
 
 
 
 

Wydział Gier i Dyscypliny 
Polskiego Związku Unihokeja 

 

Strona 1 z 1 
Polski Związek Unihokeja   Członek Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF) 
al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk Członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) 
+48 601 617 315, biuro@polskiunihokej.pl  
www.polskiunihokej.pl 

Toruń, 10.08.2021 

 

 

Komunikat 21/2021 

Dotyczy aktualizacji terminarza na sezon oraz zmiany godzin rozgrywania meczów w sezonie 

2021/2022. 

 

Wydział Gier i Dyscypliny po przeanalizowaniu z Wydziałem Sędziowskim terminarza 

na sezon 2021/2022 informuje o wprowadzeniu zmian w terminarzu rozgrywek na sezon 

2021/2022 polegającej na określenie w terminarzu dokładnego dnia rozgrywania meczów w 

kategorii seniorzy i seniorki zgodnie z załączonym terminarzem oraz o zmianie punktu VIII.4 

Regulaminu Rozgrywek dotyczącego godzin rozgrywania spotkań. 

 

    W ostatnich latach Wydział Sędziowski, mimo rosnącej liczby uczestników szkoleń sędziowskich, 

odnotowuje spadek liczby sędziów dostępnych na sędziowanie rozgrywek Ekstraligi i 1 Ligi.  

    Z jednej strony powodami takiej sytuacji są sprawy prywatne i zawodowe poszczególnych sędziów.  

Z drugiej strony, utrudnione są możliwości rozwoju kariery sędziego dla czynnych zawodników i zawodniczek. 

Obecny system rozgrywek, gdzie większość meczów Ekstraligi i 1. Ligi rozgrywane są tego samego dnia 

znacząco utrudnia możliwość aktywizacji tej grupy osób w roli sędziego.  

    Środowisko Unihokeja w Polsce mimo ciągłego rozwoju, jest wciąż na tyle skromne, że nie możemy założyć, 

że do grona sędziów dołączą osoby spoza obecnych lub byłych zawodników i zawodniczek, czy trenerek  

i trenerów PZUnihokeja. Tutaj warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o sporcie Kwalifikowanym z dnia 29 

lipca 2005 r., sędziami sportowymi mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, czyli są pełnoletnie. Stąd konieczne jest, aby właśnie w uczestnikach kategorii senior/seniorka 

szukać potencjalnych sędziów. 

    Z tego powodu Wydział Gier i Dyscypliny wprowadza uszczegółowienie terminarza rozgrywek w taki 

sposób, aby mecze Ekstraligi Mężczyzn i Ekstraligi Kobiet odbywały się innego dnia niż mecze 1. Ligi 

Mężczyzn. Zgodnie z załączonym harmonogramem rozgrywek. 
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    Zmiany te według naszej opinii powinny spowodować:  

• zawodniczki i zawodnicy z Ekstraligi są dostępni do sędziowania na meczach 1. Ligi 

• zawodnicy 1. Ligi są dostępni do sędziowania zawodów Ekstraligi Kobiet i Mężczyzn 

• sędziowie nie będący zawodniczkami lub zawodnikami będą dostępni sędziować więcej meczów  

w weekend, zmniejszając ryzyko braku obsady na mecze Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja 

 

    Z uwagi na zbliżający się termin rozpoczęcia rozgrywek, WGiD i WS oferuje pełną współpracę z klubami, 

aby w uzasadnionych przypadkach pomóc przekładać mecze ma inny dzień niż w terminarzu (również na 

zmianę dnia meczu w obrębie danego weekendu), stawiając zawsze na pierwszym miejscu sportowy rozwój 

unihokeja w Polsce, a co za tym idzie boiskowe rozstrzygnięcie rozgrywek.  

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, godziny rozgrywania meczów również ulegają zmianie  

i będą prezentować się następująco.  

 W kategoriach senior/seniorka mecze muszą rozpocząć się w godzinach: 

• Sobota godz. 14:00-20:00 

• Niedziela: 

o W przypadku jednego meczu -  godz. 12:00 - 18:00 

o W przypadku dwumeczu - godz. 9:00 - 14:00 

Zmiany w Regulaminie Rozgrywek zostały przyjęte przez Zarząd Polskiego Związku Unihokeja w dniu 10 

sierpnia 2021r. 
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