REGULAMIN PUCHARU POLSKI 2017/2018
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE
ZASADY OGÓLNE
§1
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski.
2. Drużyna, która wygra rywalizację otrzyma puchar ufundowany przez organizatora Turnieju
Finałowego.
3. Puchar Polski jest trofeum przechodnim.
4. Do Pucharu Polski dopuszcza się patronat.
5. Drużyna, która zdobędzie Puchar trzy razy z rzędu lub pięciokrotnie, otrzyma puchar na
własność.
§2
1. W rozgrywkach Pucharu Polski mogą uczestniczyć drużyny, które biorą udział w Polskiej
Hokej Lidze w sezonie 2017/2018.
§3
1. Rozgrywki Pucharu Polski zostaną przeprowadzone przez PHL sp. z o.o. prowadzącą w
imieniu PZHL rozgrywki ligowe, na podstawie systemu i terminarza zatwierdzonego przez
Zarząd PZHL.
§4
1. W I etapie rozgrywki Pucharu Polski pokrywają się z rozgrywkami PHL. Po rozegraniu
dwóch pierwszych rund spotkań PHL na podstawie tabeli rozgrywek pierwsze cztery
zespoły zdobywają awans do półfinałów Pucharu Polski.
2. W II etapie w półfinałach zagrają drużyny w parach 1-4 i 2-3. W meczu finałowym o Puchar
Polski zmierzą się zwycięzcy meczów półfinałowych.
3. W przypadku remisu w meczu półfinałowym bezpośrednio po jego zakończeniu nastąpi
10-minutowa dogrywka w stanie liczebnym 4-4 zawodników, a w przypadku braku
rozstrzygnięcia dalej konkurs rzutów karnych w liczbie 5.
4. W przypadku remisu w meczu finałowym bezpośrednio po jego zakończeniu nastąpi
20-minutowa dogrywka w stanie liczebnym 5-5 zawodników, a w przypadku braku
rozstrzygnięcia dalej konkurs rzutów karnych w liczbie 5.
5. Mecze półfinałowe oraz spotkanie finałowe zostaną rozegrane w dniach 27-30.12.2017 r.
Dokładny termin i układ godzinowy poszczególnych spotkań określi PHL sp. z o.o.
6. Miejsce rozgrywania Turnieju Finałowego Pucharu Polski zostanie wybrane przez Zarząd
PHL.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. od numeru 210 do
227 Przepisów gry w hokeja na lodzie.
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2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka plus getry
około 80% koloru jasnego), a drużyna gości – koloru ciemnego (maksimum 20% koloru
jasnego).
3. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor spodni (za wyjątkiem bramkarza),
getrów i kasków. Na koszulkach zawodników obowiązkowo muszą znajdować się nazwiska
i numery, zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie. Za nieprzestrzeganie tych
wymogów, klub będzie karany według Taryfikatora opłat.
4. W Pucharze Polski biorą udział zawodnicy zatwierdzeni przez WGiD PZHL do rozgrywek
PHL.
5. Kary dyskwalifikacji otrzymane w Pucharze Polski w meczach półfinałowych i finałowym
zaliczane będą tylko do rozgrywek pucharowych i przechodzą na kolejne sezony.
§6
1. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje PHL Sp. z o.o.
2. Instancją odwoławczą jest Zarząd PZHL.
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