
POLSKA HOKEJ LIGA

REGULAMIN OPŁAT

SEZON: 2019 / 2020

Katowice / Czerwiec 2019   



§ 1.

Działając na podstawie Regulaminu Polskiej Hokej Ligi, Zarząd PHL Sp. z o. o. ustala
następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2019 / 2020.

LP TYTUŁ WARTOŚĆ TERMIN

1  Wpisowe do rozgrywek 64.000,00 zł

a  1 rata 34.000,00 zł do 15.08.2019

b  2 rata 15.000,00 zł do 31.10.2019

c  3 rata 15.000,00 zł do 15.12.2019

2 Za przyznanie licencji

a Klubu 500,00 zł
Zgodnie z Uchwałą 

PZHL 

b Zawodnika seniora 50,00 zł

c Zawodnika seniora (duplikat) 100,00 zł

d Trenera 200,00 zł

3
Za uprawnienie do gry zawodnika na dany 
sezon rozgrywkowy 

20,00 zł
od 1 IX wzrasta o 100 % 

przed uprawnieniem
zawodnika 

4

Za przejście zawodnika z Klubu do Klubu 
(transfer krajowy i zagraniczny) oraz za 
wypożyczenie zawodnika, Klub przyjmujący  
jest zobowiązany uiścić na rzecz PHL opłatę 
stanowiącą 2 % transferu z zastrzeżeniem,     
że opłata ta nie może być mniejsza niż:

500,00 zł
przed uprawnieniem

zawodnika

5
Za wycofanie zgłoszonej drużyny z rozgrywek   
po ogłoszeniu terminarza

10.000,00 zł 
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

6
Za wycofanie z rozgrywek każdej z czterech 
drużyn młodzieżowych

10.000,00 zł
za każdą drużynę 

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia 

7
Zmiana terminu lub gospodarza meczu            
w terminie krótszym niż 7 dni przed 
planowanym terminem

2.000,00 zł
przed wydaniem

decyzji przez PHL 

8
Za niedopełnienie obowiązku powiadomienia   
o miejscu i godzinie spotkania zgodnie              
z RWS § 63 

500,00 zł
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

9
Za niestawienie się drużyny na zawody,          
po raz pierwszy w sezonie, zweryfikowane   
jako walkower

do 10.000,00 zł +
udokumentowane koszty

poniesione przez
organizatora, jednak nie
więcej niż 15.000,00 zł

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia

10
Za niestawienie się drużyny na zawody, po raz 
drugi w sezonie, zweryfikowane jako walkower

Do 12.000,00 zł +
udokumentowane koszty

poniesione przez
organizatora

do 7 dni po otrzymaniu
orzeczenia

11
Za niestawienie się drużyny na zawody, po raz 
trzeci w sezonie, zweryfikowane jako walkower

wykluczenie z rozgrywek i
kara finansowa 15.000,00 zł
+ udokumentowane koszty

poniesione przez
organizatora

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia

12
Za wpisanie do składu drużyny zawodnika 
nieuprawnionego

1.000,00 zł
za każdego zawodnika 

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia

13
Za formalne uchybienia w wypełnieniu 
zestawienia (składu) drużyny 

100,00 zł
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

14
Za brak identyfikatorów osób funkcyjnych                  
w boksie, zgodnie z RWS § 61 pkt. 4

100,00 zł
za każdą osobę 

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia 

15
Za nałożoną karę meczu na zawodnika                     
lub osobę funkcyjną 

100,00 zł
Zgodnie z

Regulaminem PHL



16
Za odsunięcie od meczu ukaranego zawodnika 
z tytułu wykroczenia, określonego w pkt. 15 

200,00 zł
za każdy mecz 

Zgodnie z
Regulaminem PHL

17 Za nałożoną karę 10 minut na zawodnika

100,00 zł - za pierwszą karę,
każda następna kara 10
minut w danym sezonie
powoduje podwojenie
kolejnej kary pieniężnej

Zgodnie z
Regulaminem PHL

18
Za nałożoną karę 5 minut + karę meczu          
za niesportowe zachowanie 

200,00 zł
Zgodnie z

Regulaminem PHL

19
Za nałożoną karę dyskwalifikacji czasowej,          
za każdy przypadek za zawodnika seniora                   
i osobę funkcyjną 

1.000,00 zł
Zgodnie z

Regulaminem PHL

20 Za nieprzestrzeganie wymogów RWS § 62 
200,00 zł - za każdego

zawodnika 
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

21 Weryfikacja lodowiska 
500,00 zł + koszty

transportu, wg stawki
0,4179 zł za 1 km.

Zgodnie z
Regulaminem PHL 

22 Za nieprzygotowanie na czas lodowiska do gry 2.000,00 zł 
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia

23

Za stwierdzenie braku monitoringu bramek 
hokejowych lub wymogów RWS § 54 pkt. 5    
oraz braku nagrania przebiegu meczu              
w rozgrywkach PHL

Po raz pierwszy: 3.000,00 zł
po raz drugi i następne:

5.000,00 zł

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia 

24
Za brak przyrządów do pomiaru kijów            
lub sprzętu bramkarskiego

200,00 zł
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

25
 Za niesprawny zegar: 
- po raz pierwszy
- każdy następny przypadek

                                            
500,00 zł

wzrasta o 100 % 

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczenia

26
Za brak porządku na obiekcie sportowym         
w czasie i po zawodach

wg Regulaminu
Dyscyplinarnego PZHL

do 7 dni po
otrzymaniu orzeczeni

27
Za brak odpowiedniego zabezpieczenia          
na obiekcie bądź stworzenie zagrożenia    
przez kibiców

do 20.000,00 zł
do 7 dni po otrzymaniu

orzeczenia

28
Za niedopełnienie obowiązku szkolenia 
sędziowskiego przed sezonem zgodnie z 
Regulaminem Rozgrywek PHL

1.000,00 zł
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

29

Za nieprzesłanie protokołu bezpośrednio        
po meczu pocztą elektroniczną oraz 
nieprzesłanie oryginału protokołu zgodnie         
z RWS § 60, kara na sekretarza zawodów

200,00 zł
do 7 dni po

otrzymaniu orzeczenia 

30 Kaucja protestowa do I instancji 2.000,00 zł
Zgodnie z

Regulaminem PHL 

31 Opłata kasacyjna 4.000,00 zł 
Zgodnie z

Regulaminem PHL 

32 Opłata odwoławcza 3.000,00 zł
Zgodnie z

Regulaminem PHL 

§ 2.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu, przysługuje Zarządowi PHL Sp. z o. o.

§ 3.

Ninijeszy Regulamin, został zatwierdzony przez Zarząd PHL Sp. z o. o. w dniu 12 czerwca
2019 r.


