
REGULAMIN OPŁAT

POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE

SEZON: 2019 / 2020

Warszawa / Czerwiec 2019   



§ 1.

Działając na podstawie Regulaminu Wspózawodnictwa Sportowego Polskiego Związku
Hokeja na Lodzie, ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2019 / 2020.

1. Opłata na rzecz PZHL * za wpisowe do rozgrywek:

a) I liga          5.000,00 zł
b) Młodzieżowa Hokej Liga (MHL)          2.500,00 zł
c) Junior Młodszy,          1.000,00 zł
d) pozostałe w tym:    

- PLHK             500,00 zł
- II liga             500,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe             500,00 zł

Termin na wpłatę upływa z dniem 15 sierpnia danego roku.

*  przychody na rzecz właściwego OZHL, w przypadku zlecenia prowadzenia rozgrywek
danej kategorii rozgrywkowej.

2. Za  niestawienie  się  drużyny  na  zawody  po  raz  pierwszy  w  sezonie,  
zweryfikowane przez WGiD jako walkower:

a) I  liga: do  6.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora,
jednakże nie więcej niż 10.000 zł

b) MHL: do  6.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora,
jednakże nie więcej niż 10.000 zł

c) Puchar Polski: do 2.500 zł
d) pozostałe 1.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez 

organizatora, jednakże nie więcj niż 2.000,00 zł, w tym:    
- PLHK
- II liga
- rozgrywki młodzieżowe

3. Za niestawienie się drużyny na zawody po raz drugi w sezonie, zweryfikowane  
przez WGiD jako walkower:

a) I liga: do 8.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora,
b) MHL: do 8.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora,
c) Puchar Polski: do 3.000 zł
d) pozostałe 1.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez 

organizatora, jednakże nie więcj niż 2.000,00 zł, w tym:    
- PLHK
- II liga
- rozgrywki młodzieżowe
 

4. Za niestawienie się drużyny na zawody po raz trzeci w sezonie we wszystkich 
klasach rozgrywkowych:

a) wykluczenie z rozgrywek,
b) kara finansowa w wysokości:    

- I liga: 10.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora    
- MHL: 10.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora     
- Puchar Polski: 7.000,00 zł



- pozostałe: 1.000,00 zł + udokumentowane koszty poniesione przez organizatora, 
  jednakże nie więcj niż 2.000,00 zł, w tym:    
- PLHK
- II liga
- rozgrywki młodzieżowe

5. Za brak porządku na obiekcie sportowym w czasie i po zawodach WGiD PZHL  
lub OZHL, nakłada karę finasową do 5.000,00 zł.

6. Za wpisanie do składu drużyny zawodnika nieuprawnionego:

a) I liga  400,00 zł
b) MHL  200,00 zł
c) pozostałe w tym:    

- PLHK  200,00 zł
- II liga  200,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  200,00 zł

7. za nieprzygotowanie na czas lodowiska do gry:

a) I liga          1.000,00 zł
b) MHL    250,00 zł
c) pozostałe w tym:    

- PLHK  250,00 zł
- II liga  250,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  250,00 zł

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

a) I liga          1.000,00 zł
b) MHL    250,00 zł
c) pozostałe w tym:    

- PLHK  250,00 zł
- II liga  250,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe   250,00 zł

9. Za wycofanie zgłoszonej drużyny z rozgrywek po ogłoszeniu terminarza – kara  
pieniężna na klub:

a) I liga          5.000,00 zł
b) MHL          2.500,00 zł
c) CLJ          2.000,00 zł
d) Junior Młodszy          2.000,00 zł
e) Puchar Polski          5.000,00 zł
f) pozostałe w tym:

- PLHK          1.000,00 zł
- II liga          1.000,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe          1.000,00 zł

10. Kaucja protestowa do I instancji:

a) I liga          1.000,00 zł
b) MHL             200,00 zł
c) pozostałe w tym:    



- PLHK  200,00 zł
- II liga  200,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  200,00 zł

11. Opłata kasacyjna:

a) I liga          2.000,00 zł
b) MHL                       800,00 zł
c) pozostałe w tym:    

- PLHK  800,00 zł
- II liga  800,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe    800,00 zł

12. Opłata odwoławcza:
  
a) I liga           2.000,00 zł
b) MHL             500,00 zł
c) pozostałe w tym:    

- PLHK  500,00 zł
- II liga  500,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe   500,00 zł

   
13. Weryfikacja lodowiska:  500,00 zł

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

14. Za uprawnienie zawodnika do gry w danym sezonie rozgrywkowym:

a) do drużyn seniorskich (1 liga, MHL, 2 liga):    20,00 zł
b) pozostali w tym:                     

     - Junior Młodszy                           10,00 zł
     - PLHK                                10,00 zł

- wszystkie inne rozgrywki młodzieżowe    10,00 zł

Uwaga: Opłaty po 1 września wzrastają o 100 %. 

15. Za przyznanie licencji dla: 

Klubu:

a) I liga  500,00 zł
b) pozostałe w tym:    

- PLHK  200,00 zł
- II liga  200,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  200,00 zł

Zawodnika: 

a) (S) seniorzy, seniorki:                    50,00 zł
b) (D) dzieci, (M) młodzież:     10,00 zł
c) wystawienie duplikatu – opłata wzrasta o 100%.

Trenera: 

a) w kategorii A, B, C:                   200,00 zł
b) wystawienie duplikatu – opłata wzrasta o 100%.



Sędziego: 

a) szczebla okręgowego                     20,00 zł
b) szczebla centralnego (1 liga, MHL, PLHK)    30,00 zł
c) szczebla centralnego (PHL)    50,00 zł
d) wystawienie duplikatu – opłata wzrasta o 100%.

16. Za przejście  zawodnika  z  klubu  do  klubu  (transfer  krajowy i  zagraniczny)  klub
przyjmujący  zawodnika  jest  zobowiązany  uiścić  na  rzecz  PZHL  opłatę
stanowiącą 2% umowy transferu, w kwocie nie mniejszej niż:

a) za seniora:  500,00 zł
b) dla pozostałych w tym:    

- PLHK  200,00 zł
- II liga  200,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  200,00 zł

Uwaga: W przypadku potwierdzenia zawodnika od rozgrywek prowadzonych przez okręg,
przychody przechodzą na rzecz OZHL prowadzącego te rozgrywki.

17. Za nie przestrzeganie wymogów RWS § 62, za każdego zawodnika: 200,00 zł.

18. Za formalne uchybienie w wypełnieniu zestawienia (składu) drużyn: 100,00 zł.

19. Za nałożoną karę meczu na zawodnika lub osobę funkcyjną w rozgrywkach I ligi: 
100,00 zł.     

     
20. Za  odsunięcie  od  meczu  ukaranego  zawodnika  z  tytułu  wykroczenia,  

określonego w punkcie 18 – za każdy mecz w rozgrywkach I ligi: 200,00 zł.   
      
21. Za nałożoną karę 10 minut na zawodnika seniora, ukaranego w rozgrywkach 1 ligi: 

100,00 zł.

Uwaga: Każda następna kara 10 minut w danym sezonie powoduje podwojenie  
kolejnej kary pieniężnej. 

22. Za nałożoną karę 5 minut + karę meczu za niesportowe zachowanie,                      
w rozgrywkach 1 ligi: 200,00 zł.

        
23. Za nałożoną karę dyskwalifikacji czasowej, za każdy przypadek dot. seniora            

i osoby funkcyjnej w rozgrywkach I ligi: 1.000,00 zł.
      
24. Za  niedopełnienie  obowiązku  powiadomienia  o  miejscu  i  godzinie  spotkania  

zgodnie z RWS § 63:

a) I liga       300,00 zł
b) MHL  200,00 zł
c) pozostałe w tym:
           - PLHK  200,00 zł

- II liga  200,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  200,00 zł

25. Za brak identyfikatorów RWS § 61 pkt. 4 – każda osoba:  100,00 zł



26.     Za nie przesłanie protokołu bezpośrednio po meczu pocztą elektroniczną oraz nie
          przesłanie oryginału protokołu zgodnie z RWS § 60, kara nakładana przez WGiD  
          PZHL lub WGiD OZHL,na sekretarza zawodów:

a) I liga, MHL  200,00 zł
b) pozostałe w tym:    

- PLHK  100,00 zł
- II liga  100,00 zł
- rozgrywki młodzieżowe  100,00 zł

Uwaga: Opłaty za uchybienia regulaminowo – organizacyjne dotyczące rozgrywek I ligi,
MHL, CLJ, II ligi, Juniora Młodszego oraz baraży i finałów grup młodzieżowych, należy
uregulować w PZHL, natomiast za pozostałe w danych OZHL prowadzących rozgrywki.

§ 2.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu, przysługuje Zarządowi PZHL.

§ 3.

Ninijeszy Regulamin, został zatwierdzony przez Zarząd PZHL, w dniu 12 czerwca 2019.


