REGULAMIN ROZGRYWEK
POLSKA LIGA HOKEJA KOBIET

SEZON 2018 / 2019
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§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. I miejsce – uzyskuje tytuł Mistrza Polski oraz otrzymuje na własność puchar
i 30 medali,
b. II miejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza Polski oraz otrzymuje na własność
puchar i 30 medali,
c. III miejsce – otrzymuje na własność puchar i 30 medali.
§3
1. Rozgrywki prowadzone są przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHL, na podstawie
niniejszego regulaminu i terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.
2. Ponadto obowiązuje: Regulamin Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry
w hokeja na lodzie, pozostałe Regulaminy oraz Taryfikator Opłat PZHL.
§4
1. W rozgrywkach sezonu 2018 / 2019 uczestniczy 9 zespołów, podzielonych
na dwie grupy:
GRUPA A
1.
2.
3.
4.

TMH POLONIA BYTOM
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK
SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY
UKHK UNIA OŚWIĘCIM

GRUPA B
1.
2.

PTH KOZICE POZNAŃ
UKH BIAŁE JASTRZĘBIE

3.
4.
5.

MMKS PODHALE NOWY TARG
KS CRACOVIA 1906
KHNLK KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW
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§5
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następującym systemie:
Faza Zasadnicza:
- Grupa A: 2 × każdy z każdym – 12 spotkań dla każdej drużyny.
- Grupy B: 4 × każdy z każdym – 16 spotkań dla każdej drużyny.
Faza Finałowa:
- 1 runda Play Off, z udziałem zespołów z grupy A z miejsca 3 i 4 oraz z grupy
B z miejsca 1 i 2, w formie dwumeczu, gdzie gospodarzem pierwszego meczu
jest drużyna z grupy B, wg układu par: A3 – B2, A4 – B1. O awansie
do 2 rundy Play Off, decyduje liczba bramek z dwumeczu. W przypadku
równości bilansu bramkowego o awansie, decyduje dogrywka i ewentualna
seria rzutów karnych, rozgrywana w meczu numer 2. W przypadku remisu
w meczu numer 1, spotkanie kończy się wynikiem nierozstrzygniętym
(nie rozgrywa się dogrywki).
- 2 runda Play Off (półfinały), z udziałem zespołów z grupy A z miejsca 1 i 2
oraz zwycięzców 1 rundy Play Off, do dwóch wygranych spotkań,
gdzie gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna niżej sklasyfikowana
po Rundzie Zasadniczej, a gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu
jest drużyna wyżej sklasyfikowana po Rundzie Zasadniczej, wg układu par:
A1 – A4 / B1, A2 – A3 / B2.
- 3 runda Play Off (finał – zwycięzcy półfinałów, mecz o 3 miejsce – przegrani
półfinałów, mecz o 5 miejsce – przegrani z 1 rundy Play Off), do dwóch
wygranych spotkań, gdzie gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna niżej
sklasyfikowana po Rundzie Zasadniczej, a gospodarzem ewentualnego
trzeciego meczu jest drużyna wyżej sklasyfikowana po Rundzie Zasadniczej.
- O miejsca 7 / 9 (Grupa C) z udziałem zespołów z grupy B z miejsca 3, 4, 5,
(2 × każdy z każdym – 4 spotkania dla każdej drużyny).
2. Terminarz rozgrywek PLHK w sezonie 2018 / 2019, stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
§6
Punkty w rozgrywkach w sezonie 2018 / 2019 będą liczone wg następujących zasad:
• drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie gry (60 minut), otrzymuje
3 punkty,
• w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem, następuje dogrywka (5 minut),
bez przygotowania lodu, rozegrana zgodnie z obowiązującymi przepisami gry
w hokeja na lodzie,
• drużyna, która rozstrzygnie mecz na swoją korzyść po dogrywce otrzymuje
2 punkty, natomiast drużyna przegrana otrzymuje 1 punkt,
• w przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza
wykonywanie rzutów karnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry
w hokeja na lodzie,
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• drużyna, która zwycięży mecz po rzutach karnych otrzymuje 2 punkty, natomiast
drużyna przegrana otrzymuje 1 punkt,
• dogrywki i ewentualne rzuty karne rozgrywane będą systemem:
- Faza zasadnicza: 5 minut, 3 × 3 graczy, 5 rzutów karnych,
- Faza finałowa: I runda Play Off – 5 minut, 4 × 4 graczy, 5 rzutów karnych,
- Faza finałowa: II runda Play Off – 5 minut, 4 × 4 graczy, 5 rzutów karnych,
- Faza finałowa: III runda Play Off – 10 minut, 5 × 5 graczy, 5 rzutów karnych.
• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośredni mecz,
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa
liczba straconych bramek, klasyfikacja z poprzedniego sezonu.
• W przypadku, gdy kilka zespołów posiadaja taką samą ilość punktów, decyduje
tzw. „mała tabela”, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.
§7
1. Zespoły rozgrywają mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w hokeja
na lodzie.
2. Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 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.
§9
1. Każde
nierozegrane
spotkanie
będzie
przedmiotem
postępowania
wyjaśniającego przeprowadzonego przez WGiD PZHL. W takim przypadku mecz
zostanie zweryfikowany jako walkower 5:0, 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.
3. Trzy spotkania przegrane walkowerem w Sezonie Zasadniczym oznaczają
wykluczenie zespołu z rozgrywek.
§ 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.
4

§ 11
1. W rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet mogą brać udział zawodniczki
urodzone w 2005 roku oraz starsze.
2. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do meczu maksymalnie dwóch
zawodniczek urodzonych w roku 2006.
3. Zawodniczki, które nie ukończyły 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców
/ opiekunów prawnych oraz zgodę lekarza sportowego, dołączone do wniosku
weryfikującego zawodniczki.
4. Drużyna może zgłosić maksymalnie 3 obcokrajowców.
5. Drużyny mogą dokonywać transferów do dnia 31.12.2018 roku.
§ 12
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
umożliwiające grę takiej zawodniczce.
§ 13
O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje WGiD PZHL.
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