpowiada za organizację meczów oraz weryfikację zawodników, rozliczenia, sprawuje
bieżący nadzór nad ich przebiegiem, do tych czynności Zarząd może delegować wybraną osobę ze
swego składu. .
Rada Ligi
Radę Ligi stanowią przedstawiciele drużyn – po jednym z każdego zespołu uczestniczącego
w rozgrywkach TLH, będących członkami Stowarzyszenia TLH oraz drużyn nie zrzeszonych . Rada
Ligi pełni funkcję doradczą w stosunku do działań Zarządu TLH. Ma prawo wprowadzać tematy na
obrady Zarządu oraz wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu TLH w określonej sprawie.
Skład Rady Ligi jest ustalany co roku i ogłaszany przez Zarząd TLH. Każda drużyna w Radzie Ligi ma
jeden głos.
Sędzia Główny Ligi
Zarząd powołuje na funkcję Głównego Sędziego Ligi licencjonowanego sędziego Hokeja na Lodzie.
Sędzia Główny rozstrzyga wszelkie spory na tle regulaminowym, orzeka wymiar kar większych,
dokonuje interpretacji przepisów do konkretnych zdarzeń.
Sędzia Główny odpowiada za obsadę sędziowską meczów.
Sędzia Główny Ligi uczestniczy w zebraniach Zarządu TLH z głosem doradczym w sprawach
związanych z zakresem jego odpowiedzialności.
Patronat
Patronem rozgrywek jest GKS Stoczniowiec Gdańsk oraz Polski Związek Hokeja na Lodzie.

Główne postanowienia regulaminu
§1
Zgłoszenia drużyn, wpisowe i wykluczenia z rozgrywek
1. Terminy zgłaszania składów Drużyny do rozgrywek Trójmiejskiej Ligi Hokejowej określa
Zarząd w Zasadach Rozgrywek na dany sezon.
2. Przystąpienie drużyn do Ligi i ich udział w rozgrywkach jest dobrowolny i uzależniony od
wniesienia opłaty od wpisania drużyny do Ligi, której wysokość ustalana jest każdorazowo
przez Zarząd. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek TLH – załącznik nr 3.
3. Zarząd określa wzory dokumentów i deklaracje zgłoszeniowe. Tylko takie wzory obowiązują
drużyny i będą akceptowane przez Sekretarza Zarządu TLH.
4. Podstawowym dokumentem zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek jest Oświadczenie Woli
załącznik nr 1 do regulaminu złożone do Zarządu TLH. Jego brak lub nie złożenie pod nim
czytelnego podpisu skutkuje dla zawodnika, nie dopuszczeniem do gry w meczach TLH,
mimo jego wcześniejszego zgłoszenia i pozytywnej weryfikacji.
5. Zarząd określa wysokość wpisowego do rozgrywek, jego wysokość może być różna dla
drużyn przynależnych do Związku TLH oraz pozostałych drużyn dopuszczonych do
rozgrywek.
6. Brak terminowej wpłaty wpisowego powoduje walkowery oraz odsunięcie drużyny od
rozgrywek, do czasu uregulowania zaległości przez drużynę. Dotychczas wpłacone kwoty
wpisowego nie podlegają zwrotowi. TLH będzie mogła dochodzić zapłaty pozostałych
zobowiązań od drużyny, jeżeli TLH zostanie obciążone kosztami organizacyjnymi dalszego
prowadzenia rozgrywek bez udziału odsuniętej drużyny od rozgrywek.
§2
Składy drużyn, zawodnicy, weryfikacja
1. Zgłoszony skład drużyny obowiązuje do końca sezonu tzn. nie ma żadnych możliwości
transferów do innych drużyn. W dniu zgłoszenia drużyny należy złożyć kopie składu do
organizatora w celu weryfikacji zawodników. Czas weryfikacji zawodników przez drużyny
uczestniczące w TLH jest ciągły i trwa przez cały czas rozgrywek TLH. Zastrzeżenia co do
przeszłości zawodników muszą być zgłaszane na piśmie do Zarządu.
a. Zgłoszenie Składu do rozgrywek i weryfikacji- załącznik nr 2.
b. Zmiany - uzupełnianie składów są możliwe do końca I rundy, po tym terminie nie będą
uwzględniane żadne zmiany składów drużyn występujących w TLH.
c.

Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek w okresie uzupełniania składów musi odbyć się
poprzez dopisanie go do składu poprzez wypełnienie i złożenie do Zarządu w terminie
określonym w punkcie b załącznika nr.2, oraz złożenie podpisanego przez zawodnika
Oświadczenia Woli – załącznik nr1, który musi zostać złożony najpóźniej przed pierwszym
meczem takiego zawodnika.

2. W drużynie może być zgłoszonych max. 30 zawodników.
3. Zawodnik może być zgłoszony wyłącznie do jednej drużyny TLH. Wszyscy zgłoszeni do
meczu zawodnicy muszą być obecni w boksie w celu weryfikacji.
4. Zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie i mieć ukończone 15 lat (niepełnoletni
zawodnik musi mieć zgodę na grę obojga opiekunów prawnych).

5. Zawodnik obcokrajowiec może uzyskać indywidualną zgodę na udział w rozgrywkach po
rozpatrzeniu wniosku drużyny, w której ma występować przez Zarząd TLH. Zawodnik
obcokrajowiec będzie weryfikowany przez władze ligi poprzez sprawdzenie jego przeszłości
hokejowej w PZHL. W przypadku, gdy taki zawodnik będzie na liście rodzimej federacji
hokejowej, czy też nie, będzie traktowany jako junior i będzie podlegał dalszej weryfikacji pod
kątem przeszłości hokejowej. W przypadku uczestniczenia w rozgrywkach ligowych na
szczeblu ogólnokrajowym seniorskim – nie będzie dopuszczany do rozgrywek TLH. Jeżeli
taki fakt zostanie ujawniony w trakcie rozgrywek, a taki zawodnik brał udział we
wcześniejszych meczach, zostaną one zweryfikowane jako walkower. W celu weryfikacja
zawodnika kandydat wypełnia załącznik nr 4 do regulaminu.
6. Zawodnik z przeszłością hokejową w rozgrywkach juniorskich CLJ musi mieć przerwę od
ostatniego swojego występu w tychże rozgrywkach wynoszącą min 5 lat. Zawodnik, który
uprawiał hokej na poziomie rozgrywek: młodzików lub juniorów młodszych nie musi mieć
przerwy i może być zgłoszony do ligi TLH od razu po zakończeniu bieżącego sezonu
rozgrywek, w którym brał udział.
7. Kryteria dopuszczenia zawodników do gry w TLH:
a. Nie dopuszcza się do gry w TLH zawodnika kategorii Senior i Junior, grających
kiedykolwiek w zespołach ekstraligi i I ligi, jako pierwszej grupy rozgrywkowej .
b. Dopuszcza się do gry bramkarza z przeszłością ekstraligową, jeżeli będzie grał na pozycji
zawodnika w polu.
c. Dopuszcza się do gry zawodnika z pola z przeszłością ekstraligową, jeżeli taki zawodnik
będzie grała na pozycji bramkarza.
d. Dopuszcza się do gry zawodnika amatora grającego w ramach rozgrywek II ligi pod
auspicjami PZHL od roku 2011.
e. Dopuszcza się do gry kobietę uczestniczącą w rozgrywkach PLHK od wieku 15 lat..
f. Dopuszcza się do gry zawodnika kategorii Junior, który brał udział w rozgrywkach CLJ
PZHL i nie kontynuował gry w zespołach na 2 poziomie rozgrywkom po zakończeniu
wieku Juniora.
g. Dopuszcza się do gry zawodnika kategorii Junior, który brał udział w rozgrywkach 2
poziomu / II, I liga PZHL/ i nie kontynuował gry w tych zespołach na 2 poziomie
rozgrywkowym po zakończeniu wieku Juniora.
h. Dopuszcza się do gry zawodnika kategorii Junior o którym mowa w punkcie f i g, jeżeli
od jego ostatniego występu w rozgrywkach CLJ, II, I Ligi rozgrywek PZHL minęło 5 lat.
i. Zawodnik kategorii Junior Młodszy biorący udział w rozgrywkach CLJ oraz 2 poziomu II i I
Ligi PZHL podlega wyżej wymienionym zapisom dotyczącym zawodnika kategorii Junior.
8. Kategorie wiekowe o których mowa w regulaminie określane są według poniższego wzoru
jako przykład dla roku 2016:
Juniorzy 17 – 20 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.1996 – 31.12.1999)
Juniorzy młodsi 16 – 18 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.1998 – 31.12.2000)
Młodzicy 15 – 16 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.2000 – 31.12.2001)
9. W każdym meczu może grać ograniczona ilość zawodników, którzy są wymienieni w
paragrafie 2 punkt 7 podpunkt f i g, resztę zawodników muszą stanowić amatorzy - pod
pojęciem amatora rozumiemy zawodnika, który nie brał udziału w rozgrywkach hokeja na
lodzie na poziomie centralnym / CLJ/ organizowanym przez PZHL po rozpoczęciu 16 roku
życia.
10. Proporcjonalnie kształtuje się to odpowiednio tak, że jeżeli do meczu zgłoszonych jest od 6 do
9 zawodników to w składzie może być max. 3 byłych juniorów, jeżeli jest od 10 do 14
zawodników to może być max. 4 byłych juniorów, a jeżeli od 15 do 21 zawodników to max.
5 byłych juniorów.
11. W wypadku ujawnienia dokumentów świadczących o złożeniu nieprawdziwego Oświadczenia
Woli w części dotyczącej przeszłości hokejowej i stwierdzenie faktu nie spełnienia wymagań
zapisów określonych w niniejszym paragrafie punkcie 7 Regulaminu TLH Zarząd TLH jest
uprawniony do:
a. odsunięcia takiego zawodnika od udziału w rozgrywkach TLH
b. weryfikacji 4 ostatnich meczów w których brał dany zawodnik udział jako walkowery

jeżeli taka sytuacja zaistnieje w czasie fazy play off rozgrywek, zawodnik jest odsunięty
od gry, drużyna gra dalej. Na taką drużynę w następnym sezonie nałożona jest kara
odjęcia punktów – 3 pkt. za każdy mecz w fazie play off z udziałem takiego zawodnika.
12. Weryfikacji dokonuję się na podstawie oryginału lub kopii protokołu meczowego, informacji
otrzymanej z PZHL potwierdzającej udział danego zawodnika w meczach. W wypadku
sytuacji spornej ostateczną decyzję o negatywnej weryfikacji takiego zawodnika podejmuje
Zarząd TLH.
13. Osoba uzyskująca wiedzę/dokumentację dotyczącą przeszłości zawodnika grającego w TLH
jest zobowiązany do natychmiastowego ujawnienia takiego faktu.
c.

§3
Mecze, kary
1. Regulamin rozgrywania meczy:
a. Mecze są rozgrywane zgodnie z przepisami PZHL
b. Czas trwania meczu to 3 tercje po 15 minut czasu zatrzymywanego, Przerwa 5 minut
lub mniej – wg decyzji sędziego.
c.

Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać minimum sprzętowe: kask
z prawidłowym zapięciem, rękawice, nałokietniki i nagolenia (brak reszty sprzętu jest
indywidualną sprawą zawodnika i nie będzie wpływać na ocenę gry przez sędziów).
Elementy sprzętu muszą być zakryte przez koszulkę i getry.

d. Zespół występuje w jednakowych koszulkach z numerem. Gospodarz spotkania
w koszulkach jasnych, goście w koszulach ciemnych.
e. W spotkaniach TLH mogą występować drużyny składające się z zawodników
amatorów w liczbie maksymalnej 20+2 i minimalnej 5+1.
f.

Wszystkie kary obustronne są liczone poza zegarem, a zawodnik opuszcza boks kar
w przerwie w grze najbliższej po zakończeniu czasu kary. W sytuacji, gdy jedna kara
kończy się w krótkim okresie czasu po innej karze, to drugi zawodnik nie może wyjść
z boksu kar dopóki sędzia techniczny go nie wypuści. Zawodnik w takim wypadku
samodzielnie opuszczający boks kar jest karany dodatkowo karą mniejszą.

2. Kary:
•
•
•
•
•
•

2 minuty – kara mniejsza, kara mniejsza techniczna
5 minut – kara większa
10 minut – kara za niesportowe zachowanie
KMNZ – kara meczu za niesportowe zachowanie
KM – kara meczu
RK – rzut karny

a. Zakaz gry ciałem – za zagranie ciałem nakładana będzie kara mniejsza. Zakaz
uderzania krążkiem z tzw. "klepy"(tj. uderzenie krążka kijem, gdzie łopatka kija została
uniesiona powyżej kolana) – wznowienie w strefie drużyny, której zawodnik zawinił.
Jeżeli kapitanowie obu drużyn zgłoszą sędziemu przed meczem chęć gry z „klepki”
wówczas punkt "a "nie obowiązuje.
3. Kary większe:

a. Zawodnik ukarany kara większą (5 min.), automatycznie zostaje ukarany KMNZ.
W przypadku nałożenia kary większej (5 min.) plus kary meczu za niesportowe
zachowanie wynikającej z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:
119 ii, 121 ii, 122 iv, 123 ii, 124 ii.2, 125 iii, 127 ii, 139 ii, 141 vii, 143 iii, 146 iii, 150 vii.,
153 ii, 156 i., 158 i., 159 iii, 159 iv, 159 vi, 161 ii, 167 iv,, 169ii.2, iii. - pierwsze tego
typu przewinienie w sezonie nie powoduje odsunięcia zawodnika od udziału w
następnym meczu.

Każde następne przewinienie wynikające z w/w artykułów wyklucza automatycznie
gracza z udziału w następnym meczu i tak : drugie – 1 mecz, trzecie – 2 mecze,
czwarte i więcej – 3 mecze.
Zawodnik ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w
hokeja na lodzie: 119 ii. – rzucenie na bandę, 122 iv– natarcie, 125 iii - podcięcie, 127
ii – atak kijem trzymanym oburącz, 139 ii – atak łokciem, 141 i., vii., viii.,,ix., - bójka na
pięśc lub ostrość, 143 iii. – atak wysoko uniesionym kijem, 146 iii. – zahaczanie, 150
vii., 153 ii - atak kolanem, 159 iii., iv – uderzanie kijem, 167 iv. – spowodowanie
upadku przeciwnika, 169 ii.3, 169 iii., 219 i., iii. jest automatycznie zdyskwalifikowany
na dwa kolejne mecze mistrzowskie. Zawodnik ukarany karą meczu wynikającą z
następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 121 ii., iii. – atak trzonkiem
kija, 123 iii. – atak z tyłu, 124 ii.3, iii. – atak w okolice głowy lub szyi, 142 i. – uderzenie
głową, 160 i., 161 ii., iii. – kłucie końcem kija, jest automatycznie zdyskwalifikowany na
trzy kolejne mecze mistrzowskie.
Zawodnik lub funkcjonariusz drużyny ukarany karą meczu wynikającą z następujących
przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 118 i. - gryzienie, 142 i. - uderzenie głową,
152 i. – kopnięcie przeciwnika, 168 vi.2, 3 jest automatycznie zdyskwalifikowany na
cztery kolejne mecze mistrzowskie. Zawodnik lub funkcjonariusz drużyny ukarany
karą meczu wynikającą z następujących przepisów gry IIHF dot. gry w hokeja na
lodzie: 116 v.1,2, 140 i., 162 i., ii., 168 vi.1, – atak na osobę rzędową, opluwanie
kogokolwiek, jest automatycznie zdyskwalifikowany na sześć kolejnych meczów
mistrzowskich.
Zawodnik lub funkcjonariusz drużyny ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie
się wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 116 iv.1,
141 viii., ix., x., 154 iii., iv., 165 i., 168iv.1,2, 164 i., 178 ii. jest automatycznie
zdyskwalifikowany w następnym meczu mistrzowskim.
Zawodnik ukarany dwukrotnie w jednym spotkaniu karą za niesportowe zachowanie
się (10 minut) co spowodowało automatycznie nałożenie kary meczu za niesportowe
zachowanie jest automatycznie zdyskwalifikowany w następnym meczu mistrzowskim.
W przypadku kolejnej kary meczu lub kary meczu za niesportowe zachowanie się w
danym sezonie rozgrywkowym kara dyskwalifikacji automatycznie wzrasta: - za
drugim razem o dwa mecze mistrzowskie, - za trzecim razem o trzy mecze
mistrzowskie, - za czwartym i kolejnym razem o cztery mecze mistrzowskie.

b. Zawodnik, który otrzyma karę 10 minut po raz drugi w sezonie, jest automatycznie

c.
d.

e.
f.

odsunięty od udziału w jednym spotkaniu. Każda kolejna kara 10-minutowa
w danym cyklu rozgrywkowym powoduje automatycznie odsunięcie od udziału
w dwóch kolejnych spotkaniach.
W orzekaniu kar mają zastosowanie taryfikatory kar PZHL, bez kar finansowych.
W przypadku rażącego naruszenia przepisów gry w hokeja na lodzie oraz
niesportowego zachowania, sędzia główny spotkania sporządza raport, na podstawie
którego Zarząd TLH ma prawo podjąć dodatkowe sankcje w stosunku do
zawiniającego zawodnika, do wykluczenia z ligi włącznie.
Faule brutalne sędziowie będą karać z całą surowością – karą meczu włącznie. Kary
za niesportowe zachowanie będą traktowane bardzo surowo z wykluczeniem sprawcy
z rozgrywek TLH włącznie.
Zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji dyskwalifikującej w terminie 5 dni
roboczych od jej ogłoszenia i przedstawić Zarządowi TLH okoliczności, które ten
powinien wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu odwołania.

§4
Sędziowanie, punktacja

1. Sędzia Głównym Ligi TLH jest powoływany przez Zarząd na dany sezon.
W kwestiach spornych dotyczących kar i przewinień. Sędzia Główny Ligi ustala wysokość kar
nakładanych na zawodnika lub drużynę.
Mecze będą sędziowane przez dwóch sędziów, dopuszcza się rozegranie meczu w obsadzie
jednego sędziego w wypadkach losowych.
Sędziowie będą wyznaczani przez Sędziego Głównego TLH.
2. Sędzia zawodów wyposażony będzie w alkomat. Pozytywny wynik testu (powyżej 0,2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu) lub nie poddanie się do kontroli wyklucza zawodnika
z udziału w zawodach. Powtórzenie się tego zdarzenia spowoduje zawieszenie zawodnika do
końca sezonu przez Zarząd TLH i indywidualną karę finansową dla zawieszonego
zawodnika).
3. Jakiekolwiek zmiany składu podczas trwania meczu skutkują nałożeniem na drużynę kary
mniejszej. W przypadku strzelenia bramki przez zawodnika, który nie był wpisany do protokołu
meczowego, bramka zostaje uznana, ale na drużynę nakładana będzie kara mniejsza.
Kapitan drużyny musi w takim wypadku bezzwłocznie uzupełnić skład z sędzią stolikowym.
4. Przed rozpoczęciem każdego meczu drużyna składa u sędziego zawodów listę zawodników
zgłoszonych do meczu. Na 5 minut przed rozpoczęciem rozgrzewki drużyna ma obowiązek
poddać się weryfikacji. Zawodnicy zgłoszeni w stroju do gry na lodzie zgodny z regulaminem
mają obowiązek stawić się na żądanie w wyznaczonym boksie.
5. Sędzia techniczny lub osoba wyznaczona dokonuje weryfikacji i dopuszcza zawodników do
udziału w grze.
6. Niedopełnienie któregoś z punktów regulaminu dyskwalifikuje udział drużyny lub zawodnika
w meczu (nieprawidłowości i zażalenia, co do składu drużyny przeciwnej należy zgłosić
sędziom lub organizatorowi przed meczem, w trakcie gry lub do 30 minut po meczu - inne nie
będą rozpatrywane). Każdy z zawodników winien posiadać przy sobie dowód tożsamości
i okazać go na wezwanie w spornych sprawach, co do składu drużyny.
7. Kolejność rozgrywania meczów drużyny dostaną na piśmie od organizatora przed
rozpoczęciem każdej z rund. O terminach poszczególnych meczy drużyny zobowiązane są
informować się u organizatora w pierwszym tygodniu miesiąca. Terminarz jest ścisły
i nieodwołalny. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany terminu rozegrania jakiegokolwiek meczu
z winy organizatora, to organizator będzie zobowiązany poinformować drużyny i ustalić nowy
termin. Istnieje możliwość przełożenia terminu meczu przez drużynę (przypadek losowy),
minimum 14 dni przed terminem rozpoczęcia ustalonego w harmonogramie meczu, jeżeli
uzyska zgodę drużyny przeciwnej oraz obie zainteresowane drużyny potwierdzą zgodę
u organizatora, a także uzgodni następny termin z organizatorem, a ponad to mecz musi
rozegrać w czasie trwania danej rundy. W przeciwnym wypadku zaległy mecz będzie
potraktowany jako walkower dla drużyny, która odłożyła rozegranie meczu w terminie. Z
wyłączeniem zmiany terminów meczów spowodowanych decyzjami właściciela obiektu na
jakim prowadzone są rozgrywki.
8. O kolejności zajętych miejsc w TLH będą decydowały zdobyte punkty, następnie ilość
punktów i bramek w bezpośrednich pojedynkach, a następnie różnica zdobytych i straconych
bramek oraz większa ilość strzelonych bramek.
9. Punkty przyznane zostaną za:
a. Zwycięstwo w czasie regulaminowym: 3 punkty
b. Zwycięstwo po rzutach karnych: 2 punkt
c. Przegrana po rzutach karnych: 1 punkt
d. Przegrana w czasie regulaminowym: 0 punktów
10. W meczach rozstrzygających fazy play-off w wypadku remisu decydują rzuty karne,
wykonywane zgodnie z regulaminem PZHL, bez czyszczenia lodu.
11. Na zakończenie rozgrywek przewidziane są puchary dla wszystkich drużyn według zajętego
miejsca w końcowej tabeli oraz dla trzech najlepszych zespołów indywidualnie dla każdego z
zawodników medale. Organizator zapewnia do 25 kompletów medali dla drużyny.

12. Odwołania od decyzji regulaminowych w kwestiach spornych rozpatrywane będą przez
Zarząd TLH,
13. Każda drużyna musi być ubezpieczona minimum od nieszczęśliwych wypadków,
odpowiedzialności cywilnej, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje
i uszkodzenia ciała, szkody na obiekcie, szkody na mieniu osób trzecich, powstałe w trakcie
trwania rozgrywek TLH.
14. W przypadku dokonania szkód przez zawodników biorących udział w rozgrywkach TLH na
obiekcie hali Olivia, którymi zostanie obciążony organizator jest równoznaczne
z obciążeniem drużyny, z których pochodzą sprawcy. Drużyna zostanie obciążona pełnymi
kosztami likwidacji tychże szkód. Brak uregulowania należności z tego tytułu powoduje
odsunięcie drużyny od rozgrywek w TLH i przepadek wpłaconej kwoty wpisowego.
15. Krążki (minimum 25) na rozgrzewkę musi zapewnić GOSPODARZ meczu, czyli drużyna,
która w terminarzu zapisana jest w kolumnie po lewej stronie.

Załączniki do regulaminu i przepisów.
•

Załącznik nr 1: Oświadczenie Woli,

Załączniki 1 musi być sporządzone w jednym egzemplarzu i dostarczony do Sekretarza Zarządu Ligi
przed pierwszym meczem danego zawodnika w sezonie. Załącznik nr 1 Oświadczenie Woli musi
posiadać oryginalny czytelne podpisy pod rygorem nie dopuszczenia do gry zawodnika, jako nie
uprawnionego.
Oświadczenie Woli służy jednocześnie jako oświadczenia o przeszłości sportowej zawodników,
odpowiedzialności zawodników oraz w przypadku zawodników niepełnoletnich - za zgodę rodziców
lub opiekunów na grę w lidze.
•

Załącznik nr 2: Zgłoszenie Składu - pełna lista imienna zawodników zgłoszonych do TLH
celem weryfikacji, która musi zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. nr PESEL dla obcokrajowca data urodzenia
c. status zawodnika.
Statusem określa się przeszłość sportową zawodnika – w przypadku występowania przez
niego w rozgrywkach juniorskich należy wpisać „JUNIOR” jeżeli nie uczestniczył w tychże
rozgrywkach należy wpisać “AMATOR” w przypadku zawodnika obcokrajowca wpisać należy:
„OBCOKRAJOWIEC”

•

Załącznik nr 3: Zgłoszenie drużyny do rozgrywek TLH.

•

Załącznik nr 4: Dane zawodnika zagranicznego do weryfikacji.

•

Załącznik nr 5: Zgłoszenie składu do meczu - będący listą zawodników zgłaszanych do
danego meczu.
Lista musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, numer na koszulce, w której zawodnik będzie
grał w meczu, status zawodnika oraz miejsce, w które będą wpisywane punkty za bramki
i asysty oraz kary.

Załączniki od 1 do 5 funkcjonują według określonego wzoru i tylko takie będą honorowane przez
Sekretarza Zarządu Ligi oraz sędziów technicznych.

Regulamin zmodyfikowany zgodnie decyzjami Zarządu w dniu 05.12.2016 roku.

