
  
POLSKI ZWIĄZEK  

HOKEJA NA LODZIE 
 

REGULAMIN 
WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWEGO

 
 

 

„Tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd PZHL w dniu 29 sierpnia 
2015 roku” oraz z późniejszymi zmianami.
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy  Regulamin  reguluje  zasady  organizacji,  prowadzenia  oraz  uczestnictwa

we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie organizowanym na terenie Polski

przez  Polski  Związek  Hokeja  na  Lodzie  (w skrócie  PZHL)  oraz  podmioty  działające

z  jego  upoważnienia  lub  powołane  do  zarządzania  ligą  zawodową,  na  podstawie

przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.  

2. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników, trenerów

i innych osób reprezentujących kluby lub zawodników, a także do sędziów, delegatów

i  innych  osób  biorących  udział  w  organizowaniu  i  prowadzeniu  współzawodnictwa

sportowego w hokeju na lodzie – w zakresie nie uregulowanym w odrębnych przepisach

wydanych przez PZHL. 

3. Współzawodnictwo  w  lidze  zawodowej  organizowane  jest  na  podstawie  odrębnego

regulaminu. 

§ 2. 

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:  

1. klub –  osoba  prawna  prowadząca  działalność  w  zakresie  sportu  i  uczestnicząca

lub  zamierzająca  uczestniczyć  we  współzawodnictwie  sportowym  organizowanym

przez PZHL lub podmioty działające na jego zlecenie; 

2. klub macierzysty – klub, w którym zawodnik rozpoczął udział we współzawodnictwie

sportowym w hokeju na lodzie; 

3. klub  aktualny  –  ostatni  klub,  z  którym  zawodnik  ma  lub  miał  podpisany  kontrakt

lub podpisane zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, z wyłączeniem klubu,

którego barwy zawodnik reprezentował na podstawie umowy o współpracy lub umowy

o wypożyczeniu; 

4. zawodnik  –  osoba  fizyczna  posiadająca  licencję  uprawniającą  do  uczestnictwa

we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie; 

5. zawodnik zagraniczny – zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego; 

6. zawodnik pochodzenia polskiego - zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego,

spełniający  przesłanki  do uznania  go za osobę pochodzenia  polskiego w rozumieniu

obowiązujących przepisów prawa powszechnego;
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7. zawodnik–wychowanek –  zawodnik,  który po raz  pierwszy  zmienia  barwy  klubowe,

spełniający łącznie następujące warunki: 

a)  w  roku,  w  którym  dokonywana  jest  zmiana  barw  klubowych  ukończył  lub  ukończy

co najmniej 16 lat i nie ukończył 23 lat

b)  w  macierzystym  klubie  brał  udział  w  grze  w  okresie  co  najmniej  dwóch  sezonów

przed zmianą przynależności klubowej. 

c)  uczestniczył  we  współzawodnictwie  sportowym  w  hokeju  na  lodzie  w  Polsce

lub zagranicą w co najmniej jednym sezonie w okresie trzech sezonów przed zmianą

przynależności klubowej. 

Zawodnik  wypożyczony  nadal  posiada  status  wychowanka  o  ile  spełnia  powyższe

warunki. Okres wypożyczenia nie jest zaliczany do okresu wymienionego w lit. b)

8. zawodnik  wolny  –  zawodnik,  który  nie  ma  podpisanego  ważnego  kontraktu

lub  zobowiązania  do  reprezentowania  barw  klubowych  lub  zawodnik,

który nie uczestniczył we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie w Polsce

lub za granicą w okresie trzech pełnych sezonów; 

9. zawodnik własny – zawodnik, który:  

a) w  poprzednim  sezonie  był  zawodnikiem  klubu  i  przed  dniem  zgłoszenia

do rozgrywek nie zmieniał barw klubowych,  

b) w danym sezonie rozgrywkowym posiadał  już ważną licencję okresową do klubu

uprawniającą do gry w innej kategorii rozgrywek, 

c) po raz pierwszy przystępuje do współzawodnictwa sportowego w hokeju na lodzie; 

10. zawodnik – reprezentant Polski – zawodnik, który w momencie podejmowania decyzji

o  zmianie  barw  klubowych  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  brał  udział

w  oficjalnych  zawodach  kalendarza  IIHF w jakiejkolwiek  kategorii  wiekowej  w  ciągu

ostatnich dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie procedury zmiany barw klubowych; 

11. wypożyczenie  –  możliwość  czasowego  reprezentowania  innego  klubu  niż  klub

macierzysty lub klub aktualny, nie związana ze zmianą barw klubowych zawodnika; 

12. zmiana  barw  klubowych  –  transfer  zawodnika  z  jednego  klubu  do  innego  klubu

nie związany z podpisaniem umowy o wypożyczeniu lub umowy o współpracy; 

13. promesa listu czystości –  pisemne przyrzeczenie klubu do wydania Listu Czystości

zawodnikowi-wychowankowi,  pod warunkiem otrzymania  ekwiwalentu  za wyszkolenie

zawodnika-wychowanka; 
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14. list czystości – zaświadczenie potwierdzające, że zawodnik jest zawodnikiem wolnym,

wydane na druku zgodnym ze wzorem PZHL; 

15. kontrakt  –  każda  umowa,  z  której  jednoznacznie  wynika,  że  zawodnik  lub  trener

zobowiązuje  się  do  reprezentowania  określonego  klubu  we  współzawodnictwie

sportowym w hokeju na lodzie w okresie wskazanym w tej umowie; 

16. zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych – pisemna deklaracja zawodnika

do  reprezentowania  barw klubowych  w danym  sezonie  rozgrywkowym,  warunkująca

wydanie licencji okresowej, ważna na cały sezon, chyba że wiążący zawodnika i klub

kontrakt określa warunki odstąpienia od  zobowiązania przed końcem sezonu; 

17. licencja  klubowa  -  licencja  potwierdzająca  uprawnienie  klubu  do  udziału

we  współzawodnictwie  sportowym  w danej  sezonie  i  kategorii  rozgrywek  wydawana

przez organizatora rozgrywek  

18. licencja zawodnika –  licencja, wydawana osobie fizycznej posiadającej obywatelstwo

polskie, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie; 

19. licencja  okresowa  zawodnika –  licencja  potwierdzająca  uprawnienie  zawodnika

do  reprezentowania  określonego  klubu  w  danym  sezonie  i  kategorii  rozgrywek

wydawana przez organizatora rozgrywek; 

20. rozpoczęcie sezonu – pierwszy dzień maja roku kalendarzowego, w którym następuje

rozpoczęcie rozgrywek;  

21. zakończenie sezonu – ostatni dzień kwietnia roku kalendarzowego, w którym następuje

zakończenie rozgrywek;  

22. rozgrywki mistrzowskie – sposób organizacji współzawodnictwa sportowego w hokeju

na lodzie zmierzające do wyłonienia najlepszej drużyny w danej kategorii rozgrywkowej

oraz  drużyny  lub  drużyn  uzyskujących  prawo  awansu  do  wyższego  kategorii

lub tracących prawo do udziału w danej kategorii rozgrywkowym;  

23. kategoria rozgrywek  -  rozgrywki  jednego poziomu rywalizacji  trwające jeden sezon

rozgrywkowy; 

24. rozgrywki centralne – rozgrywki mistrzowskie organizowane przez PZHL; 

25. OZHL – Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie; 

26. umowa o współpracy – umowa między klubami, które nie posiadają drużyn w tej samej

kategorii  rozgrywek, na mocy której zawodnik może reprezentować jednocześnie barwy

dwóch klubów 

27. organizator rozgrywek – PZHL lub osoba prawna działająca na jego zlecenie; 
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28. SMS PZHL –  Szkoła Mistrzostwa Sportowego powołana przez Polski Związek Hokeja

na Lodzie. 

§ 3 

1. Rozgrywki  mistrzowskie  PZHL  odbywają  się  corocznie  według  obowiązujących

przepisów  gry w hokeja na lodzie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. Organem

odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek organizowanych przez PZHL jest Wydział

Sportowy. 

2. Zwycięskie  zespoły  w  poszczególnych  najwyższych  kategoriach  rozgrywkowych

uzyskują   tytuł     „Mistrz Polski”. 

3. Kwalifikacje  do  rozgrywek  centralnych  w  kategoriach  młodzieżowych  a  także  inne

rozgrywki seniorskie poniżej poziomu 2 Ligi Mężczyzn i Ekstraklasy Kobiet (dalej PHLK)

organizują wyznaczone przez PZHL Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie (OZHL) 

4. W tej samej klasie rozgrywek centralnych może uczestniczyć tylko jedna drużyna tego

samego klubu.  

§ 4 

1. Rozgrywki mistrzowskie PZHL obejmują następujące kategorie rozgrywek: 

1) Mistrzostwa  Polski  Mężczyzn  w  następujących  kategoriach  rozgrywkowych

(wg hierarchii od najwyższej):  

a) Ekstraklasa Mężczyzn (PHL)

b) I Liga Mężczyzn 

c) II Liga Mężczyzn 

2) Mistrzostwa Polski Kobiet – Ekstraklasa Kobiet (PHLK) 

3) Mistrzostwa Polski w następujących kategoriach rozgrywkowych: 

a) Mistrzostwa Polski Juniorów U20 (Centralna Liga Juniorów) 

b) Mistrzostwa Polski U18 (juniorów młodszych)  

c) Puchar Polski mężczyzn 

d) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży dla reprezentacji województw  

e) Rozgrywki prowadzone przez OZHL:  

- z udziałem młodzików (U16) 

- z udziałem żaków starszych (U14) 

- z udziałem żaków młodszych (U12) 

- mini-hokej (U9) 
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2. PZHL jest  uprawniony do przekazania prawa do organizacji  rozgrywek wymienionych

w ust. 1 innym organizacjom. 

3. OZHL  mogą  organizować  samodzielnie  rozgrywki  wojewódzkie  inne  niż  określone
w ust. 1,  nie będące rozgrywkami mistrzowskimi PZHL. 

 

§ 5 

1. System i zasady prowadzenia rozgrywek mistrzowskich w poszczególnych kategoriach

rozgrywkowych  ustalany  jest  przez  ich  organizatora  z  uwzględnieniem  postanowień

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. Kategorie wiekowe rozgrywek wymienionych w § 4 ust. 1, lit a), b), d) i E) określa PZHL. 

 

§ 6 

1. We  współzawodnictwie  sportowym  w  hokeju  na  lodzie  mogą  uczestniczyć  kluby

posiadające aktualną licencję klubową,  

2. W  uzasadnionych  przypadkach  szkoleniowych  Zarząd  PZHL  może  dopuścić

do rozgrywek mistrzowskich drużynę , która nie jest prowadzona przez klub sportowy. 

W  uzasadnionych  przypadkach  organizator  rozgrywek  może  dopuścić  do  rozgrywek

mistrzowskich  drużynę  klubu  "poza  systemem  współzawodnictwa",  przy  czym  zasady

uczestnictwa i uwzględnienia lub nieuwzględnienia takiej drużyny w końcowej klasyfikacji

muszą być ustalone i ogłoszone przed rozpoczęciem rywalizacji. 

3. Nowo  utworzony  klub  uczestniczy  w  rozgrywkach  mistrzowskich  od  najniższej  klasy

rozgrywkowej, przy czym organizator rozgrywek może dopuścić klub do udziału w wyższej

kategorii rozgrywek na zasadzie „dzikiej karty”.  

4. Organizator rozgrywek ma prawo do przyznania „dzikiej  karty” w prowadzonych przez

siebie  rozgrywkach  dla  uzupełnienia  liczby  drużyn  wynikającej  z  przyjętego  systemu

rozgrywek. 

5. Zasady przyznawania „dzikiej karty” określa organizator rozgrywek. 

6. Klubowi, który nabył uprawnienia do udziału w określonej kategorii rozgrywkowej służy

prawo przekazania takich uprawnień innemu klubowi, w szczególności w przypadku zmian

organizacyjnych  takich  jak  połączenie  klubów,  zmiana  formy  prawnej  funkcjonowania

klubu, przekazanie sekcji lub drużyny hokeja na lodzie albo likwidacja klubu bądź sekcji.

Wniosek  klubu  o  nabycie  uprawnień  wymaga  złożenia  dokumentu  potwierdzającego
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przejęcie  praw i  obowiązków  klubu  związanych  bezpośrednio  z  prowadzeniem sekcji

hokeja na lodzie przejmowanego przez klub przejmujący. 

7. Zgodę  na  przekazanie  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  7,  wydaje  organizator

rozgrywek, który może określić i pobierać stosowną opłatę.  

8. Decyzja  o  odmowie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  uprawnień,  o  których  mowa

w ust.  7,  wymaga uzasadnienia  i  przysługuje  od niej  odwołanie  w oparciu  o  przepisy

niniejszego regulaminu. 

9. Klub,  który zmienia  formę prawną celem dostosowania  się  do wymagań określonych

w  niniejszym regulaminie lub przepisach powszechnie obowiązujących, przejmuje prawo

do udziału w rozgrywkach bez opłaty. W szczególności dotyczy to powołania przez klub

lub z jego udziałem bądź za jego zgodą  spółki akcyjnej. 

 

ROZDZIAŁ II 

LICENCJA KLUBOWA

§ 7. 

1. Organizator  rozgrywek  ma  prawo  do  wprowadzenia  wymogu  posiadania  licencji

klubowej,  jako warunku uczestnictwa klubu we współzawodnictwie sportowym  w danej

kategorii rozgrywkowym w danej sezonie. 

2. Szczegółowe warunki otrzymania licencji klubowej określają odrębne przepisy wydawane

przez organizatora rozgrywek dla danej kategorii rozgrywek. 

3. Organizator rozgrywek ma prawo do wydania warunkowej licencji klubowej w przypadku

niespełnienia przez klub wszystkich warunków niezbędnych do jej uzyskania. 

4. Niespełnienie warunków otrzymania licencji  wskazanych przez organizatora rozgrywek

może skutkować odmową przyznania licencji klubowej. 

5. Złożenie dokumentacji wymaganej do otrzymania licencji klubowej po ustalonym terminie

skutkować  może  koniecznością  dokonania  opłaty  manipulacyjnej  w  kwocie  określonej

przez organizatora rozgrywek. 

6. Od decyzji o odmowie przyznania licencji klubowej przysługuje odwołanie  na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie. 

7. Klub ubiegający się o licencję klubowej  może upoważnić  dowolne osoby  (wg wzoru

ustalonego  przez  PZHL  stanowiącego  załącznik   do  niniejszego  regulaminu)
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do  reprezentowania  klubu  w  sprawach  związanych  z  udziałem  w  rozgrywkach,

tj. zgłaszania wniosków o licencje i przyznanie turniejów, zawierania umów szkoleniowych

i  wypożyczenia,  podpisywanie  zobowiązań  do  reprezentowania  barw  klubowych,

zgłoszenia  zawodników  do  meczu  i  turnieju,  składania  oświadczeń  organizatorowi

rozgrywek itp.  

8. Klub ubiegający się o licencję klubową jest zobowiązany do przekazania organizatorowi

rozgrywek oraz właściwemu OZHL aktualnych danych teleadresowych (nazwisko osoby

kontaktowej,  nr  telefonu,  adres  e-mail),  które  zostaną  opublikowane  na  stronie

internetowej organizatora rozgrywek lub OZHL . 

 

ROZDZIAŁ III 

LICENCJA ZAWODNIKA

§ 8 

1. Organem właściwym do przyznawania licencji zawodnika uprawniającej do uczestnictwa

we  współzawodnictwie  sportowym  w  hokeju  na  lodzie  na  obszarze  Rzeczypospolitej

Polskiej jest PZHL. 

2. PZHL może upoważnić OZHL do przyznawania licencji zawodnika. 

 

§ 9 

PZHL prowadzi ewidencję przyznanych licencji zawodnika. 

 

§ 10 

Za licencję zawodnika pobiera się opłatę, której wysokość określa PZHL.  

 
§ 11

1. Licencja zawodnika przyznawana jest osobie fizycznej uprawiającej bądź zamierzającej

uprawiać  hokej  na  lodzie  w  klubie  uczestniczącym  we  współzawodnictwie  sportowym

w hokeju na lodzie. 

2. Licencja  zawodnika  przyznawana  jest  na  czas  nieokreślony  osobie  fizycznej,

która ukończyła 18 lat . 
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3. Licencję dla zawodnika uprawiającego mini-hokej na lodzie w wieku od 6 do 8 roku życia

(kategoria „Dzieci”) oraz w wieku od 9 do 18 roku życia (kategoria „Młodzieżowa”) wydaje

się na czas określony. 

4. Licencja  o  oznaczeniu  „Dzieci”  uprawnia  zawodnika  do  wszechstronnego  treningu

hokejowego oraz do rozgrywania meczów i turniejów  mini hokeja.  

5. Licencja  o  oznaczeniu  „Młodzieżowa”  uprawnia  zawodnika  do  ukierunkowanego

oraz specjalistycznego treningu hokejowego oraz rozgrywania meczów i turniejów hokeja

na lodzie.

§ 12 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika składa pisemny wniosek (według

wzoru określonego przez PZHL). 

2. Do wniosku o wydanie licencji zawodnika należy dołączyć:  

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania hokeja na lodzie

wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, 

b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego,

w przypadku osoby niepełnoletniej, 

c) pisemne  zobowiązanie  zawodnika  do  przestrzegania  postanowień  Statutu

i  regulaminów PZHL oraz  Międzynarodowej  Federacji  Hokeja  na Lodzie  (IIHF),

w tym do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej  

3. Wniosek o  wydanie  licencji  zawodnika  składa  się  w siedzibie  właściwego  miejscowo

OZHL. 

§ 13 

Decyzje w ramach procedur licencyjnych podejmowane są przez Wydział Gier i Dyscypliny 

PZHL.

  

§ 14

1. Licencja zawodnika powinna zawierać: 

a) nazwisko i imię zawodnika 

b) datę urodzenia zawodnika, 

c) pesel,

d) numer licencji, 

e) datę i rodzaj licencji,
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f) okres ważności licencji, 

g) zdjęcie zawodnika, 

h) hologram PZHL oraz podpis Prezesa PZHL.

 

§ 15 

1. Wydział Sportowy PZHL może odmówić przyznania licencji zawodnikowi uprawiającemu

hokej na lodzie, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków do jej przyznania, a nie zostały

one usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 16 

Od decyzji  w sprawie  odmowy przyznania  lub  przedłużenia  licencji  przysługuje  zawodnikom

odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

wnoszone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji z uzasadnieniem. 

 

§ 17 

1. Działając na wniosek Zarządu PZHL lub zainteresowanego klubu, Wydział Sportowy  PZHL

może okresowo zawiesić licencję zawodnika w razie: 

a) popełnienia przez zawodnika przestępstwa umyślnego, 

b) odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju,

c) odmowy poddawania się obowiązkowym badaniom lekarskim. 

2.  Decyzja w sprawie zawieszenia licencji wymaga uzasadnienia.

  

§ 18

1. Działając na wniosek Zarządu PZHL lub zainteresowanego klubu,   Wydział  Sportowy

PZHL pozbawia  zawodnika licencji w razie: 

a) skazania za  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa karnoskarbowe na karę

pozbawienia wolności bez zawieszenia,

b) orzeczenia wobec zawodnika kary dyskwalifikacji na  okres powyżej 3 lat, 

c) stwierdzenia  przez  uprawnionego  lekarza  niezdolności  do  uprawiania  hokeja

na lodzie. 

2. Decyzja w sprawie pozbawienia licencji zawodnika wymaga  uzasadnienia. 
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§ 19 

Od decyzji  Wydziału Sportowego PZHL w sprawie okresowego zawieszenia lub pozbawienia

licencji przysługuje zawodnikowi odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL wnoszone w terminie

14 dni od daty otrzymania decyzji z uzasadnieniem.  

 

ROZDZIAŁ IV 

LICENCJA OKRESOWA ZAWODNIKA 
 

§ 20 

1. Warunkiem uzyskania licencji okresowej zawodnika jest posiadanie licencji zawodnika,

z wyłączeniem zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego. 

2. Licencja  okresowa  zawodnika  jest  ważna  od  dnia  wydania  do  końca  sezonu

rozgrywkowego lub do dnia wydania przez organizatora rozgrywek decyzji o zawieszeniu

lub pozbawieniu licencji. 

 

§ 21 

1. Posiadanie licencji okresowej zawodnika na dany sezon stanowi warunek uczestnictwa

zawodnika w danej kategorii rozgrywek w barwach określonego klubu. 

2. Licencje  okresowe  zawodników dla  kategorii  rozgrywek  organizowanych  przez  PZHL

lub  na  jego  zlecenie  wydaje  organizator  rozgrywek,  a  dla  kategorii  organizowanych

przez OZHL - właściwy miejscowo OZHL. 

3. PZHL  uprawniony  jest  do  określenia  ewentualnych  limitów  dotyczących  udziału

w rozgrywkach zawodników zagranicznych oraz ograniczeń dotyczących wydawania licencji

okresowych dla takich zawodników. 

4. Limity i ograniczenia wskazane w ust. 3 w odniesieniu do ekstraklasy mężczyzn mogą

być także  ustalane są w umowie ze spółką zarządzają ligą zawodową.  

 

§ 22 

1. Licencja okresowa zawodnika jest odpłatna / opłaty za uprawnienie do gry / 

2. Wysokość  opłaty  za  przyznanie  licencji  okresowej  zawodnika  określa  organizator

rozgrywek. 
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§ 23 

1. Wniosek  o  przyznanie  licencji  okresowej  zawodnika  –  wg  wzoru  ustalonego

przez organizatora rozgrywek – składa w imieniu zawodnika klub, którego ten zawodnik

jest reprezentantem lub którego barwy zamierza reprezentować w danej sezonie. 

2. Wniosek o przyznanie licencji okresowej zawodnika powinien zawierać co najmniej: 

a) nazwę i adres klubu, 

b) nazwisko i imię zawodnika, 

c) datę urodzenia,

d) numer PESEL w przypadku zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, 

e) wskazanie  obywatelstwa  oraz  numer  paszportu  –  w  przypadku  zawodnika

zagranicznego, 

f) numer licencji zawodnika,  

g) status zawodnika.

3. Do wniosku o przyznanie licencji okresowej zawodnika należy dołączyć / listy zbiorczej /: 

a) jedno zdjęcie w formacie określonym przez organizatora rozgrywek, 

b) potwierdzone  podpisami  przez  klub  i  zawodnika  zobowiązanie

do reprezentowania barw klubowych (według wzoru ustalonego przez PZHL) 

c) promesę  licencji  okresowej  wydaną  przez  PZHL  w  przypadku  rozgrywek

ekstraklasy mężczyzn i ekstraklasy kobiet,  jeśli  organizatorem tych rozgrywek

nie jest PZHL, 

d) w przypadku zawodnika zmieniającego barwy klubowe dodatkowo: 

- list czystości,  

- promesę  licencji  okresowej  wydaną  przez  PZHL  w  przypadku  jeśli

poprzednia licencja okresowa zawodnika  była wydana przez innego

organizatora rozgrywek 

- kopię  dowodu  wpłaty  opłaty  transferowej,  jeśli  poprzednia  licencja

okresowa  zawodnika  była  wydana  przez  tego  samego  organizatora

rozgrywek, 

e) w przypadku zawodnika wypożyczonego - kopię umowy o wypożyczeniu     

zawartej między klubami na maksymalnie jeden sezon, 

4. Klub  może  złożyć  wniosek  zbiorowy  o  przyznanie  licencji  okresowych  zawodników,

zawierający listę zawodników oraz dane określone w ust. 2 i załączniki wskazane w ust. 3. 
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5. Złożenie  wniosku  o  przyznanie  licencji  okresowej  zawodnika  oraz  przesłanie

wymaganych  załączników  może  zostać  dokonane  osobiście  lub  e-mailem  jako  skan

dokumentu w terminach i na zasadach określonych przez organizatora rozgrywek. 

 

§ 24 

1. Licencję  okresową  zawodnika  wydaje  się  wg  wzoru  określonego  przez  organizatora

rozgrywek. 

2. Licencja  okresowa  zawodnika  –  z  zastrzeżeniem  ust.  3  –  powinna  zawierać

co najmniej / lista zbiorcza /:  

a) oznaczenie organu wydającego, 

b) numer licencji okresowej,  

c) imię i nazwisko zawodnika,  

d) oznaczenie klubu, którego barwy zawodnik będzie reprezentował,  

e) sezon rozgrywkowy, 

f) oznaczenie kategorii rozgrywek, 

g) aktualne zdjęcie zawodnika.

3. Decyzją  organizatora  rozgrywek  licencje  dla  zawodników  jednego  Klubu  w  jednej

kategorii  rozgrywek   może  zostać  wydana  w  formie  dokumentu  zbiorowego  (listy

zawodników posiadających licencję) zawierającego listę zawodników oraz dane określone

w ust. 2 , z wyłączeniem zdjęcia zawodnika.  

 

§ 25

1.  Organizator  rozgrywek  może  podjąć  decyzję  odmawiającą  przyznania  licencji  okresowej

zawodnika, a także decyzję o jej pozbawieniu lub zawieszeniu. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji okresowej zawodnika oznacza bezwzględny zakaz gry

danego zawodnika w określonej kategorii rozgrywek. 

3. Decyzja o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu licencji okresowej zawodnika –

z zastrzeżeniem przepisów ust. 4 - wydawana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana

jest Klubowi z urzędu.

4.  Decyzja  w  sprawie  zawieszenia  licencji  okresowej  zawodnika  na  czas  określony,

której  podstawą   jest  naruszenie  przepisów gry w hokeja  na lodzie  w zakresie  wskazanym

w § 25, podejmowana jest przez organizatora rozgrywek z urzędu, na zasadach wynikających
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z  załącznika  do  niniejszego  Regulaminu  i  nie  podlega  doręczeniu.  Od  takiej  decyzji

nie przysługuje odwołanie. 

5. Udział w meczu zawodnika, wobec którego została wydana decyzja w sprawie zawieszenia

licencji  okresowej  na  czas  określony  za  naruszenie  przepisów  gry  w  hokeja  na  lodzie

jest  zabroniony.  Mecz z udziałem takiego zawodnika zostanie zweryfikowany jako przegrany

walkowerem.  Przegranie  meczu  walkowerem  powoduje  przyznanie  drużynie  przeciwnej

wygranej z wynikiem 5:0. Od decyzji organizatora rozgrywek orzekającej przegraną walkowerem

na podstawie niniejszego przepisu nie przysługuje odwołanie.

§ 26

1. Podstawą pozbawienia lub odmowy przyznania licencji okresowej zawodnika jest: 

a)  ujawnienie  faktu,  iż  zawodnik  przed  otrzymaniem  licencji  podpisał  umowę

lub zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych dotyczące reprezentowania barw

klubowych w tym samym czasie z więcej niż jednym klubem, 

b) nieuzasadnione zerwanie umowy z klubem przez zawodnika, 

c) rażące naruszenie obowiązków zawodnika w stosunku do IIHF, PZHL, OZHL, innego

organizatora rozgrywek bądź klubu, 

d)  odmowa  reprezentowania  barw  narodowych  lub  nieusprawiedliwiona  nieobecność

na  zgrupowaniu,  konsultacji  lub  badaniach  medycznych  kadry  narodowej

lub wojewódzkiej 

e) pozbawienie zawodnika licencji zawodnika, 

f)  inne  przesłanki  wskazane  w  odrębnych,  powszechnie  obowiązujących  przepisach

prawa  lub  przepisach  IIHF,  PZHL,  OZHL  lub  innego  organizatora  rozgrywek,

w  szczególności  zaś  nałożenie  na  klub  sankcji  dyscyplinarnej  w  postaci  zakazu

dokonywania zmiany barw klubowych do tego klubu, wypożyczeń lub zakazu zawarcia

umowy szkoleniowej. 

2. Podstawą do wydania decyzji o zawieszeniu licencji okresowej zawodnika jest: 

a)  ujawnienie  nowych  faktów,  mających  wpływ  na  ocenę  przesłanek  do  przyznania

licencji,  co  wymaga  każdorazowo  przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego

bądź  innego  postępowania  zmierzającego  do  usunięcia  zaistniałych  ewentualnie

nieprawidłowości, 

b)  niedokonanie  przez  zawodnika  lub  klub,  którego  barwy  reprezentuje,  opłat

wynikających  z  przepisów  regulaminowych  bądź  zawartych  porozumień  pomiędzy
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klubami  w związku ze zmianą barw klubowych  lub  wypożyczenia  zawodnika,  jak  też

rozliczeń z IIHF, PZHL, OZHL lub innego organizatora rozgrywek. 

c)  inne  przesłanki  wskazane  w  odrębnych,  powszechnie  obowiązujących  przepisach

prawa  lub  przepisach  wewnętrznych  IIHF,  PZHL,  OZHL  lub  innego  organizatora

rozgrywek, odmowa udziału zawodnika w kadrze narodowej lub kadrze wojewódzkiej. 

3. Podstawą zawieszenia licencji okresowej zawodnika na czas określony jest otrzymanie

przez  zawodnika  kary  meczu  lub  kary  za  niesportowe  zachowanie  w  rozumieniu

przepisów gry  w hokeja  na lodzie.  Rodzaje  naruszenia  przepisów gry  a  także czas,

na  jaki  licencja  okresowa  ulega  zawieszeniu,  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszego

regulaminu.

4. Zaistnienie przesłanek wskazanych w ust. 1 i 2 przed przyznaniem licencji  okresowej,

jak  również  braki  formalne  we  wniosku  o  przyznanie  takiej  licencji  mogą  stanowić

podstawę do odmowy przyznania licencji okresowej.

§ 27 

Organizator  rozgrywek  jest  uprawniony  do  określenia  ewentualnych  dodatkowych  przyczyn

odmowy przyznania,  cofnięcia lub zawieszenia licencji  okresowej zawodnika.  Wydane w tym

zakresie przepisy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZHL. 

 

§ 28 

Od decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania licencji okresowej zawodnika, a także

jej pozbawienia bądź zawieszenia, przysługuje klubowi i zawodnikowi odwołanie na zasadach

określonych w niniejszym Regulaminie wnoszone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

z uzasadnieniem. 

 

ROZDZIAŁ V 

LICENCJA TRENERA 
 

§ 29 

1. Organem właściwym  do przyznawania  licencji  trenera  uprawniającej  do  prowadzenia

drużyn  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego  w  hokeju  na  lodzie  na  obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej jest PZHL. 

2. PZHL prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera.  
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§ 30 

Określa się następujące kategorie licencji trenerskich w hokeju na lodzie: 

a) Licencja kategorii  A (kolor czerwony)  – uprawniającą do prowadzenia, jako trener

główny  bądź  asystent  zespołów  PHL,  I  Ligi,  Ekstraklasy  Kobiet  (PLHK)

oraz wszystkich kategorii młodzieżowych; 

b) Licencja kategorii B (kolor żółty) – uprawniająca do prowadzenia, jako trener główny

bądź  asystent,  zespołów  I  Ligi,  PLHK  a  także,  jako  asystent  trenera  głównego

w zespołach PHL oraz wszystkich kategorii młodzieżowych. 

c) Licencja  kategorii  C  (kolor  zielony)  –  uprawniająca  do  prowadzenia,  jako  trener

główny  bądź  asystent  zespołów  PLHK  oraz  wszystkich  zespołów  kategorii

młodzieżowych a także, jako asystent trenera głównego w zespołach I ligi. 

Zarząd PZHL  określa  uchwałą  kwalifikacje  zawodowe  wymagane  dla  uzyskania  określonej

kategorii licencji trenerskich.

§ 31 

Za licencję trenera pobiera się opłatę, której wysokość określa PZHL.  

 

§ 32 

1. Licencję trenera, wg wzoru określonego przez PZHL, przyznaje się osobie fizycznej 

spełniającej  wymagania  określone  w  niniejszym  regulaminie,  uchwale  wskazanej

w § 30 ust. 2  oraz przepisach powszechnie obowiązujących. 

2. Licencję trenera przyznaje się na czas określony okres w uchwale wskazanej w §30 ust.

 
§ 33 

Licencję trenera może otrzymać wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) posiada wykształcenie co najmniej średnie,  

3) korzysta z pełni praw publicznych, 

4) posiada uprawnienia wskazane w uchwale wskazanej w § 30 ust.2  
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§ 34 

O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje Komisja

ds. Licencji Trenerskich powoływana przez Zarząd PZHL. 

§ 35 
 

Przyznawanie  licencji  i  ich  przedłużenie  odbywa  się  corocznie  w  terminach:  1  czerwca  –

30  lipca.  Wydanie  decyzji  w  sprawie  licencji  po  terminie  wskazanym  w  zdaniu  pierwszym

podlega podwyższonej opłacie.  

§ 36 
 
1. Osoba  ubiegająca  się  o  przyznanie  licencji  trenera  składa  do  Komisji  ds.  Licencji

Trenerskich pisemny wniosek. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b)  określenie  klas  rozgrywkowych,  w  jakich  wnioskodawca  wykonywał  swój  zawód

w okresie ostatnich 5 lat, 

c) datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy, 

d)  oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

i korzystaniu  w pełni z praw publicznych, 

e) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia  

f) odpis dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w szczególności co do

posiadanych tytułów trenerskich lub instruktorskich, 

g) opinię właściwego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie, 

h) zobowiązanie do przestrzegania zakazu równoczesnego pełnienia funkcji trenera i
menedżera ds. zawodników. 

 

§ 37 

Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL przyznaje licencje trenera w drodze decyzji. 

 

§ 38 

Licencja Trenerska powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia trenera, 

2) numer licencji, datę i rodzaj licencji oraz okres ważności licencji, 
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3) zdjęcie trenera, 

4) pieczęć PZHL oraz podpis Prezesa lub Sekretarza Generalnego PZHL.

§ 39 

1.   Komisja  ds.  Licencji  Trenerskich  PZHL  może  odmówić  przyznania  licencji  trenera,

jeśli  wnioskodawca  nie  spełnił  warunków do  jej  przyznania,  a  braki   formalne  we  wniosku

nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.

§ 40 

Od  decyzji  Komisji  ds.  Licencji  Trenerskich  PZHL  w  sprawie  odmowy  przyznania

lub  przedłużenia  licencji  przysługuje  trenerowi  odwołanie  do  Komisji  Odwoławczej  PZHL

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

 

§ 41 

1. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZHL lub Wydziału Sportowego PZHL Komisja

ds.  Licencji  Trenerskich  może  okresowo  zawiesić  licencję  trenera,  w  szczególności

w przypadku: 

a) popełnienia przez trenera przestępstwa umyślnego  

b) jednostronnego,  nieuzasadnionego  rozwiązania  przez  trenera  ważnego  kontraktu

trenerskiego lub 

c) powtarzających  się  przypadków  naruszenia  dotyczących  trenerów  przepisów  IIHF,

PZHL lub OZHL  

2. Decyzja w sprawie zawieszenia licencji trenera wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 42 

1. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZHL lub  Wydział Sportowego PZHL Komisja

ds. Licencji Trenerskich może pozbawić trenera licencji w przypadku : 

a) utraty  lub  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych  lub  utraty  praw

publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw,  

b) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menedżera zawodników,  

c) odmowy  lub  zaprzestania  uczestnictwa  trenera  w  procesie  szkolenia

i podnoszenia kwalifikacji trenerskich,  
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d) naruszenia w sposób rażący podstawowych obowiązków trenera, wynikających

z   przepisów IIHF,  PZHL lub OZHL  

2. Decyzja w sprawie pozbawienia licencji trenera wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 43 

Od decyzji  w sprawie  zawieszenia  lub pozbawienia  licencji,  przysługuje  trenerowi  odwołanie

do  Komisji  Odwoławczej  PZHL  wniesione  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  decyzji

z uzasadnieniem. 

ROZDZIAŁ VI 

LICENCJA OKRESOWA TRENERA 
 

§ 44 

1. Warunkiem niezbędnym do otrzymania licencji okresowej trenera jest posiadanie licencji

trenera. 

2. Posiadanie licencji okresowej trenera jest warunkiem pełnienia funkcji trenera podczas

meczu  rozgrywanego  w  określonym  klubie,  określonej  kategorii  rozgrywek  i  sezonie

rozgrywkowym. 

3. Trener  nieposiadający  licencji  okresowej  trenera nie  może być  wpisany do protokołu
meczu. 

4. Licencje okresowe trenerów wydaje PZHL.  

 

§ 45 

Osoba nieposiadająca obywatelstwa  polskiego dla uzyskania  licencji  okresowej  trenera musi

posiadać  aktualną  licencję  macierzystej  federacji  uprawniającą  do  prowadzenia  drużyn

na poziomie rozgrywek odpowiadającej kategorii rozgrywek, do którego chce uzyskać w Polsce

licencję okresową trenera. 

 

§ 46 

Wydanie licencji okresowej trenera podlega opłacie w wysokości ustalonej przez PZHL.

§ 47 

1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej trenera powinien zawierać co najmniej: 
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a) nazwę i adres klubu, 

b) imię i nazwisko trenera, 

c) datę urodzenia,  

d) numer PESEL w przypadku trenera posiadającego obywatelstwo polskie 

e) wskazanie  obywatelstwa  oraz  numer  paszportu  –  w  przypadku  trenera

zagranicznego, 

f) numer licencji trenera.

2. Do wniosku o przyznanie licencji okresowej należy dołączyć: 

a) jedno zdjęcie w formacie określonym przez organizatora rozgrywek, 

b) kopię dowodu wpłaty,

c) zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  pełnienia  obowiązków

trenera,

d) kopię  dokumentu  potwierdzającego  kwalifikacje  trenerskie  wydanego  przez

macierzystą  federację  hokeja  na  lodzie  wraz  z  tłumaczeniem  przysięgłym

na język polski - dla trenera bez polskiego obywatelstwa. 

 

§ 48 

1. Okresową licencję trenera wydaje się wg wzoru określonego przez PZHL.  

2. PZHL prowadzi ewidencję przyznanych okresowych licencji trenera. 

 

§ 49 

1. Organ  wydający  licencję  może  podjąć  decyzję  odmawiającą  przyznania  okresowej

licencji trenera, a także decyzję o jej zawieszeniu lub pozbawieniu licencji. 

2. Pozbawienie  lub  zawieszenie  okresowej  licencji  trenera  oznacza  zakaz  prowadzenia

zespołu w danej kategorii rozgrywek. 

3. Decyzja o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu okresowej licencji trenera

wydawana  jest  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem  i  doręczana  jest  zainteresowanemu

trenerowi z urzędu. 

 

§ 50 

Podstawą pozbawienia, zawieszenia lub odmowy przyznania okresowej licencji trenera jest: 
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1) rażące  naruszenie  obowiązków  trenera  w  stosunku  do  IIHF,  PZHL  OZHL

lub innego organizatora rozgrywek  

2) kara dyskwalifikacji  

3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach

prawa lub przepisach IIHF, PZHL OZHL lub innego organizatora rozgrywek. 

 

§ 51 

Od decyzji  w sprawie odmowy przyznania okresowej licencji  trenera, a także jej pozbawienia

lub zawieszenia, zainteresowanemu trenerowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej

PZHL na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

ROZDZIAŁ VII 

REPREZENTOWANIE KLUBÓW I ZMIANY BARW KLUBOWYCH 
 

§ 52 

1. Zawodnik  w  jednym  sezonie  rozgrywkowym  może  posiadać  licencję  okresową

na reprezentowanie barw jednego klubu.  

2. Przepisu określonego w ust. 1 nie stosuje się wobec zawodników:  

a) zmieniających barwy klubowe, 

b) wypożyczanych,  

c) reprezentujących barwy innego klubu w ramach zawartej umowy o współpracy.  

3. Organizator  rozgrywek  ma  prawo  wprowadzić  maksymalną  liczbę  klubów,

które  zawodnik  może  reprezentować  na  mocy  licencji  okresowych  po  zmianie  barw

klubowych w jednej kategorii rozgrywek w jednym sezonie rozgrywkowym. 

§ 53 

1. Zmiana barw klubowych zawodników dla kategorii rozgrywkowych wymienionych w § 4

ust. 1 pkt. 1 lit. a, b, c oraz pkt. 2 wymaga uzyskania promesy licencji okresowej wydanej

przez PZHL. 

2. Zmiana  barw  klubowych  pomiędzy  klubami  z  różnych  województw  uczestniczących

w rozgrywkach OZHL wymaga uzyskania promesy licencji okresowej wydanej przez PZHL.
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3. Zmiana  barw  klubowych  zawodników  w  przypadkach  niewymienionych  w  ust.  1  i  2

jest zatwierdzana przez właściwy miejscowo OZHL. 

4. Warunkiem uzyskania promesy licencji okresowej PZHL lub zatwierdzenia zmiany barw

klubowych przez właściwy miejscowo OZHL jest przedstawienie Listu Czystości zawodnika.

5. Zawodnik  niebędący  wychowankiem  zmieniający  barwy  klubowe  w  przypadku

przekazania sekcji lub drużyny do innego klubu zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 traktowany

jest jako zawodnik nowego klubu , pod warunkiem wyrażenia przez niego pisemnej zgody

na reprezentowanie barw nowego klubu. 

§ 54 

1. Wniosek o wydanie Listu Czystości według wzoru ustalonego przez PZHL powinien być

złożony do klubu za pomocą skanu dokumentu przesłanego pocztą e-mail na adres podany

na oficjalnej stronie internetowej klubu .  

2. Wydanie Promesy albo Listu Czystości lub odmowa jego wydania następuje w terminie

7 dni od dnia doręczenia wniosku do klubu .  

3. List  Czystości  (według  wzoru  ustalonego  przez  PZHL)  wydawany  jest  przez  klub

macierzysty lub klub aktualny (w przypadku, gdy zawodnik zmieniał  już wcześniej barwy

klubowe)  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego  zawodnika.  W  przypadku  zawodnika

wychowanka  klub  macierzysty  może  wydać  Promesę  Listu  Czystości  (według  wzoru

ustalonego  przez  PZHL),  określając   oczekiwaną  przez  ten  klub  kwotę  ekwiwalentu

za wyszkolenie. Jeśli klub, z którego zawodnik miałby otrzymać List Czystości nie istnieje

lub nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie, List Czystości

wydaje PZHL.  

4. Przyczyną odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości jest wyłącznie

uznanie,  że  zawodnik  występujący  z  wnioskiem  o  jego  wydanie  nie  jest  zawodnikiem

wolnym. 

5. Zobowiązania pieniężne i materialne zawodnika w stosunku do klubu nie są podstawą

do odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości. 

6. Odmowa  wydania  Listu  Czystości  następuje  na  piśmie  z  podaniem  uzasadnienia

i doręczana jest zawodnikowi oraz PZHL. 

7. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 powoduje uznanie zawodnika za zawodnika

wolnego i stanowi podstawę wydania zawodnikowi przez PZHL Listu Czystości z urzędu

 22 



oraz powoduje, że zawodnik traci status wychowanka, a klub macierzysty traci tym samym

prawo do otrzymania ekwiwalentu za zawodnika-wychowanka. 

8. Uznanie  przez  uprawnione  do  rozstrzygania  sporów  między  zawodnikiem  a  klubem

organy,  że  zawodnik  nie  jest  związany  kontraktem z  dotychczasowym  klubem,  stanowi

podstawę  wydania  zawodnikowi  przez  PZHL  Listu  Czystości  z  urzędu.  Decyzja  w  tej

sprawie uzasadniana jest na piśmie i doręczana klubowi i zawodnikowi z urzędu. 

9. List czystości jest ważny bezterminowo, ale jego okres ważności może rozpoczynać się

z dniem rozpoczęcia innego niż obecny sezonu,  co musi być  zaznaczone w treści  listu

czystości. 

10. Z dniem wydania lub z dniem ważności Listu Czystości wydanego w trybie wskazanym

w ust.  9 ,  wszystkie licencje okresowe zawodnika wydane na grę w klubie,  którego list

czystości dotyczy, muszą być anulowane. 

11. Od decyzji  określonej  w ust.  8  przysługuje  zawodnikowi  i  dotychczasowemu klubowi

prawo wniesienia odwołania na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. 

12. Zmiana barw klubowych zawodnika bez obywatelstwa polskiego, z klubu zagranicznego

do  klubu  polskiego,  odbywa  się  na  podstawie  przepisów  IIHF  dot.  transferów

międzynarodowych. 

§ 55 

1. Potwierdzeniem,  że  proces  zmiany  barw  klubowych  został  przeprowadzony  zgodnie

z  przepisami  niniejszego  regulaminu  i  zatwierdzony,  jest  wyłącznie  wydanie  licencji

okresowej  dla  zawodnika  przez  organizatora  rozgrywek.  Powyższe  nie  uchybia

uprawnieniom  do  wniesienia  odwołania  przez  zainteresowane  strony,  na  zasadach

określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Decyzje w sprawach spornych, dotyczących zmiany barw klubowych pomiędzy klubami

uczestniczącymi  w rozgrywkach  organizowanych  i  prowadzonych  przez  różne  podmioty

podejmuje  PZHL.  Powyższe  nie  uchybia  uprawnieniom  do  wniesienia  odwołania

przez zainteresowane strony, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 56 

1. Zarząd  PZHL  może  podjąć  decyzję  o  ograniczeniu  liczby  możliwych  zmian  barw

klubowych oraz wypożyczeń do danego klubu w danej sezonie rozgrywkowym, jak również

o zakazie zawarcia umowy o współpracy. 
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2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje także Zarządowi OZHL, właściwemu

miejscowo  dla  siedziby  klubu  biorącego  udział  w  rozgrywkach  organizowanych  przez

ten OZHL. 

§ 57 

1. Kluby  mają  prawo  do  okresowego  wypożyczania  swoich  zawodników.  Jednorazowy

okres wypożyczenia nie może przekroczyć jednego sezonu rozgrywkowego.  

2. Zawodnik  wypożyczony  otrzymuje  licencję  okresową  do  klubu,  do  którego  został

wypożyczony. 

3. Zawodnik  może  być  wypożyczony  nie  więcej  niż  jeden  raz  w  danej  sezonie

rozgrywkowym. 

4. Zawodnik może ponownie otrzymać w danej sezonie licencję okresową do gry w swoim

klubie, do którego powrócił po okresie wypożyczenia. 

5. Przepisy  o  terminach,  w  których  możliwe  jest  przyznanie  licencji  okresowej  stosuje

się  odpowiednio  do  zawodników  wypożyczonych  oraz  powracających  po  okresie

wypożyczenia.  

6. Przyznanie  licencji  okresowej  dla  zawodnika  wypożyczonego  oraz  zawodnika,

który  powrócił  do  swojego  klubu  po  okresie  wypożyczenia  następuje  pod  warunkiem

przedstawienia  organizatorowi  rozgrywek  umowy  pomiędzy  zainteresowanymi  klubami

w sprawie wypożyczenia lub zakończenia okresu wypożyczenia, a także pisemnej zgody

zawodnika na dokonanie wypożyczenia lub zakończenie okresu wypożyczenia. 

 
§ 58 

1. PZHL określa terminy dokonywania zmiany barw klubowych do klubów uczestniczących 

w kategoriach rozgrywkowych wymienionych w § 4 ust 1 niniejszego regulaminu. 

2. Organizator rozgrywek ligi zawodowej ma prawo określić inne, niż wynikające z ust. 1, 

terminy dokonywania zmian klubowych do klubów uczestniczących w tych kategoriach 

rozgrywkowych.  

§ 59 

1. Za  wyszkolenie  zawodnika  –  wychowanka,  zmieniającego  po  raz  pierwszy  barwy

klubowe, klubowi macierzystemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie. 

1a.   Wysokość ekwiwalentu  za wyszkolenie  zawodnika-wychowanka,  który nie ukończył

20 lat wynosi 15.000 zł zaś za zawodnika, który ukończył 20 lat wynosi 35.000 zł.
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1b. Zawodnik, który ukończył 23 lata i nie jest związany z klubem macierzystym ważnym 

 kontraktem nie posiada statusu wychowana i może zmienić barwy klubowe bez 

 konieczności zapłaty ekwiwalentu.

       1c. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki-wychowanki wynosi:

             14 – do ukończenia 16 roku życia – 1.000,00 zł.

 16 - do ukończenia 18 roku życia – 2.500,00 zł.

 18 - do ukończenia 20 roku życia – 4.000,00 zł.

 20 - do ukończenia 23 roku życia – 5.500,00 zł.

 23 - do ukończenia 26 roku życia – 7.000,00 zł.

2. Zawodnik i zainteresowane kluby mogą negocjować między sobą wysokość określonego

w ust.  1  ekwiwalentu.  W  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  ekwiwalentu  pomiędzy

zainteresowanymi wysokość ekwiwalentu ustala PZHL.  

3. Przy określeniu wysokości  ekwiwalentu przez PZHL należy brać pod uwagę m.in. klasę

sportową zawodnika, udział w grze drużyn klubu oraz liczbę sezonów, w których zawodnik

uczestniczył w procesie szkoleniowym w klubie oraz wkład zawodnika lub jego opiekunów

prawnych w koszty szkolenia.  

4. Wpłata  całości  lub  ustalonej  w  pisemnym  porozumieniu  między  zainteresowanymi

klubami  lub  między  klubem  a  zawodnikiem  części  kwoty  ekwiwalentu  przewidzianego

za wyszkolenie zawodnika-wychowanka, który nie ma ważnego kontraktu lub zobowiązania

do  reprezentowania  barw  klubowych  z  klubem  macierzystym,  skutkuje  wydaniem  listu

czystości. 

5. Zawodnik, który zmienił barwy klubowe na skutek przekazania przez klub macierzysty

sekcji lub drużyny (z wyłączeniem przypadku likwidacji klubu bądź sekcji) do innego klubu,

albo  zmienia  barwy  klubowe  na  mocy  umowy  o  współpracy,  zachowuje  status

wychowanka , a uprawnienia do ekwiwalentu przechodzą na nowy klub.  

6. Zawodnik będący wychowankiem i  zmieniający barwy klubowe w przypadku likwidacji

klubu lub sekcji traci status wychowanka. 

7. W  przypadku  sporu  ostateczną  decyzję  dotyczącą  posiadania  lub  utraty  statusu

wychowanka podejmuje PZHL .  

8. Ekwiwalent  za  wyszkolenie  zawodnika-wychowanka  uzgodniony  pomiędzy

zainteresowanymi  klubami,  wpłacany  jest  na  konto  bankowe  klubu  macierzystego,

z zastrzeżeniem przepisów ust.10. Kopię dowodu wpłaty przekazuje się PZHL.  
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9. Do  czasu  pełnej  zapłaty  ekwiwalentu  za  wyszkolenie  w  sposób  przewidziany

w  niniejszym  regulaminie,  zawodnik,  którego  ekwiwalent  dotyczy,  nie  może  otrzymać

licencji  okresowej  uprawniającej  do gry w nowym klubie,  chyba,  że konieczność zapłaty

ekwiwalentu w całości nie wynika z zawartej umowy lub decyzji PZHL. 

10. Podmiot  przekazujący  ekwiwalent  za  wychowanka  zobowiązany  jest  do  przekazania

25%  kwoty  uzgodnionego  ekwiwalentu  do  PZHL  jako  wynagrodzenia  dla  trenerów

biorących udział  w wyszkoleniu zawodnika. PZHL przekazuje otrzymaną kwotę trenerom

wskazanym przez klub macierzysty zawodnika-wychowanka. 

11. W  przypadku  braku  w  klubie  macierzystym  jakiejkolwiek  drużyny  uczestniczącej

w  rozgrywkach,  w  której  mógłby  występować  zawodnik-wychowanek,  klub  macierzysty

jest zobowiązany do wyrażenia zgody na nieodpłatne wypożyczenie  takiego zawodnika

na  okres  jednego  sezonu  rozgrywkowego  do  wybranego  przez  zawodnika  klubu.

W  przypadku  braku  w  klubie  macierzystym  jakiejkolwiek  drużyny  uczestniczącej

w rozgrywkach, w której mógłby występować zawodnik-wychowanek w kolejnym sezonie

po zakończeniu wypożyczenia,  klub macierzysty  jest zobowiązany do rozwiązania umowy

z takim zawodnikiem a zawodnik traci status wychowanka. 

 

§ 60 

1. Kluby  mogą zawrzeć  umowę  o  współpracy  (według  wzoru  ustalonego  przez  PZHL),

na mocy której zawodnik będzie mógł jednocześnie w tym samym sezonie rozgrywkowym

reprezentować barwy klubu aktualnego i drugiego klubu zawierającego umowę, zwanego

dalej klubem przyjmującym.  

2. Na mocy umowy o współpracy zawodnik może występować w dowolnych kategoriach

rozgrywkowych klubu aktualnego oraz jednocześnie w określonych w umowie kategoriach

rozgrywkowych  klubu  przyjmującego,  pod  warunkiem,  że  w  tych  kategoriach

nie uczestniczy klub aktualny. 

3. Klub przyjmujący w ramach tej samej umowy o współpracy może występować także jako

klub aktualny, a klub aktualny jako klub przyjmujący. 

4. Warunkiem otrzymania  licencji  okresowej  w klubie  przyjmującym zawodnika objętego

umową o współpracy  jest  posiadanie  licencji  okresowej  na co najmniej  jedną  kategorię

rozgrywkową w klubie aktualnym. W przypadku braku licencji okresowej w klubie aktualnym

zawodnik nie może być objęty umową o współpracy na ten sezon. 

5. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż trzy sezony. 
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6. Umowa  o  współpracy  wraz  z  załącznikiem,  o  którym  mowa  w  ust.  10,  musi  być

przedstawiona PZHL.  

7. Zawodnik może być objęty tylko jedną umową o współpracy w sezonie rozgrywkowym.

Potwierdzeniem objęcia umową szkoleniową jest wydanie licencji okresowej na grę w klubie

przyjmującym. 

8. Umową  o  współpracy  może być  objęty  zawodnik  jedynie  w przypadku,  gdy  w roku,

w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy nie ukończył 23 roku życia. 

9. Podstawą uzyskania licencji  okresowej  zawodnika objętego umową o współpracy jest

załącznik do umowy zawierający listę zawodników objętych umową oraz zawierający zgodę

zawodnika objętego umową na reprezentowanie barw drugiego klubu. 

10. Umowa  o  współpracy  musi  być  zawarta  nie  później  niż  do  dnia  30  sierpnia  roku,

w  którym  rozpoczyna  się  sezon  rozgrywkowy.  Załącznik  zawierający  listę  zawodników

objętych umową może być po 30 sierpnia uzupełniany o aneksy zawierające dodatkowych

zawodników.  

§ 61 

Pod rygorem nieważności, kontrakt zawierany przez klub z zawodnikiem: 

1) obejmuje  czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 5 lat, 

2) określa wysokość wynagrodzenia lub stypendium zawodnika,  

3) sporządzany  jest  na  piśmie  w  co  najmniej  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:

jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZHL, 

4) podpisany jest przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu, 

5) zawiera  klauzulę  o  poddaniu  sporów  wynikłych  pomiędzy  stronami  rozstrzygnięciu

Hokejowego Trybunału Arbitrażowego przy PZHL. 

 

§ 62 

Zawodnik nie może być w tym samym czasie związany kontraktem z więcej niż jednym klubem. 

Zastrzeżenie to nie dotyczy zawodnika wypożyczonego. 
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ROZDZIAŁ VIII 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK I MECZÓW 
 
                                                                        § 63 
 
1. Mecze  w  ramach  rozgrywek  objętych  niniejszym  regulaminem  rozgrywane

są na obiektach sportowych,  które zostały pozytywnie zweryfikowane przez organizatora

rozgrywek.  

2. Weryfikację  obiektów oraz  ewidencję  wydanych  protokołów  weryfikacyjnych  prowadzi

organizator rozgrywek. 

3. Protokół  weryfikacyjny  wydawany  jest  na  okres  co  najmniej  jednego  sezonu
rozgrywkowego. 

4. Organizator  rozgrywek  może wydawać  dyspozycje  dotyczące  przystosowania  obiektu

do  rozgrywania  w  nim  meczów określonych  kategorii  rozgrywkowych  –  w  tym  również

pod  kątem  wymagań  sponsorów  lub  mediów  relacjonujących  przebieg  meczu  –

warunkujące wydanie protokołu weryfikacyjnego. 

5. Organizator rozgrywek może cofnąć wydany protokół weryfikacyjny w razie stwierdzenia,

że  obiekt  nie  spełnia  wymaganych  warunków  technicznych  i  warunków  w  zakresie

bezpieczeństwa  rozgrywania  meczów.  Decyzja  o  cofnięciu  protokołu  weryfikacyjnego

wymaga uzasadnienia na piśmie i przysługuje od niej odwołanie na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie.  

 

§ 64 

1. Spotkania muszą odbywać się na lodowisku zadaszonym.  

2. Organizator  rozgrywek  może  wydać  zgodę  na  rozgrywanie  spotkań  na  lodowisku

otwartym, określając wymagania, jakie musi spełniać takie lodowisko.  

3. Ławki sędziów, zawodników i ławki kar powinny być chronione odpowiednimi osłonami,

zgodnie z przepisami gry w hokeja na lodzie. 

4. Gospodarz zawodów jest zobowiązany udostępnić sędziom pomocniczym:

a) trzy sprawne stopery,

b) przyrządy do pomiarów kijów i sprzętu bramkarskiego,

c) wodę i ręczniki dla zawodników przebywających na ławce kar,
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d) sprawny mikrofon dla sędziego spikera podłączony do systemu nagłaśniającego halę 

     sportową – lodowisko,

e) w boksie sędziów musi być zainstalowane łącze internetowe z kablem LAN o minimalnej 

    przepustowości Download (prędkość pobierania) 2,00 MB/s, 

f) w boksie sędziów musi być do dyspozycji sekretarza zawodów komputer przenośny   

    (laptop) z funkcją podłączenia kabla typu LAN,

g) w pomieszczeniu sędziów pomocniczych musi być dostępny dla sekretarzy internet typu 

    WiFi (wskazany internet w kablu LAN),

h) w pomieszczeniu sędziów pomocniczych musi być udostępniona sprawna drukarka  z 

     materiałami eksploatacyjnymi (papier, tusz / toner),

Brak  wymienionych  przedmiotów  i  urządzeń  może  spowodować  nałożenie  kary

administracyjnej.

5.  Podczas  meczów  bramki  hokejowe  muszą  być  monitorowane  kamerami  ustawionymi

w sposób określony przez organizatora rozgrywek.

6. Organizator rozgrywek może wprowadzić obowiązek nagrywania spotkań i dostarczenia   

     kopii nagrania organizatorowi rozgrywek lub osobie wskazanej przez organizatora. W   

     rozgrywkach PHL nagrywanie meczów  jest obowiązkowe – nagranie meczu powinno być 

    udostępnione na wskazanym przez PZHL serwerze w ciągu 4 godzin po zakończeniu meczu. 

    Naruszenie wprowadzonego obowiązku nagrywania spotkań może podlegać karze 

    administracyjnej.

§ 65

1. Klub uczestniczy w rozgrywkach na koszt własny.

2. Gospodarz (organizator, turnieju) meczu (turnieju) ponosi wszelkie koszty związane 

    z organizacją i przeprowadzeniem meczu (turnieju), chyba że organizator rozgrywek 

     ustali inne zasady.  

3. W przypadku nierozegrania meczu lub jego przerwania z przyczyn uznanych                    

     za niezależne od klubów biorących w nim udział, organizator rozgrywek wyznacza 

     nowy termin ich rozegrania.

4.  Koszty powtórnego rozegrania meczu, ponosi kub, który był jego gospodarzem

     w pierwszym terminie, chyba, że organizator rozgrywek zdecyduje inaczej.
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§ 66

1. System oraz terminarz rozgrywek określa organizator najpóźniej do 30 czerwca każdego

roku.  W  przypadku  rozgrywek  PHL  termin  ten  może  być  zmieniony  ze  względu

na proces licencyjny.

2. Organizator rozgrywek ustala zasady dokonywania zmian terminu meczu i ma prawo 

ustalić wysokość opłaty za zmianę terminu meczu.

§ 67

1. Klub zobowiązany jest w terminie określonym przez organizatora rozgrywek do:

a) pisemnego potwierdzenia udziału w rozgrywkach mistrzowskich,

b) dokonania opłat związanych z udziałem w rozgrywkach.

2. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować może odmową przyznania 

    licencji klubowej, a tym samym wykluczeniem klubu z rozgrywek w danym sezonie 

    rozgrywkowym.

3. Organizator rozgrywek ustala pozostałe warunki otrzymania i utrzymania licencji 

klubowej, w tym liczbę wymaganych licencji okresowych zawodników, termin składania

wniosków  o  przyznanie  licencji  okresowych  zawodników  podczas  sezonu

i ewentualnych tzw. okienek transferowych.

4. Po terminie składania wniosków o przyznanie zawodniczych licencji okresowych klub 

może  występować  z  wnioskiem  o  przyznanie  licencji  okresowej  dla  zawodnika

własnego,  zawodnika  powracającego  z  wypożyczenia  w  przypadku  likwidacji  klubu

lub sekcji  oraz zawodnika, który nie posiadał wcześniej  licencji  na uprawianie hokeja

na lodzie.

§ 68

1. Weryfikację meczów przeprowadza organizator rozgrywek na podstawie protokołów 

meczowych.

2. W przypadku weryfikacji meczu w sposób inny niż wynik osiągnięty na tafli gry, 

organizator rozgrywek wydaje decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od  decyzji  wskazanej  w  ust.  2  przysługuje  odwołanie  na  zasadach  określonych

w niniejszym Regulaminie.
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§ 69

1. Kolejność drużyn w tabeli rozgrywek ustala się według liczby zdobytych punktów. 

Punkty za mecze w rozgrywkach będą liczone wg następujących zasad:

 a) drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt., 

      w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka wg  

     obowiązującego regulaminu na dany sezon w określonej kategorii rozgrywkowej.     

    Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.,

b) w przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza 

    wykonywanie rzutów karnych zgodnie z przepisami gry hokeja na lodzie. Drużyna 

    zwycięska w konkursie rzutów karnych otrzymuje 2 pkt., a przegrana 1 pkt.

2. W  przypadku  uzyskania  równej  liczby  punktów  przez  dwie  lub  więcej  drużyn,

o kolejności miejsca w tabeli decydują:

a) przy dwóch drużynach decydować będą kolejno następujące kryteria:

- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

- liczba zdobytych bramek w spotkaniach między tymi drużynami,

- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań,

- większa liczba strzelonych bramek,

- stosunek bramek.

3. Jeśli trzy lub więcej drużyn ma tę samą liczbę punktów, wówczas o uszeregowaniu w

    tabeli decydować będą kolejno następujące kryteria:

a) korzystniejszy bilans punktów z bezpośrednich spotkań; a następnie – przy równej   

    liczbie:

b) korzystniejsza różnica bramek,

c) większa liczba zdobytych bramek,

d) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich meczów.

4. Gdy powyższe kryteria nie pozwolą na ustalenie kolejności w tabeli – o miejscu 

    poszczególnych drużyn decyduje miejsce zajęte przez kluby w końcowej tabeli z 

    poprzedniego sezonu.

§ 70

1. W zawodach objętych niniejszym regulaminem sekretarz zawodów sporządza protokół 

meczowy z poszczególnych spotkań w formie elektronicznej  online i  przesyła pocztą

elektroniczną natychmiast po zakończeniu meczu do organizatora rozgrywek.
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2. Oryginał  protokołu  sekretarz  zawodów  przesyła  pocztą  do  organizatora  rozgrywek

w  ciągu  24  godzin  /  jeżeli  jest  to  dzień  wolny  od  pracy,  oryginał  musi  przesłać

w pierwszym dniu roboczym /.

§ 71

1. Skład drużyny napisany czytelnie na załącznikach do protokołu, zawierający imiona, 

nazwiska,  numery zawodników oraz numery licencji  należy przedstawić  sekretarzowi

zawodów na 60 minut przed meczem. Załącznik musi być podpisany przez kierownika

lub trenera drużyny.

2. Zawodnik nieujęty w zestawieniu drużyny lub bez licencji zawodniczej a także

nie  posiadający  aktualnych  badan  lekarskich  nie  jest  uprawniony  do  gry  w  danym

meczu.

3. Sędzia główny jest zobowiązany do sprawdzenia przed meczem, czy zawodnicy wpisani

w  skład  drużyny  posiadają  aktualne  badania  lekarskie  /  ważność  badań  wynosi

6 miesięcy / oraz licencje zawodników i licencję trenera. Badania lekarskie muszą być

przeprowadzane  przez  uprawnionego  lekarza  zgodnie  z  ustawą  /  lekarz  medycyny

sportowej /.

4. W czasie trwania zawodów, w boksie zawodników może przebywać maksymalnie

8  przedstawicieli  drużyny,  którzy  muszą  być  wpisani  w  skład  drużyny.  Organizator

rozgrywek  może określić  inne zasady przebywania  przedstawicieli  drużyny w boksie

zawodników.

5. PZHL w odrębnym regulaminie określa minimalną ilość zawodników i bramkarzy

w  rozgrywkach  młodzieżowych  a  także  zasady  dopuszczenia  udziału  dziewcząt

w treningach i meczach ligowych grup młodzieżowych chłopców.

6. Drużyny SMS mogą korzystać w meczu z 24 zawodników (w tym 2 bramkarzy).

7. Zawodnik w ciągu jednego dnia może rozegrać tylko jeden mecz, może być wpisany

tylko  w protokole  meczowym  w ciągu  jednego  dnia.  Zapis  ten nie  dotyczy  meczów

turniejowych.

§ 72

1.  Zawodników  obowiązuje  używanie  sprzętu  ochronnego,  zgodnie  z  Przepisami  Gry

w Hokeja na Lodzie.

2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, a drużyna gości

– koloru ciemnego.
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3. Zawodników każdej drużyny, z wyjątkiem bramkarza , obowiązuje jednolity kolor spodni,

getrów i kasków. Na koszulkach zawodników w rozgrywkach seniorów obowiązkowo muszą

znajdować  się  nazwiska  i  numery  zgodnie  z  przepisami  gry.  Nazwisko  musi  być

umieszczone na koszulce powyżej numeru na plecach zawodnika.

§ 73

1. Organizator /gospodarz meczu/ rozgrywek powiadamia o miejscu i godzinie spotkania

drużynę  gości,  sędziów  głównych  oraz  organ  wyznaczający  sędziów  pomocniczych

najpóźniej 7 dni przed terminem zawodów w rundzie zasadniczej i 48 godzin przed meczem

w przypadku spotkań fazy play-off.

2. W przypadku rozgrywania przez drużynę spotkań w całym sezonie o stałych godzinach

organizator  powiadamia  o  takich  godzinach  wszystkie  drużyny  występujące  w  danej

kategorii rozgrywek oraz organ wyznaczający sędziów.

3. W przypadku jednorazowych zmian dotyczących miejsca i godziny rozgrywania spotkań

przez taką drużynę przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 74

1.  Organizator  określi  godziny,  w  których  mogą  się  rozpoczynać  mecze  w  danych

kategoriach  rozgrywek.  Godziny  rozpoczęcia  meczów organizator  określi  w  regulaminie

rozgrywek dla danej kategorii wiekowej.

2.  Organizator  rozgrywek  może podjąć  decyzję  o  rozegraniu  określonych  kolejek  rundy

zasadniczej o jednakowej godzinie.

§ 75

Gospodarz zawodów powinien udostępnić płytę lodowiska w takim czasie, aby rozgrzewka

zakończyła  się  20  minut  przed  rozpoczęciem  spotkania.  Drużynie  gości  przysługuje

rozgrzewka w wymiarze minimum 20 min.

§ 76

1.  Gospodarz  meczu  zobowiązany  jest  zapewnić  obecność  lekarza,  dyplomowanej

pielęgniarki  lub  ratownika  medycznego.  Lekarz,  dyplomowana  pielęgniarka  lub  ratownik

medyczny przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów z podaniem imienia

i nazwiska, opatrując swój podpis pieczątką imienną. Bez obecności opieki medycznej mecz

nie może być rozegrany.
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2. Do obowiązków lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki  dyplomowanej należy

opisanie  w protokole  zawodów,  w książeczce  zdrowia  zawodnika  urazu,  jakiego  doznał

zawodnik podczas spotkania. Jeżeli w drużynie gości znajduje się lekarz i przed spotkaniem

zostaną  powiadomieni  o  tym  sędziowie  główni,  jemu  przysługuje  prawo  opisu  urazu

zawodnika.

3.  W  przypadku  nierozegrania  meczu  z  powodu  nieobecności  lekarza,  ratownika

medycznego  lub  pielęgniarki  dyplomowanej  spotkanie  weryfikuje  się  jako  walkower

na korzyść drużyny gości.

§ 77

Organizator  rozgrywek  może wprowadzić  przepisy,  w myśl  których  na wniosek  drużyny

gości, gospodarz musi zapewnić, na koszt drużyny gości, trening (rozjazd) w dniu meczu

w określonym wymiarze . Przepisy te powinny określać minimalny wymiar rozjazdu, sposób

powiadomienia gospodarza o planowanym rozjeździe a także zasady rozliczeń w przypadku

rezygnacji z zarezerwowanego czasu na rozjazd.

§ 78

Przełożenie zawodów na inny termin lub zmiana gospodarza mogą być dokonane przez

organizatora rozgrywek wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zgodny

wniosek zainteresowanych klubów lub z urzędu.

§ 79

1.  Drużyna,  która ponosi  odpowiedzialność  za nierozegranie  spotkania  w wyznaczonym

przez organizatora  rozgrywek  terminie  przegrywa  spotkanie  walkowerem i  może zostać

ukarana kara administracyjną.

2. Jeżeli drużyna w sezonie przegra trzy spotkania walkowerem z powodu niestawienia się

na mecz, zostaje usunięta z rozgrywek i ukarana karą administracyjną.

§ 80

Jeżeli  z  przyczyn  niezależnych  od  organizatora  rozgrywek  i  obu  drużyn  spotkanie

nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane, decyzję w sprawie powtórzenia meczu lub

innego sposobu rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji,  w tym w zakresie kosztów organizacji

ewentualnie powtórzonego spotkania, podejmuje organizator rozgrywek.
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§ 81

1.  Klub  będący  gospodarzem  meczu  odpowiedzialny  jest  za  utrzymanie  porządku

i  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  lodowisku  przed,  w  czasie  i  po  zakończeniu  meczu,

w tym w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.  Organizator  gospodarz  meczu zapewni  2  miejsca parkingowe  strzeżone dla  sędziów

prowadzących mecz – 2 godziny przed meczem

3. W strefie pomiędzy bandami i trybunami mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący

udział  w  meczu,  osoby  funkcyjne,  sędziowie  pomocniczy,  przedstawiciele  organizatora

rozgrywek , fotoreporterzy i inne osoby upoważnione przez organizatora.

4.  W przypadku niemożności  usunięcia osób nieuprawnionych do przebywania  w strefie

pomiędzy  bandą  a  trybunami,  sędzia  główny  może  nie  dopuścić  do  rozegrania  meczu

lub przerwać mecz. Zawody takie weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyny gości.

5. Organizator  rozgrywek  określa  szczegółowe  warunki  rozgrywania  meczów  w  danej

kategorii rozgrywkowej.

§ 82

Wszelkie  decyzje  dotyczące  rozgrywania  meczu,  a  nie  przewidziane  w  niniejszym

regulaminie lub warunkach, o którym mowa w § 81 ust.4 podejmuje sędzia główny.

§ 83

1.  Protesty  dotyczące  meczu  powinny  być  wnoszone  do  organizatora  rozgrywek

niezwłocznie po zakończeniu meczu. Organizator rozgrywek określa szczegółowe zasady

wnoszenia  protestu  i  jego  rozpatrywania.  Wniesienie  protestu  podlega  opłacie.  Protest

niepłacony podlega odrzuceniu. W przypadku uwzględnienia protestu w całości przez organ

I instancji oplata podlega zwrotowi.

2.  Od  decyzji  organizatora  rozgrywek  w sprawie  protestu  zainteresowanym  przysługuje

odwołanie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ IX 

SĘDZIOWIE I KOMISARZE 
 

§ 84 

1. Organizator rozgrywek określa system wyznaczania sędziów na zawody.  
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2. W  przypadku  nierozegrania  meczu  z  powodu  braku  sędziów  uprawnionych

do prowadzenia zawodów w myśl niniejszego regulaminu mecz jest powtarzany na koszt

organizatora rozgrywek. 

 

§ 85 

Organizator  rozgrywek  uprawniony  jest  do  wyznaczania  na  poszczególne  mecze  delegatów

(obserwatorów). Koszty związane z działaniami delegata ponosi organizator rozgrywek. 

 

§ 86 

1. Sędzia hokeja na lodzie zobowiązany jest do posiadania ważnej licencji sędziowskiej.  

2. Licencje  sędziego  hokeja  na  lodzie  wydaje  PZHL  dla  szczebla  centralnego,

dla rozgrywek okręgowych poszczególne okręgi 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE I KARY ADMINISTRACYJNE 
 

§ 87 

Przewinienia  dyscyplinarne,  rodzaje  kar  dyscyplinarnych,  a  także  zasady  postępowania

dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny PZHL. 

 

§ 88 

1. Organizator rozgrywek jest  uprawniony do ustalenia nakładania kar administracyjnych

na  uczestników współzawodnictwa sportowego.  

2. Kara administracyjna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy zasady określone

przez  organizatora  rozgrywek  wyraźnie  wskazują,  iż  określone  zachowania  podlegają

karze. 

§ 89 

1. Kary  administracyjne  mają  charakter  wyłącznie  pieniężny.  Wysokość  kar

administracyjnych ustala organizator rozgrywek.  

2. W  przypadku  rażących  lub  uporczywych  naruszeń  przepisów  o  karach

administracyjnych, organizator rozgrywek ma prawo do wykluczenia drużyny z rozgrywek
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lub  przekazania  sprawy  do  postępowania  dyscyplinarnego,  zgodnie  z  przepisami

Regulaminu Dyscyplinarnego PZHL. 

 

§ 90 

1. Wydanie  orzeczenia  o  nałożeniu  kary  administracyjnej  przez  organizatora  rozgrywek

powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia. 

2. W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust.1 organizator rozgrywek

dowiedział  się  później,  powyższe  terminy  liczą  się  od  dnia  powzięcia  wiadomości

o naruszeniu przepisów. 

3. Wszelkie  decyzje  dotyczące  kar  administracyjnych  doręcza  się   e-mailem  na  adres

wskazany przez klub i  uznaje się za skutecznie doręczone bez konieczności potwierdzenia

odbioru. 

4. Decyzja  o  nałożeniu  kary  powinna  wskazywać  podstawę  prawną  nałożenia  kary

oraz jej wymiar. 

§ 91 

1. Orzeczenie  o  nałożeniu  kary  administracyjnej  winno  być  wykonane  w  ciągu  21  dni

od  wydania  orzeczenia.  Organizator  rozgrywek  jest  uprawniony  do  określenia  sankcji

nakładanych na klub, który nie wykona orzeczenia w tym terminie. 

2. Od decyzji o nałożeniu kary administracyjnej nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator rozgrywek ma prawo do anulowania lub czasowego zawieszenia egzekucji

kary. 

 
§ 92 

1. Szczegółowe  regulacje  dotyczące  naruszeń  objętych  karami  administracyjnymi

oraz wysokości  kar,  a także sposób i egzekwowania ustala organizator rozgrywek.  Kary

za poszczególne naruszenia przepisów w danej kategorii rozgrywek są stałe i nie podlegają

gradacji. 

2. Klub  ponosi  odpowiedzialność  za  egzekwowanie  wykonania  kary  i  prowadzi  rejestr

wszystkich nałożonych kar na swoich zawodników i osoby funkcyjne. 

3. Organizator rozgrywek ma prawo do odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej. 
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ROZDZIAŁ XI 

ODWOŁANIA 
 

§ 93 

1. Od  decyzji  podjętych  przez  organizatora  rozgrywek  stronom  przysługuje  odwołanie

do organu II instancji, o ile przepisy niniejszego regulaminu przewidują taka możliwość. 

2. Odwołanie może być wniesione również przez inną osobę lub klub, o ile sprawa dotyczy

ich bezpośrednio. 

3. Odwołanie  wnosi  się  za  pośrednictwem  organu  I  instancji,  w  terminie  14  dni

od  otrzymania  decyzji  organu  I  instancji,  chyba,  ze  inny  termin  wynika  z  przepisów

niniejszego regulaminu. 

4. Organem II instancji jest Komisja Odwoławcza PZHL.  

5. Wniesienie  odwołania  winno  nastąpić  jednocześnie  z  zapłatą  kaucji  odwoławczej

w wysokości ustalonej przez PZHL. Brak wpłaty kaucji powoduje pozostawienie odwołania

bez rozpatrzenia. 

6. Kaucję  odwoławczą  wpłaca  się  na  konto  PZHL.  Kaucja  od  odwołania  dotyczącego

decyzji podjętej w trakcie rozgrywanego turnieju może zostać wpłacona gotówką w miejscu

rozgrywania turnieju, wg zasad określonych przez organizatora. 

7. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji. 

 

§ 94 

Odwołanie  powinno  zawierać  wyraźne  wskazanie  żądania  oraz  wskazywać  na  okoliczności

faktyczne  i  prawne  uzasadniające  żądanie.  Odwołanie,  które  nie  spełnia  tych  warunków

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 95 

Wniesienie  odwołania  nie  wstrzymuje  wykonania  decyzji.  W  szczególnie  uzasadnionych

przypadkach  organ  I  instancji,  przed  przesłaniem odwołania  do  organu II  instancji,  może  –

na  wniosek  zainteresowanego  –  wstrzymać  wykonanie  decyzji  do  czasu  rozpatrzenia

odwołania przez organ II instancji. 

§ 96 

1. Organ I instancji, po otrzymaniu odwołania, dokonuje sprawdzenia czy zostały spełnione

wszystkie wymogi formalne związane z wniesieniem odwołania. W razie braków formalnych

odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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2. Odwołanie prawidłowe pod względem formalnym organ I instancji przesyła niezwłocznie,

wraz z całością dokumentacji w sprawie, organowi II instancji. 

3. Organ I  instancji  -  uznając odwołanie za uzasadnione - może odstąpić  od przesłania

odwołania organowi II instancji i uchylić swoje orzeczenie w całości lub w części, w której

odwołanie  w  jego  ocenie  jest  zasadne.  W  przypadku  uchylenia  decyzji  przez  organ  I

instancji na skutek wniesienia odwołania kaucja odwoławcza podlega zwrotowi.  

§ 97 

1. Organ II instancji winien rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania,   

a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie później  w terminie 

21 dni. 

2. Przepisy dotyczące zasad postępowania wyjaśniającego stosuje się również              

w postępowaniu przed organem II instancji. 

 

§ 98 

1. Organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania wydaje decyzję, w której: 

a) utrzymuje w mocy orzeczenie organu I instancji albo, 

b) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka, co do istoty sprawy albo, 

c) uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy albo, 

d) uchyla  orzeczenie  w całości  i  przekazuje  sprawę  do  ponownego  rozpoznania

organowi  I  instancji,  wskazując  jednocześnie  na  okoliczności,  które  przy

ponownym  rozpoznaniu  sprawy  powinny  być  wzięte  pod  uwagę,  bądź

na czynności, które winny być dokonane albo, 

e) umarza postępowanie odwoławcze. 

2. Organ II instancji, orzekający co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść osoby

lub klubu wnoszącego odwołanie. 

3. Organ II instancji uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu oraz zarządza jego doręczenie

wszystkim zainteresowanym osobom i organom. 

4. Orzeczenie organu II instancji jest ostateczne, co nie uchybia możliwości podjęcia przez

zainteresowane osoby lub kluby działań przewidzianych przez przepisy powszechnie

obowiązujące. 
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§ 99 

Organ I lub II instancji ze względu na szczególne okoliczności może na wniosek strony

złagodzić nałożoną karę, która stała się już prawomocna. Od orzeczenia w tej sprawie

nie przysługuje odwołanie. 

 

ROZDZIAŁ XII 

REPREZENTOWANIE BARW NARODOWYCH 
 

§ 100 

1. Zawodnik posiadający uprawnienie do gry w reprezentacji narodowej Polski może zostać

powołany na zgrupowanie, badania lekarskie lub do gry w reprezentacji narodowej Polski

w różnych kategoriach wiekowych. 

2. Zawiadomienie  o  powołaniu  zostanie  przesłane  do  klubu  aktualnego  zawodnika

nie później niż 14 dni przed terminem zgrupowania, badań lekarskich lub gry. 

3. Niestawienie się w terminie na zgrupowanie, badania lekarskie lub do gry w reprezentacji

narodowej Polski podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

4. PZHL  ma  prawo  do  powołania  komisji  lekarskiej,  która  jest  jedynym  organem

uprawnionym do orzekania w sprawie zdrowotnej niezdolności do udziału w zgrupowaniach,

badaniach lekarskich lub w grze w reprezentacji narodowej Polski.  

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 101 

1. W sprawie  zasad przeprowadzenia  rozgrywek  w hokeju  na lodzie  kobiet,  we  wszystkich

regulaminach PZHL stosuje się przepisy o rozgrywkach młodzieżowych.

2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się jednakowo do zawodników

i zawodniczek. 

§ 102 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZHL. 
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§ 103
 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc przepisy Regulaminów i uchwał

regulujących problematykę objętą niniejszym Regulaminem. 

 

§ 104 

Niniejszy  Regulamin  został  zatwierdzony  przez  Zarząd  PZHL  w  dniu  14  lipca  2015  roku

i wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2015 r. z późniejszymi zmianami.
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