
 

 

ARKUSZ SZKOLENIOWY 1/2013/2014 
 

** 

Imię Nazwisko ......................................................................... 

 

1. Czy w grupie rozgrywkowej PLHK minimalna  ilość zawodniczek w składzie to 13 

zawodniczek + 2 bramkarki ? 

 

TAK     NIE 

 

2. Czy w rozgrywkach PLHK mecz kończy się remisem  ? 

 

TAK     NIE  

 

3. Czy w rozgrywkach PLHK grupa A mogą grać zawodniczki rocznika 2000 oraz starsze? 

 

TAK     NIE  

 

4. Czy w rozgrywkach PLHK grupa B  mogą grać zawodniczki rocznika 2002 oraz 

starsze? 

 

TAK     NIE 

 

5. Czy w rozgrywkach CLJ mogą grać zawodnicy roczników 1994,1995,1996,1997 ? 

 

TAK     NIE  

 

6. Czy w CLJ  minimalna  ilość zawodników w składzie to 14 zawodników + 2 bramkarzy? 

 

TAK     NIE  

 

7. Czy w rozgrywkach junior młodszy może grać bezwarunkowo 3 zawodników rocznika 

1999  ? 

TAK     NIE  

 

8. Czy w rozgrywkach juniora młodszego  minimalna  ilość zawodników w składzie to 12 

zawodników + 2 bramkarzy? 

 

TAK     NIE 



 

 

9. Czy zawodnicy w grupach młodzieżowych zawodnicy są dopuszczani do gry wyłącznie 

na podstawie: aktualnych badań  lekarskich lekarza medycyny sportowej potwierdzonych 

w książeczce zdrowia z aktualnym zdjęciem i aktualnej licencji  ? 

  

TAK     NIE 

 

10. Czy w rozgrywkach młodzika mogą grać dziewczęta  z rocznika 1998 i czy są one 

wliczane do obowiązującego limitu minimum ? 

 TAK     NIE 

11. Czy w rozgrywkach młodzika może grać 5 zawodników  z rocznika 2000( bez zgody 

rodziców i lekarza klubowego) oraz czy są oni wliczani do obowiązującego limitu 

minimum ? 

TAK      NIE 

12. Czy w Śląskiej Lidze Juniora młodszego kierownik może żądać kontroli tożsamości 

zawodnika wyłącznie na podstawie licencji ? 

 

TAK     NIE 

13. Czy żądanie kontroli tożsamości może być złożone po zdobytej przez tego zawodnika 

bramce w trakcie I tercji ? 

 

TAK     NIE 

14. Czy bez zgody drużyny gości, gospodarze mogą zgłosić rozpoczęcie meczu w kategorii 

młodzik o godzinie 15:30 ? 

TAK     NIE 

15. Czy w grupie Żak Starszy w limicie minimum zawodników 10+2 mogą być dziewczęta 

z rocznika (1999,2000,2001) 

TAK     NIE 

 

16. Czy bez dodatkowej zgody rodziców i lekarza klubowego do meczu w grupie Żak 

Starszy można zgłosić 6 zawodników z rocznika 2002 ? 

 

TAK     NIE 

 

17. Czy w opcji turniejowej rozgrywek eliminacyjnych Żaka Starszego mecz może trwać 

2x20minut ?  

 

TAK     NIE 



 

 

 

  

18. Czy w grupie Żak Starszy, Młodszy w przypadku remisu w regularnym czasie gry o 

wyniku decydują rzuty karne ? 

 

TAK     NIE 

 

19.  Czy w grupie Żak Starszy dozwolona jest gra ciałem? 

 

TAK     NIE 

 

20. Czy w grupie Żak Młodszy gra ciałem jest zabroniona ?   

TAK     NIE 

 

21. Czy w grupie Żak Starszy, Młodszy bramkarze muszą grać odpowiednio 20 , 15 minut 

ciągłego czasu gry? 

 

TAK     NIE 

 

22. Czy w grupie MIKRUS  minimum zawodników do gry wynosi 10+2, a po zakończonym 

sprawdzianie w rzutach karnych punktuje tylko 10 zawodników ? 

     

TAK      NIE 

23. Czy w Mikrusach dopuszcza się zmiany lotne co 60 sek. na sygnał s. czasu ? 

 

TAK     NIE 

24. Czy w Mikrusach w przypadku kontuzji II-go bramkarza do gry wraca pierwszy 

bramkarz? 

 

TAK     NIE 

 

25. Czy do potwierdzenia tożsamości zawodnika w grupie MIKRUS dopuszcza się inny 

dokument niż legitymacja szkolna? 

 

TAK     NIE 

26. Czy w Mikrusach kara 2  minut jest wpisywana na zegar kar ? 

 

 TAK     NIE 

 

27. Czy czas oczekiwania na ratownika medycznego lub pielęgniarkę bez zgody drużyny 

przeciwnej może być dłuższy niż 15 minut ? 

 

TAK     NIE 



 

28. Czy w Mini hokeju zespoły mogą grać minimum 12 zawodników + 2 bramkarzy i 

maksimum 16 zawodników + 2 bramkarzy, a poszczególne formacje muszą być 

oznaczone ? 

 

TAK     NIE 

 

29. Czy w Mini hokeju obowiązuje lekki krążek i zakaz gry ciałem ? 

 

TAK     NIE 

 

30.  Czy w Mini hokeju mecz trwa 18 minut ( 3x6 zmian co 60sek , zmiany lotne) , 4:4 

zawodników, formacje musza być oznaczone, a po meczu wykonuje się rzuty karne i 

punktuje 12 zawodników ?  

 

TAK     NIE 

 

 

W celu uzyskanie pozytywnych odpowiedzi proszę posługiwać się aktualnymi regulaminami i 

postanowieniami PZHL, SZHL oraz przepisami gry! 

** PAMIĘTAJ WPISZ IMIĘ I NAZWISKO ! 

POWODZENIA 

Poprawne odpowiedzi proszę przesłać na adres:  

 
…Ryszard Piotrowski 40-136 Katowice ul. Słoneczna83D/2……… 

lub e-mail : piotrusie.45@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia: 4.10.2013. 
Przypominam , że brak udziału w obowiązkowym szkoleniu korespondencyjnym 

oraz przekroczenie terminu skutkuje sankcjami regulaminowymi !  
 

 

Opracował: 

Ryszard Piotrowski 

mailto:piotrusie.45@gmail.com

