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OPIS PROJEKTU

Hokej na lodzie w Polsce ma wieloletnią tradycję –
w latach 1928-1992 Reprezentacja Polski regularnie 
występowała w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. 

Odbudowa hokeja na lodzie w Polsce wymaga rozwoju dyscypliny od 
podstaw, stąd powstał projekt Polskie Centrum Hokeja na Lodzie 
(PCHL), którego celem jest wspieranie najmłodszych adeptów hokeja.

PCHL skupia się na selekcji najlepszych i najbardziej utalentowanych 
zawodników młodzieżowych (U8, U9 i U10) z całej Polski oraz na 
zapewnieniu tym zawodnikom regularnego udziału 
w wielu międzynarodowych i krajowych turniejach. 

PCHL organizuje również obozy hokejowe, na których 
wyselekcjonowani, młodzi zawodnicy trenują pod 
okiem najlepszych fachowców hokeja, co może im 
zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i sportowy 
na najwyższym, światowym poziomie.



OPIS PROJEKTU

W polskich klubach hokeja na lodzie występuje wielu 
utalentowanych zawodników trenujących pod okiem 
trenerów klubowych – zapewnia im to rozwój i rywalizację na krajowym 
poziomie. 

Aby znacznie podnieść ich poziom wyszkolenia, niezbędne jest 
zapewnienie najlepszym zawodnikom cyklicznych, regularnych startów 
w turniejach międzynarodowych na światowym poziomie.

W chwili obecnej młodzieżowe grupy hokeja na lodzie 
w Polsce rozgrywają około 30 meczów w sezonie. 

Młodzi zawodnicy reprezentujący światowy poziom 
rozgrywają od 80 do 110 meczów w sezonie. 

Stąd niezbędne jest zapewnienie młodym zawodnikom
z Polski regularnego rozgrywania znacznie większej 
ilości meczów na najwyższym poziomie, co jest główną 
ideą powstania projektu PCHL. 



OPIS PROJEKTU

W obecnej formie, po kilkumiesięcznej działalności 
PCHL, finansowanie projektu realizowane jest głównie
z funduszy rodziców, osób zaangażowanych w projekt oraz drobnych 
sponsorów. 

Powoduje to, że część młodych zawodników, ze względu na wysokie 
koszty uczestnictwa w turniejach, zmuszona jest odmówić startu w 
zgrupowaniu czy zawodach. 

Aby umożliwić im regularne występowanie
w drużynie PCHL, konieczne jest zapewnienie 
młodym hokeistom również wsparcia finansowego.

Stąd też dalszy rozwój projektu PCHL wymaga 
pozyskania sponsora, który pozwoli skupić się 
działaczom na pracy organizacyjnej i sportowej, 
a zawodnikom na regularnym uczestniczeniu 
w zgrupowaniach, obozach i turniejach hokejowych.



CEL PROJEKTU

Celem projektu PCHL jest rozwój dyscypliny hokej 
na lodzie w Polsce, aby przywrócić jej poziom do 
najwyższych, światowych standardów. 

Projekt jest obszerny i zaplanowany na działania wieloletnie. Obejmuje 
on pomoc w zakresie sportowym, organizacyjnym i marketingowym, 
poczynając od najmłodszych adeptów hokeja, a w przyszłości skupiając 
się również na starszych grupach młodzieżowych. 

Na najbliższe lata realizacji projektu PCHL, 
głównym celem jest regularna organizacja 
zgrupowań, obozów i turniejów oraz 
wyjazdy na krajowe i międzynarodowe 
turnieje młodzieżowych drużyn U8, U9, U10,
a w przyszłości U12 i U14. 

W kolejnych latach planuje się również
uruchomienie akademii hokeja na lodzie.



INFORMACJE O PCHL

PCHL jest projektem ogólnopolskim, założonym 
1 października 2019 i skupiającym grupę: trenerów, 
olimpijczyków, managerów, marketingowców i pasjonatów hokeja.

W sztabie szkoleniowym PCHL jest wielu znakomitych byłych hokeistów, 
między innymi Andrzej Iskrzycki – uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 
Insbrucku (1976), Wiktor Pysz – były selekcjoner reprezentacji Polski, 
Tadeusz Puławski – wieloletni reprezentant Polski.

Kadrę trenerską wspiera grupa aktualnych 
hokeistów, reprezentantów Polski, między innymi
Bartłomiej Neupauer i Krystian Dziubiński.

Szkoleniowców uzupełnia grupa doświadczonych
fachowców, mających wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu młodzieżowych drużyn hokejowych
w Polsce (min. Piotr i Tomasz Majewscy) 
oraz za granicą (Roman Tomas ze Słowacji).



OSIĄGNIĘCIA PCHL

Już na początku swojej działalności drużyna PCHL U9, 
składająca się z wyselekcjonowanych zawodników 
z różnych klubów z Polski osiągnęła duży sukces wygrywając 
międzynarodowy Turniej Minihokeja Laszkiewicz Cup w Jastrzębiu 
Zdroju, który odbył się w listopadzie 2019 roku. 

http://hokej.net/pl/mlodziez/newsy/282/news,artykul,9,53333,laszkiewicz-cup-dla-najmlodszych---pierwsze-koty-za-ploty.html
http://hokej.net/


OSIĄGNIĘCIA PCHL

Kolejne starty w turniejach międzynarodowych wykazały
duży potencjał młodych zawodników i potwierdziły, 
że nadal przed nimi bardzo dużo pracy, aby osiągnąć poziom światowy:

Smart Christmas Cup U9 w Teplicach (Czechy)

➢16-17 grudnia 2019 – 5 miejsce na 8 drużyn.

European Hockey Kingdom U9 w Nowym Jiczynie (Czechy)

➢ 27-29 grudnia 2019 – 11 miejsce na 12 drużyn.

Steel Bulls Cup 2020 U8 w Dunaújváros (Węgry)

➢7-8 marca 2020 – 3 miejsce na 16 drużyn.

http://hokej.net/pl/mlodziez/newsy/282/news,artykul,9,53732,wystep-pchl-w-mocno-obsadzonym-turnieju-smart-christmas-cup-u9-w-czechach.html
http://hokej.net/pl/mlodziez/newsy/282/news,artykul,9,54579,sukces-druzyny-pchl-u8-na-turnieju-steel-bulls-cup-2020.html


OSIĄGNIĘCIA PCHL

Polskie Centrum Hokeja na Lodzie było również 
organizatorem tygodniowego zgrupowania 
„Odkrycie Talentu” w okresie 18-25 stycznia 2020, którego celem było 
przygotowanie i selekcja zawodników w kategorii U9 do udziału w 
prestiżowym turnieju Riga Hockey Cup w kwietniu 2020 roku.

http://hokej.net/pl/mlodziez/newsy/282/news,artykul,9,54156,pierwszy-turniej-hokeja-u-10-w-czarnym-dunajcu.html


SPONSORZY PCHL

PCHL pozyskał kilku drobnych sponsorów, którzy
przeznaczyli na projekt jednorazowe dotacje finansowe:



OFERTA SPONSORSKA PCHL

Pozyskane środki finansowe od sponsora 
przeznaczone zostaną w jednym roku na:

organizację dwóch, tygodniowych obozów sportowych (zimowy i 
letni) dla grupy około 60 młodych zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych – koszt 100 000 PLN,

udział w 12 turniejach międzynarodowych w Czechach, Słowacji, 
Łotwie, Szwajcarii, Niemczech i Austrii – koszt 120 000 PLN.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na 
opłacenie: trenerów, transportu na turnieje, 
kosztów administracyjnych, noclegów 
zawodników, wyżywienia, ubrań, strojów 
meczowych, itp.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze strony 
sponsora, rodzice najzdolniejszych zawodników 
będą zwolnieni z finansowania udziału ich dzieci 
w projekcie PCHL, co zapewni prawidłowy rozwój 
młodych zawodników hokeja na lodzie w Polsce.



OFERTA SPONSORSKA PCHL
W ramach gwarantowanych świadczeń promocyjnych 
na rzecz sponsora, wnioskodawca zapewni jego reklamę w formie:

➢sponsoring tytularny,

➢ reklamy na strojach trenerów i zawodników (koszulkach meczowych, dresach, 
kurtkach, czapkach, itp.),

➢oznakowanie logiem sponsora autobusów i  busów w trakcie wyjazdów na 
turnieje międzynarodowe,

➢podczas każdego szkolenia, obozu oraz na turniejach umieszczenie rollupów
oraz banerów w widocznych miejscach,

➢po każdej akcji sportowej PCHL relacja w social mediach oraz portalach 
sportowych (między innymi hokej.net, itp.),

➢oznakowanie wszystkich wiadomości e-mail logiem i nazwą sponsora,

➢przekazywanie informacji o produktach sponsora zawodnikom oraz rodzicom 
biorącym udział w projekcie PCHL,

➢baner reklamowy na stronie internetowej PCHL,

➢znakowanie zdjęć z turniejów oraz obozów logiem sponsora (zdjęcia trafiają do 
wszystkich rodziców, dzieci i do mediów),

➢umowy sponsorskie z zawodnikami.

hokej.net


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Polskie Centrum Hokeja Na Lodzie
ul. Ogrodowa 74

34-400 Nowy Targ
+48 606 489 935

www.pchl.pl
biuro.pchl@gmail.com

http://www.pchl.pl/
mailto:biuro.pchl@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Sports/Polskie-Centrum-Hokeja-Na-Lodzie-106776110744576/

