
 

 
 

 

 
 

 

Unihokej – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2022/2023 

I. PROGRAM I  SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w unihokeju zostanie przeprowadzona systemem turniejowym.  

Długość trwania zawodów i schemat rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych rozgrywek. 

 

II. UCZESTNICTWO  

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 2 zespoły składające się z maksymalnie 12 osób. 

2. Turniej rozgrywany jest w formule ‘SWISS’ unihokeja (3 zawodników plus bramkarz). Na boisku cały czas musi 

znajdować się przynajmniej 1 kobieta jako zawodniczka rozgrywająca oraz przynajmniej 1 mężczyzna jako 

zawodnik rozgrywający. Za zawodnika / zawodniczkę przebywającego/ -jącą na boisku uznaje się również 

osobę, która odsiaduje mierzoną karę drużynową.  

3. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM. 

 

III. PRZEPISY GRY 

1. Rozmiar boiska 28 m długości i 16 m szerokości.  
2. Czas gry 2 x 10 min. + 3 min. przerwy. (czas efektywny w przypadku zgłoszonych 3 drużyn, nieefektywny  

w przypadku zgłoszenia większej ilości drużyn) 
3. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w unihokeja z uwzględnieniem modyfikacji gry w odmianie 

SWISS 
4. Rzuty karne odbywają się zgodnie z przepisami Gry Polskiego Związku Unihokeja. 
5. Mecze, które w regulaminowym czasie gry zakończą się remisem, rozstrzygane są rzutami karnymi 

wykonywanymi w seriach po 3, a w wypadku utrzymującego się remisu po 1 dodatkowej kolejce aż do 
wyłonienia zwycięzcy. 
 

IV. PUNKTACJA 

1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: 

 - za zwycięstwo 3 pkt., - za remis 1 pkt, – za porażkę 0 pkt. – za walkower -3 pkt. 

2. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 

  bilans punktów z bezpośrednich spotkań 

  różnica bramek z bezpośrednich spotkań 

  większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach 

  różnica bramek ze wszystkich spotkań 

  większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach 

  rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn 

 

V. UWAGI KOŃCOWE  

1. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy gry Polskiego Związku Unihokeja z uwzględnieniem zapisów 
niniejszego regulaminu technicznego.  

2. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2022/2023. 


