REGIONALNA LIGA HOKEJA NA LODZIE
DRUŻYN AMATORSKICH XII EDYCJA ROZGRYWEK
Organizator: UKS „Bombek” SP3 oraz OSiR Malbork.
Miejsce rozgrywania ligi: lodowisko miejskie OSiR w Malborku przy ul.Mickiewicza 59.
Uczestnicy/zaproszone drużyny:
• Alegre Malbork
• Bombers Malbork
• Grizzlies Gdynia
• Gryf Tczew
• Mad Dogs Sopot
• Marvin's Gdańsk
• Media Team Gdańsk
Początek rozgrywek 11.12.2021 r
Cel: Popularyzacja rozgrywek hokejowych w regionie.
REGULAMIN
W związku z panującą pandemią COVID-19, zawodnicy podpisują oświadczenie zbiorcze
dostarczone przez organizatora. W jednej szatni znajduje się jedna drużyna, kolejna może wejść do
niej tylko wtedy, gdy wszyscy zawodnicy grający wcześniej opuszczą przebieralnie. Dlatego też
prosimy o sprawne przebieranie się, tak aby kolejna drużyna mogła w odpowiednim czasie
przygotować się do następnego meczu. Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach
musi przestrzegać zasad panujących podczas pandemii (maseczki na obiekcie, dezynfekcja,
zachowanie odpowiedniego dystansu). Maseczki obowiązują każdej osoby znajdującej się na
obiekcie, z obowiązku noszenia maseczki są zwolnieni zawodnicy, którzy wchodzą na taflę
lodowiska celem rozegrania meczu. Na obiekcie obowiązuje regulamin OSiR Malbork i zawodnicy
oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do jego przestrzegania.
ZAWODNICY
W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy – amatorzy, którzy nigdy wcześniej nie uprawiali tej
dyscypliny sportowej trenując w klubie zrzeszonym w PZHL lub innych federacji zrzeszonych w
IIHF, na poziomie minimum junior młodszy i starsi. Zawodnicy trenujący w klubie PZHL na
poziomie młodzika i młodsi mogą grać w RLH nawet posiadając aktualną licencję PZHL.
Dopuszczone są również do gry kobiety występujące PLHK. W rozgrywkach RLH mogą
występować również byli zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat po konsultacji i zgodzie wszystkich
przedstawicieli drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Minimalny wiek zawodnika to rocznik
2008.
SYSTEM ROZGRYWEK
Rozgrywki będą podzielone na dwa etapy. W pierwszej fazie drużyny będą rywalizować w systemie
każdy z każdym - jedna runda. Następnie drużyny z miejsc 1-4 zagrają play-off o mistrzostwo
RLH. Półfinały odbędą się w systemie: drużyna z pierwszego miejsca zagra dwa mecze z drużyną z
4 miejsca. Drużyna z drugiego miejsca zagra dwa mecze z drużyna z 3 miejsca. Zwycięzcą
dwumeczu będzie drużyna, która zdobędzie więcej bramek w obu meczach. W przypadku
jednakowej liczbie bramek po dwumeczu decyduje pozycje drużyny w tabeli przed półfinałami.

Następnie zwycięzcy półfinałów zagrają w finale a przegrani zagrają o 3. miejsce (jeden mecz).
Drużyny z miejsc 5-7 zagrają każdy z każdym o miejsca od piątego do siódmego.
Drużyny rozegrają łącznie 9 meczów (pierwsza czwórka) oraz 8 meczów (drużyny 5-7).
Czas meczu to 2 x 30 min bez zatrzymywania zegara (jedynie ostatnie 2 min meczu drugiej
połowy gry tylko w przypadku gdy jest różnica jednej bramki. W play-off liczy się różnica w
dwumeczu). Możliwe jest zatrzymanie zegara przez sędziego w sytuacji wybicia krążka za
lodowisko, kontuzji zawodnika lub innych sytuacji w których sędzia uzna konieczność zatrzymania
zegara. Niedozwolona jest gra z tzw. „klepki”i gra ciałem. Kary za niedozwolone zagrania będą
nakładane zgodnie z przepisami gry na lodzie PZHL. Czas kary również jest niezatrzymywany. Za
niesportowe zachowanie itp. sędzia może dodatkowo wykluczyć zawodnika z dalszej gry w meczu
(kara meczu). Zawodnik ukarany – karą meczu nie może grać w następnej kolejce – pauzuje. Za
spowodowanie bójki zawodnik będzie wykluczony z dalszych rozgrywek w danym sezonie, za
udział w bójce więcej niż dwóch zawodników drużyny mogą zostać zdyskwalifikowane. Wszelkie
sporne sytuacje będą rozpatrywane bezpośrednio po rozegranym meczu wspólnie z kierownikami
drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Wszelkie dyskusje, kwestionowanie decyzji w trakcie
meczu z prowadzącym zawody (zawodników nie będących kapitanami drużyn) będą bezwzględnie
karane 2 min/5 min lub karą meczu.
Wszelkie sytuacje sporne, które mogą wpłynąć na końcowy wynik meczu będą konsultowane z
kapitanami drużyn po zatrzymaniu czasu przez sędziego prowadzącego mecz (sędzia może zaciągać
opinie od dowolnych osób, mogących wnieść coś do sprawy). Ostateczna decyzja zawsze należy do
sędziego.
RADA LIGI
Radę ligi tworzą przedstawiciele każdej drużyny oraz organizator (Piotr Sadowski), przedstawiciela
drużyny należy zgłosić mailem na adres Sławomira Nawrockiego. W kwestiach spornych
decydować będzie Rada Ligi. W przypadku równomiernego rozkładu głosów decydujący jest głos
organizatora (Piotr Sadowski)
Sędziowie będą prowadzili mecz zgodnie z regulaminem PZHL ze zmianami, które są niezbędne z
uwagi na niepełny wymiar lodowiska i możliwościami technicznymi obiektu. Mecze będą
odbywały się na lodowisku OSiR w Malborku o wymiarach 40m/20m. Podczas spotkania na
lodowisku drużyna składać się będzie z 4 zawodników z pola plus bramkarz. Liczba zawodników
uczestniczących/rezerwowych jest dowolna. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat.
Wyjątkiem jest udział zawodników nieletnich za zgodą rodziców, posiadający aktualne badania
lekarskie przychodni sportowej, dotyczy zawodników 13+ ( rocznik 2008 i starsi).

PUNKTACJA
Kolejność drużyn w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów:
a) drużyna, która mecz wygra otrzymuje 2 pkt.;
b) w przypadku remisu drużyny otrzymują po 1 pkt.;
c) drużyna, która przegra mecz otrzymuje 0 pkt.
4. W przypadku uzyskania równej liczba punktów przez dwie lub więcej drużyn, o miejscu w tabeli
decydują:
a) przy dwóch drużynach: liczba zdobytych punktów między tymi drużynami, następnie różnica
bramek w spotkaniach między tymi drużynami, następnie ze wszystkich spotkań korzystniejsza
różnica bramek, następnie większa liczba strzelonych bramek.

b) przy większej liczbie drużyn przeprowadza się dodatkową punktację
pomocniczą spotkań wyłącznie między tymi drużynami (tzw. Mała tabela) i na tej podstawie ustala
się kolejność. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji pomocniczej przez kilka
drużyn, stosuje się takie same zasady jak w pkt. a Jeżeli na podstawie ust. 4 nie można ustalić
kolejności drużyn w tabeli rozgrywek, o miejscu drużyny decyduje losowanie, dokonane przez
OSiR Malbork w obecności przedstawicieli zainteresowanych drużyn (dopuszcza się losowanie online).
5. Na etapie rozgrywania meczów w fazie grupowej, półfinałów oraz rywalizacji o miejsca 5-7 nie
przeprowadza się dogrywek ani serii rzutów karnych. Jedynie w meczach, w których musi zostać
wyłoniony zwycięzca przeprowadza się dodatkowo ewentualnie rzuty karne zgodnie z przepisami
gry w hokeja na lodzie PZHL.
POZOSTAŁE
Zawodnicy będą przebierali się w 3 wyznaczonych szatniach tak aby zmniejszyć możliwość
bezpośredniego kontaktu między zawodnikami innych drużyn. Szatnie będą dezynfekowane przed
wejściem kolejnej drużyny, w każdej szatni oraz na obiekcie będą przygotowane środki
dezynfekujące. Na obiekcie obowiązuje noszenie maseczek do momentu wyjścia przygotowanego
zawodnika w sprzęcie gotowego do meczu.
Koszt udziału w rozgrywkach (koszty związane wynajęciem i przygotowaniem lodowiska,
sędziowanie, obsługa medyczna i techniczna oraz nagrody, poczęstunek, środki dezynfekcyjne)
wynosi – 3000 zł od drużyny.
Wpłata częściowa min: 1/2 kwoty lub całość wpisowego od drużyny w terminie do dnia 11.12.2021
na konto UKS Bombek - nr konta : 34203000451110000002953240 lub bezpośrednio
organizatorowi, przed rozpoczęciem pierwszego meczu zespołu uczestniczącego w rozgrywkach.
Nie stawienie się na meczu w wyznaczonym czasie jest jednoznaczne z walkowerem – 5:0, mecz
rozpoczyna się zgodnie z określonym czasem wg terminarza (dopuszcza się maksymalnie 5 min
spóźnienia drużyny na mecz), po tym czasie sędzia daje sygnał rozpoczęcia meczu, nawet w
przypadku niekompletnego składu, bądź walkower w przypadku braku zawodników na tafli.
W przypadku uczestnictwa i późniejszego wycofania się z rozgrywek kwota wpłacona
organizatorowi przepada i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynajęcia lodowiska. Nawet w
przypadku niezapłacenia całości wpisowego drużyna ma obowiązek uiszczenia pełnej kwoty
wpisowego.
Jest możliwość przełożenia wcześniej ustalonego meczu w innym dniu jednak drużyna będzie
musiała pokryć dodatkowe koszty związane z wynajęciem lodowiska. Drużyna, która chciałaby
przełożyć mecz powinna zgłosić fakt nie później niż tydzień przed planowanym wcześniej meczem.
Lista uczestników wraz z podpisami i odpowiednim oświadczeniem przekazanym przez
organizatora musi być dostarczona przed przed rozpoczęciem meczu. Zawodnicy powinni być
ubezpieczeni od n/w oraz muszą być w pełni zdrowi przystępując do rozgrywek, nie ukrywają także
żadnych chorób i wad, które mogą stanowić niebezpieczeństwo narażenia życia swojego i innych
uczestników a także oświadczenie uczestnika związane z epidemią Covid – 19.
Uczestnicząc w rozgrywkach każdy z zawodników uznaje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
organizatorów za szkody wszelkiego rodzaju. Nie będzie wysuwał roszczeń przeciwko
organizatorowi UKS Bombek oraz OSiR Malbork jako miejsca rozgrywania zawodów jeżeli dozna
strat lub uszkodzeń ciała. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi posiadać
wystarczające ubezpieczenie, ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne
ani za stacjonarne. Oświadcza też podpisując się na liście ,że jest zdrowy i posiada wystarczające
warunki kondycyjne aby uczestniczyć w rozgrywkach. Oświadcza też, że nie miał kontaktu a osobą
chorą lub na kwarantannie związaną z pandemią COVID – 19, oraz nie ma objawów świadczących

o możliwości wystąpienia choroby (kaszel, gorączka itp.). W przypadku poniesionych strat przez
organizatorów zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty z tym związane. Organizator nie
odpowiada za zagubione rzeczy uczestników. Nad bezpieczeństwem zawodników podczas
rozgrywania meczy będzie czuwał dyplomowany ratownik medyczny. Uczestnicy rozgrywek
powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub grupowo. W przypadku odniesienia kontuzji/
uszczerbku na zdrowiu (nie z winy organizatora ) poszkodowany nie będzie wyciągał roszczeń
przeciwko organizatorowi zmagań. Każdy zawodnik przed meczem podpisuje oświadczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych, które mogłyby przeszkodzić zawodnikowi uczestniczyć w lidze
oraz posiada ubezpieczenie indywidualne bądź grupowe, zawodnicy grają na swoją
odpowiedzialność. Zawodnicy muszą przestrzegać regulamin obowiązujący na lodowisku miejskim
OSiR. Osobą odpowiedzialną za kontakt z organizatorem jest przedstawiciel drużyny.
Przedstawiciel drużyny jest także odpowiedzialny za poinformowanie i przekazanie regulaminu
zawodnikom swojej drużyny a zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz
oświadczeniami, które mają także obowiązek podpisać zanim rozpocznie się mecz. Mecze mogą
być nagrywane i transmitowane on-line. Zawodnicy zgadzają się na nagrywanie i publikowanie
swojego wizerunku w trakcie trwania meczu. Organizator przypomina o zasadach Fair Play oraz
sportowym zachowaniu na lodzie i poza nim, życząc świetnej zabawy.
Organizator zastrzega sobie zmianę godzin rozgrywania meczy (po konsultacji z zarządcą obiektu).
Uwaga :
Daty i godziny spotkań w porozumieniu z zarządcą lodowiska mogą ulec zmianie.
kontakt : Sławek Nawrocki tel.501227518 - nawrocki77@wp.pl

