
REGULAMIN ROZGRYWEK PLHK O MISTRZOSTWO POLSKI SEZON 2016 / 2017

§1

Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Hokeja na Lodzie ( PZHL).

§2

1. Celem rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet ( PLHK) jest wyłonienie Mistrza Polski Kobiet w 
hokeju na lodzie. 
2. Drużyna, która w PLHK zdobędzie:
a) pierwsze miejsce - uzyskuje tytuł Mistrza Polski i otrzymuje na własność puchar i 30 medali,
b) drugie miejsce - uzyskuje tytuł Wicemistrza Polski i otrzymuje na własność puchar i 30 medali,
c) trzecie miejsce - otrzymuje na własność puchar i 30 medali.

§3

1.Rozgrywki są przeprowadzane przez WGiD PZHL na podstawie regulaminu i terminarza 
zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.
2. Ponadto obowiązują Regulamin Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na 
lodzie, pozostałe Regulaminy i Taryfikator Opłat PZHL.

§4

1. W rozgrywkach sezonu 2016/2017 uczestniczy 7 zespołów:

TMH POLONIA BYTOM
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK
MUKS NAPRZÓD JANÓW
SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY
UKHK UNIA OŚWIĘCIM
KOZICE POZNAŃ
KS CRACOVIA 1906

§5

Rozgrywki zostaną przeprowadzone następującym systemem:
 
I Faza: cztery rundy, każdy z każdym.Mecze rozgrywane systemem sobota/niedziela. 

II Faza: play off          I runda 
Zespół, który zajmnie I miejsce po rundzie zasadniczej – pauza
Pozostałe zespoły rozegrają spotkania: 2-7, 3-6, 4-5
Dwumecz. Gospodarzem pierwszego meczu drużyna niżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej.
Zwycięzca meczu otrzymuje 3pkt, po dogrywce bądź karnych – zwycięzca 2pkt, przegrany 1pkt. W
przypadku uzyskania tylu samych punktów liczy się stosunek bramek.

III Faza: półfinały

Zespół z miejsca 1-szego po rundzie zasadniczej tworzy parę z zespołem najniżej sklasyfikowanym 
po rundzie zasadniczej, który wygrał swój dwumecz w I rundzie play off. Gra toczona jest do 
dwóch zwycięstw.
Gospodarzem pierwszego meczu niżej sklasyfikowana drużyna po rundzie zasadniczej.



IV Faza: Finały oraz mecze o trzecie miejsce
Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna z niższego miejsca w tabeli po pierwszej fazie 
rozgrywek. Gra toczona jest do dwóch zwycięstw.

Terminarz rozgrywek PLHK w sezonie 2016/2017 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§6

Punkty w rozgrywkach w sezonie 2016/2017 będą liczone wg następujących zasad:
 drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie ( 60 min. ) otrzymuje 3 pkt;
 w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem, następuje dogrywka ( 5 min., bez 

przygotowania lodu), rozegrana zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w hokeja na 
lodzie;

 drużyna, która rozstrzygnie na swoją korzyść spotkanie po dogrywce otrzymuje 2pkt, 
natomiast przegrana 1pkt;

 w przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie 
rzutów karnych, zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w hokeja na lodzie.

 drużyna, która zwycięży mecz po rzutach karnych otrzymuje 2 pkt, natomiast przegrana 
1pkt.

 Dogrywki rozgrywane będą systemem:
Runda zasadnicza – 5 minut, 3x3 zawodniczki, ewentualnie 3 rzuty karne
I runda play off – 5 minut, 4x4 zawodniczki, ewentualnie 5 rzutów karnych
Pólfinały i finał play off – 10 minut, 5x5, ewentualnie 5 rzutów karnych

§7

1.Zespoły rozgrywają mecze zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w hokeja na lodzie.
2. Zespoły rozgrywają mecze w składzie min. 10 zawodniczek +2 bramkarki.

§8

Drużyny przeprowadzają Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej oraz test na lodzie - jazda 
przodem, jazda tyłem, slalom z krążkiem.
O terminach przeprowadzenia sprawdzianów należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL co 
najmniej tydzień przed zaplanowanym przeprowadzeniem MTSF. Należy podać datę i miejsce 
przeprowadzenia sprawdzianu.
W przypadku braku powiadomienia o sprawdzianie, Wydział Szkolenia PZHL nie będzie brał pod 
uwagę przysłanych wyników.
Nieprzeprowadzenie testów będzie skutkowało zawieszeniem ważności licencji trenerskiej.

 
§ 9

1.Każde nierozegrane spotkanie będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego  
   przeprowadzonego przez WGiD PZHL. W takim przypadku mecz zostanie  
   zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny, która zawiniła.

2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn mecz zostanie przerwany, niedokończony lub  
    spotkanie nie dojdzie do skutku, ostateczną decyzję podejmuje WGiD PZHL.



§10

Wszelkie kary finansowe należy regulować w terminie 14 dni od daty wydania decyzji przez WGiD
lub złożyć odwołanie od decyzji ich nałożenia w terminie zgodnie z zapisem w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZHL. .

§11

1.W rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet  mogą brać udział zawodniczki urodzone w 2003r. 
oraz starsze. 
2. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do meczu maksymalnie dwóch zawodniczek urodzonych w 
roku 2004.
3. Drużyna może zgłosić maksymalnie 3 obcokrajowców. 
4. Zawodniczki, które nie ukończyły 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców oraz zgodę 
lekarza sportowego, dołączone do wniosku weryfikującego zawodniczki.
5. Drużyny mogą dokonywać transferów do dnia 31.01.2017r.

§12

1. W przypadku, jeśli zawodniczka została zgłoszona w rozgrywkach młodzieżowych do 
drużyny  męskiej, zezwala się na zgłoszenie zawodniczki do drużyny żeńskiej 
reprezentującej inny klub, jeśli macierzysty klub nie posiada sekcji żeńskiej, bądź posiada 
sekcję żeńską, ale nie zgłasza tej sekcji do rozgrywek w danym sezonie. Kluby powinny 
zawrzeć między sobą stosowne porozumienie, określające warunki umożliwienia 
zawodniczce gry.

§13

O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje WGiD PZHL.


