
Regulamin rozgrywek 
w kat. młodzik/młodziczka i dzieci 

Format 3+1 
 

Rozgrywki w systemie 3+1 (tzw. „szwajcarskim”) przeznaczone są dla dzieci w wieku 13 lat  
i młodszych (kategoria młodzików/młodziczek) oraz 10 lat i młodszych (kategoria dzieci).  

Celem rozgrywek jest rywalizacja dzieci polegająca na zabawie i rozwoju technicznych umiejętności w 
czasie gry w unihokeja. 

 

1.Uczestnictwo:  

 Drużynę stanowią dzieci (chłopcy lub dziewczęta) trzynastoletnie i młodsze (kat. młodzi-
ków/młodziczek) oraz dziesięcioletnie i młodsze (kat. dzieci) z klubów sportowych lub szkół 
podstawowych 

 Zawody rozgrywane są  osobno w kategorii dziewcząt i chłopców.  

 Klub może zgłosić kilka drużyn do rozgrywek. 

 Rozgrywki eliminacyjne prowadzi właściwy Okręgowy Związek Unihokeja (OZU), który prowa-
dzi ewidencję zgłoszonych drużyn i zawodników. 

 Zawodnicy zgłoszeni przez Klub mogą grać tylko w tej drużynie, w której są zgłoszeni do roz-
grywek. 

 W przypadku, gdy drużyna startująca w kategorii chłopców nie posiada drużyny dziewcząt, 
dopuszcza się udział dziewczynek w drużynie chłopców z zastrzeżeniem że na boisku gra 2 
chłopców. 

 W turniejach prowadzonych przez OZU drużyna składa się z minimum 4 zawodników/czek 
maksymalnie z 9 zawodników/-czek) w całym turnieju, w tym 3 zawodników/czek na boisku 
plus bramkarz, oraz pozostałych zawodników rezerwowych. 

 W Finale Mistrzostw Polski młodzików/młodziczek drużyna składa się z minimum 4 zawodni-
ków/-czek maksymalnie z 12 zawodników/czek w całym turnieju, w tym 3 zawodników/czek 
na boisku plus bramkarz, oraz pozostałych zawodników rezerwowych. 

 Dopuszcza się udział 3 dodatkowych zawodników/-czek w finale Mistrzostw Polski młodzi-
ków/młodziczek, z drugiej i kolejnej drużyny danego Klubu, które nie awansowały do Finału 
Mistrzostw Polski. Klub musi ten fakt odnotować na liście zgłoszeniowej do Turnieju Finało-
wego Mistrzostw Polski. 

 W kategorii dzieci nie będzie rozgrywany Finał Mistrzostw Polski, rywalizacja kończy się na 
etapie okręgu.  

 System rozgrywek dla każdej kategorii wiekowej w okręgach ustalają poszczególne Okręgowe 
Związku Unihokeja w zależności od ilości uczestniczących drużyn. System turnieju finałowego 
ustala PZUnihokeja. 

 Zawodnicy podczas rozgrywek zobowiązani są do posiadania ważnej karty zdrowia. 

 Kluby ubezpieczają zawodników w Polskim Związku Unihokeja lub we własnym zakresie. 

 2. Przepisy gry:  

 Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja i 
systemem rozgrywek 

 Czas gry (nieefektywny) 3x10 minut. W rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowe Związki 
Unihokeja dopuszcza się krótszy czas gry, np. 3 x 8 minut.  

 Boisko o wymiarach: 24m x 12m. W rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowe Związki 
Unihokeja dopuszcza się boisko o mniejszych wymiarach 22m x 11m i 20m x 10m, w zależ-
ności od wielkości hali sportowej organizatora). 



 Boisko musi być otoczone bandami do gry w unihokeja 

 Bramki meczowe o wymiarach 160 cm x 115 cm. 

 Pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m. umieszczone 2,5 m. od linii końcowej 
boiska (bandy). W rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowe Związki Unihokeja dopuszcza 
się pole podbramkowe w odległości od 2m do 2,5 m od linii końcowej boiska (bandy)  

 Pole bramkowe o szerokości 5m i długość 4m. W rozgrywkach prowadzonych przez Okręgo-
we Związki Unihokeja rekomendujemy wyznaczanie pola bramkowego, ale nie jest ono ko-
nieczne. 

 Finał Mistrzostw Polski młodzików/młodziczek rozgrywany jest z udziałem 16 drużyn, na 
dwóch lub więcej równoległych boiskach o wymiarach 24m x 12m. Obowiązkowe jest wyzna-
czenie pola bramkowego i pola przedbramkowego. 

 


