
  
 

 

  

 

Regulamin 
Turnieju niepodległości w hokeju na lodzie w kategorii U10 

w Opolu w dniu 11.11.2021 
 
1. Organizatorzy turnieju 

• Polskie Centrum Hokeja Na Lodzie 
ul. Ogrodowa 74 
34-400 Nowy Targ 

 

• MUKS Orlik Opole 
ul. Księdza Barlickiego 13 
46-020 Opole 

2. Osoba kontaktowa 
Bożena Jarosz – tel. +48 606 759 140 
biuro.pchl@gmail.com 

3. Termin i miejsce turnieju 

• Turniej hokeja na lodzie w kategorii U10 rozegrany zostanie na Lodowisku Toropol, Barlickiego 

13, 45-083 Opole.  

• Turniej rozegrany zostanie w dniu 11.11.2021 w godzinach 10:00-17:00.  
 

4. Uczestnicy turnieju 

• W turnieju przewidziany jest start 8-10 zgłoszonych drużyn.  

• Zgłoszenia do turnieju dokonuje się telefonicznie lub poprzez e-mail. 

• Pierwszeństwo zapisu mają drużyny reprezentujące kluby hokejowe.  

• Uczestnictwo drużyn tzw. „selektów”, składających się z zawodników z różnych klubów, 
rozpatrzone zostanie dopiero po zakończeniu zapisów. 

• Organizator turnieju zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji niektórych drużyn, bez podawania 
przyczyny odmowy ich uczestnictwa.  

• Ostateczny termin zgłoszeń drużyn do turnieju kończy się w dniu 05.11.2021. 

• Koszt uczestnictwa każdego zawodnika w turnieju wynosi 120 zł, płatne gotówką w dniu turnieju, 
w trakcie rejestracji zawodników i drużyn. 

• Organizator zapewnia obiad, picie i przekąski wszystkim uczestnikom turnieju. 

• Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników podczas turnieju. 
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5. Skład drużyn 

• Drużyny tworzyć mogą zawodnicy z roczników 2012 i młodsi, a w przypadku dziewczyn i bramkarzy 
– 2011 i młodsi.  

• Dryżyny składać się mogą minimum z 6 zawodników z pola i 1 bramkarza, maksimum z 9 
zawodników z pola i 2 bramkarzy. 

• Składy drużyn, zawierający imię, nazwisko, datę urodzenia oraz przynależność klubową każdego 
zawodnika, należy przesłać do organizatora zawodów najpóźniej do dnia 10.11.2021. 
 

6. System rozgrywek 

• Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, które po zakończeniu zapisów zostaną rozlosowane. 

• Po zakończeniu rozgrywek grupowych, rozegrana zostanie faza pucharowa. 
 

7. Organizacja meczy 

• Mecze rozgrywane będą w formacjach 3 na 3. 

• Mecze rozgrywane będą w dwóch tercjach lodowiska. 

• Równocześnie rozgrywane będą dwa mecze, na tafli A i B. 

• Czas jednego meczu wynosi 20-30 minut (20-30 zmian po 1 minucie), bez zatrzymywania zegara. 

• Za zwycięstwo w meczu grupowym drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, a za porażkę 0 pkt. 

• W fazie pucharowej w przypadku wyniku remisowego o awansie decyduje seria rzutów karnych (3 
serie). 

• Każde przewinienie w meczu karane będzie rzutem karnym. 

• Zawodnicy występują w pełnych sprzętach hokejowych. 

• W trakcie meczy na tafli w tercji środkowej lodowiska obecni mogą być tylko zawodnicy drużyn 
rozgrywających mecz oraz ich trener. 

 
8. Klasyfikacja końcowa w grupie 

1. Liczba punktów. 
2. Bezpośredni pojedynek (w przypadku trzech i więcej drużyn „mała tabelka”). 
3. Różnica bramek. 
4. Większa liczba strzelonych bramek 
5. Mniejsza liczba straconych bramek 
6. Dodatkowy konkurs rzutów karnych. 

 
9. Nagrody 

• Dla drużyn z trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody drużynowe. 

• Dla najlepszych zawodników turnieju przewidziane są nagrody indywidualne. 
 

10. Komisja 
W sytuacjach spornych i niezawartych w niniejszym regulaminie, decyzję rozstrzyga komisja 
zawodów, której skład wybiera organizator Turnieju.  
 

11. Zasady bezpieczeństwa 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Za zachowanie niesportowe oraz zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom turniej, zawodnik 
może ponieść karę dyskwalifikacji. 
 

12. Ogólne zasady 

• Brak przestrzegania zapisów regulaminu może skutkować dyskwalifikacją drużyny. 

• Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu w 
dowolnym czasie. 


