
 

 

 

UNIHOKEJ 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

• Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający 
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) 
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich 
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. 

 

• Każda zawodniczka i każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania 
ważnej legitymacji AZS – brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości 
startu w mistrzostwach.      

         

• Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw jedną drużynę według  
formuły Swiss (3 zawodników rozgrywających + bramkarz). Na boisku 
musi znajdować się przynajmniej 1 kobieta, jako zawodniczka 
rozgrywająca oraz przynajmniej jeden mężczyzna jako zawodnik 
rozgrywający. Za zawodnika/zawodniczkę przebywającego/-jącą na 
boisku uznaje się również osobę, która odsiaduje kare drużynową. 

 
 
PUNKTACJA: 
 

• O kolejności zajętych miejsc przez zespoły w fazie grupowej decyduje 
suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: 3 pkt. za zwycięstwo,                 
1 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. 

• W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej liczbie 
punktów o kolejności decyduje: 

− przy dwóch drużynach: bezpośredni pojedynek, liczba punktów              
i bramek w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami, korzystniejsza 
różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych 
bramek, 

 



 

 

 

− przy większej liczbie drużyn przeprowadza się dodatkową 
punktację pomocniczą (tzw. małą tabelę) pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami i na jej podstawie ustala się 
kolejność; w przypadku równej liczby punktów w tabeli 
pomocniczej stosuje się zasady jak w punkcie powyżej, 

• jeśli na podstawie powyższych punktów nie można ustalić kolejności 
drużyn, o miejscu decyduje dodatkowy konkurs rzutów karnych 
pomiędzy zainteresowanymi drużynami ( trzy kolejki rzutów karnych dla 
każdej z drużyn, a w przypadku remisu po jednej dodatkowej kolejce aż 
do wyłonienia zwycięzcy).  

 

• Zgodnie z Regulaminem Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania               
i Wielkopolski: „w grach zespołowych po oddaniu drugiego walkowera 
zespół zostaje wykreślony z rozgrywek w konkretnej dyscyplinie                     
w danym roku akademickim”. 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

• System mistrzostw - rozgrywki grupowe.  

• Czas trwania gry: 10' 

• Mecze rozgrywane są zgodnie z Przepisami Gry w Unihokeja                                 
z uwzględnieniem modyfikacji gry: 

− warunkiem rozpoczęcia meczu jest aby każda drużyna miała                 
co najmniej 3 zawodników rozgrywających i jednego bramkarza,  

− mecz może być prowadzony przez jednego sędziego, 

− odległość dozwolona wynosi 2 metry, 

− jedynie jedna kara drużynowa na drużynę może być mierzona 
równocześnie, 

− drużyna, która ma więcej niż jednego zawodnika odsiadującego 
karę drużynową, ma prawo grać z trzema zawodnikami na boisku, 

− mecze, które w regulaminowym czasie gry zakończą się remisem, 
rozstrzygane są rzutami karnymi wykonywanymi w seriach po 3,  
w wypadku utrzymującego się remisu po 1 dodatkowej kolejce aż 
do wyłonienia zwycięzcy, 

− w wypadku remisu w regulowanym czasie gry mecze o I miejsce        
w turnieju finałowym sędziowie zarządzają dogrywkę trwającą                   
5 minut lub do zdobycia bramki przez jedną z drużyn a w wypadku 
utrzymującego się remisu zarządzają rzuty karne (jak wyżej), 



 

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

• Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy gry Polskiego Związku 

Unihokeja z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu 

technicznego. 

• Mecze odbywać się będą na boisku z bandami. 

• Rozmiar boiska 40m długości i 20 m szerokości 

• W grach zespołowych zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do 

udziału w jednolitych strojach sportowych. Wskazane jest promowanie 

nazwy, logotypu i barw uczelni oraz Akademickiego Związku 

Sportowego. Zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach 

Poznania i Wielkopolski w strojach sportowych z barwami innego niż 

AZS klubu sportowego. 

• Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 

Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania                                    

i Wielkopolski rozstrzyga organizator zawodów.  

 


