
 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK 

ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA NA LODZIE 

____________________________________________________________________ 

§ 1 

 KOORDYNATOR, RADA LIGI, ORGANIZATOR MECZU 

1. Koordynatorem rozgrywek Śląskiej Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie (zwanych ŚALH) w sezonie 2021 / 2022, jest Amatorski 

Klub Hokejowy Dragons Tychy. Z ramienia koordynatora ŚALH, osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu, jest  

Artur Bernaś. 

Koordynator ŚALH odpowiedzialny jest za: 

a) opracowanie regulaminu oraz terminarza rozgrywek na bieżący sezon,  

b) kontakt i relacje pomiędzy drużynami,  

c) zorganizowanie zakończenia sezonu oraz uhonorowanie i wręczenie nagród indywidualnych i drużynowych, 

d) rozliczenie finansowe. 

e) Rozgrywki ŚALH w imieniu koordynatora, nadzoruje Rada Ligi, w osobach:     

- Przewodniczący: Mariusz Tymczyszyn (ADH Polonia Bytom),  

- Z-ca Przewodniczącego: Artur Bernaś, (AKH Dragons Tychy),  

- Członek: Aleksander Pawlas (Naprzód Janów), 

- Członek: Krzysztof Paschek (Cracovia Amatorzy), 

- Członek: Roman Rydzoń (Szerszenie Oświęcim). 

 

3). Organizatorem, każdego spotkania w ramach rozgrywek ŚALH, jest gospodarz meczu (tj. drużyna, osoba fizyczna  

lub stowarzyszenie) jako najmujący obiekt na czas trwania meczu, co wiąże się z pełną odpowiedzialnością prawną, która 

automatycznie spoczywa na gospodarzu danego spotkania, zgodnie z prawem regulaminowym danego obiektu. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1). Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ŚALH w sezonie 2021 / 2022, jest potwierdzenie zgłoszenia drużyny oraz uiszczenie 

w terminie do 30.10.2021, wpłaty wpisowego w wysokości 600 zł – dla zespołów 1 ligi oraz 500 zł – dla uczestników 2 ligi,  

na niżej podany numer konta bankowego: 

AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRAGONS TYCHY, 43-100 TYCHY, ul. Poziomkowa 48/3,  

Numer konta: 32 2030 0045 1110 0000 0414 6570 (BGŻ BNP PARIBAS S.A.). 

2). Brak potwierdzenia zgłoszenia zespołu, przedłożenia listy zawodników oraz oświadczenia woli, jak również brak wpłaty 

wpisowego w terminach określonych przez koordynatora ŚALH (decyduje data wpływu), skutkuje utratą prawa do udziału  

w rozgrywkach. 

3). W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek lub dyskwalifikacji w trakcie sezonu kwota wpisowego zwiększa fundusz 

koordynatora ŚALH, a drużyna traci prawo do udziału w rozgrywkach w bieżącym sezonie. Dodatkowo drużyna zostanie 

ukarana karą finansową w wysokości 200 zł, pod rygorem niedopuszczenia zespołu do kolejnej edycji rozgrywek ŚALH. 



 

4). Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem nierozpoczęcia lub przerwania rozgrywek ŚALH, z winy koordynatora, 

lub innych nieprzewidzianych przyczyn zewnętrznych. 

§ 3  

CEL ROZGRYWEK, OBOWIĄZUJĄCE ZASADY, NAGRODY 

1). Celem rozgrywek ŚALH jest: 

a. wyłonienie mistrza Śląskiej Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie, w rozgrywkach 1 i 2 ligi,  

b. ustalenie klasyfikacji końcowej, zgodnie z zajętymi pozycjami, w systemie uzgodnionym na dany sezon. 

2). Zasady rozgrywek ŚALH określa koordynator, a system rozgrywek wynika z ilości zgłoszonych zespołów. 

3). Obowiązującą formułą rozgrywek w sezonie 2021 / 2022, jest podział zespołów na dwie ligi (1 liga / 2 liga), zgodnie  

z klasyfikacją końcową z sezonu 2019 / 2020, plus ewentualne nowe zespoły (dla rozgrywek 2 ligi). 

4). W rozgrywkach 1 ligi uczestniczy 12 zespołów podzielonych na dwie pięcio–zespołowe grupy A i B: 

Grupa A:  

WOLVES TYCHY, WOJOWNICY OŚWIĘCIM, ADH NAPRZÓD JANÓW, CRACOVIA AMATORZY, SZERSZENIE OŚIWĘCIM. 

Grupa B:  

UNIA OŚWIĘCIM, VIKINGS OŚWIĘCIM, POLONIA BYTOM, TYCHY KNIGHTS, ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC.  

5). Rozgrywki 1 ligi, odbędą się w dwóch fazach (zasadniczej i Play–Off / Play–Out):  

- faza zasadnicza, rozgrywana będzie w systemie dwurundowym „każdy z każdym” (mecz / rewanż),  

- faza Play–Off i Play–Out odbędzie się, według schematu zgodnie z klasyfikacją końcową po rundzie zasadniczej.  

a. faza Play–Off, podzielona zostanie na trzy rundy: 

> runda I – mecze ćwierćfinałowe z udziałem pierwszych czterech zespołów z obu grup, według schematu:  

ĆF1: (A1–B4), ĆF2: (A2–B3), ĆF3: (B2–A3), ĆF4: (B1–A4), – do dwóch wygranych spotkań. Gospodarzem 

pierwszego i ewentualnie trzeciego meczu, jest drużyna wyżej sklasyfikowana po fazie zasadniczej (decyduje 

kolejno: lokata, ilość punktów, bilans bramkowy, liczba strzelonych bramek, losowanie), 

> runda II i III – spotkania półfinałowe z udziałem zwycięskich zespołów z rundy I (ćwierćfinałów), według schematu: 

(zwycięzca ĆF1 – zwycięzca ĆF3), (zwycięzca ĆF2 – zwycięzca ĆF4) oraz mecze o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów) 

i 3 miejsce (przegrani półfinałów) – do dwóch wygranych spotkań. Gospodarzem pierwszego i ewentualnie 

trzeciego meczu, jest drużyna wyżej sklasyfikowana po fazie zasadniczej (decyduje kolejno: lokata, ilość punktów, 

bilans bramkowy, liczba strzelonych bramek, losowanie), 

> runda II i III – spotkania o miejsca 5 / 8 z udziałem zespołów przegranych w rundzie I (ćwierćfinałów), według schematu: 

(przegrany ĆF1 – przegrany ĆF3), (przegrany ĆF2 – przegrany ĆF4)  

oraz mecze o 5 miejsce (zwycięzcy spotkań 5 / 8) oraz o 7 miejsce (przegrani spotkań 5 / 8), w układzie spotkań: 

mecz / rewanż – decyduje liczba goli z dwumeczu, gdzie w przypadku równości bilansu bramkowego  

o zwycięstwie w danym dwumeczu, decyduje seria rzutów karnych. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół 

wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej (decyduje kolejno: lokata, ilość punktów, bilans bramkowy, liczba 

strzelonych bramek, losowanie). Za obopólną zgodą zainteresowanych stron, w całej fazie spotkań o miejsca 5 / 

8, istnieje możliwość rywalizacji, w formie jednego meczu.  

b. faza Play–Out  - drużyny zajmujące miejsce A5 lub B5 w swoich grupach  po rundzie zasadniczej, rozegrają dwumecz  

w układzie spotkań: mecz / rewanż – decyduje liczba bramek z dwumeczu, gdzie w przypadku równości bilansu 

bramkowego, o zwycięstwie w danym dwumeczu, decyduje seria rzutów karnych. Gospodarzem pierwszego 

meczu jest zespół wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej (decyduje kolejno: lokata, ilość punktów, bilans 

bramkowy, liczba strzelonych bramek, losowanie). W związku z reorganizacją rozgrywek obie drużyny od sezonu 

2022/2023 wezmą udział w rozgrywkach II ligi startując w tabeli odpowiednio z pozycji 1 i 2. 

 



 

6). W rozgrywkach 2 ligi uczestniczy 5 zespołów (w jednej grupie): SIELEC SOSNOWIEC, AKH DRAGONS TYCHY, KATOWICKIE 

BYKI, BARIBALS KOBIÓR, TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE. 

Rozgrywki 2 ligi, odbędą się w dwóch fazach (zasadniczej i Play–Off):  

- faza zasadnicza, rozgrywana będzie w systemie dwurundowym „każdy z każdym” (mecz / rewanż),  

- faza Play–Off odbędzie się, według schematu zgodnie z klasyfikacją końcową po rundzie zasadniczej. 

- faza Play–Off w 1 lidze, podzielona zostanie na dwie rundy: 

> runda I – mecze półfinałowe z udziałem pierwszych czterech zespołów według schematu: (1–4), (2–3),  

– do dwóch wygranych spotkań, gdzie gospodarzem pierwszego i ewentualnie trzeciego meczu, jest drużyna 

wyżej sklasyfikowana po fazie zasadniczej (decyduje kolejno: lokata, ilość punktów, bilans bramkowy, liczba 

strzelonych bramek, losowanie), 

> runda II – spotkania o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów) oraz o 3 miejsce (przegrani półfinałów) – do dwóch wygranych 

spotkań, gdzie gospodarzem pierwszego i ewentualnie trzeciego meczu, jest drużyna wyżej sklasyfikowana po 

fazie zasadniczej (decyduje kolejno: lokata, ilość punktów, bilans bramkowy, liczba strzelonych bramek, 

losowanie), 

> Zespół zajmujący miejsce 5 kończy rozgrywki na rundzie zasadniczej, zajmując w klasyfikacji końcowej II Ligi miejsce 5.  

7). Klasyfikację końcową w rozgrywkach ŚALH, ustala się na podstawie wyników uzyskanych w Play–Off / Out.  

Łączna klasyfikacja końcowa obejmuję oba poziomy rozgrywkowe (tj. 1 i 2 ligę). Ze względu na podział ligi na dwa ligi 

ośmiozespołowe zespoły, które w rozgrywkach 1 ligi, drużyny sklasyfikowane po fazie Play–Off na miejscach od 1 – 8  

pozostają w rozgrywkach I Ligi, natomiast drużyny, które grały w fazie Play–Out ( poz. 9 i poz. 10)  zostaną rozstawione  

w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2022/2023 na miejscach 1 i 2. Drużyny II Ligi po rozstrzygnięciu klasyfikacji końcowej sezonu 

2021/2022 będą rozstawione w sezonie 2022/2023 na pozycjach 3-7  

 W przypadku wycofania się większej ilości zespołów z 1 ligi o innym układzie drużyn zadecyduje Rada Ligi.  

W przypadku rezygnacji z awansu drużyny, która zajęła I miejsce w 2 lidze, kolejna drużyna zajmująca II miejsce w końcowym 

zestawieniu rozegra dwumecz barażowy z drużyną spadkową z 1 ligi (mecz i rewanż), który zadecyduje o możliwości wejścia 

do I Ligi. 

8). Koordynator ŚALH zapewnia nagrody w postaci: 

- medali dla trzech pierwszych zespołów w klasyfikacji końcowej w 1 i 2 lidze,  

- pucharów dla czterech pierwszych zespołów klasyfikacji końcowej w 1 i 2 lidze,  

- nagrody Fair Play, dla drużyny zwycięskiej w klasyfikacji FP w 1 i 2 lidze,  

- wyróżnień indywidualnych dla: najlepszego zawodnika (MVP), najlepszego obrońcy i bramkarza w 1 i 2 lidze. 

§ 4  

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY, DEFINICJA AMATORA, WERYFIKACJA 

1). Drużynę reprezentują 2–3 osoby decyzyjne, które zobowiązane są do przedłożenia Radzie Ligi swoich personaliów,  

tj. numerów telefonu, adresów e–mail, oraz pełnionych funkcji w zespole, jak również wyrażają zgodę na udostępnianie 

swoich danych kontaktowych innym przedstawicielom drużyn uczestniczących w rozgrywkach ŚALH. Osoby te w kolejności 

kompetencji pełnionych funkcji jako jedyne uprawnione są do kontaktu z koordynatorem i Radą Ligi, a do ich obowiązków 

należy: zgłoszenie zawodników do gry, sprawdzenie ich uprawnień (weryfikacja wewnętrzna), ustalanie i potwierdzanie 

terminów spotkań, reprezentowanie stanowiska zespołu w sprawach regulaminowych obarczonych odpowiedzialnością 

zbiorową drużyny. 

2). Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednej drużyny, zgodnie z listą zgłoszeniową. 

3). Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek ŚALH może zawierać nieograniczoną ilość graczy. Lista zgłoszeniowa powinna 

zawierać: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, status gracza (amator, szkolony (zakończył szkolenie jako junior młodszy 

lub młodzik), junior(CLJ)). 

4). Zgłoszenie drużyny i przystąpienie do rozgrywek ŚALH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody zawodników na przetwarzanie 

ich danych osobowych zawartych w listach zgłoszeniowych drużyn oraz oświadczeniach woli zawodników, dla potrzeb 



 

niezbędnych do koordynowania i przeprowadzenia rozgrywek ŚALH (dane personalne nie będą udostępniane osobom 

trzecim). 

5). Zmiany przynależności zawodników (przejścia do innych drużyn) oraz zgłoszenia nowych graczy, można dokonywać tylko  

i wyłącznie po zakończeniu II rundy fazy zasadniczej, z zastrzeżeniem, iż nie może to być więcej niż trzech nowych graczy, lub 

trzech zawodników przechodzących pomiędzy zespołami uczestniczącymi w rozgrywkach ŚALH. Zgłoszenia nowych graczy, 

należy dokonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adresy e–mail: kontakt@salh.pl oraz rada-ligi@salh.pl, najpóźniej 

do 28.01.2022 r. Oświadczenia nowych graczy musza być dostarczone do koordynatora przed datą 4.02.2022 r. 

6). Każdy zawodnik (uczestnik meczu ŚALH), ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo 

jazdy, licencja FADH lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braku dokumentu tożsamości 

danego zawodnika wystawionego do gry będzie on traktowany jako zawodnik nieuprawniony do gry. 

7). Zawodnik, który nie złożył podpisu na oświadczeniu woli, jest traktowany jako zawodnik nieuprawniony do gry  

w rozgrywkach ŚALH. 

8). W razie jakichkolwiek wątpliwości wobec tożsamości zawodnika, jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan bądź 

kierownik drużyny, ma prawo przed meczem (jak również w trakcie meczu), sprawdzić w obecności sędziego głównego oraz 

sekretarza zawodów, tożsamość danego zawodnika, na podstawie protokołu meczowego i dokumentu tożsamości.  

Po zakończeniu meczu, wszystkie roszczenia będą rozpatrywane prze Radę Ligi.  

9). Ujawniony i potwierdzony fakt gry zawodnika na fałszywe nazwisko, automatycznie wyklucza z rozgrywek ŚALH, drużynę,  

w której składzie występował dany zawodnik, a sam zainteresowany zostaje dożywotnio zdyskwalifikowany.     

10). „Amator” w zrozumieniu wytycznych dotyczących rozgrywek ŚALH to zawodnik: 

a. płci męskiej lub żeńskiej, ma ukończone 18 lat, posiadający obywatelstwo polskie, z wyjątkiem obcokrajowców, którzy 

otrzymali obywatelstwo polskie, (z tytułu braku możliwości weryfikacji przebiegu ich kariery sportowej), 

b. który w trakcie swojej kariery, nie uczestniczył (a) w rozgrywkach najwyższego szczebla rozgrywkowego  

w Polsce, zwanych: 1 liga, Ekstraklasa, Ekstraliga, Polska Liga Hokejowa, Polska Hokej Liga, Polska Liga Hokeja Kobiet oraz 

drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce, zwanego: 2 liga, 1 liga, jak również innych rozgrywek dla ww. lig tj.: Pucharu 

Polski, Pucharu Ligi, Superpucharu, 

c. który w trakcie swojej kariery nie był (a) czynnym reprezentantem Polski w kategorii: senior, junior U–20, U–18,  

d. który w trakcie swojej kariery uczestniczył m.in. w rozgrywkach PZHL, w kategorii juniora, zwanych Centralna  

Liga Juniorów, z zastrzeżeniem, iż gracz taki posiada 27 lat rocznikowo,  

e. który w trakcie swojej kariery uczestniczył m.in. w rozgrywkach PZHL w kategorii juniora młodszego, a od jego ostatniego 

występu upłynęły dwa pełne sezony rozgrywkowe (tj. zakończył grę po sezonie 2017/ 2018),  

f. który czynnie uczestniczył w rozgrywkach 2 ligi PZHL (tj. drugi poziom rozgrywkowy), w sezonach: 1990 / 1991, 1991 / 

1992, 1992 / 1993, 1993 / 1994, nie mający wcześniej (przed sezonem 1990 / 1991) i później (po sezonie 1993 / 1994), 

jakichkolwiek występów w rozgrywkach PZHL, o których mowa w podpunkcie b. 

g. który czynnie uczestniczył w rozgrywkach 1 ligi PZHL (tj. drugi poziom rozgrywkowy), w sezonach 2010/2011 tylko  

w przypadku uczestnictwa w drużynach złożonych wyłącznie z zawodników CLJ i ukończył rocznikowo 35 lat. Nie mający 

później jakichkolwiek występów, o których mowa w podpunkcie b.  

h. który od sezonu 2017 / 2018, uczestniczy (lub uczestniczył (a)) w rozgrywkach 2 ligi PZHL (tj. trzeci poziom rozgrywkowy) 

oraz 3 ligi PZHL (tj. czwarty poziom rozgrywkowy), spełniający (a) kryteria, o których mowa  

w podpunktach: a, b, c, d, e, f, 

i. bramkarz na tejże pozycji, po ukończonym 55 roku życia (decyduje data urodzenia), który brał czynny udział  

w rozgrywkach PZHL, o których mowa w podpunkcie b, z zastrzeżeniem, iż nie był (a) czynnym reprezentantem  

Polski w kategorii: senior, junior U–20, U–18  

j. bramkarz, który w trakcie swojego ostatniego sezonu gry nie ukończył 23 lat rocznikowo, dodatkowo:  

- posiada minimum 18 sezonów przerwy od ostatniego występu,  

- nie był (a) czynnym reprezentantem Polski w kategorii: senior, junior U–20, U–18 

k.  który nie uczestniczył w żadnych seniorskich rozgrywkach ligowych poza granicami Polski 
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11). Podstawowa weryfikacja zawodników jest wewnętrznym obowiązkiem każdej z drużyn, przez co ponoszą one pełną 

odpowiedzialność i konsekwencje ewentualnych kar nałożonych za uczestnictwo zawodników wbrew zasadom regulaminu 

ŚALH. 

12). Weryfikacja zawodnika może nastąpić tylko na podstawie oficjalnego dokumentu, jakim jest protokół meczowy oraz 

pomocniczo, na podstawie: karty lub licencji zawodniczej, dokumentów klubowych, relacji prasowych i internetowych, 

skarbów kibica oraz innych wydawnictw publicystycznych. Ostateczna decyzja, w sprawie negatywnej weryfikacji danego 

zawodnika przysługuje tylko i wyłącznie Radzie Ligi. 

13). Weryfikacja zawodników zgłoszonych i biorących udział w rozgrywkach ŚALH trwa cały sezon, jednak jej skutki regulaminowe 

zamykają się w zapisie tj. nie później niż do końca rudny zasadniczej. Po w/w. terminie ewentualne skutki dyscyplinarne 

negatywnie zweryfikowanych graczy automatycznie przeniesione zostają na kolejny sezon. 

14). Weryfikacja zawodników nowo–zgłoszonych na fazę Play–Off i Play–Out, tj. niewystępujących wcześniej na listach 

zgłoszeniowych w fazie zasadniczej, upływa z dniem rozpoczęcia fazy Play-Off. Po w/w. terminie ewentualne skutki 

dyscyplinarne negatywnie zweryfikowanych zawodników automatycznie zostaną przeniesione na kolejny sezon. 

15). W przypadku zarzutu negatywnej weryfikacji danego zawodnika obowiązuje zasada prawdomówności: 

a. zawodnik, który nie przyznaje się do zarzutów negatywnej weryfikacji, a po rozpatrzeniu sprawy potwierdzi się fakt jego 

negatywnej weryfikacji, to:   

- drużyna zostanie ukarana karą finansową w kwocie 1.000 zł oraz automatycznie zostanie zdegradowana  

do 2 ligi (dla zespołów 1 ligi) lub nałożona zostanie kara punktów minusowych (dla zespołów 2 ligi),  

- zawodnik, zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany w rozgrywkach ŚALH ze skutkiem natychmiastowym.  

c. zawodnik, który przyznaje się do zarzutów negatywnej weryfikacji, zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany  

w rozgrywkach ŚALH ze skutkiem natychmiastowym. 

d. Data przyjęcia zgłoszeń zawodników drużyn do 7 października 2021 r. Dostarczenie do Koordynatora Oświadczeń woli 

zgłoszonych do 7 października 2021 r. 

§ 5  

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY GRY, ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ 

1). Spotkania w rozgrywkach ŚALH, rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w hokeja na lodzie (PZHL, IIHF),  

z uwzględnieniem poniższych podpunktów:  

a. zabrania się jakiegokolwiek atakowania ciałem podczas gry,  

b. zabrania się stosowania strzału z tzw. klepki (dopuszczalny zamach kija – do wysokości kolan strzelającego),  

c. obowiązujący czas gry z uwzględnieniem podziału na tercje, to 3×15 minut, z przerwą na renowacje lodowiska pomiędzy 

1 a 2 lub 2 a 3 tercją meczu. 

2). Kolejność drużyn w tabeli w fazie zasadniczej ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, według poniższych kryteriów:  

- za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty,  

- za remis przyznaje się 1 punkt,  

- za przegraną, nie przyznaje się punktów. 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności w tabeli decyduje: 

a. przy dwóch drużynach: 

- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami,  

- liczba zdobytych bramek w spotkaniach pomiędzy tymi 

drużynami,  

- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań (+/-), - 

większa liczba strzelonych bramek.  

b. przy trzech drużynach, obowiązuje zasada tzw. małej tabeli, gdzie o kolejności miejsca decyduje korzystniejszy bilans 

punktów z bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a dalej: 



 

- korzystniejsza różnica bramek,  

- większa liczba zdobytych bramek,  

- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań. 

c. jeśli powyższe kryteria w dalszym ciągu nie pozwalają na ustalenie kolejności, o danym miejscu zadecyduje globalna 

klasyfikacja końcowa z sezonu poprzedniego. 

3). Drużyna gospodarzy (zapisana w terminarzu, jako pierwsza), zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego,  

a drużyna gości koloru ciemnego, chyba że zainteresowane zespoły ustalą inaczej. 

4). Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor koszulek. Obowiązkowe są również czytelne numery na koszulkach 

graczy. Zawodnicy niespełniający tych wymogów, nie będą dopuszczeni do gry w meczu ŚALH. 

5). Skład zespołu wystawionego do meczu ŚALH może liczyć maksymalnie 22 zawodników (20 + 2) i minimalnie 9 graczy  

(8 + 1), a w boksie drużyny może przebywać maksymalnie 5 osób funkcyjnych. 

6). Spotkania ŚALH muszą prowadzić licencjonowani arbitrzy PZHL – minimum 2 sędziów głównych, z wyjątkiem sytuacji, gdy za 

zgodą przedstawicieli obu drużyn dopuszcza się udział 1 arbitra bądź sędziego przyrodniego. 

§ 6  

OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIE 

1). Spotkania ŚALH, rozgrywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (terminarzem) gier, tj. w soboty  

i niedziele, mecze nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 10:00 i nie później niż godzina 21:30, chyba że zainteresowane 

strony ustalą inaczej (dzień tygodnia, godzina meczu). 

2). Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ŚALH, ponoszą wszelkie koszty związane z organizacją meczu w roli gospodarza (opłaty 

sędziowskie, opieka medyczna itp.) 

3). Gospodarz meczu (drużyna wymieniona w terminarzu rozgrywek jako pierwsza) ma obowiązek zapewnić: taflę lodowiska, 

zamykane szatnie, obsadę sędziowską, krążki do gry i rozgrzewki, licencjonowaną opiekę medyczną w osobie lekarza lub 

licencjonowanego ratownika medycznego (zgodnie z aktualną ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym). 

Niedopełnienie któregokolwiek z ww. obowiązków, skutkować będzie niedopuszczeniem do rozpoczęcia meczu. 

4). Drużyny zobowiązane są do czytelnego wypełnienia zestawienia zawodników (bez „ksywek”, zdrobnień, drukowanymi 

literami, zgodnie z danymi z dowodu tożsamości). Obowiązującym zestawieniem zawodników, jest aktualny druk PZHL / 

IIHF. Zestawienie zawodników należy przedłożyć sekretarzowi zawodów, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem 

spotkania. Niedopełnienie tegoż obowiązku, skutkować będzie niedopuszczeniem do rozpoczęcia meczu. 

5). W przypadku jakichkolwiek kłopotów z rozpoczęciem meczu, nieprzekraczalny czas oczekiwania na gotowość rywala, wynosi 

30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu (tj. 15 minut regulaminowe) oraz ewentualne kolejne 15 minut tylko 

i wyłącznie, gdy istnieje możliwość skorzystania z dostępnej tafli, oraz gdy wyrazi na to zgodę rywal, sędziowie, opieka 

medyczna. W skrajnych przypadkach dopuszcza się możliwość skrócenia czasu meczu (tercji), wyłącznie, za aprobatą 

rywala, sędziów, medyka oraz dostępności tafli. 

6). Drużyny zobowiązane są powiadomić Radę Ligi, Koordynatora oraz rywala o dacie i godzinie planowanego spotkania na 5 dni 

przed jego terminem, najpóźniej jednak 48 godzin, za zgodą obu stron – w obu przypadkach obowiązuje informacja na  

e–mail: kontakt@salh.pl i rada-ligi@salh.pl, 

7). Każda drużyna w porozumieniu z rywalem i Radą Ligi ma prawo do dwukrotnego przełożenia meczu w fazie zasadniczej 

i jednego w fazie Play–Off / Play–Out. Ustala się, iż mecze te muszą zostać rozegrane do końca wyznaczonych terminów. 

Najpóźniej w najbliższym wyznaczonym przez radę ligi terminie dodatkowym, zakończeniu danej rundy, pod rygorem 

nałożenia kary walkowera (5:0), na drużynę wnioskującą o przełożenie meczu. 

8). Odwołania spotkania wynikającego z kalendarza rozgrywek bądź terminu ustalonego pomiędzy stronami, może nastąpić 

maksymalnie na 3 dni przed zaplanowaną datą jego rozegrania, lub w sytuacjach wyjątkowych 1 dzień, za obopólną zgodą 

zainteresowanych stron. 

9). Decyzje w tematach nieobjętych w zapisach regulaminu, tj. zmiana terminu spotkania, roli gospodarza lub możliwości 

przełożenia dodatkowego meczu (na wypadek udokumentowanych kłopotów z jego organizacją niezależnych od 
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gospodarza), mogą być podejmowane tylko i wyłącznie za zgodą Rady Ligi i Koordynatora, przy akceptacji (e-mail) stron 

zainteresowanych, np. rozegranie meczu awansem przed datą wynikającą z terminarza rozgrywek. 

10). W przypadku kluczowych spotkań dla ostatecznego podziału miejsc w tabeli lub fazy Play–Off / Play–Out, drużyna gości ma 

prawo wystąpić do Rady Ligi z prośbą o zmianę składu sędziowskiego, wyznaczonego przez drużynę gospodarzy – jednak 

nie później niż 6 dni, przed datą planowanego spotkania. 

11). Drużyna pełniąca funkcję gospodarza meczu jest zobowiązana do przesłania drogą elektroniczną na e–maile: 

kontakt@salh.pl i rada-ligi@salh.pl, zdjęcia lub skanu (kopii) protokołu meczowego podpisanego przez Sędziów i podbitego 

przez Ratownika Medycznego, w terminie do 48 godzin od jego zakończenia, pod rygorem kary finansowej 100 zł. 

12). Koordynator ŚALH, nie zapewnia uczestnikom rozgrywek ubezpieczenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne urazy, kontuzje zawodników oraz wszystkie inne niewymienione szkody powstałe w czasie trwania rozgrywek. 

Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność, deklarując to własnoręcznym (czytelnym) podpisem, potwierdzającym 

zapoznanie się z regulaminem rozgrywek ŚALH oraz przedłożeniem oświadczenia woli.  

13). Drużyny zobowiązane są do rozgrywania spotkań zgodnie z obowiązującym terminarzem gier – dotyczy pierwszeństwa 

meczów zgodnie z harmonogramem – a w dalszej kolejności dopiero spotkania zaległe i awansem. 

14). Za celowe unikanie rozegrania meczu, Rada Ligi po rozpatrzeniu sprawy, może nałożyć na drużynę karę finansową  

w wysokości 150 zł, płatną do 14 dni od ogłoszenia decyzji.  

15). Organizator meczu (gospodarz danego spotkania), odpowiada za wszystkie ewentualne zdarzenia jakie, mogą mieć miejsce 

na obiekcie (hali lodowiska), w trakcie trwania zawodów, w ramach rozgrywek ŚALH. Powinien posiadać polisę OC dla 

organizatorów spotkań, w celu uniknięcia odpowiedzialności własnej, za ewentualne zaistniałe wypadki i roszczenia osób 

trzecich. 

16.) Organizator meczu (gospodarz danego spotkania), zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w 

dniu meczu, wytycznych Rady Ligi oraz GIS w zakresie obowiązującym organizatora zajęć sportowych i imprez sportowych, 

w szczególności w zakresie: liczby uczestników oraz widowni, zachowania dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust, 

weryfikacji uczestników, dezynfekcji rąk przez wchodzących na obiekt, korzystania ze sprzętu treningowego. W powyższym 

zakresie biorący do używania obowiązany jest również do odpowiedniego przygotowania obiektu pod względem wymogów 

związanych z zagrożeniem epidemiologicznym w tym w szczególności trybun, monitorowania przestrzegania przez 

uczestników i widownię obowiązujących przepisów i wytycznych oraz podjęcie adekwatnej reakcji na brak ich 

przestrzegania. 

 

§ 7 

 DYSCYPLINA, TARYFIKATOR KAR, WALKOWERY 

1). Zawodników obowiązuje kompletny sprzęt hokejowy. Sprzęt hokejowy zawodnika musi obowiązkowo składać się z: kasku, 

naramienników, nagolenników, nałokietników, rękawic, spodenek, łyżew. 

2). Jeśli w spotkaniu ŚALH stwierdzi się fakt uczestnictwa zawodnika nieuprawnionego, obowiązującą karą jest:  

a. zawieszenie zawodnika, na dwa kolejne mecze ŚALH,  

b. wykluczenie zawodnika z rozgrywek ŚALH – dotyczy gracza negatywnie zweryfikowanego, 

c. kara finansowa, w wysokości 100 zł,  

d. weryfikacja wyniku ostatniego meczu, w którym brał udział ww. zawodnik, na walkower (0:5). 

3). Za niestawienie się drużyny na spotkanie, odmowę jego rozpoczęcia oraz za samowolne opuszczenie tafli lodowiska w czasie 

gry (z wyjątkiem, gdy ilość zawodników będzie mniejsza niż 8 + 1, np. z powodu kontuzji graczy), nakłada się karę finansową 

w wysokości 150 zł oraz wymierza się karę walkowera (0:5) – tylko gdy w momencie opuszczenia przez drużynę tafli 

lodowiska, rywal osiągał wynik korzystniejszy niż walkower. Dwukrotne popełnienie ww. wykroczenia, automatycznie 

wyklucza drużynę z rozgrywek ŚALH, a pozostałe do rozegrania mecze zostaną zweryfikowane, na walkowery (0:5) na korzyść 

rywali. 
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4). Odpowiedzialność karna obejmuje, również: zawodników cywilnych nieuczestniczący w meczu z różnych powodów m.in. 

odbywających karę dyskwalifikacji, graczy kontuzjowanych, osoby funkcyjne i towarzyszące tj. trenerzy, kierownicy itp., 

podlegają regulaminowej odpowiedzialności karnej, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania, na całym obszarze obiektu, 

na którym odbywają się zawody ŚALH. 

5). Każda drużyna jest odpowiedzialna za zachowanie swoich zawodników, kibiców, sympatyków oraz osób utożsamiających się 

z danym zespołem. Wszelakie niewłaściwe zachowania, utrudnianie gry, używanie ordynarnego, obraźliwego języka, 

wulgarnych i lżących słów (bez stopniowania obelg na lżejsze czy cięższe), pogróżek, ostentacyjnych gestów, gwałtowne 

protesty i agresywne zachowywanie się, prowokacje, bójki itp. ww. osób przed w trakcie i po meczu w stosunku do osób 

biorących udział w grze, sędziego, osób funkcyjnych i innych osób, obciążają konto danej drużyny, co może spowodować: nie 

rozpoczęcie, przerwanie bądź przedwczesne zakończenie meczu. W zaistniałej sytuacji na drużynę zostaje nałożona kara  

w postaci odjęcia punktów, kary finansowej, a w szczególnych wypadkach nawet wykluczenie z rozgrywek. Ostateczne 

decyzje sprawach wyżej ujętych, przysługą tylko i wyłącznie Radzie Ligi, w porozumieniu z koordynatorem ŚALH. 

6). W rozgrywkach ŚALH, obowiązuje poniższy taryfikator kar indywidualnych (tzw. karomierz): 

KAROMIERZ  
 
1. Licencja zawodnika, który na podstawie przepisów gry w hokeja na lodzie otrzymał karę meczu lub karę meczu  
za niesportowe zachowanie, ulega zawieszeniu na czas określony, począwszy od dnia następnego po meczu mistrzowskim,  
w którego trakcie nałożono karę, chyba że co innego wynika z poniższych przepisów. 
 
2. W przypadku nałożenia na zawodnika kary większej (5 minut) plus kary meczu za niesportowe zachowanie wynikającej  
z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 
 
41.5 – rzucenie na bandę,  
58.5 – uderzenie trzonkiem kija, 
42.5 – natarcie,  
43.5 – atak z tyłu,  
44.5 – podcięcie,  
59.5 – atak kijem trzymanym oburącz,  
45.5 – atak łokciem,  
46.1,3,4,7,9,10,11,13 – bójki,  
60.5 – wysoko uniesiony kij,  
55.4 – zahaczanie,  
56.6 – przeszkadzanie,  
50.5 – atak kolanem,  
61.5 – uderzanie kijem,  
62.5 – kłucie końcem kija,  
57.5 – spowodowanie upadku przeciwnika,  
101.1 – atakowanie ciałem (hokej kobiet),  
 
Każde nałożenie ww. kary powoduje natychmiastowe zawieszenie licencji (automatycznie wyklucza zawodnika z udziału  
w następnym meczu mistrzowskim) odpowiednio na:  
 
– JEDEN mecz mistrzowski, w przypadku nałożenia kary po raz pierwszy w sezonie.  
– DWA mecze mistrzowskie, w przypadku nałożenia kary po raz drugi w sezonie.  
– TRZY mecze mistrzowskie, w przypadku nałożenia kary po raz trzeci i więcej w sezonie.  
 
3. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja  
na lodzie:  
 
41.4 – rzucenie na bandę  
42.4 – natarcie  
44.4 – podcięcie  
59.4 – atak kijem trzymanym oburącz  
45.4 – atak łokciem  
46.5 – bójki  
46.10 – bójki  
51.3 – ostrość  
60.4 – wysoko uniesiony kij  
56.5 – przeszkadzanie  
50.4 – atak kolanem  



 

61.4 – uderzanie kijem  
57.4 – spowodowanie upadku przeciwnika  
101.1 – atakowanie ciałem (hokej kobiet)  
 
– jest automatycznie zawieszana na DWA kolejne mecze mistrzowskie.  
 
4.  Licencja zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
 
58.4 – atak trzonkiem kija  
43.4 – atak z tyłu  
48.5 – atak w okolice głowy lub szyi  
47.4 – uderzanie głową  
61.4 – uderzenie kijem  
52.2 – podcięcie z tyłu  
62.4 – kłucie końcem kija  
 
– jest automatycznie zawieszana na TRZY kolejne mecze mistrzowskie.  
 
5.  Licencja zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
 
49.3 – kopnięcie przeciwnika  
 
– jest automatycznie zawieszana na CZTERY kolejne mecze mistrzowskie.  
 
6.  Licencja zawodnika lub oficjela ukaranego karą meczu za niesportowe zachowanie wynikającą z następujących przepisów  
IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
 
39.5 III,IV,VII,VIII – obraza sędziego  
39.5 IX – obraza sędziego  
40.1-7 – fizyczny atak na sędziego  
75.5 IV,VI,VII – niesportowe zachowanie  
 
– jest automatycznie zawieszana na SZEŚĆ kolejnych meczów mistrzowskich.  
 
7.  Licencja zawodnika lub oficjela ukaranego karą meczu za niesportowe zachowanie się wynikającą z następujących 
przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
 
39.5 I, II – obraza sędziego  
70.3,4,6 – opuszczenie ławki graczy lub ławki kar  
75.5 I,II,III,V – niesportowe zachowanie  
 
– jest automatycznie zawieszana na NASTĘPNY mecz mistrzowski.  
 
8.  Licencja zawodnika ukaranego dwukrotnie w jednym spotkaniu karą za niesportowe zachowanie się (10 minut), co 
spowodowało automatycznie nałożenie kary meczu za niesportowe zachowanie, automatycznie ulega zawieszeniu, na JEDEN 
mecz.  
 
9.  W przypadku nałożenia kolejnej kary meczu lub kary meczu za niesportowe zachowanie się w danym sezonie 

rozgrywkowym, zawieszenie licencji ulega wydłużeniu o: 

– DWA mecze mistrzowskie, w przypadku drugiego nałożenia kary meczu  

– TRZY mecze mistrzowskie, przypadku trzeciego nałożenia kary mecz 

– CZTERY mecze mistrzowskie, w przypadku czwartego i kolejnego nałożenia kary meczu. 

10.  Licencja zawodnika, który otrzyma karę 10 minut po raz drugi w sezonie, ulega zawieszeniu, na JEDEN mecz. Każda kolejna 

kara 10-minutowa w danym cyklu rozgrywkowym, powoduje zawieszenie licencji na kolejne DWA mecze.  

 

11.   Zawieszenie licencji zawodnika powoduje, iż zawodnik nie jest uprawniony do gry w żadnej innej kategorii rozgrywkowej. 

Przepis ten dotyczy, również zawodników PHL, którzy otrzymali kary meczu w rozgrywkach 1 Liga / MHL i odwrotnie.  

 

12. Jeżeli rozgrywki w danej kategorii rozgrywkowej, w której zawodnik jest odsunięty od gry, zakończyły się, wówczas 



 

zawodnik może odbyć karę w innej kategorii, do której został zgłoszony do rozgrywek w danym sezonie. Jeżeli zawodnik nie 

został zatwierdzony w innej kategorii rozgrywkowej, wówczas kara przechodzi na następny sezon.  

13. Zawieszenie licencji zawodnika na czas określony wymierzona liczbą zawodów, niewykonana w danym sezonie, zostaje 

przeniesione do nowej edycji rozgrywek. W przypadku gdy zawodnik przechodzi do innej klasy rozgrywkowej lub innego klubu, 

karę odbywa wówczas w nowej klasie rozgrywkowej lub w nowym klubie.  

14. Zawodnik, który dopuści się zachowania wyjątkowo brutalnego wobec innych zawodników, sędziów, lub dopuści się ataku 

na osobę urzędową, zostaje automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji ustaloną, przez Radę Ligi, bez możliwości odwołania się 

od werdyktu, 

15. Zawodnik ukarany w danej fazie rozgrywkowej, łączną ilością kar mniejszych, przekraczającą 60 minut, zostaje automatycznie 

zdyskwalifikowany w kolejnym meczu. 

7). Kara walkowera obustronnego ma zastosowanie w przypadku, gdy obie drużyny popełniają przewinienia karane walkowerem 

(0 punktów, 0:5 bramki). 

8). W przypadku weryfikacji spotkania na walkower (5:0), statystyki danego spotkania, dotyczące strzelców bramek oraz 

asystentów, zostają automatycznie anulowane i nie są brane pod uwagę do klasyfikacji strzelców i punktacji kanadyjskiej.  

W mocy (zaliczane do statystyk) utrzymane zostają wszystkie nałożone kary z danego spotkania.  

§ 8  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I 
OCHRONA WIZERUNKU W TRAKCIE ROZGRYWEK ŚALH: 

 
1). Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg poszczególnych meczów rozgrywek 

ŚALH dla celów prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek, dokumentacji oraz sprawozdań. 

 

2). Wizerunek osób przebywających na terenie poszczególnych meczów rozgrywek ŚALH może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w rozgrywkach 

jako kibic lub osoba postronna jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony 

i rozpowszechniony przez innych uczestników rozgrywek, za które Organizator nie może ponosić odpowiedzialności.  

W przypadku niewyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym rozgrywkami. Dane te są przetwarzane 

w uzasadnionym interesie Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO. 

 

3). W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a poszczególnych 

meczów rozgrywek ŚALH, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda i dane będą przetwarzane na podstawie art.6 

ust.1 lit. a) RODO. Nie dotyczy to zawodników i trenerów drużyn uczestniczących w rozgrywkach ŚALH, którzy wyrażą powyższą 

zgodę w karcie zgłoszenia i oświadczenia woli. Udział w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody 

i akceptacją REGULAMINU. 

 

4).  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie 

np. do prasy lub mediom społecznościowym lub innym uczestnikom rozgrywek jest całkowicie dobrowolne. 

  

5). Każdy uczestnik rozgrywek lub poszczególnych meczów rozgrywek przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, 
poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby Administratora tj. 
Amatorskiego Klubu Hokejowego Dragons Tychy z siedzibą w Tychach pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
kontakt@salh.pl, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały 
przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. 
 
6). Organizator ŚALH nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników poszczególnych 

meczów rozgrywek ŚALH bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania 

się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie. 

 

7). Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany. 

 

8). Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom 

i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media 

mailto:kontakt@salh.pl


 

(w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych 

i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.” 

 

9).  Uczestnik poszczególnych meczów rozgrywek ŚALH, jak i prawny opiekun uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub dziecka wykonane na podstawie ww. pkt.2.2 poprzez jego sporządzanie, 

utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach 

istniejących obecnie. 

 

10). Dodatkowo obowiązuje Regulamin obiektu, na którym prowadzone rozgrywki w ramach ŚALH. 

 

 

§ 9 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC UCZESTNIKÓW IMPREZY W ZAKRESIE PRZETWARZANA DANYCH 
OSOBOWYCH W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 
2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE 

SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 
O OCHRONIE DANYCH, ZWANE RODO 

 
1). Administratorem danych osobowych zawodników ŚALH, w tym obsługi, kibiców, służb medycznych i porządkowych itp. jest: 

Stowarzyszenie Amatorskiego Klubu Hokejowego Dragons Tychy z siedzibą w Tychach  
 

2).  Zakres zbieranych danych osobowych zawodników: imię, nazwisko, informacji o stanie zdrowia, data i miejsce urodzenia, 
adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby kontaktu z koordynatorem drużyny, ewentualne informacje o 
kontuzjach zawarte w protokołach meczowych, podpis. Podany został najszerszy katalog zbieranych danych osobowych. Zależnie 
od pełnionej funkcji w drużynie, niektóre dane są pominięte. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. W przypadku danych na 
które została wyrażona zgoda, będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody, co nie oznacza ich wycofania z 
przetwarzania z okresu wcześniejszego, gdy zgoda była wyrażona. 

Zakres danych od osób obecnych na imprezie jako uczestnicy, obsługa, pracownicy, kibice, opiekunowie, przypadkowi 
przechodnie: wizerunek. Dane będą przetwarzane bez określenia okresu końcowego, chyba że osoba wyrazi wyraźny pisemny 
sprzeciw lub odwoła zgodę, co nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie danych wizerunkowych przed przekazaniem sprzeciwu 
lub odwołaniem zgody. 
    
 
3). Dane osobowe zawodników są zbierane na podstawie: 

• Art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celach organizacji zawodów na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej pisemnie przez 
zawodników,  

• Art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu organizatora poprzez wejście dowolnej osoby 
na obszar meczów klubowych, 

• Art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celach obsługi technicznej meczów klubowych, 

• Art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celach wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczenia finansowe, 
decyzje opiekunów prawnych osób nieletnich, realizacja przepisów dot. imprez masowych i ich zabezpieczenia, ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przepisy porządkowe, itd. 

• Art. 6 ust.1 lit. f) w celach uzasadnionych przez Administratora, w tym komunikacja z uczestnikami lub ich opiekunami, 
zawiadomienie o wypadku wskazanej osoby, promocja i marketing usług własnych, wydawanie pakietów lub rzeczy 
osobistych osobom upoważnionym,  

• Art. 9 ust. 2 lit. a) w celach bezpieczeństwa fizycznego uczestników zawodów oraz w celach udzielenia pomocy w razie 
wypadku 

4). Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom 
wspomagającym organizację ww. imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, mediom 
społecznościowym, prawnikom. 
 
5). Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych będących siedzibami 
podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W 
razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o 
których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do 



 

uzyskania ich kopii w następującym miejscu: 
Stowarzyszenie Amatorskiego Klubu Hokejowego Dragons Tychy z siedzibą w Tychach  

Dane o zwycięzcach oraz dane osób, które znalazły się na zdjęciach z imprezy,  mogą zostać przekazane poza obszar Unii 
Europejskiej na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z Ogólnym Regulaminem Meczów Klubowych Śląskiej Amatorskiej Ligi 
Hokeja na Lodzie, poprzez ich umieszczenie w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebook-u. Każda osoba, której dane 
znalazły się poza obszarem Unii Europejskiej ma prawo do sprzeciwu, co nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed wykonaniem 
prawa do sprzeciwu lub odwołania zgody. 
 
6). Podanie danych osobowych określonych w niniejszej informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w 
zawodach lub przebywania na terenie zawodów w roli obsługi, kibiców, opiekunów, osób upoważnionych, przypadkowych 
przechodniów, służb medycznych i porządkowych. 
 
7). Każda ww. osoba jest uprawniony/uprawniona do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich 
przeglądania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także do przenoszenia danych. Swoje prawa można wykonywać w siedzibie Administratora. 
 
8). Każda osoba, której dane są przetwarzane w oparciu o zgodę jest uprawniony/uprawniona do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 
9). Każdej ww. osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
10).  Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 
 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1). Organem właściwym do rozpatrywania wszystkich spraw związanych z regulaminem, dyscypliną oraz wysokością nakładanych 

kar i dyskwalifikacji, jest Rada Ligi, podejmująca działania w trybie pozwalającym na sprawne funkcjonowanie rozgrywek 

ŚALH. 

2). Wszystkie skargi, odwołania drużyn, wnioski, należy składać drogą elektroniczną, na e–mail: kontakt@salh.pl  

i rada-ligi@salh.pl  do 48 godzin po rozegranym meczu. Po upływie ww. terminu wnioski odwoławcze nie będą rozpatrywane. 

3). Kary finansowe należy uiścić na konto koordynatora ŚALH (§ 2, pkt. 1), w terminie do 14 dni od decyzji nałożenia danej kary, 

pod rygorem zawieszenia lub wykluczenia drużyny z rozgrywek. Wszystkie ewentualnie zgromadzone środki, spożytkowane 

zostaną na cele związane z organizacją rozgrywek ŚALH. 

4). Prawo interpretacji niniejszego regulaminu ŚALH, wnoszenia jakichkolwiek zmian oraz poprawek, jak również decyzje  

w kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a związanych z funkcjonowaniem ŚALH, przysługuje tylko i wyłącznie 

Radzie Ligi, decyzją większości głosów. 

5). Zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie 

i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. ujedn. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach 

istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. 

 

 

  Zatwierdzono na spotkaniu w dniu 24.09.2021 
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