
 

 

 

 

UNIHOKEJ– regulamin techniczny 
 

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Mistrzostwa rozgrywane będą w formie turnieju. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby 

zgłoszonych zespołów, 

b) Turniej rozgrywany w odmianie „SWISS” Unihokeja (3 zawodników rozgrywających + bramkarz)  

z zastrzeżeniem, że na boisku przez cały czas gry musi znajdować się przynajmniej 1 kobieta jako 

zawodniczka rozgrywająca. (przez osobę na boisku rozumie się również osobę, której kara drużynowa jest 

aktualnie mierzona), 

b) Boisko posiada wymiary 28 x 16 m., 

c) Czas trwania gry zostanie ustalony po określeniu liczby zgłoszonych drużyn, jednak nie będzie dłuższy niż  

2 x 15 minut z 3 minutową przerwą, 

d) Czas gry jest nieefektywny, 

e) Mecze rozgrywane są zgodnie z Przepisami Gry w Unihokeja z uwzględnieniem modyfikacji gry w odmianie 

„SWISS” Unihokej: 

 „Warunkiem rozpoczęcia meczu jest, aby każda drużyna miała, co najmniej 3 zawodników 

rozgrywających i jednego bramkarza. Drużyny muszą grać z co najmniej 3 zawodnikami każda”  

{Art. 301 pkt 2.} 

 Odległość dozwolona wynosi 2 metry.  

{Art. 502 pkt 4., Art. 504 pkt 3., Art. 506 pkt 3., Art. 507 pkt 11., Art. 605 pkt 13.} 

 „Jedynie jedna kara drużynowa na drużynę może być mierzona równocześnie.”  

{Art. 602 pkt 2.} 

 „Drużyna, która ma więcej niż jednego zawodnika odsiadującego karę drużynową, ma prawo grać  

z trzema zawodnikami na boisku.”{Art. 603 pkt 3.} 

f) Punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis i 0 pkt. za przegraną, 

g) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów o kolejności 

decyduje: 

 wynik spotkań bezpośrednich 

 stosunek bramek  

 liczba zdobytych bramek. 

 

2) TRYB ZGŁOSZEŃ 

a) Do turnieju uczelnia ma prawo zgłosić jeden zespół.  

b) Do Mistrzostw można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 14 zawodników/zawodniczek. 

c) Skład drużyny zgłoszony do rozgrywek obowiązuje do końca Turnieju i nie może być zmieniany lub 

uzupełniany.  

d) Zgłoszenia należy dokonać przez elektroniczny system zgłoszeń „E-Madzia”. 

e) Komplet dokumentów: Certyfikaty Przynależności Akademickiej, legitymacje AZS oraz druk zgłoszenia 

ostatecznego z systemu E-MADZIA należy złożyć zgodnie z informacją opublikowaną w komunikacie nr 1.  

 

3) UWAGI KOŃCOWE 

a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2018/2019. 

b) W przypadkach wątpliwych odnośnie klasyfikacji drużyn w grupie stosuje się zapisy Regulaminu 

Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja. 

 


