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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się wobec członków, organów, sędziów, działaczy, zawodników, osób 

występujących w imieniu klubu oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Unihokeja. 

2. W sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych stosuje się Polskie Przepisy Antydopingowe oraz 

przepisy prawa powszechnego. 

3. Polski Związek Unihokeja jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym  

i rasowym. 

4. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie Statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, 

wytycznych, orzeczeń organów Polskiego Związku Unihokeja, a także przepisów władz sportowych i 

przepisów gry w unihokeja. 

§ 2 

1. Za popełnione przewinienia nakłada się kary dyscyplinarne, które mogą być łączone. 

2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie, wymierza się jedną karę łączną za 

wszystkie przewinienia. 

3. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności karnej. 

§ 3 

1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy: 

a) Zarząd Polskiego Związku Unihokeja, 

b) Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja, 

c) Wydział Sędziowski Polskiego Związku Unihokeja w sprawach dotyczących sędziów, 

d) zarządy klubów. 

2. Pozostałe organy Polskiego Związku Unihokeja i Okręgowych Związków Unihokeja oraz władze klubów 

mają prawo składania wniosków do organów orzekających o wszczęcie postępowania. 

 

ROZDZIAŁ II 

Rodzaje kar dyscyplinarnych 

§ 4 

1. Kary dyscyplinarne dzieli się na: 

a) kary zasadnicze, 

b) kary dodatkowe. 

2. Kary dyscyplinarne orzekane w stosunku do klubów: 

a) kary zasadnicze:  

▪ kara finansowa,  

▪ kara zawieszenia w prawach,  

▪ kara pozbawienia licencji,  

▪ zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiekcie lub 

miejscowości będącej siedzibą klubu,  

▪ weryfikacja zawodów jako walkower,  

▪ zakaz dokonywania transferów,  

b) kary dodatkowe 

▪ zakaz reprezentowania w rozgrywkach międzynarodowych 

 



3 | S t r o n a  
 

3. Kary dyscyplinarne w stosunku do innych podmiotów: 

a) kary zasadnicze:  

▪ upomnienie,  

▪ nagana,  

▪ kara finansowa,  

▪ dyskwalifikacja na określoną ilość zawodów, na określony czas lub dożywotnio,  

▪ zawieszenie w pełnieniu funkcji na określony czas lub dożywotnio,  

▪ zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodnika, trenera, sędziego,  

b) kary dodatkowe:  

▪ zakaz wyjazdu za granicę w celach reprezentowania Polskiego Związku Unihokeja,  

▪ wykluczenie z kadry narodowej,  

▪ zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w Polskim Związku Unihokeja,  

▪ odsunięcie sędziego od prowadzenia zawodów,  

▪ obniżenie klasy sportowej, uprawnień sędziego. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady karania 

§5 

1. Karę dyskwalifikacji wymierza się ilościowo (określona ilość meczów) lub czasowo.  

2. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się miesięcy lipca i sierpnia.  

3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo musi być wykonana w kolejnych meczach 

rozgrywek ligowych i pucharowych w klasie rozgrywek, w której aktualnie występuje ukarany zawodnik. Do 

czasu wykonania kary, zawodnik nie może uczestniczyć w żadnej innej kategorii wiekowej w rozgrywkach 

Polskiego Związku Unihokeja. 

4. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością zawodów, niewykonana w danym sezonie, zostaje przeniesiona na 

nowy sezon. W przypadku, gdy zawodnik przechodzi do innej klasy rozgrywek lub innego klubu, karę 

odbywa w nowej klasie rozgrywek lub klubie. 

5. Wykonanie kary dyskwalifikacji czasowej oraz kary finansowej można zawiesić na okres od 6 do 12 

miesięcy, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.  

6. Zawieszona kara dyskwalifikacji podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszenia popełnione zostało kolejne 

rodzajowo przewinienie.  

7. Wykonanie kary dyskwalifikacji wobec podmiotów (poza zawodnikami) polega na zakazie pełnienia funkcji 

w czasie rozgrywek, w tym przebywania na boisku w miejscu przeznaczonym dla kierownictwa, zawodników 

i w szatni.  

8. Kara dyskwalifikacji wymierzona do 4 spotkań (włącznie) lub do 2 miesięcy (włącznie) nie może być 

zmniejszona.  

9. Kary wymierzone czasowo powyżej 2 miesięcy lub liczbą spotkań powyżej 4 mogą na wniosek klubu być 

czasowo darowane, obniżone, względnie zawieszone tylko przez organ, który wydał prawomocne 

orzeczenie lub organ nadrzędny w przypadkach:  

a) odbycia co najmniej połowy kary,  

b) zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego.  

10. Kara zakazu rozgrywania zawodów w miejscowości, w której klub rozgrywa zawody, polega na 

konieczności rozegrania zawodów w miejscu zaakceptowanym przez organ prowadzący rozgrywki.  

11. Karę finansową nakłada się w wysokości: 
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a) dla klubów – od 50,00 zł do 4 000,00 zł,  

b) dla osób fizycznych – od 50,00 zł do 500,00 zł,  

c) dla sędziów – od 50,00 zł do 500,00 zł. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Rodzaje przewinień dyscyplinarnych i wymiar kar 

§ 6 

1. Osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów niniejszego Regulaminu to te, które 

w czasie zawodów (na boisku, widowni lub w obrębie obiektu sportowego) popełniają przewinienie orzekane 

karami dyscyplinarnymi w wymiarze:  

a) za usiłowanie zranienia, kopnięcia lub uderzenia przeciwnika w czasie gry:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 10 meczów,  

b) za rozmyślne uderzenie ręką, kijem lub kopnięcie przeciwnika w czasie gry oraz udział w bójce w czasie 

gry:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 12 meczów,  

c) za rozmyślne zranienie przeciwnika w czasie gry lub poza nią:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 4 do 16 meczów,  

d) za niesportowe zachowanie w czasie spotkania wobec przeciwnika, sędziów, widzów, osób 

funkcyjnych:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 6 meczów,  

e) za wysoce niesportowe (ordynarne) zachowanie wobec przeciwnika, sędziów, widzów, osób 

funkcyjnych (używanie słów wulgarnych, pogróżek):  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 6 do 12 meczów,  

f) za usiłowanie naruszenia nietykalności cielesnej przeciwnika poza grą, sędziów, innych osób lub 

publiczności w czasie gry lub poza grą:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 8 do 12 meczów,  

g) za naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika w czasie lub poza grą (kopnięcie, uderzenie ręką, 

uderzenie kijem, innym przedmiotem, oplucie) oraz zachowania stanowiące dyskryminację z powodu 

przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu 

bezwyznaniowości:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 8 meczów do dyskwalifikacji dożywotniej,  

h) za opuszczenie w czasie gry ławki kar lub ławki graczy i udział w bójce lub sprzeczce:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 6 do 12 meczów.  

2. Klubom, zawodnikom, trenerom, działaczom, lub osobom działającym w imieniu klubu, którzy popełnią 

wymienione przewinienia dyscyplinarne wymierza się następujące kary:  

a) za przebywanie na terenie obiektu sportowego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających oraz spożywanie alkoholu w obrębie obiektu sportowego, niewłaściwe zachowanie lub 

zakłócanie porządku:  

– kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 6 miesięcy oraz kara finansowa do 500,00 zł,  

b) za brak należytego zabezpieczenia porządku na obiekcie (przed, w czasie i po zawodach):  

– kara finansowa do 500,00 zł, 

c) za rzucenie na boisko pojedynczych lub większej ilości przedmiotów, powodujących przerwanie przez 

sędziów trwającego meczu:  

– kara finansowa do 300,00 zł,  

d) za skandowanie okrzyków i eksponowanie haseł wulgarnych i/lub obrażających innych przez kibiców: 
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– kara finansowa do 300,00 zł,  

e) za skandowanie okrzyków i prezentowanie treści o charakterze rasistowskim przez kibiców: 

– kara finansowa do 1 000,00 zł,  

f) za powtarzające się przypadki braku należytego zabezpieczenia porządku na obiekcie, poważne 

zakłócenia porządku na obiekcie w czasie meczu, przed i po meczu:  

– kara finansowa do 1 000,00 zł, i / lub zakaz rozgrywania meczów z udziałem publiczności na własnym 

obiekcie sportowym w wymiarze od 1 do 5 spotkań,  

g) za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego lub odbywającego karencję lub 

dyskwalifikację albo zawodnika pod obcym nazwiskiem:  

• wobec klubów:  

– walkower oraz kara finansowa w wysokości do 1 000,00 zł,  

• wobec zawodników w kategorii junior starszy, senior: 

– od 4 do 12 meczów dyskwalifikacji oraz kara finansowa w wysokości 100,00 zł,  

• dla innych osób funkcyjnych:  

– kara finansowa w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł oraz dyskwalifikacja na okres od 3 miesięcy 

do 1 roku,  

h) za odmowę rozpoczęcia gry lub przerwanie gry z winy drużyny oraz zejście drużyny z boiska w czasie 

gry, wymierza się kary:  

• klubom:  

– walkower oraz kara finansowa w wysokości do 1 000,00 zł,  

• innym osobom funkcyjnym (kierownik drużyny, trener):  

– od kary upomnienia do 3 miesięcy dyskwalifikacji,  

i) za usiłowanie lub zniekształcenie wyniku sportowego w zawodach unihokeja, w zamian za korzyści 

materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami sportowymi wymierza się kary:  

• wobec klubów:  

– kara finansowa do wysokości 2 000,00 zł oraz w zależności od okoliczności: walkower, obustronny 

walkower, karę przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, degradację na koniec tabeli, 

pozbawienie klubu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub medalu Mistrzostw Polski, a także 

zawieszenie lub wykluczenie klubu z rozgrywek w ramach Polskiego Związku Unihokeja,  

• wobec zawodników: 

– karę finansową w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł oraz karę dyskwalifikacji na okres od 3 

miesięcy do 2 lat,  

• wobec działaczy:  

– dyskwalifikacja na okres od 3 miesięcy do 5 lat,  

j) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków statutowych, niepodporządkowanie się uchwałom i 

zarządzeniom władz Polskiego Związku Unihokeja:  

• wobec klubów:  

– kara finansowa w wysokości od 200,00 zł do 2 000,00 zł, zawieszenie w prawach aż do 

wykluczenia z rozgrywek w ramach Polskiego Związku Unihokeja włącznie,  

• wobec zawodników i działaczy: 

 – kara finansowa w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł,  

k) za niesportowy tryb życia, nadużywanie alkoholu, rażące zakłócanie porządku publicznego w trakcie 

zawodów:  

– kara dyskwalifikacji na okres od 3 miesięcy do dyskwalifikacji dożywotniej oraz kary dodatkowe,  

l) za publiczne krytykowanie i komentowanie pracy sędziów, innych trenerów, zawodników i innych osób 
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biorących udział w zawodach: 

– kara finansowa w wysokości do 500,00 zł, m) za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za 

granicą w związku z działalnością sportową: – kara dyskwalifikacji na okres od 2 miesięcy do 2 lat,  

m) za spóźnienie się lub niestawienie bez wiarygodnego usprawiedliwienia zawodnika kadry narodowej na 

badania lekarskie, oficjalne zawody, zgrupowania, konsultacje:  

– kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 6 miesięcy oraz kary dodatkowe,  

n) za wycofanie drużyny zgłoszonej do rozgrywek w innym terminie niż określony w Regulaminie 

Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja:  

– kara finansowa w wysokości 4000,00 zł,  

o) za nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów: 

– kara finansowa w wysokości 200,00 zł,  

p) za stosowanie środków dopingujących:  

– kara dyskwalifikacji zawodnika lub osoby funkcyjnej od 6 miesięcy do 2 lat,  

q) za niestawienie się drużyny na spotkanie rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja:  

• w kategoriach – senior, junior starszy w rundzie zasadniczej: 

– pierwszy mecz – walkower oraz kara finansowa w wysokości 1000,00 zł,  

– drugi mecz – walkower oraz kara finansowa w wysokości 2000,00 zł,  

– trzeci mecz – usunięcie z rozgrywek w danym sezonie oraz kara finansowa w wysokości 4000,00 

zł.  

Drużyna, która nie przystąpi do jednego spotkania w rozgrywkach play-off lub do turniejów 

ćwierćfinałowych i półfinałowych będzie automatycznie wykluczona z rozgrywek oraz zostanie 

obciążona karą finansową w wysokości do 2 000,00 zł,  

• w kategoriach – junior młodszy w turniejach:  

– pierwszy turniej – kara finansowa w wysokości 500,00 zł, – drugi turniej – usunięcie z rozgrywek w 

danym sezonie oraz kara finansowa w wysokości 1 000,00 zł,  

• w kategoriach – młodzik i dzieci w turniejach:  

– pierwszy turniej – kara finansowa w wysokości 100,00 zł, – drugi turniej – usunięcie z rozgrywek w 

danym sezonie oraz kara finansowa w wysokości 200,00 zł, 

• w turniejach finałowych A i B we wszystkich kategoriach wiekowych:  

– kara finansowa w wysokości 500,00 zł (finał A) oraz 200 zł (finał B),  

r) za zorganizowanie zawodów niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Rozgrywek Polskiego 

Związku Unihokeja:  

– kara finansowa w wysokości do 500,00 zł,  

s) za przygotowanie hali do zawodów oraz wyposażenie stolika sędziowskiego niezgodnie z 

Regulaminem Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja:  

– kara finansowa od 50,00 zł do 500,00 zł,  

t) za nieudostępnienie drużynom biorącym udział w zawodach oraz sędziom w odpowiednim czasie 

pomieszczeń i obiektów wskazanych w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja:  

– kara finansowa w wysokości od 50,00 zł do 200,00 zł,  

u) za brak opieki medycznej podczas zawodów lub gdy opiekę medyczną sprawuje osoba inna niż 

określona w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja:  

– walkower oraz kara finansowa w wysokości 500,00 zł,  

v) za brak przesłania w odpowiednim czasie zgodnym z Regulaminem Rozgrywek Polskiego Związku 

Unihokeja:  

▪ sprawozdania z zawodów, wyników meczów,  
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▪ powiadomienia o terminie, miejscu i godzinie rozgrywania spotkań drużyny gości, biura Polskiego 

Związku Unihokeja, Wydziału Sędziowskiego, Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego Związku 

Unihokeja oraz wyznaczonych sędziów,  

▪ powiadomienia drużyny gości o propozycjach miejsc noclegowych wraz z możliwością kontaktu, – 

pisemnej prośby o przełożenie zawodów na inny termin lub zamianę organizatora spotkania 

(turnieju), zostanie nałożona na klub lub działaczy klubu kara:  

– upomnienia, – w przypadku powtórnego niezastosowania się do Regulaminu Rozgrywek kara 

finansowa w wysokości 200,00 zł.  

w) za brak wymaganej relacji on-line z meczu - kara finansowa w wysokości 50,00 zł za każdy mecz.  

 

 

§ 7 

1. Każda kara dyscyplinarna może być zastosowana wobec klubów w przypadkach:  

a) nieodpowiedniego zachowania się drużyny, zawodników, działaczy lub członków klubu, osób 

towarzyszących drużynie i występujących w imieniu klubu  

b) niewłaściwego zachowania się drużyny mimo ukarania zawodników przez sędziego w czasie meczu,  

c) opuszczenia boiska przez drużynę na znak protestu lub odmowy dalszego rozgrywania meczu przez 

drużynę.  

 

§ 8 

1. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, działaczy i trenerów.  

 

§ 9 

1. Sędziowie, którzy popełniają wyszczególnione przewinienia związane z pełnieniem funkcji sędziego 

podlegają karom dyscyplinarnym w wymiarze:  

a) za niewłaściwe, nieczytelne lub niestaranne sporządzenie protokołu zawodów lub delegacji 

sędziowskiej:  

– upomnienie oraz kara finansowa w wysokości przysługującego ekwiwalentu sędziowskiego,  

b) za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych na boisku podczas prowadzenia zawodów, 

a także zatajenie faktu zastosowania kar w stosunku do zawodników: 

– kara odsunięcia od pełnienia funkcji sędziego na okres od 1 miesiąca do 2 lat oraz kara finansowa w 

wysokości od wartości przysługującego ekwiwalentu sędziowskiego do 500,00 zł,  

c) za usiłowanie lub zniekształcenie wyniku sportowego w zawodach unihokeja, w zamian za korzyści 

materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami sportowymi wymierza się karę:  

– dożywotni zakaz pełnienia funkcji sędziego,  

d) za świadome pobranie zawyżonych należności finansowych wynikających z kosztów delegacji 

sędziowskich lub przyjmowanie od klubów innych świadczeń finansowych i rzeczowych: 

– kara odsunięcia od pełnienia funkcji sędziego na okres od 3 miesięcy do dożywotniego zakazu 

pełnienia funkcji sędziego oraz kara finansowa w wysokości do 500,00 zł,  

e) za nieusprawiedliwione niestawienie się sędziego na zawody:  

– odsunięcie od pełnienia funkcji sędziego minimum na 1 miesiąc oraz kara finansowa w wysokości 

przysługującego ekwiwalentu sędziowskiego.  

f) za nieusprawiedliwione spóźnienie się na zawody:  

– kara finansowa w wysokości 50,00 zł,  

g) za udokumentowane naruszenie „Przepisów gry w unihokeja” lub Regulaminu Rozgrywek Polskiego 

Związku Unihokeja stanowiące podstawę do uznania protestu klubu: 
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– odsunięcie od pełnienia funkcji sędziego na okres od 1 do 6 miesięcy oraz kara finansowa w 

wysokości od 50,00 zł do 500,00 zł,  

h) za publiczne krytykowanie i komentowanie pracy innych sędziów, trenerów, zawodników lub innych 

osób biorących udział w zawodach:  

–  kara odsunięcie od pełnienia funkcji sędziego minimum na 1 miesiąc oraz kara finansowa w 

wysokości do 500,00 zł,  

i) za znieważenie uczestników zawodów, kibiców lub innych osób przed zawodami, w czasie zawodów i 

po ich zakończeniu:  

–  kara odsunięcia od pełnienia funkcji sędziego na minimum 2 miesiące i kara finansowa w wysokości 

do 500,00 zł,  

j) za prowadzenie zawodów w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających:  

–  kara odsunięcia od pełnienia funkcji sędziego na okres od 3 miesięcy do 1 roku oraz kara finansowa 

w wysokości do 500,00 zł,  

k) za spożywanie alkoholu w obrębie obiektu sportowego: 

– kara finansowa w wysokości do 500,00 zł,  

l) za brak aktualnej licencji w miejscu rozgrywania zawodów:  

–  kara finansowa w wysokości 50,00 zł,  

m) za niepoinformowanie Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego lub Przewodniczącego 

Okręgowego Wydziału Sędziowskiego o braku możliwości przybycia na zawody:  

–  kara upomnienia, a w przypadku powtórnego przewinienia kara finansowa w wysokości od 100,00 zł 

do 200,00 zł,  

n) za niepoinformowanie organizatora zawodów o braku możliwości przybycia na zawody lub o spóźnieniu 

na zawody:  

–  kara upomnienia, a przypadku powtórnego przewinienia kara finansowa w wysokości 100,00 zł.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Zasady postępowania dyscyplinarnego 

§ 10 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Organami właściwymi do orzekania 

w sprawach dyscyplinarnych I instancji są :  

a) Zarząd klubu w stosunku do zawodników i działaczy klubowych,  

b) Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja w stosunku do wszystkich klubów i zawodników 

oraz działaczy uczestniczących w rozgrywkach oraz członków i sztabu kadr narodowych  

c) Wydział Sędziowski w stosunku do wszystkich sędziów.  

2. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków władz Polskiego Związku Unihokeja w I instancji toczy się 

przed Zarządem Polskiego Związku Unihokeja. 

3. Organy dyscyplinarne Polskiego Związku Unihokeja są niezawisłe.  

4. Członkowie organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Unihokeja są niezawiśli w wykonywaniu swoich 

funkcji. Członek organu dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja nie może być w żaden sposób 

związany z członkami Zarządu Polskiego Związku Unihokeja ani też osobami obwinionymi w postępowaniu 

dyscyplinarnym, z wyjątkiem sytuacji, w której Zarząd pełni rolę organu odwoławczego.  

 

§ 11 

1. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych II instancji są:  

a) Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja od orzeczeń Wydziału Sędziowskiego,  

b) Zarząd Polskiego Związku Unihokeja od orzeczeń Wydziału Gier i Dyscypliny.  
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§ 12 

1. Od orzeczeń wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do organów II instancji. a wniosek ukaranego 

organ II instancji może wstrzymać wykonanie kary, aż do jej uprawomocnienia.  

 

§ 13 

1. Sprawy związane z roszczeniami finansowymi dotyczące kwot transferowych związanych ze zmianą barw 

klubowych przez zawodników rozpoznaje i decyduje Zarząd Polskiego Związku Unihokeja.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Postępowanie dyscyplinarne 

§ 14 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających 

możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.  

2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin i miejsce posiedzenia, zawiadamia zainteresowane 

strony i wzywa do ustosunkowania się do zarzutów na piśmie.  

 

§ 15 

1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron.  

2. Przewodniczący organu może wyłączyć jawność posiedzenia.  

3. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutów po czym strony zgłaszają swoje wnioski 

i uwagi.  

4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego, jak również na podstawie innych dostępnych 

dokumentów i materiałów (np. nagranie wideo, zdjęć).  

5. Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po czym wydaje orzeczenie.  

6. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.  

7. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie to nie bierze on udziału w 

postępowaniu dyscyplinarnym.  

8. Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia.  

9. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.  

 

§ 16 

1. Odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne powinno być składane w terminie do 7 dni, 

licząc od dnia, w którym strona została powiadomiona o rozstrzygnięciu sprawy.  

2. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości 200 złotych.  

3. Rozpatrzenie odwołania następuję w przeciągu 7 dni od wpłacenia kaucji.  

 

§17 

1. Zarządy klubów oraz właściwe organy Okręgowych Wydziałów Gier i Dyscyplin Polskiego Związku 

Unihokeja zobowiązane są do powiadomienia w ciągu 7 dni Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku 

Unihokeja o wszystkich przypadkach nałożenia kar na zawodników kadry narodowej, zawodników i sędziów, 

trenerów i działaczy biorących udział w rozgrywkach szczebla centralnego. Zawiadomienie powinno 

zawierać opis przyczyny ukarania oraz wysokość kary.  

2. Za niedopełnienie tego obowiązku wymierza się karę:  

a) wobec członków Zarządów klubów oraz członków Okręgowych Wydziałów Gier i Dyscypliny:  

– kara finansowa w wysokości od 50,00 zł do 200,00 zł.  
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§ 18 

1. Organy dyscyplinarne obowiązane są prowadzić ewidencję kar.  

2. Po upływie 3 lat od daty zakończenia kary na wniosek ukaranego kara może być wykreślona z ewidencji 

kar. 

3. Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą. Wykreślenia dokonuje organ, który karę orzekł. 

 

ROZDZIAŁ VIII Postępowanie sanacyjne 

§ 19 

1. Na prawomocne orzeczenia dyscyplinarne podjęte przez uprawnione organy Polskiego Związku Unihokeja 

przysługuje skarga, która może być wniesiona do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja w terminie 7 dni od 

daty uprawomocnienia się orzeczenia. Decyzja Zarządu Polskiego Związku Unihokeja jest ostateczna.  

2. Środek zaskarżenia może być wniesiony, gdy uprawniony podmiot zarzuca rażące naruszenie prawa, 

regulaminów i innych przepisów Polskiego Związku Unihokeja.  

3. Środek zaskarżenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję w ostatniej 

instancji. Organ ten przesyła w ciągu 7 dni powyższy środek zaskarżenia Zarządowi Polskiego Związku 

Unihokeja wraz ze swoim stanowiskiem.  

 

§ 20 

1. Warunkiem rozpoznania środka zaskarżenia jest wniesienie go w terminie oraz wpłacenie do Polskiego 

Związku Unihokeja kaucji 500 zł, której zwrot następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania.  

 

§ 21 

1. Za niewykonanie prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych Zarząd Polskiego Związku Unihokeja 

wymierza kary :  

a) wobec klubów :  

– kary finansowe do 2 000,00 zł, zakaz dokonywania transferów, przeniesienie do niższej klasy 

rozgrywkowej, zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek w ramach Polskiego Związku Unihokeja,  

b) wobec zawodników, trenerów i działaczy:  

– dyskwalifikacja do 1 roku.  

 

§ 22 

1. Od ostatecznych orzeczeń Zarządu Polskiego Związku Unihokeja przysługuje skarga do Trybunału 

Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na warunkach określonych w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  

 

§ 23 

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Unihokeja.  

 

§ 24 

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Walnego Zjazdu Polskiego Związku Unihokeja 04/2019 w 

dniu 2 czerwca 2019 r. Uwzględnia również zmiany podjęte przez Walny Zjazd Polskiego Związku Unihokeja 

4 września 2021 roku (uchwały 06/2021 i 07/2021). Wprowadzone zmiany obowiązuje od dnia 30 czerwca 

2022 roku. 
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