REGULAMIN
ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH
SEZON: 2018 / 2019

Warszawa / Sierpień 2018

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

1.

JKH GKS JASTRZĘBIE

2.

UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

3.

TMH POLONIA BYTOM

4.

MOSM TYCHY

5.

MKS SOKOŁY TORUŃ

6.

MKS CRACOVIA KRAKÓW

7.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK

8.

MMKS PODHALE NOWY TARG

•

Roczniki:

1999 (20 lat)
2000 (19 lat)
2001 (18 lat)
2002 (17 lat)
2003 (16 lat) i 2004 (15 lat) – 3 zawodników o wysokim poziomie
sportowym, po uzyskaniu zgody lekarza sportowego, rodziców
/ opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL.

•

System rozgrywek (Sezon Zasadniczy) :

− I runda: 22.09.2018 – 04.11.2018 (7 × 2 mecze = 14 spotkań).
− II runda: 17.11.2018 – 17.02.2019 (7 × 2 mecze = 14 spotkań).
−

Zespoły z miejsc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po Sezonie Zasadniczym kwalifikują
się bezpośrednio do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorów.

− Zespół z miejsca 8 po Sezonie Zasadniczym, kwalifikuje się do Turnieju
Barażowego do Mistrzostw Polski Juniorów.
•

Turniej Barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów / 08-10.03.2019:

− Kwalifikuje się zespół z miejsca 8 po Sezonie Zasadniczym oraz maksymalnie
3 drużyny z Rozgrywek 1 Ligi, posiadających w składzie min. 12 zawodników
zgodnie z wytycznymi dot. roczników w rozgrywkach CLJ.
− Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”.
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− Zespół zajmujący 1 miejsce, kwalifikuje się do Turnieju Finałowego Mistrzostw
Polski Juniorów.
− Układ meczów Turnieju Barażowego dla 4 drużyn:
08.03.2019: (1 – 4), (2 – 3)
09.03.2019: (4 – 3), (1 – 2)
10.03.2019: (2 – 4), (3 – 1)
− W przypadku, gdy liczba drużyn w Turnieju Barażowym będzie mniejsza niż 4,
o systemie kwalifikacji decyduje Wydział Szkolenia PZHL.
•

Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów / 19-24.03.2019:

− Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po Sezonie Zasadniczym.
−

Kwalifikuje się zespół z miejsca 1 w Turnieju Barażowym do Mistrzostw Polski
Juniorów.
GRUPA – A

GRUPA – B

1. I miejsce po Sezonie Zasadniczym

1. II miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. IV miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. III miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. V miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. VI miejsce po Sezonie Zasadniczym

4. I miejsce w Turnieju Barażowym

4. VII miejsce po Sezonie Zasadniczym

− 19-24.03.2019: mecze w grupach ćwierćfinałowych A i B, rozgrywane systemem
„każdy z każdym”.
− Układ meczów w grupach ćwierćfinałowych A i B:
19.03.2019: (1 – 4), (3 – 2)
20.03.2019: (4 – 3), (1 – 2)
21.03.2019: (2 – 4), (3 – 1)
22.03.2019: Dzień przerwy
23.03.2019: Półfinały: (A1 – B2), (B1 – A2)
24.03.2019: Mecz o brązowy medal: (przegrani półfinałów)
24.03.2019: Finał: (zwycięzcy półfinałów)
−

Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach
ćwierćfinałowych.
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•

Sprawy regulaminowe:

− Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy,
− Trzy spotkania przegrane walkowerem w Sezonie Zasadniczym oznaczają
wykluczenie zespołu z rozgrywek.
− Zawodnik z rocznika 2004 (15 lat), biorący udział w rozgrywkach Centralnej Ligi
Juniorów, automatycznie traci uprawnienia do gry w niższej kategorii wiekowej,
z wyjątkiem spotkań w ramach turniejów barażowych i rangi Mistrzostw Polski.
− W takcie Sezonu Zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia
(poniedziałek

–

niedziela),

maksymalnie

3

spotkania

w

rozgrywkach

młodzieżowych (niezależnie od kategorii wiekowej). Po rozegraniu 3 meczów:
piątek, sobota, niedziela, zawodnik

nie może uczestniczyć w meczu

poniedziałkowym.
− Mecze w Sezonie Zasadniczym trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia –
dogrywka (5 minut w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
− Mecze Turnieju Barażowego i mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego
Mistrzostw Polski Juniorów trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka
(5 minut w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
− Mecze półfinałowe oraz mecz o brązowy medal Turnieju Finałowego Mistrzostw
Polski Juniorów trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut
w składach: 3 na 3, po wyczyszczeniu lodu), rzuty karne (po 5).
− Mecz finałowy Turnieju Mistrzostw Polski Juniorów trwa 3 × 20 minut,
do rozstrzygnięcia – dogrywka (20 minut w składach: 5 na 5, po wyczyszczeniu
lodu), rzuty karne (po 5).
− Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
− Mecz wygrany w dogrywce lub po rzutach karnych: 2 punkty.
− Mecz przegrany w dogrywce lub po rzutach karnych: 1 punkt.
− O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz,
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, losowanie.
− W przypadku, gdy trzy zespoły posiadają taką samą ilość punktów, decyduje
tzw. mała tabela, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
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− W Turnieju Barażowym do Mistrzostw Polski Juniorów oraz Turnieju Finałowym
Mistrzostw Polski Juniorów, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników
w tym 3 bramkarzy.
− Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę
macierzystego (zainteresowanego) klubu na mecze Sezonu Regularnego CLJ
oraz na Turniej Barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów i Turniej Finałowy
Mistrzostw Polski Juniorów tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów
szkoleniowych i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.
− W meczu kategorii Centralnej Ligi Juniorów (Sezon Zasadniczy, Turniej
Barażowy, Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów), może uczestniczyć
maksymalnie 3 zawodników zagranicznych posiadających nadany PESEL,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji
ludności tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388, zgodnie z decyzją MSiT
nr 7 z dnia 20.01.2016 dot. Regulaminu Ogólnego Współzawodnictwa
Sportowego Młodzieży Uzdolnionej pkt. 3.1.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30.09.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić Wydział Szkolenia
PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem.
− Wydział

Szkolenia

PZHL,

jest

uprawniony

do

delegowania

swojego

przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych testów.
− W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF, Wydział
Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.
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JUNIOR MŁODSZY
•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

1.

JKH GKS / UKS ZAGŁĘBIE

2.

TMH POLONIA / RTH ZRYW

3.

MOSM TYCHY

4.

MKS SOKOŁY TORUŃ

5.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK

6.

MKS CRACOVIA KRAKÓW

7.

MMKS PODHALE NOWY TARG

8.

GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK

9.

UKH UNIA OŚWIĘCIM

10. MUKS ORLIK OPOLE
11. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ
12. ŁKH ŁÓDŹ
•

Roczniki:

2001 (18 lat)
2002 (17 lat)
2003 (16 lat)
2004 (15 lat) i 2005 (14 lat) – 3 zawodników o wysokim poziomie
sportowym, po uzyskaniu zgody lekarza sportowego, rodziców
/ opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL.

•

System rozgrywek (Sezon Zasadniczy) :

− Cztery turnieje eliminacyjne w listopadzie / grudniu 2018 w okresie przerwy
rozgrywek CLJ (Bezpośrednie Przygotowanie Startowe Kadry Narodowej
Juniorów U-20 oraz udział w Mistrzostwach Świata Juniorów U-20).
− Zespoły zgłoszone do rozgrywek Juniora Młodszego, zostały podzielone
wg klasyfikacji końcowej zespołów biorących udział w rozgrywkach sezonu
2017 / 2018 – Turnieju Finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2018.
Drużyna ŁKH ŁODŹ, która nie uczestniczyła w ubiegłorocznych rozgrywkach,
została przypisana do Grupy A.
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GRUPA – A

GRUPA – B

GRUPA – C

1. JKH GKS / ZAGŁĘBIE

2.

POLONIA / ZRYW

3.

MOSM

6.

CRACOVIA

5.

NIEDŹWIADKI

4.

SOKOŁY

7.

PODHALE

8.

STOCZNIOWIEC

9.

UNIA

12. ŁKH

11. KOZIOŁKI

10. ORLIK

− Cztery turnieje eliminacyjne w terminach:
I. Turniej: 30.11-02.12.18 (gospodarza turnieju ustalają zespoły uczestniczące)
II. Turniej: 07-09.12.2018 (gospodarza turnieju ustalają zespoły uczestniczące)
III. Turniej: 14-16.12.2018 (gospodarza turnieju ustalają zespoły uczestniczące)
IV. Turniej: 21-23.12.2018 (gospodarza turnieju ustalają zespoły uczestniczące)
− Turnieje eliminacyjne rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym’’.
− Układ meczów turniejów eliminacyjnych:
Dzień I: (1 – 4), (2 – 3)
Dzień II: (4 – 3), (1 – 2)
Dzień III: (2 – 4), (3 – 1)
− Po rozegraniu 12 spotkań eliminacyjnych (grupowych), zespoły klasyfikowane
są odpowiednio na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wg średniej ilość
zdobytych punktów w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych).
−

Zespoły sklasyfikowane odpowiednio na miejscach: 7, 8, 9, 10 wg średniej ilości
zdobytych punktów w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych),
kwalifikują się do Turnieju Barażowego do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
2019 (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych), który zostanie rozegrany
w terminie: 15.02-17.02.2019.

− Zespoły sklasyfikowane odpowiednio na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg średniej
ilości zdobytych punktów w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych),
kwalifikują się bezpośrednio do Turnieju Finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży 2019 (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych), który zostanie
rozegrany w terminie: 26.02-03.03.2019 (podany termin Turnieju Finałowego
OOM jest terminem nieoficjalnym i może ulec zmianie).
•

Turniej Barażowy do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) / 15.02-17.02.2019:

2019
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− Kwalifikują się zespoły z miejsc: 7, 8, 9, 10, wg średniej ilości zdobytych punktów
w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych).
− Turniej barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’.
− Zespoły zajmujące miejsca: 1, 2, kwalifikują się do Turnieju Finałowego
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019

(Mistrzostwa

Polski

Juniorów

Młodszych).
− Układ meczów Turnieju Barażowego:
15.02.2019: (7 – 10), (8 – 9)
16.02.2019: (10 – 9), (7 – 8)
17.02.2019: (8 – 10), (9 – 7)
•

Turniej
Finałowy
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży
(Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) / 26.02-03.03.2019.

2019

− Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg średniej ilości zdobytych
punktów w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych),
− Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1, 2, w Turnieju Barażowym do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży 2019 (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),
− Zespoły, które uzyskały miejsca: 1, 2, w Turnieju Barażowym do Ogólnopolskiej
Olimpiady

Młodzieży

2019

(Mistrzostwa

Polski

Juniorów

Młodszych),

klasyfikowane są odpowiednio na miejscach: 7 i 8.
−

W

Turnieju

(Mistrzostw

Finałowym
Polski

Ogólnopolskiej

Juniorów

Młodszych),

Olimpiady

Młodzieży

uczestniczy

osiem

2019

zespołów

podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc: 1 – 8.
GRUPA – D

GRUPA – E

1. I miejsce po Sezonie Zasadniczym

1. II miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. IV miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. III miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. V miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. VI miejsce po Sezonie Zasadniczym

4. II miejsce w Turnieju Barażowym

4. I miejsce w Turnieju Barażowym

− W grupach ćwierćfinałowych D i E, mecze rozgrywane są systemem
,,każdy z każdym”.
− Układ meczów w grupach ćwierćfinałowych D i E:
26.02.2019: (1 – 4), (2 – 3)
27.02.2019: (4 – 3), (1 – 2)
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28.02.2019: (2 – 4), (3 – 1)
01.03.2019: Dzień wolny
02.03.2019: Półfinały: (D1 – E2), (E1 – D2)
03.03.2019: Mecz o brązowy medal: (przegrani półfinałów)
03.03.2019: Finał: (zwycięzcy półfinałów)
−

Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach
ćwierćfinałowych.

•

Sprawy regulaminowe:

− Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum: 10 zawodników + 2 bramkarzy.
− Trzy spotkania przegrane walkowerem w Sezonie Zasadniczym oznaczają
wykluczenie zespołu z rozgrywek.
− Zawodnik z rocznika 2005 (14 lat), biorący udział w rozgrywkach Juniora
Młodszego, automatycznie traci uprawnienia do gry w niższej kategorii wiekowej,
z wyjątkiem spotkań w ramach turniejów barażowych i rangi Mistrzostw Polski.
− W trakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia
(poniedziałek

–

niedziela)

maksymalnie

3

spotkania

w

rozgrywkach

młodzieżowych. Po rozegraniu 3 meczów: piątek, sobota, niedziela zawodnik
nie może uczestniczyć w meczu poniedziałkowym.
− Mecz w sezonie zasadniczym trwa 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka
(5 minut w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
− Mecze Turnieju Barażowego do OOM oraz mecze fazy grupowej Turnieju
Finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych) trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut
w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
− Mecze

półfinałowe

oraz mecz o

brązowy

medal

Turnieju

Finałowego

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych)
trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut w składach: 3 na 3,
po wyczyszczeniu lodu), rzuty karne (po 5).
− Mecz finałowy Turnieju Finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) trwa 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia –
dogrywka

(20

minut

w składach:

5

na

5,

po

wyczyszczeniu lodu),

rzuty karne (po 5).
− Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
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− Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.
− Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.
− O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz,
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, losowanie.
− W przypadku, gdy trzy zespoły posiadają taką samą ilość punktów, decyduje
tzw. mała tabela, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
− W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. sklasyfikowania
zespołów po fazie eliminacyjnej), jest równa, o miejscu decyduje kolejno:
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, losowanie.
− W Turnieju Barażowym do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019 (Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych) oraz Turnieju Finałowym Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży 2019 (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych), może uczestniczyć
maksymalnie 23 zawodników w tym 3 bramkarzy.
− Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Toruniu mogą być zwalniani na pisemną prośbę
macierzystego (zainteresowanego) klubu na Turniej Barażowy Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) i Turniej Finałowy
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych)
tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów szkoleniowych i dyrektorów
ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.
− W meczu kategorii Juniora Młodszego (Sezon Zasadniczy – eliminacje do OOM,
Turniej Barażowy do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019, Turniej Finałowy
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2019), może uczestniczyć maksymalnie
3 zawodników zagranicznych posiadających nadany PESEL, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności –
tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388, zgodnie z decyzją MSiT nr 7 z dnia
20.01.2016 dot. Regulaminu Ogólnego Współzawodnictwa Sportowego
Młodzieży Uzdolnionej pkt. 3.1.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30.09 2018,
II termin – do 31.05.2019).
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− O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić Wydział Szkolenia
PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem.
− Wydział

Szkolenia

PZHL

jest

uprawniony

do

delegowania

swojego

przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych testów.
− W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF, Wydział
Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.
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MŁODZIK
−

Rozgrywki w kategorii MŁODZIK prowadzone są przez Okręgowe Związki
Hokeja na Lodzie:

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Śląskiego ZHL:

1.

TMH POLONIA BYTOM

2.

MOSM TYCHY

3.

MUKS NAPRZÓD JANÓW

4.

JKH GKS / UKS ZAGŁĘBIE

5.

MUKS ORLIK OPOLE

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Małopolsko – Podkarpackiego OZHL:

1.

MMKS PODHALE NOWY TARG

2.

UKH UNIA OŚWIĘCIM

3.

MKS CRACOVIA KRAKÓW

4.

KTH KM KRYNICA

5.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Kujawsko – Pomorskiego OZHL:

1.

MKS SOKOŁY TORUŃ

2.

GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK

3.

ŁKH ŁÓDŹ

4.

KH LEGIA WARSZAWA

•

Roczniki:

Chłopcy: 2003 (16 lat)
2004 (15 lat)
2005 (14 lat) i 2006 (13 lat) – 5 zawodników

o wysokim poziomie sportowym, po uzyskaniu zgody lekarza sportowego,
rodziców / opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL.
Dziewczęta: 2001 (18 lat)
2002 (17 lat)
2003 (16 lat)
2004 (15 lat)
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− Drużyna musi posiadać w czasie meczu minimum 10 + 2 zawodników
/ zawodniczek.
− Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 graczy
z podstawowych roczników: 2003, 2004, 2005.
•

System rozgrywek (Sezon Zasadniczy):

− Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym – 20.
− Rozgrywki eliminacyjne (grupowe) w okręgach: ŚOZHL, MOZHL i K-POZHL,
muszą zakończyć się do dnia 24.03.2019 roku.
− Okręgi: ŚZHL, MOZHL i K-POZHL są zobowiązane do przedstawiania wyników
spotkań ligowych i tabeli rozgrywek ligowych na oficjalnej stronie OZHL
oraz cotygodniowe przesyłanie wyników i tabel do WGiD.
−

Po rozegraniu minimum 20 spotkań eliminacyjnych (grupowych), zespoły
z miejsc: 1, 2, 3 w okręgu ŚZHL, zespoły z miejsc: 1, 2, 3 w MOZHL
oraz zespoły z miejsc: 1, 2 w okręgu K-POZHL, kwalifikują się bezpośrednio
do Turnieju Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików, który zostanie
rozegrany

w

terminie:

23-28.04.2019.

Zespoły

zostaną

sklasyfikowane

odpowiednio na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wg średniej ilość zdobytych
punktów w rozegranych meczach sezonu zasadniczego.
•

Turniej Finałowy
/ 23-28.04.2019:

Międzywojewódzkich Mistrzostw

Polski

Młodzików

GRUPA – A

GRUPA – B

1. I miejsce po Sezonie Zasadniczym

1. II miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. IV miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. III miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. V miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. VI miejsce po Sezonie Zasadniczym

4. VIII miejsce po Sezonie

4. VII miejsce po Sezonie Zasadniczym

Zasadniczym
− Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1, 2, 3 w ŚZHL, zespoły z miejsc: 1, 2, 3
w MOZHL oraz zespoły z miejsc: 1, 2 w KPOZHL, które rozegrają minimum:
20

spotkania

w

sezonie

zasadniczym,

sklasyfikowane

odpowiednio

na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wg średniej ilość zdobytych punktów
w rozegranych meczach sezonu zasadniczego.
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− W grupach ćwierćfinałowych A i B, mecze rozgrywane są systemem
„każdy z każdym”.
− Układ meczów w grupach ćwierćfinałowych A i B:
23.04.2019: (1 – 4), (2 – 3)
24.04.2019: (4 – 3), (1 – 2)
25.04.2019: (2 – 4), (3 – 1)
26.04.2019: Dzień wolny
27.04.2019: Półfinały: (A1 – B2), (B1 – A2)
28.04.2019: Mecz o brązowy medal: (przegrani półfinałów)
28.04.2019: Finał: (zwycięzcy półfinałów)
−

Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach
ćwierćfinałowych.

•

Sprawy regulaminowe:

− Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.
− Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.
− Zawodnik z rocznika 2006 (13 lat), biorący udział w rozgrywkach Młodzika,
automatycznie traci uprawnienia do gry w niższej kategorii wiekowej, z wyjątkiem
spotkań w ramach turniejów barażowych i rangi Mistrzostw Polski.
− W trakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia
(poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania (niezależnie od kategorii
wiekowej). Po rozegraniu 3 meczów: piątek, sobota, niedziela zawodnik
nie może uczestniczyć w meczu poniedziałkowym.
− Mecz w sezonie zasadniczym trwa 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka
(5 minut w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
− Mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw
Polski Młodzików trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut
w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
− Mecze

półfinałowe

oraz mecz o

brązowy

medal

Turnieju

Finałowego

Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików, trwają 3 × 20 minut,
do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut w składach: 3 na 3, po wyczyszczeniu
lodu), rzuty karne (po 5).
− Mecz finałowy Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski
Młodzików, trwa 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (20 minut
w składach: 5 na 5, po wyczyszczeniu lodu), rzuty karne (po 5).
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− Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
− Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.
− Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.
− O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz,
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, losowanie.
− W przypadku, gdy trzy zespoły posiadają taką samą ilość punktów, decyduje
tzw. mała tabela, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
− Drugi bramkarz lub bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut
(musi grać 20 minut ciągłego czasu gry) – przepis dotyczy wyłącznie Sezonu
Zasadniczego.
− W meczu kategorii Młodzika (Sezon Zasadniczy – rozgrywki w okręgach),
Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzika 2019),
może

uczestniczyć

maksymalnie

3

zawodników

zagranicznych

posiadających nadany PESEL, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 września 2010 roku o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.
poz. 388, zgodnie z decyzją MSiT nr 7 z dnia 20.01.2016 dot. Regulaminu
Ogólnego Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej pkt. 3.1.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia testów specjalistycznych:
jazda przodem, jazda tyłem, slalom z krążkiem (Test techniki indywidualnej IIHF
– według wzoru przesłanego do klubów z PZHL).
− Termin przeprowadzenia testów specjalistycznych (I termin – do 30.09.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianów specjalistycznych należy powiadomić
Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30.09.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić Wydział Szkolenia
PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem.
− Wydział

Szkolenia

PZHL

jest

uprawniony

do

delegowania

swojego

przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych testów.
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ŻAK STARSZY
Rozgrywki w kategorii ŻAK STARSZY, prowadzone są przez Okręgowe Związki
Hokeja na Lodzie:
•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Śląskiego ZHL:

1.

MOSM TYCHY

2.

MUKS NAPRZÓD JANÓW I

3.

TMH POLONIA BYTOM

4.

UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

5.

JKH GKS JATRZĘBIE

6.

MUKS NAPRZÓD JANÓW II

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Małopolsko – Podkarpackiego OZHL:

1.

MMKS PODHALE NOWY TARG

2.

UKS NIEDŹWIADKI SANOK

3.

UKH DĘBICA

4.

MKS CRACOVIA KRAKÓW

5.

UKH UNIA OŚWIĘCIM

6.

KTH KM KRYNICA

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Kujawsko – Pomorskiego OZHL:

1.

GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK

2.

MKS SOKOŁY TORUŃ

3.

KH LEGIA WARSZAWA

4.

ŁKH ŁÓDŹ

5.

UKS WIKINGOWIE ELBLĄG

•

Roczniki:

Chłopcy:

2005 (14 lat)
2006 (13 lat)
2007 (12 lat) i 2008 (11 lat) – 5 zawodników

o wysokim poziomie sportowym, po uzyskaniu zgody lekarza sportowego,
rodziców / opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL.
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Dziewczęta:

2004 (15 lat)
2005 (14 lat)
2006 (13 lat)

−

Drużyna musi posiadać w czasie meczu minimum 15 + 2 zawodników
/ zawodniczek.

− Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 15 graczy
z podstawowych roczników: 2005, 2006.
•

System rozgrywek:

− Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 20
−

Rozgrywki

eliminacyjne

(grupowe)

w

okręgach:

SZHL,

M-POZHL

i K-POZHL, muszą zakończyć się do dnia 18.03.2019.
− Po rozegraniu minimum: 20 spotkań eliminacyjnych (sezonu zasadniczego),
zespoły z miejsc: 1, 2, w okręgach: ŚZHL, M-POZHL, K-POZHL, klasyfikowane
są odpowiednio na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, wg średniej ilość zdobytych
punktów w rozegranych meczach sezonu zasadniczego.
−

Zespoły z miejsc: 3 w ŚZHL i K-POZHL oraz zespoły z miejsc: 3 i 4 w M-POZHL
kwalifikują się do Turnieju Barażowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka
Starszego, który zostanie rozegrany w terminie: 22-24.03.2019.

− Zespoły z miejsc: 1, 2, w okręgach: ŚZHL, M-POZHL, K-POZHL, kwalifikują
się bezpośrednio do Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka
Starszego, który zostanie rozegrany w terminie: 02-07.04.2019.
•

Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego
22-24.03.2019:

− Kwalifikują się zespoły z miejsc: 3 w ŚZHL i K-POZHL oraz zespoły z miejsc:
3, 4 w M-POZHL, sklasyfikowane odpowiednio na miejscach: 7, 8, 9, 10 wg
średniej ilość zdobytych punktów w rozegranych meczach sezonu zasadniczego.
− Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’.
− Zespoły zajmujące miejsca: 1, 2, kwalifikują się do Turnieju Finałowego
Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego.
− Układ meczów turnieju barażowego:
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22.03.2019: (7 – 10), (8 – 9)
23.03.2019: (10 – 9), (7 – 8)
24.03.2019: (8 – 10), (9 – 7)
Turniej Finałowy
/ 02-07.04.2019:

•

Nieoficjalnych

Mistrzostw

Polski

Żaka

Starszego

GRUPA – A

GRUPA – B

1. I miejsce po Sezonie Zasadniczym

1. II miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. IV miejsce po Sezonie Zasadniczym

2. III miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. V miejsce po Sezonie Zasadniczym

3. VI miejsce po Sezonie Zasadniczym

4. II miejsce w Turnieju Barażowym

4. I miejsce w Turnieju Barażowym

− W grupach ćwierćfinałowych A i B, mecze rozgrywane są systemem
,,każdy z każdym”.
− Układ meczów w grupach ćwierćfinałowych A i B:
02.04.2019: (1 – 4), (2 – 3)
03.04.2019: (4 – 3), (1 – 2)
04.04.2019: (2 – 4), (3 – 1)
05.04.2019: Dzień wolny
06.04.2019: Półfinały: (A1 – B2), (B1 – A2)
07.04.2019: Mecz o brązowy medal: (przegrani półfinałów)
07.04.2019: Finał: (zwycięzcy półfinałów)
−

Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach
ćwierćfinałowych.

Sprawy regulaminowe:
− Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum: 15 + 2 zawodników
/ zawodniczek.
− Zespoły MUKS NAPRZÓD JANÓW I i MUKS NAPRZÓD JANÓW II zgłaszają
oddzielne wykazy zawodników, na których zawodnicy rocznika 2005 zostają
zatwierdzeni do wybranych drużyn na stałe, do końca Sezonu Zasadniczego.
Zawodnicy roczników: 2006, 2007 mogą zmieniać zespoły w trakcie Sezonu
Zasadniczego.
− Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.
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− Zawodnik z rocznika 2008 (11 lat), biorący udział w rozgrywkach Żaka
Starszego, automatycznie traci uprawnienia do gry w niższej kategorii wiekowej.
− W trakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia
(poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania (niezależnie od kategorii
wiekowej). Po rozegraniu 3 meczów: piątek, sobota, niedziela zawodnik
nie może uczestniczyć w meczu poniedziałkowym.
− Mecz w Sezonie Zasadniczym trwa 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia –
w przypadku remisu nie rozgrywa się dogrywki, decydują rzuty karne (po 5).
− Mecze Turnieju Barażowego do Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw
Polski Żaka Starszego oraz mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego
Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego trwają 3 × 20 minut,
do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut w składach: 3 na 3), rzuty karne
(po 5).
− Mecze półfinałowe, finał oraz mecz o brązowy medal Turnieju Finałowego
Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego trwają 3 × 20 minut,
do

rozstrzygnięcia

–

dogrywka

(10

minut

w

składach:

5

na

5),

rzuty karne (po 5).
− Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
− Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.
− Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.
− O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz,
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, losowanie.
− W przypadku, gdy trzy zespoły posiadają taką samą ilość punktów, decyduje
tzw. mała tabela, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
− Drugi bramkarz / bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut
(musi grać 20 minut ciągłego czasu gry) – przepis dotyczy wyłącznie Sezonu
Zasadniczego.
− W meczu kategorii Żaka Starszego (Sezon Zasadniczy, Turniej Barażowy
do Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego
oraz Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego)
może

uczestniczyć

maksymalnie

3

zawodników

zagranicznych

posiadających
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nadany PESEL, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku
o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388, zgodnie
z decyzją MSiT nr 7 z dnia 20.01.2016 dot. Regulaminu Ogólnego
Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej pkt. 3.1.
− Gra ciałem jest dozwolona.
− Zespoły zobowiązane są do

przeprowadzenia

testów specjalistycznych:

jazda przodem, jazda tyłem, slalom z krążkiem (Test techniki indywidualnej IIHF
według wzoru przesłanego do klubów z PZHL).
− Termin przeprowadzenia testów specjalistycznych (I termin – do 30.09.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianów specjalistycznych należy powiadomić
Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30.09.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić Wydział Szkolenia
PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem.
− Wydział

Szkolenia

PZHL

jest

uprawniony

do

delegowania

swojego

przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych testów.
− W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów
specjalistycznych IIHF, Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały
przeprowadzone.
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ŻAK MŁODSZY
Rozgrywki w kategorii ŻAK MŁODSZY prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja
na Lodzie:
•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Śląskiego ZHL:

1.

MOSM TYCHY

2.

JKH GKS JASTRZĘBIE

3.

MUKS NAPRZÓD JANÓW

4.

UKH UNIA OŚWIĘCIM

5.

MUKS ORLIK OPOLE

6.

UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

7.

TMH POLONIA BYTOM

8.

KHNLK KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Małopolsko – Podkarpackiego OZHL:

1.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK

2.

MKS CRACOVIA KRAKÓW

3.

MMKS PODHALE NOWY TARG

4.

KTH KM KRYNICA

5.

UKH DĘBICA

•

Zespoły zgłoszone do rozgrywek Kujawsko – Pomorskiego OZHL:

1.

MKS SOKOŁY TORUŃ

2.

KH LEGIA WARSZAWA I

3.

GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK

4.

ŁKH ŁÓDŹ

5.

PTH KOZIOŁKI POZNAŃ

6.

UKS BOMBEK MALBORK

7.

KH LEGIA WARSZAWA II

8.

MUKS WTH WROCŁAW

9.

BKS BYDGOSZCZ
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•

Roczniki:

Chłopcy: 2007 (12 lat)
2008 (11 lat)
2009 (10 lat)
Dziewczęta: 2007 (12 lat)
2008 (11 lat)
2009 (10 lat)

− Drużyna musi posiadać w czasie meczu minimum 15 + 2 zawodników
/ zawodniczek.
•

Sprawy regulaminowe:

− Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 14.
− Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.
− W trakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia
(poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania (niezależnie od kategorii
wiekowej). Po rozegraniu 3 meczów: piątek, sobota, niedziela zawodnik
nie może uczestniczyć w meczu poniedziałkowym.
− Mecz trwa 3 × 20 minut – zmiany lotne. Kary 2-minutowe.
− Gra do rozstrzygnięcia – w przypadku remisu, nie rozgrywa się dogrywki,
decydują rzutów karne (po 5).
− Drugi bramkarz / bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut
(ciągłego czasu gry).
− Gra

ciałem

jest

dozwolona

tylko

wg

definicji:

„zawodnik

broniący,

może zaatakować zawodnika będącego w posiadaniu krążka (atakującego)
tylko w momencie, kiedy jego kierunek jazdy, jest zgodny z kierunkiem jazdy
zawodnika atakującego”.
− Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
− Mecz wygrany w po rzutach karnych: 2 punkty.
− Mecz przegrany po rzutach karnych: 1 punkt.
− O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz,
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, losowanie.
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− W przypadku, gdy trzy zespoły posiadają taką samą ilość punktów, decyduje
tzw. mała tabela, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
− W meczu kategorii Żaka Młodszego może uczestniczyć nieograniczona ilość
zawodników / zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu definicji z Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia testów specjalistycznych:
jazda przodem, jazda tyłem, slalom z krążkiem (Test techniki indywidualnej IIHF
według wzoru przesłanego do klubów z PZHL).
− Termin przeprowadzenia testów specjalistycznych (I termin – do 30.05.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianów specjalistycznych należy powiadomić
Wydział Szkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem.
− Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30.09.2018,
II termin – do 31.05.2019).
− O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić Wydział Szkolenia
PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem.
− Wydział

Szkolenia

PZHL

jest

uprawniony

do

delegowania

swojego

przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych testów.
− W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów
specjalistycznych IIHF, Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały
przeprowadzone.
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MINI – HOKEJ
Rozgrywki (zwane dalej sprawdzianami) w kategorii MINI – HOKEJ prowadzone
są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie wg wytycznych:
− Utrzymanie systemu rozgrywania sprawdzianów, dopasowanych kategoriami
wiekowymi celem wyeliminowania bardzo wysokich wyników.
− Brak tabel i klasyfikacji ogólnej zespołów.
− Sprawdziany w systemie turniejowym (wg zasad IIHF – bez rywalizacji klubowej).
− Dopuszczenia do udziału w sprawdzianach w danej kategorii wiekowej,
kilku drużyn z jednego klubu.
•

Kluby zgłoszone do rozgrywek Śląskiego OZHL:

1.

JKH GKS JASTRZĘBIE

2.

KH GKS KATOWICE

3.

TMH POLONIA BYTOM

4.

MUKS NAPRZÓD JANÓW

5.

MUKS ORLIK OPOLE

6.

UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

7.

MOSM TYCHY

8.

RTH ZRYW RUDA ŚLĄSKA

9.

MUKS WTH WROCŁAW

10.
•

KS LUCE CIESZYN
Kluby zgłoszone do rozgrywek Małopolsko – Podkarpacki OZHL:

1.

MKS CRACOVIA KRAKÓW

2.

UKH DĘBICA

3.

MMKS PODHALE NOWY TARG

4.

UKH UNIA OŚWIĘCIM

5.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK

6.

KTH KM KRYNICA
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•

Kluby zgłoszone do rozgrywek Kujawsko – Pomorskiego OZHL:

1.

MKS SOKOŁY TORUŃ

2.

ŁKH ŁÓDŹ

3.

PTH KOZIOŁKI POZNAŃ

4.

KH LEGIA WARSZAWA

5.

UKS WIKINGOWIE ELBLĄG

6.

UKS OLIVIA 17 GDAŃSK

7.

HUKS NIEDŹWIADKI GDYNIA

8.

UKS BOMBEK MALBORK

9.

MUKS WTH WROCŁAW

10.
•

BKS BYDGOSZCZ
Kategorie wiekowe:

Kategoria I
– dziewczynki i chłopcy roczników: 2010 (9 lat), 2011 (8 lat).
Kategoria II
– dziewczynki i chłopcy roczników: 2011 (8 lat), 2012 (7 lat) i młodsi.

•

Sprawy regulaminowe:

− W sprawdzianie musi występować 12 zawodników + 2 bramkarzy.
− Sprawdzian odbywa się 18 minut: 3 × 6 zmian po 60 sekund dla kategorii II
(młodszej) oraz 3 × 8 zmian po 45 sekund dla kategorii I (starszej) – zmiany lotne
na sygnał.
− W kategorii II (młodszej), sprawdzian odbywa się 4 na 4 zawodników,
a w kategorii I (starszej), sprawdzian odbywa się 3 na 3 zawodników.
− Sprawdziany odbywają się na zmniejszonych polach gry.
− Obowiązują bramki pełnowymiarowe.
− Obowiązuje lekki krążek.
− Obowiązuje zakaz gry ciałem.
− Formacje muszą być oznaczone kolorami lub np. I formacja – kolor czerwony,
II formacja – kolor niebieski, III formacja – kolor zielony, IV formacja – kolor żółty
lub numerami np. (5, 6, 7, 8), (11, 12, 13, 14) itp.
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− Drugi bramkarz musi uczestniczyć w sprawdzianie minimum 18 minut czasu
ciągłego. W przypadku jego kontuzji zawodnik z pola przebiera się w strój
bramkarza (wg przepisów) celem kontynuowania gry.
− Po każdym meczu, zawodnicy wykonują rzuty karne (na przemian) – punktuje
12 zawodników.
− W meczu kategorii Mini hokej może uczestniczyć nieograniczona ilość
zawodników / zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu definicji z Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego.
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