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1. Drużyny Polskiej Hokej Ligi rozgrywają w sezonie zasadniczym cztery rundy 

systemem „każdy z każdym” , piątą rundę systemem rozstawienia według tabeli 

Bergera, przy czym rozstawienie drużyn odbędzie się na podstawie miejsc uzyskanych 

po czterech rundach oraz dwa mecze z Kadrą PZHL ( 47 meczów ).  Punkty zdobyte w 

meczach z Kadrą PZHL będą zaliczane do ogólnej liczby punktów zdobytych przez 

poszczególne zespoły. Kadra PZHL rozrywać będzie wszystkie spotkania „na 

wyjeździe”. Gospodarz meczu z Kadrą PZHL zapewni dostęp do lodowiska oraz 

zaplecza szatniowego, natomiast Kadra PZHL poniesie koszty obsługi sędziowskiej.       

W Kadrze PZHL będą występować, po uzgodnieniach z klubami macierzystymi, 

zawodnicy szerokiej Kadry Narodowej Seniorów powołani przez trenerów Kadry 

Narodowej. Mecze Kadry PZHL odbędą się poza terminami rozgrywek dla 

pozostałych drużyn PHL. 

2. Runda Play-off – ćwierćfinały, półfinały oraz finał rozgrywane będą do czterech 

wygranych spotkań. System meczów polegał będzie na rozegraniu dwóch meczów u 

wyżej sklasyfikowanej drużyny, następnie dwa mecze u niżej, a następnie po jednym 

meczu wyżej – niżej – wyżej.  

3. Play-off – mecze o brązowy medal będą rozgrywane do dwóch wygranych spotkań. 

Rolę gospodarza pierwszego i ewentualnie trzeciego meczu będzie pełnić drużyna 

wyżej sklasyfikowana po sezonie zasadniczym. 

4. W przypadku wyniku remisowego w sezonie zasadniczym drużyny przystąpią                      

do 5-minutowej dogrywki w stanie liczebnym 3x3 zawodników na lodzie. W 

przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia nastąpi seria rzutów karnych wykonywana 

po 5 zawodników  z każdej drużyny. Przeprowadzenie serii rzutów karnych odbędzie 

się z zgodnie z zapisami w Przepisach gry w hokeja na lodzie. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia spotkania w ćwierćfinałach i półfinałach drużyny 

przystąpią do rozegrania  jednej dogrywki 20-minutowej w stanie liczebnym 4x4.           

W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia wyniku, nastąpi seria rzutów karnych 

wykonywana po 5 zawodników z każdej drużyny. Przeprowadzenie serii rzutów 

karnych odbędzie się z zgodnie z zapisami w Przepisach gry w hokeja na lodzie. 

6. W przypadku braku rozstrzygnięcia spotkania w fazie finałowej ( finał i mecz o 3 

miejsce), drużyny przystąpią do rozgrania dogrywki w stanie liczebnym 3x3. W 

przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, będą następować kolejne dogrywki 

poprzedzone czyszczeniem powierzchni lodu. Dogrywka wyłoni zwycięzcę w 

momencie zdobycia bramki przez jedną z drużyn, zgodnie z Przepisami gry w hokeja 

na lodzie. 



 

 

 

 

 

 


