REGULAMIN
ROZGRYWEK
MŁODZIEŻOWEJ HOKEJ LIGI (1 LIGI)
ORAZ CENTRALNEJ LIGI JUNIORÓW

SEZON: 2019 / 2020
Warszawa / Lipiec 2019

MHL (1 LIGA)


Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

1.

JKH GKS JASTRZĘBIE II

2.

UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

3.

KH POLONIA BYTOM

4.

MOSM TYCHY

5.

MKS SOKOŁY TORUŃ

6.

MKS CRACOVIA SSA

7.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK

8.

MMKS PODHALE NOWY TARG

9.

ŁKH ŁÓDŹ

10. SMS TORUŃ
11. UKH UNIA OŚWIĘCIM
12. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK
13. MUKS NAPRZÓD JANÓW
14. vacat



System rozgrywek oraz sprawy regulaminowe:

 I Runda: 07-08.09.2019 – 19-20.10.2019
 II Runda: 26-27.10.2019 – 25-26.01.2020
 Drużyna, która zajmie w tabeli końcowej I miejsce, zostaje zwycięzcą
MHL (1 Liga) oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 30 tyś. zł. Brutto.
 W każdym meczu MHL (1 Liga) musi występować co najmniej 10 + 1
zawodników w wieku juniora CLJ, dla spełnienia warunku uczestnictwa
w eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów. Do limitu zawodników w wieku
juniora

CLJ,

zaliczani

są

zawodnicy

Szkoły

Mistrzostwa

Sportowego

w Katowicach, nie uczestniczący w danym meczu.
 W zestawieniu drużyny na mecz, zawodników w wieku juniora CLJ, należy
oznaczyć literą ( J ).
 Liczba zawodników z PHL, nie spełniających warunków dot. wieku juniora CLJ,
nie może przekroczyć 5 zawodników.
 W rozgrywkach MHL (1 Liga) nie obowiązuje limit obcokrajowców.
 Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2020 r.

 Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę
macierzystego (zainteresowanego) klubu na mecze w ramach rozgrywek MHL
(1 Liga), tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów szkoleniowych i dyrektora
SMS PZHL w Katowicach oraz SMS w Toruniu.
 Przerwa pomiędzy meczami w MHL (1 Liga) musi wynosić co najmniej 16 godzin
od zakończenia pierwszego spotkania, chyba, że zainteresowane strony
w porozumieniu uzgodnią inaczej.
 Mecze rozgrywane są 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut
w składach: 3 na 3), 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.

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW


Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

1.

JKH GKS JASTRZĘBIE (U-20)

2.

UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U-20)

3.

KH POLONIA BYTOM (U-20)

4.

MOSM TYCHY (U-20)

5.

MKS SOKOŁY TORUŃ (U-20)

6.

MKS CRACOVIA SSA (U-20)

7.

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U-20)

8.

MMKS PODHALE NOWY TARG (U-20)

9.

ŁKH ŁÓDŹ (U-20)

10. UKH UNIA OŚWIĘCIM (U-20)
11. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (U-20)
12. MUKS NAPRZÓD JANÓW (U-20)



Roczniki CLJ:

2000 (20 lat)
2001 (19 lat)
2002 (18 lat)
2003 (17 lat)

oraz 3 zawodników (łącznie) z rocznika 2004 (16 lat) i 2005 (15 lat)
o wysokim poziomie sportowym, po uzyskaniu zgody lekarza sportowego,
rodziców / opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL.


System rozgrywek

 Warunkiem uczestnictwa w fazie grupowej CLJ, jest udział w rozgrywkach MHL
(1 Liga) w sezonie 2019 / 2020.
 Drużyny zostały podzielone wg klasyfikacji z sezonu 2018 / 2019, na trzy grupy
A, B, C, po cztery drużyny:

GRUPA – A

GRUPA – B

GRUPA – C

UKS NIEDŹWIADKI Sanok

GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk

JKH GKS Jastrzębie

MMKS PODHALE Nowy Targ

KH POLONIA Bytom

UKS ZAGŁĘBIE Sosnowiec

MKS CRACOVIA Kraków

MKS SOKOŁY Toruń

MOSM Tychy

UKH UNIA Oświęcim

MUKS NAPRZÓD Janów

ŁKH Łódź

Terminy (faza grupowa)
1)

31.01-02.02.2020

2)

14-16.02.2020

3)

06-08.03.2020

4)

13-15.03.2020

 Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w grupach: A, B, C, bezpośrednio
awansują do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów i zostaną sklasyfikowane
na miejscach 1, 2, 3, wg średniej ilości zdobytych punktów w rozegranych
meczach eliminacyjnych (grupowych).
 Pozostałe drużyny zostaną sklasyfikowane na miejscach: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, wg średniej ilości zdobytych punktów w rozegranych meczach eliminacyjnych
(grupowych).

 Drużyny sklasyfikowane na miejscach od 4, 5, 6, 7, 8, wg średniej ilości
zdobytych punktów w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych),
awansują do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów.
 W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. sklasyfikowania
zespołów), jest równa, o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica
bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba straconych bramek,
losowanie.


Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów / 24-29.03.2020:

 Kwalifikują się zespoły ze spotkań eliminacyjnych (grupowych), sklasyfikowanych
na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wg średniej ilości zdobytych punktów
w rozegranych meczach eliminacyjnych (grupowych).

GRUPA – D

GRUPA – E

1. I miejsce w klasyfikacji

1. II miejsce w klasyfikacji

2. IV miejsce w klasyfikacji

2. III miejsce w klasyfikacji

3. V miejsce w klasyfikacji

3. VI miejsce w klasyfikacji

4. VIII miejsce w klasyfikacji

4. VII miejsce w klasyfikacji

 24-29.03.2020: mecze w grupach ćwierćfinałowych D i E, rozgrywane systemem
„każdy z każdym”.
 Układ meczów w grupach ćwierćfinałowych D i E:
24.03.2020: (1 – 4), (3 – 2)
25.03.2020: (4 – 3), (1 – 2)
26.03.2020: (2 – 4), (3 – 1)
27.03.2020: Dzień przerwy
28.03.2020: Półfinały: (D1 – E2), (E1 – D2)
29.03.2020: Mecz o brązowy medal: (przegrani półfinałów)
29.03.2020: 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

oznaczają

wykluczenie

zespołu

z rozgrywek.
 Mecze fazy eliminacyjnej, trwają 3 × 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka
(5 minut w składach: 3 na 3), rzuty karne (po 5).
 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), 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.
 W Turnieju

Finałowym

Mistrzostw Polski Juniorów,

może uczestniczyć

maksymalnie 23 zawodników w tym 3 bramkarzy (dwóch podstawowych i jeden
rezerwowy).
 Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2020 r.
 Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę
macierzystego (zainteresowanego) klubu na mecze w ramach rozgrywek CLJ
oraz na Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów, tylko po uprzednim
uzyskaniu zgody sztabów szkoleniowych i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa
Sportowego.

 W meczu kategorii Centralnej Ligi Juniorów (eliminacje, Turniej Finałowy
Mistrzostw Polski Juniorów), może uczestniczyć maksymalnie 5 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 30.09.2019 r.,
II termin – do 31.05.2020 r.).
 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.

