REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW POLSKI II
LIGI W HOKEJU NA LODZIE

§1
1. Organizatorem Turnieju Finałowego jest Infinitas Klub Hokejowy KTH Krynica, który
pełni rolę gospodarza turnieju, współorganizatorami są Małopolski Okręgowy Związek
Hokeja na Lodzie, Gmina Krynica-Zdrój, MOSiR w Krynicy-Zdroju.
2. Celem Turnieju Finałowego jest wyłonienie Mistrza II Ligi Hokejowej.
3. Drużyna, która zwycięży w turnieju finałowym ma prawo awansu do pierwszej ligi.
4. Turniej prowadzi Komisja Sportowo-Techniczna wyznaczona przez Zarząd MOZHL.

§2.
1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie, z wyjątkiem szczegółowych
rozwiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W Turnieju Finałowym gra ciałem jest zabroniona.
3. W rozgrywkach uczestniczyć mogą najlepsze drużyny z 2 okręgów wg poniższego
klucza:
1) Okręg południowy
3 drużyny
2) Okręg północny
1 drużyny
W przypadku odmowy przyjazdu przez którąkolwiek z drużyn z poszczególnych okręgu
(w ramach przysługujących miejsc) prawo udziału w turnieju przysługuje kolejnej
drużynie w tabeli w danym okręgu.
4. Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZHL, posiadać licencję zawodniczą,
legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz
numerem PESEL. Drużyny obowiązkowo przekładają Komisji Sportowo Technicznej

5.

6.
7.
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9.

ubezpieczenie NNW. Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia
ankiety wstępnej kwalifikacji dotyczącej COVID-19.
Zgłoszenie zawodników do turnieju finałowego należy nadesłać pocztą elektroniczną w
terminie do 11 września 2020 roku na adres e-mail: infinitas_krynica@wp.pl. Komisja
Sportowo-Techniczna dokona weryfikacji zawodników biorących udział w Turnieju
Finałowym. Brak zgłoszenia, jak również brak jakiegokolwiek dokumentu
(dowód/paszport, licencja, ubezpieczenie NNW, opłat regulaminowych) powoduje
brak dopuszczenia drużyny/zawodnika do meczu.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy byli zgłoszeni do rozgrywek
w sezonie 2019/2020.
Organizator zapewnia pokrycie kosztów związanych z wynajęciem obiektu (lodowisko,
szatnia), obsługą sędziowską, obsługą medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny),
obsługą organizacyjną (materiały drukowane, social media itp.)
Organizator zapewnia medale, puchary oraz nagrody indywidualne dla zawodników.
Koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp., pokrywają
drużyny we własnym zakresie.

§3
1. Drużyna musi liczyć co najmniej 10 zawodników z pola i 1 bramkarz.
2. Mecze w Turnieju Finałowym będą trwały 3 x 20 minut.
3. Punkty w rozgrywkach II ligi w Turnieju Finałowym liczone są wg następujących zasad:
- drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie (60 min.) otrzymuje 3 pkt., W
przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka 5 minut (bez
przygotowania lodu) przy 4 zawodnikach w polu każdej z drużyn plus bramkarz albo
przy 5 zawodnikach w polu bez bramkarza.
4. Dryżyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.
5. W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza
wykonywanie rzutów karnych zgodnie z przepisami gry w hokeja na lodzie i
obowiązującym regulaminem rozstrzygania spotkania w rzutach karnych (5
zawodników). Drużyna zwycięska w rzutach karnych otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.

6. W przypadku niestawienia się drużyny w regulaminowym czasie przed meczem,
drużyna zostanie ukarana walkowerem.

7. Sposób przeprowadzania Turnieju Finałowego:
26.09.2020
godz.10.00 INFINITAS KH KTH KRYNICA – KS SIGMA KATOWICE
godz.12.30 KH WARSAW CAPITALS – KH GAZDA TEAM NOWY TARG
godz.16.00 KH GAZDA TEAM NOWY TARG – KS SIGMA KATOWICE
godz.18.30 INFINITAS KH KTH KRYNICA – KH WARSAW CAPITALS
27.09.2020
godz.10:00 KH WARSAW CAPITALS – KS SIGMA KATOWICE
godz.12:30 INFINITAS KH KTH KRYNICA – KH GAZDA TEAM NOWY TARG
godz.15:00 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

§4
1. Protesty dotyczące meczu mogą być wnoszone do Komisji Sportowo-Technicznej
bezpośrednio po jego zakończeniu wraz z wpłatą kaucji protestowej w wysokości 500
złotych. Bez wpłaty kaucji protesty nie będą rozpatrywane. Kopię protestu należy
przekazać przeciwnej drużynie. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja
protestowa podlega zwrotowi.
2. Zawodnik w Turnieju Finałowym ukarany karą 10 minut po raz drugi, karą meczu lub
karą większą (5 minut) plus kara meczu za niesportowe zachowanie nie może brać
udział w meczu do końca spotkania. Dopuszczenie zawodnika do kolejnych meczów
może nastąpić po wpłacie do MOZHL ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ NIP 735 28
63 152 nr konta 06 1240 5136 1111 0000 5218 6189 kwoty 500 złotych.
§5
O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja Sportowo Techniczna wyznaczona przez Zarząd MOZHL.

