(*2013)
Unihokej
D. System ocen
II. Mistrzostwa Polski Juniorów
K, M
Lok.
1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 45 40 36 32 28 24 20 16 241

K/M – 17-19 lat

III. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

K/M – 14-16 lat
(max 5 zawodników 13 letnich)*

K, M
Lok.
PKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11-12
30 27 24 21 18 15 12 10 8
6
185

* (muszą oni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz lekarza na udział w rozgrywkach
tej grupy wiekowej)

Warunkiem zaliczenia punktów jest przesłanie do Działu Analiz wyników eliminacji
makroregionalnych, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów (łącznie ze składami imiennymi od
półfinałów).

Zawodnik punktuje w jednej (swojej) kategorii wiekowej.

E. Roczniki
juniorzy
juniorzy młodsi

17-19 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1994 – 31.12.1996)
14-16 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1997 – 31.12.1999)
13 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.2000 – 31.12.2000)

Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,
- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji
zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr
licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
w ciągu 14 dni po zawodach,
- uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych
punktów powinny wpływać na bieżąco do PFSM a najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada
danego roku,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie
podane są zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach
systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co dwa
tygodnie wyniki współzawodnictwa,

