
REGULAMIN  

1 LIGA / MHL – CLJ 

SEZON: 2021 / 2022

POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE



1 LIGA / MHL     

1.  Organizatorem rozgrywek 1 Ligi / Młodzieżowej Hokej Ligi, jest Polski Związek Hokeja na Lodzie.

2. Zwycięzca rozgrywek tj. drużyna, która w klasyfikacji końcowej zajmie 1 miejsce, otrzyma od organizatora

rozgrywek, nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. brutto.

3.  Rozgrywki prowadzone są przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHL na podstawie niniejszego regulaminu oraz

terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL. Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa

Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

4.  Do rozgrywek w sezonie 2021 / 2022 zgłosiło się 14 zespołów o statusie: MHL – 9, 1 Liga – 3, SMS – 2.

1. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC MHL

2. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK MHL

3. KH POLONIA BYTOM MHL

4. MKS CRACOVIA SSA MHL

5. SMS TORUŃ ------

6. MOSM TYCHY MHL

7. UKH UNIA OŚWIĘCIM MHL

8. MKS SOKOŁY TORUŃ MHL

9. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW MHL

10. TME ŁKH ŁÓDŹ 1 LIGA

11. MMKS PODHALE NOWY TARG MHL

12. OPOLE HK 1 LIGA

13.       SMS PZHL KATOWICE ------

14. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK 1 LIGA

5.  SYSTEM ROZGRYWEK:

• rozgrywki rozegrane zostaną w dwóch etapach:

- sezon regularny w 2 rundach, 14 serii (13 x 2 = 26 spotkań dla każdej drużyny),

-  Play Off  (1-8,  2-7,  3-6,  4-5) w  3 rundach tj.  ćwierćfinał,  półfinał,  mecz o  1 miejsce,  mecz o  3 miejsce,

do dwóch wygranych spotkań, gdzie gospodarzem 2 i ewentualnie 3 meczu jest drużyna wyżej sklasyfikowana

po sezonie regularnym.

• spotkania w sezonie regularnym, odbywają się zgodnie z terminarzem rozgrywek (tj.  sobota i  niedziela),

w terminach: 04.09.2021 – 19.02.2022.

• spotkania  fazy Play Off,  odbywają  się  zgodnie  z  terminarzem rozgrywek (tj.  środa,  sobota  /  niedziela),

w terminach: 02.03.2022 – 20.03.2022.

• zespoły  zostały sparowane wg konfiguracji terytorialnej: MKS  Sokoły Toruń – GKS Stoczniowiec Gdańsk,

MOSM Tychy – KS Katowice Naprzód Janów, KH  Polonia Bytom – Opole HK, UKS Zagłębie Sosnowiec –

SMS PZHL Katowice, SMS Toruń – ŁKH Łódź, UKS MOSiR Niedźwiadki Sanok – MMKS Podhale Nowy Targ,

UKH Unia Oświęcim – MKS Cracovia.



6.  SPRAWY REGULAMINOWE:

• zespoły rozgrywają mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w hokeja na lodzie,

• mecze rozgrywane są w formule 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut bez renowacji tafli (3 na 3), rzuty karne po 5

• za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry: 3 pkt.

• za zwycięstwo po dogrywce lub po rzutach karnych: 2 pkt.

• za przegraną po dogrywce lub po rzutach karnych: 1 pkt.

• o  miejscu  w  tabeli  decyduje  kolejno:  liczba  punktów,  bezpośrednie  mecze  (punkty,  różnica  bramek),

korzystniejsza  różnica  bramek,  większa  liczba  strzelonych  bramek,  większa  liczba  wygranych  spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie,

• w  przypadku,  gdy  kilka  zespołów  posiada  tę  samą  ilość  punktów,  decyduje  tzw.  „mała  tabela”,

do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

• do  rozgrywek dopuszcza  zawodników z  rocznika  2006,  na  wniosek klubu,  po uzyskaniu  zgody lekarza

sportowego, rodziców / opiekunów prawnych, trenera prowadzącego (Młodzik),  na grę w wyższej kategorii

wiekowej (1 Liga / MHL) z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej, niż 3 zawodników z ww.

rocznika,

• zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy,

• dla  zespołów  o  statusie  drużyny  MHL,  obowiązkowa liczba  graczy  w  meczu  w  wieku  Juniora  CLJ,

to co najmniej 10 zawodników + 1 bramkarz (do limitu nie wlicza się zawodników z rocznika 2006),

• w  zespołach  o  statusie  MHL (mających  podpisane  umowy współpracy  z  klubami  PHL)  w meczu może

uczestniczyć, nie więcej niż  3  zawodników kontraktowych z PHL, wyłącznie z roczników  1999, 2000, 2001

(do limitu nie wlicza się zawodników w rocznikach Juniora CLJ),

•  dla zespołów o statusie drużyny 1 Liga, nie obowiązuje limit zawodników w rocznikach Juniora CLJ,

• zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach, SMS Toruń, mogą być zwalniani na mecze,

tylko na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu, po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów

szkoleniowych oraz dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego,

• zawodnicy  SMS  PZHL  Katowice  oraz  SMS  Toruń,  zgłoszeni  do  rozgrywek  w  swoich  macierzystych

zespołach, a nieuczestniczący w danym meczu, będą wliczani do obowiązkowej liczby graczy w rocznikach

Juniora CLJ,

•  zespoły SMS PZHL Katowice i SMS Toruń, posiadają prawo gry w fazie Play Off,

•  w zestawieniu drużyny na mecz, zawodników w rocznikach Juniora CLJ, należy oznaczyć literą J,

•  w rozgrywkach nie obowiązuje limit dla obcokrajowców (liga open),

•  termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem: 31.01.2022 r.

• zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie  3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywek młodzieżowych – wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań turniejowych

oraz mecze w rozgrywkach PHL,

•  przerwa pomiędzy meczami, musi wynosić maksymalnie 16 godzin od zakończenia pierwszego spotkania,

7.  SPRAWY DYSCYPLINARNE:

• każde  nierozegrane  spotkanie  będzie  przedmiotem  postępowania  wyjaśniającego  przeprowadzonego

przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHL,



• jeżeli  z  przyczyn  niezależnych  dla  obu  drużyn,  mecz zostanie  przerwany,  niedokończony lub  spotkanie

nie dojdzie do skutku, o dalszych postanowieniach decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL,

• trzy mecze oddane walkowerem oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek,

•  w przypadku  wycofania  się  lub  dyskwalifikacji  zespołu  w  trakcie  sezonu,  wszystkie  pozostałe  mecze

z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywali,

•  drużyna, która w danym spotkaniu nie  spełni obowiązkowego limitu graczy w wieku Juniora CLJ, zostanie

ukarana karą finansową w wysokości 5 tys. zł, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na walkower 0:5,

•  trzykrotne  niespełnienie obowiązkowego limitu graczy w rocznikach Juniora CLJ,  oznacza automatyczne

utracenie prawa gry w barażach lub Mistrzostwach Polski Juniorów.

• wszelkie kary finansowe należy regulować w terminie 7 dni od daty wydania decyzji przez WGiD lub złożyć

odwołanie od decyzji ich nałożenia w terminie zgodnie z zapisem w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHL,

8.  POZOSTAŁE:

•  szczegółowe  zasady  dotyczące  skrócenia  lub  przedwczesnego  zakończenia  rozgrywek,  ze  względu

na sytuacje  wyjatkowe związane z  zagrożeniem epidemiologicznym lub obostrzeniami  z  tym związanymi,

ustala organizator rozgrywek,

• o wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.



JUNIOR CLJ  U-20

1.  Organizatorem rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, jest Polski Związek Hokeja na Lodzie.

2.  Rozgrywki prowadzone są przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHL, na podstawie niniejszego Regulaminu

oraz  Terminarza  zatwierdzonego  przez  Zarząd  PZHL. Ponadto  obowiązują  zasady  Regulaminu

Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie, Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

3.   Do rozgrywek w sezonie 2021 / 2022 zgłosiło się 9 zespołów:

1. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 

2. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 

3. MKS SOKOŁY TORUŃ 

4. MKS CRACOVIA SSA 

5. KH POLONIA BYTOM

6. MMKS PODHALE NOWY TARG

7. MOSM TYCHY

8. UKH UNIA OŚWIĘCIM

9. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW 

4.  SYSTEM ROZGRYWEK:

•  drużyny sklasyfikowane po sezonie zasadniczym w rozgrywkach 1 Ligi / MHL, na miejscach 1-6 uzyskują

bezpośredni awans do Turnieju Finałowego Mistrzostwa Polski Juniorów.

•  drużyny sklasyfikowane po sezonie zasadniczym w rozgrywkach 1 Ligi / MHL, na miejscach 7-9 rozgrywają

Turniej Barażowy do Turnieju Finałowego Mistrzostwa Polski Juniorów.

•  ranking zespołów kwalifikujących się do Turnieju Barażowego oraz Mistrzostw Polski Juniorów, dotyczy tylko

drużyn o statusie zespołu MHL.

Turniej Barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów / 25-27.03.2022 r.

•  gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która  zostanie najwyżej sklasyfikowa w rozgrywkach

1 Liga / MHL (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna z rankingu),

•  Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,

•  zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorów.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:

•  25.03.2022:        (8 – 9)

•  26.03.2022:        (7 – 8)

•  27.03.2022:        (9 – 7)

Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów / 05-10.04.2022 r.

•  w turnieju uczestniczy 8 zespołów podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie

drużyny z Turnieju Barażowego,                                                                                                     

•  mecze rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym”,



GR. E GR. F

1. DRUŻYNA 1 1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 4 2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 5 3. DRUŻYNA 6

4. BARAŻ 2 4. BARAŻ 1

Układ spotkań w grupach E i F:

05.04.2022: (1 – 4), (2 – 3)

06.04.2022: (4 – 3), (1 – 2)

07.04.2022: (2 – 4), (3 – 1)

08.04.2022: Dzień wolny

09.04.2022: Półfinały (E1 – F2), (F1 – E2)

10.04.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

10.04.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

•  pozostałe zespoły sklasyfikowane zostaną wg zdobytych punktów w grupach E i F.

5.  SPRAWY REGULAMINOWE:

• w  rozgrywkach  obowiązują  roczniki:  2002,  2003,  2004,  2005  oraz  maksymalnie  trzech  zawodników

z rocznika 2006, na wniosek klubu, po uzyskaniu zgody lekarza sportowego, rodziców / opiekunów prawnych,

trenera prowadzącego (Młodzik), na grę w wyższej kategorii wiekowej (CLJ).

•  zespoły rozgrywają mecze w składach minimum  10  zawodników + 2  bramkarzy (do limitu nie zalicza się

zawodników z rocznika 2006).

•  trzy walkowery oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek,

•  w przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, wszystkie pozostałe do rozegrania mecze z udziałem

tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala,

•  zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywek młodzieżowych – wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań turniejowych

oraz mecze w rozgrywkach PHL,

•  mecze w Turnieju Barażowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5,

•  mecze grupowe w Turnieju Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5,

•  mecze półfinałowe w Turniej Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5,

•  mecz o 3 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5,

•  mecz o 1 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa  3 × 20 minut, dogrywka  20 minut (5 na  5), po uprzedniej

renowacji tafli, rzuty karne po 5,

•  za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry: 3 pkt.

•  za zwycięstwo po dogrywce lub po rzutach karnych: 2 pkt.

•  za przegraną po dogrywce lub po rzutach karnych: 1 pkt.

• o  miejscu w tabeli  decyduje kolejno:  liczba punktów,  bezpośredni  mecz,  korzystniejsza różnica  bramek,

większa liczba strzelonych bramek, większa liczba straconych bramek, klasyfikacja z poprzedniego sezonu,



• w przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”,  do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

•  w Turnieju Finałowym może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy),

•  zawodnicy  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego  PZHL w  Katowicach  oraz  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego

w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu na spotkania

Turnieju  Barażowego i Turnieju  Finałowego,  tylko  po uprzednim uzyskaniu  zgody sztabów szkoleniowych

i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego,

•  w meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych posiadających nadany PESEL

(na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit),

•  termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem: 31.01.2022 r.

•  zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów.  W  przypadku  braku  powiadomienia  o  terminie  wykonania  MTSF  i  testów  specjalistycznych  IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

6.  SPRAWY DYSCYPLINARNE:

•  każde  nierozegrane  spotkanie  będzie  przedmiotem  postępowania  wyjaśniającego  przeprowadzonego

przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHL,

•  jeżeli  z  przyczyn niezależnych dla  obu drużyn,  mecz zostanie  przerwany,  niedokończony lub  spotkanie

nie dojdzie do skutku, o dalszych postanowieniach decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL,

• trzy mecze oddane walkowerem oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek,

•  w przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, wszystkie pozostałe mecze z udziałem tej drużyny

zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywali,

• wszelkie kary finansowe należy regulować w terminie 7 dni od daty wydania decyzji przez WGiD lub złożyć

odwołanie od decyzji ich nałożenia w terminie zgodnie z zapisem w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHL,

7.  POZOSTAŁE:

•  szczegółowe  zasady  dotyczące  skrócenia  lub  przedwczesnego  zakończenia  rozgrywek,  ze  względu

na sytuacje  wyjatkowe związane z  zagrożeniem epidemiologicznym lub obostrzeniami  z  tym związanymi,

ustala organizator rozgrywek,

• o wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.


