
ZASADY  ROZGRYWEK  TRÓJMIEJSKIEJ LIGI HOKEJA NA LODZIE   
O MISTRZOSTWO LIGI  TLH W SEZONIE 2022/23 

 
ZASADY OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Celem rozgrywek Trójmiejskiej Ligii Hokeja j (TLH) jest: 

a. Wyłonienie Mistrza TLH, 
b. Uszeregowanie drużyn od miejsca 1 do 5 dla grupy A 
c. Uszeregowanie drużyn od miejsca 1 do 4 dla grupy B 
d. Przygotowanie drużyn do rozgrywek w MPA. 

 
§ 2 

 
W rozgrywkach uczestniczyć mogą drużyny będące członkami Stowarzyszenia TLH oraz 
dopuszczone do rozgrywek przez Zarząd TLH. 
 

§ 3 
 

Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek każdej Drużyny jest pisemne zgłoszenie do rozgrywek oraz 
uiszczenie wpisowego na sezon 2022/23 na konto TLH. 
 
Wysokość wpisowego za udział w rozgrywkach w sezonie 2022/23 zostaje ustalona w wysokości: 

a. dla grupy A – 14.200 zł dla drużyn grających w play off i 11.600 zł dla drużyny zajmującej 
miejsce 5 po sezonie zasadniczym.  

b. dla grupy B – 11.300 zł dla każdej drużyny.  
 

 
Terminarz wpłat wpisowego: 
 
Termin wpłaty Grupa A Grupa B 
30.10.2022 2.400 zł 2.300 zł 
30.11.2022 2.400 zł 2.300 zł 
30.12.2022 2.400 zł 2.300 zł 
30.01.2023 2.400 zł 2.300 zł 
28.02.2023 2.400 zł / 2.000 zł* 2.100 zł  
30.03.2023 2.200 zł  
 
Wszystkie wpłaty wpisowego tylko na konto: 
             Trójmiejska Liga  Hokeja  
             m Bank S.A. 
             46 1140 1065 0000 4851 0500 1001 
 
Przedstawione koszty obejmują – wynajęcie lodu, obsługę sędziowską, ratownika, nagrody na koniec 
sezonu. 
Kwota wpisowego nie obejmuje ewentualnego trzeciego meczu 1/2 finału. 
* Koszty drużyny zajmującej miejsce 5 w grupie A (nie biorącej udziału w dalszej grze PO) mają niższą 
piątą ratę. 
 

§ 4 
 

1. W rozgrywkach TLH w sezonie 2022/23 wezmą udział drużyny: 
Grupa A: Oliwa Hockey Team, Goldwell Gdańsk, GKH Gdynia, Mad Dogs Sopot, Dragons Gdańsk 
Grupa B: Grizzlies Gdynia, Lider Hockey Team, Marvin’s Fighters, GKH Gdynia 2 
 

2. Składy drużyn mogą być uzupełniane do ostatniego dnia sezonu zasadniczego w danej grupie. 
 

5. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: 
 



Grupa A 
a. Faza pierwsza trzy rundy mecze "każdy z każdym", na podstawie wyników tych meczów 

drużyny zostaną uporządkowane na miejscach 1-5 w grupie A. Mecze nie mogą kończyć się 
remisem i ostateczny wynik będzie ustalany po serii rzutów karnych.  
 

b. Faza druga rozpocznie się meczami półfinałowymi. Drużyny po fazie pierwszej zajmujące 
miejsca od 1 do 4 tworzą pary półfinałowe: 1-4 i 2-3.  
Mecze półfinałowe są rozgrywane na zasadzie „do dwóch zwycięstw”, w wypadku remisu 
rozstrzyga seria rzutów karnych. 
Drużyna zajmująca miejsce 5 nie bierze udziału w dalszej grze. 
 
Mecz o 3 miejsce grają drużyny przegrani meczów półfinałowych. 

            Mecz o 1 miejsce grają drużyny zwycięzcy meczów półfinałowych. 
Mecz o 3 miejsce w klasyfikacji końcowej jest rozgrywany na zasadzie jednego meczu, w 
wypadku remisu rozstrzyga seria rzutów karnych.  
Mecz o 1 miejsce w klasyfikacji końcowej jest rozgrywany na zasadzie jednego meczu, w 
wypadku remisu zasądza się dogrywkę, w przypadku braku rozstrzygnięcia - rzuty karne. 

 
 

Grupa B 
a. Faza pierwsza trzy rundy mecze "każdy z każdym", na podstawie wyników tych meczów 

drużyny zostaną uporządkowane na miejscach 1-4 w grupie B. Mecze nie mogą kończyć się 
remisem i ostateczny wynik będzie ustalany po serii rzutów karnych.  
 

b. Faza druga rozpocznie się meczami półfinałowymi. Drużyny po fazie pierwszej zajmujące 
miejsca od 1 do 4 tworzą pary półfinałowe: 1-4 i 2-3.  
Mecze półfinałowe są rozgrywane na zasadzie „do dwóch zwycięstw”, w wypadku remisu 
rozstrzyga seria rzutów karnych. 
 
Mecz o 3 miejsce grają drużyny przegrani meczów półfinałowych. 

            Mecz o 1 miejsce grają drużyny zwycięzcy meczów półfinałowych. 
Mecze o miejsce w klasyfikacji końcowej są rozgrywane na zasadzie jednego meczu, w 
wypadku remisu rozstrzyga seria rzutów karnych.  
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 5 

 
Sekretarzem sprawującym nadzór nad rozgrywkami TLH w sezonie 2022/23 jest Natalia Konicz. 
 
Sędzią Głównym Ligi w sezonie 2022/23 jest Maciej Byczkowski. 

 
§ 6 

 
Niniejsze zasady uzupełniają obowiązujący Regulamin Rozgrywek TLH oraz pozostałe uregulowania 
zatwierdzone przez Zarząd TLH. 

 
§ 7 

 
O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem i zasadami decyduje Zarząd TLH. 
 
Zasady zatwierdzone Decyzją Zarządu TLH w dniu 25.10.2022. 
 
 
 


