
 

 

Unihokej – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2019/2020 

 
1. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM. 
W DLM w unihokeju może uczestniczyć maksymalnie 20 zawodników obu płci. 
 

2. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

Rozgrywki odbędą się w czterech rundach podanych w komunikatach 
W przypadku zgłoszenia się 4 do 5 zespołów  

 systemem „każdy z każdym”  w każdej rundzie, kolejność gier ustalona  według tabeli  
Bergera (na każdej rundzie) 

W przypadku zgłoszenia się sześciu i więcej zespołów 

 systemem „każdy z każdym”  przez trzy  rundy,  kolejność gier ustalona  według tabeli  
Bergera (na pierwszej rundzie) 

 
3. PUNKTACJA   

      
O kolejności miejsc zajętych przez zespoły  decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadami:  

 za zwycięstwo - 3 pkt 

 za przegraną i walkowera - 0 pkt. 

 za zwycięstwo po rzutach karnych - 2 pkt, 

 za porażkę po rzutach karnych - 1 punkt. 
 
 W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o wyższej klasyfikacji 
decyduje/ą (w kolejności):   

 zwycięskie rezultaty bezpośrednich pojedynków, 

 lepszy bilans bramek zdobytych/wpuszczonych w bezpośrednich pojedynkach, 

 większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich pojedynkach, 

 większa ilość zwycięstw, 

 lepszy bilans bramek zdobytych/wpuszczonych we wszystkich spotkaniach, 

 większa liczba bramek zdobytych, 

 zwycięstwo w serii rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami.     
       
Będzie prowadzona punktacja kanadyjska tj. indywidualne osiągnięcia punktowe zawodników – 1 
punkt  za bramkę oraz 1 punkt za asystę. 
      

4. PRZEPISY 

 Zawody są rozgrywane na hali z bandami,  z zastosowaniem  certyfikowanego sprzętu do 
unihokeja.  

 Zawody sędziowane są przez jednego sędziego. 

 Czas gry uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się  do 5 
drużyn – 8 min., od 6 do 8 drużyn – 8 min. Czas zatrzymywany jest tylko w przypadku kary, 
zdobycia bramki, czasu dla drużyny („time aut” 1 min), czasu dla sędziego oraz w ostatniej 
minucie meczu. 



 

 

 Rzutu karne odbywają się po zakończeniu meczu remisem. Wykonywane są po trzy rzuty 
karne , a następnie po jednym do rozstrzygnięcia. 

 W przypadku możliwości czasowych, dopuszcza się wydłużenie  czasu gry - po konsultacji 
zainteresowanych drużyn oraz organizatora (po akceptacji wszystkich drużyn). 

 Rozgrywki mogą odbyć się bez gry z bramkarzem. O jego udziale w  grze zadecydują 
możliwości techniczne drużyn. W przypadku braku  takich możliwości u dwóch i więcej 
drużyn rozgrywki odbędą się bez udziału bramkarzy. 

    
5. UWAGI KOŃCOWE   

 

 W przypadku gdy drużyna wycofa się z rozgrywek po rozegraniu jednej rundy, do klasyfikacji 
końcowej   brane są wyniki uzyskane w tej rundzie. 

 Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki zostaje automatycznie odsunięty od pozostałych 
spotkań turnieju. 

 Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy gry w unihokeja 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

 Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2019/2020. 


