ZASADY ROZGRYWEK TRÓJMIEJSKIEJ LIGI HOKEJA NA LODZIE
O MISTRZOSTWO LIGI TLH W SEZONIE 2017/18
ZASADY OGÓLNE
§1
Celem rozgrywek Trójmiejskiej Ligii Hokeja j (TLH) jest:
a. Wyłonienie Mistrza TLH,
b. Uszeregowanie drużyn od miejsca 1 do 8,
c. Przygotowanie drużyn do rozgrywek w MPA.
§2
W rozgrywkach uczestniczyć mogą Drużyny będące członkami Stowarzyszenia TLH oraz
dopuszczone do rozgrywek przez Zarząd TLH na podstawie stosownej uchwały.
§3
Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek każdej Drużyny jest pisemne zgłoszenie do rozgrywek oraz
uiszczenie wpisowego na sezon 2017/18 na konto TLH.
Wysokość wpisowego za udział w rozgrywkach w sezonie 2017/18 zostaje ustalona w wysokości:
10 000,00 zł.
Terminarz wpłat wpisowego:
2 000 zł do 30.10.2017
2 000 zł do 30.11.2017
1 000 zł do 30.12.2017
2 000 zł do 30.01.2018
2 000 zł do 25.02.2018
1 000 zł do 15.03.2018
Wszystkie wpłaty wpisowego tylko na konto:
Trójmiejska Liga Hokeja
m Bank S.A.
46 1140 1065 0000 4851 0500 1001
Tytuł wpłaty: wpisowe do rozgrywek TLH
Brak terminowej wpłaty 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 samo
zostanie obciążone kosztami organizacyjnymi spowodowanymi odsunięciem drużyny od rozgrywek.
§4
1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek na formularzu TLH do dnia 14.10.2017
2. Zawodnicy zgłaszani są poprzez złożenie Zgłoszenia Składu Drużyny celem weryfikacji oraz
imienne Oświadczenie Woli, które musi być podpisane czytelnie przez zgłaszanego zawodnika /
wymagany formularz TLH/ do Sekretarza TLH. Brak czytelnie podpisanego Oświadczenia Woli
skutkuje nie dopuszczeniem zawodnika do rozgrywek, zawodnik jest traktowany, jako nie
uprawniony do gry, co skutkuje konsekwencjami regulaminowym wobec niego i drużyny, jaką
reprezentuje.
3. Składy drużyn mogą być uzupełniane do dnia zakończenia pierwszej rundy- do 30.11.2017 do
godziny 24:00.
4. W rozgrywkach TLH w sezonie 2017/18 wezmą udział drużyny, które zostaną rozstawione zgodnie
z wynikiem uzyskanym w sezonie poprzednim.

5. Ramowy terminarz rozgrywek - szczegółowy terminarz zostanie określony osobnym komunikatem.

Faza rozgrywek
Dwie Rundy zasadnicze każdy z
każdym 8 drużyn
Termin rezerwowy

Data

Ilość meczów

16.10.17 - 15.02.2018

56

19.02. – 22.02.2018

Play Off 8 drużyn ćwierćfinały 4
mecze
Play Off 4 drużyny półfinały x 2
mecze
Play Off 4 drużyny mecze o
rozstawienie do meczów o V i VII
miejsce x 2 mecze

26.02. - 01.03.2018

4

05.03. - 15.03.2018

4

05.03. - 15.03.2017

4

Mecze VII miejsce

19.03.2017

1

Mecze V miejsce

20.03.2017

1

Mecz o III miejsce

21.03.2017

1

Finał

23.03.2017

1

Przerwy w rozgrywkach:
23.12.2017 do 07.01.2018 Ferie Święta Bożego Narodzenia i Sylwester
29.01.2018 do 11.02.2018 Zimowe Ferie szkolne
§5
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach:
a. Faza pierwsza dwie rundy mecze "każdy z każdym", na podstawie wyników tych meczów
drużyny zostaną uporządkowane na miejscach 1-8. Mecze nie mogą kończyć się remisem i
ostateczny wynik będzie ustalany po serii rzutów karnych. Ilość meczów 56.
b. Faza druga rozpocznie się meczami ćwierćfinałowymi. Drużyny po fazie pierwszej zajmujące
miejsca od 1 do 8 tworzą pary ćwierćfinałowe: 4-5 mecz nr 57, 3-6 mecz nr 58, 2-7 mecz nr
59, 1-8 mecz nr 60.
Faza druga mecze półfinałowe:
Mecze nr 61 i 65, grają przegrany meczu nr 59 ( 2-7) z przegranym meczu nr 58 (3-6).
Mecze nr 62 i 66, grają przegrany meczu nr 60 (1-8) z przegranym meczu nr 57 (4-5)
Mecze nr 63 i 67, grają wygrany meczu nr 59 ( 2-7) z wygranym meczu nr 58 (3-6).
Mecze nr 64 i 68, grają wygranym meczu nr 60 (1-8) z wygranym meczu nr 57 (4-5)
Mecze półfinałowe są rozgrywane na zasadzie dwu meczu, liczą się bramki z obu meczów, w
wypadku remisu po drugim meczu, wyniki ustala się serią rzutów karnych.
Mecz o VII miejsce grają drużyny przegrywające mecze 61/65 i 62/66
Mecz o V miejsce grają drużyny wygrywający mecze 61/65 i 62/66
Mecz o III miejsce grają drużyny przegrywające mecz nr 63/67 i 64/68
Mecz o I miejsce grają drużyny wygrywające mecz 63/67 i 64/68

Mecze o miejsce w klasyfikacji końcowej są rozgrywane na zasadzie jednego meczu, w
wypadku remisu rozstrzyga seria rzutów karnych.
2. W wypadku przedłużenia meczu ponad 80 minut, czyli czasu wynikającego z wynajęcia
lodowiska na rozegranie meczu i obciążenia z tego tytułu organizatora rozgrywek przez GKS
Stoczniowiec, organizator jest uprawniony do obciążenia obu drużyn dodatkową kwotą
wpisowego do rozgrywek równowartości 50 % obciążenia po równo dla każdej drużyny.
§6
1. Punkty w rozgrywkach w sezonie 2017/2018 będą liczone wg następującej zasady:
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
3. Rzuty karne są wykonywane zgodnie z regulaminem PZHL, bez czyszczenia lodu.
§7
1. 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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z zapisem Regulaminu TLH.
2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, a drużyna gości
w strojach koloru ciemnego.
§9
Drużyna, której 2 spotkania w sezonie rozgrywkowym zostaną zweryfikowane, jako walkower,
zostanie automatycznie wykluczona z rozgrywek TLH bez prawa do zwrotu wpisowego.
§ 10
Drużyna, która w TLH zdobędzie:
a. Pierwsze miejsce - uzyskuje tytuł Mistrza Ligi TLH i otrzymuje puchar i złote medale,
oraz na jeden sezon przechodni puchar TLH,
b. Drugie miejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza TLH i otrzymuje puchar i srebrne medale,
c. Trzecie miejsce – otrzymuje puchar i o brązowe medale.
§ 11
Sekretarzem sprawującym nadzór nad rozgrywkami TLH w sezonie 2017/18 jest Pani Natalia Konicz.
Sędzią Głównym Ligi TLH w sezonie 2017/18 jest Pan Maciej Pachucki.
§ 12

Niniejsze zasady uzupełniają obowiązujący Regulamin Rozgrywek TLH, Regulamin Dyscyplinarny
oraz pozostałe uregulowania zatwierdzone przez Zarząd TLH.
§ 13
O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd TLH.
Zasady zatwierdzone Decyzją Zarządu TLH w dniu 13.10.2017.

Kalkulacja sezonu 2017/18 zatwierdzona przez Zarząd TLH.

