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Warszawa, dn. 10 września 2017 r. 

 

 

Komunikat Zarządu PHL Sp z o.o. 

Nr 2/PHL/2017 

 
 

Zarząd PHL sp. z o.o., prowadzącej w imieniu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie 

rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2017/2018, zgodnie z Regulaminem PHL, niniejszym 

informuje, iż:  

 

 

1. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie o treści: 

 

,,W sezonie 2017/2018 w każdym zespole uczestniczącym w rozgrywkach PHL  

co najmniej 50% ogólnego czasu gry (bez dogrywek) w całym sezonie zasadniczym  

(z wyłączeniem fazy Pre Play Off, Play Off oraz Play Out) musi rozegrać bramkarz 

posiadający obywatelstwo polskie’’, 

 Prezentujemy interpretację prawną sezon 2017/2018: 

• W rozgrywkach sezonu zasadniczego 2017/2018, zespoły rozegrają: 

 38 meczów: I, II runda rozgrywek – 20 spotkań oraz w III, IV rundzie  

po 18 spotkań (brak zespołu SMS U20 PZHL), 

• 50% ogólnego czasu gry w sezonie zasadniczym (bez dogrywek) daje: 

 1140 minut (19 meczów x 60 minut) dla zespołów uczestniczących  

w rozgrywkach sezonu zasadniczego (IV rundach), 

• 1140 minut, jest to czas gry, który musi rozegrać bramkarz lub bramkarze posiadający 

obywatelstwo polskie w całym sezonie zasadniczym (I, II, III, IV) runda rozgrywek – z 

wyłączeniem dogrywek oraz fazy Pre Play Off,  Play Off i Play Out. 
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• PZHL będzie przedstawiał klubom PHL, aktualną ilość czasu gry bramkarzy 

posiadających polskie obywatelstwo po każdej rundzie rozgrywek. 

 

2. Na podstawie Regulaminu PHL, Zarząd spółki ustala następujące sankcje  

za naruszenia wskazanego limitu czasu gry jaki musi rozegrać bramkarz posiadający 

obywatelstwo polskie: 

 Pierwsze przekroczenie=czas gry bramkarzy posiadających obywatelstwo 

polskie w przedziale: 1080,00’’-1139,59’’ = kara finansowa: 5000 PLN, 

 Drugie przekroczenie=czas gry bramkarzy posiadających obywatelstwo 

polskie w przedziale: 1020,00’’-1079,59’’  = kara finansowa: 10 000 PLN  

i odjęcie 3 punktów (z tabeli, przed Play Off i Pre Play Off), 

 Trzecie przekroczenie=czas gry bramkarzy posiadających obywatelstwo 

polskie w przedziale: 960,00’’-1019,59’’ = kara finansowa: 15 000 PLN i 

odjęcie 6 punktów (z tabeli, przed Play Off i Pre Play Off), 

 Czwarte przekroczenie=czas gry bramkarzy posiadających obywatelstwo 

polskie w przedziale: 900,00’’-959,59’’ = kara finansowa: 20 000 PLN i 

odjęcie 9 punktów (z tabeli, przed Play Off i Pre Play Off), 

 Piąte przekroczenie=czas gry bramkarzy posiadających obywatelstwo 

polskie w przedziale: 840,00’’-859,59’’ = kara finansowa: 25 000 PLN  

i odjęcie 12 punktów(z tabeli, przed Play Off i Pre Play Off), 

 W przypadku dalszych naruszeń, poziom sankcji będzie wzrastać 

proporcjonalnie. 

 

 

 

 

 


