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Internet


PODHALE NOWY TARG 
http://www.hokej-nowytarg.pl/

Zdecydowanie najlepsza strona internetowa 
w naszym kraju. Ciężko było doszukać się jakichś 
błędów bądź braków informacji. Już na samym 
wstępie, gdy wchodzimy na stronę, pojawia się 
czytelna informacja o następnym meczu drużyny 
w postaci elektronicznego plakatu. Nie przeszka-
dza to w dalszej pracy, bo już po kliknięciu na 
stronie, plakat ten znika. Przede wszystkim strona 
jest bardzo miła dla oka. Ciekawa kolorystyka, 
przemyślana budowa strony i solidne wykonanie. 
Bardzo praktycznie rozbudowane jest menu, przez 
co łatwo można odnaleźć potrzebne informacje. 
U góry strony cały czas towarzyszy nam animacja 
zawodników, która także dodaje uroku. Jeżeli chodzi 
o takie informacje jak wyniki i opisy pomeczowe, 
to nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Wszystkie 
wyniki są na bieżąco aktualizowane, wszystkie 
mecze Szarotek szczegółowo opisane, a co wię-
cej, pod każdym opisem meczu można zapoznać 
się z protokołem meczowym. Dzięki możliwości 
analizy takiego dokumentu, kibic ma pełny wgląd 
w przebieg meczu. Dodatkowo może pobrać taki 
dokument na swój komputer. Galeria zdjęciowa jest 
także na bieżąco aktualizowana, co jest dużym plu-
sem tej strony. Kadra drużyny jest przedstawiona za 
pomocą zdjęć zawodników i krótkiej charakterystyki 

każdego z nich. Strona ta prowadzi relacje LIVE 
z meczów swojej drużyny, więc podczas trwania 
spotkania kibice, którzy zostali w domu, mają na 
bieżąco informacje o jego przebiegu. Na stronie 
zawarte są również informacje o konkursach dla 
kibiców i innych dodatkowych atrakcjach. Strona 
Podhala jest najlepszą stroną klubową PLH. Ciężko 
przyczepić się do jakiegokolwiek elementu znajdu-
jącego się na tejże stronie.


ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 
http://www.hokej.zaglebie.
sosnowiec.pl/

Na drugim miejscu w naszym rankingu prezen-
tujemy stronę Sosnowca. Na wstępie zaznaczę, że 
jakościowo nie odbiega od naszego zwycięzcy – 
Podhala. Strona jest bardzo mocno rozbudowana. 
Na prawdę trochę czasu zajęłoby przeglądnięcie 
wszystkich informacji, jakie znajdują się na tej stronie. 
W nawigacji pomaga klarowne menu, które sprawia, 
że z łatwością odszukujemy istotne informacje. Arty-
kuły są aktualne. Oczywiście, wszystkie niezbędne 
informacje, jak terminarz czy aktualne wyniki, są do-
stępne dla kibiców. Warto zaznaczyć, że na stronie 
można odnaleźć odnośnik do sklepu z pamiątkami 
dla kibiców, gdzie fan siedząc przed komputerem 
przegląda dostępne gadżety klubowe. Na stronie 
jest osobny dział hokeja amatorskiego. Jak wiadomo, 

sporo kibiców gra amatorsko i w ten sposób szybko 
mogą zaczerpnąć informacji o swoich rozgrywkach. 
Prezentacje poszczególnych zawodników jest zrobiona 
rewelacyjnie. Wykonana jest we flashu i wygląda to 
bardzo efektownie. Na koniec warto też powiedzieć 
o podręcznym kalendarzu, który znajduję się z boku 
strony, przez co bardzo szybko kibic orientuję się 
o terminach najbliższych spotkań. Strona jest bardzo 
dobra, jedynie przez nieco gorszą szatę graficzną 
ustąpiła góralom.


NAPRZÓD JANÓW
http://www.naprzod-janow.pl/

Ostatnie miejsce na podium przypadło drużynie 
z Janowa. Natychmiast po włączenia strony widać, że 
prowadzona jest przez kibiców i dla kibiców. Świadczy 
o tym przede wszystkim grafika i charakterystyczna 
szata graficzna, która potwierdza, że cała strona jest 
solidnie przygotowana. W menu można odnaleźć od-
nośniki do wszystkich grup hokejowych z Janowa – od 
ekstraligi, po dziewczyny, aż do informacji o naborze 
do szkółek hokejowych. Kolejnym ciekawym elemen-
tem, który rzucił się w oko, jest dział „nasze okolice”. 
W tym dziale opisane są pewnego rodzaju ciekawostki 
turystyczne i dużo historycznych informacji na temat 
okolic. Niezbędne dane takie jak terminarz, wyniki, 
czy statystyki zawodników, są aktualne i można je bez 
problemu odnaleźć na stronie.  Administrator umieścił 

 
– Ranking oficjalnych stron internetowych klubów PLH. Przygotował: Michał Okuniewski

Nie od dziś wiadomą rzeczą jest, że Internet to niekończąca się kopalnia wiedzy. Ten nośnik informacji 
w szybkim tempie rozrasta się i jest dostępny już prawie w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Przekazywane 
informacje drogą elektroniczną, są łatwo dostępne i przez to większa liczba użytkowników ma wgląd na 
konkretne sprawy. Dziesięciu przedstawicieli naszej Polskiej Ligi Hokejowej, postanowiło udostępnić informację 
o swoim klubie na oficjalnych stronach internetowych. Każdy klub w inny sposób zaprojektował swoją stronę 
i z tego względu warto zapoznać się z przedstawionym rankingiem oficjalnych stron internetowych zespołów 
PLH. Ocenie podlegały między innymi takie elementy jak: szata graficzna, aktualność informacji, informacje 
o zawodnikach i klubie, informacje dla fanów i wszystko to, co rzuca się w oko odbiorcy.

http://www.hokej nowytarg.pl/
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również dział „download”, jednak nie jest on urozma-
icony, więc kibice dużo na tym nie skorzystają. Także 
na tej stronie, podobnie jak w Sosnowcu, odnaleźć 
można sklepik dla kibiców, dzięki któremu fani mogą 
zaopatrzyć się w gadżety klubowe. Ogólnie rzecz 
biorąc, oficjalna strona Janowa jest solidnie i dobrze 
zrobiona, lecz już można odczuć pewien dystans do 
mistrza i wicemistrza w naszym rankingu.


GKS TYCHY
http://www.gkstychy.com.pl/

Tyski zespół zajął czwarte miejsce w naszym ran-
kingu. Włączając tę stronę, widzimy jasne i przejrzy-
ste menu. U góry znajdziemy główne odnośniki do 
strony, a po lewej stronie widać bardziej szczegółowe 
informacje o samym zespole. W dziale „wiadomości” 
załączone są artykuły o tyskim klubie, lecz niestety 
nie są one często aktualizowane i dopiero po kliku 
dniach pojawiają się nowe informacje. Kolejnym mi-
nusem strony jest galeria zdjęciowa. Ostatnie zdję-
cia dostępne w tej galerii są z dnia 21.09.2008 r. To 
samo tyczy się niestety odnośnika „wywiady” i „rela-
cja na żywo”, gdzie ostatnią prowadzoną relacją był 
mecz z 17 sierpnia...Dużym plusem tej strony jest 
to, że udostępnione są wszystkie wyniki meczów, 
nie tylko tyskich. Dokładnie można określić, rundę 
i kolejkę, która nas interesuje. Podsumowując tyską 
stronę, można powiedzieć, że jest ona solidnie zro-
biona, lecz niestety trochę zaniedbana. Nie wszystkie 
działy są aktualizowane, przez co wizerunek strony 
znacznie spada.


CRACOVIA KRAKÓW
http://www.cracovia.pl/

W połowie naszego rankingu umieściliśmy stronę 
internetową aktualnych mistrzów Polski. I tu, niestety 
,spory zawód. Ogromną wadą tej strony jest to, że ofi-
cjalna strona hokeistów Cracovii, jest również stroną...
piłkarzy. Bardzo utrudnia to przemieszczanie się po 
stronie i odnajdywanie interesujących nas informacji. 
Szukając terminarza hokeistów z Krakowa, niechcą-
cy możemy sprawdzić spotkania piłkarzy. W menu 

znajduje się osobny dział „hokej”, lecz nie wszystkie 
informacje tam znajdziemy, więc i tak musimy szu-
kać gdzie indziej. Jeżeli chodzi o samą aktualność 
informacji, to są one na bieżąco uzupełniane. Ogólny 
wygląd strony nie robi większego wrażenia i jak na taki 
klub, autorzy mogli się bardziej postarać. Na szczę-
ście wyniki, składy i terminarze są aktualne. Jednym 
z dużych plusów tej strony jest bardzo rozbudowany 
dział dla kibiców  „strefa kibica”. Tam można odnaleźć 
informacje o fanklubach, gadżety na komórkę, serwis 
sms, sklep on-line, informację o konkursach i wiele 
innych ciekawych newsów. Niestety także nie jest 
to wyłącznie dział poświęcony hokejowi... Ogromną 
wadą tej strony jest to, że informacje hokejowe nie są 
oddzielone od piłkarskiej drużyny z Cracovii. Niestety 
przeszkadza to w poruszaniu się po stronie i spycha 
Cracovię na 5. miejsce.


TKH TORUŃ
http://www.hokej.torun.pl/

Myślę, że Mikołaj Kopernik nie był by dumny z ofi-
cjalnej strony toruńskiego klubu, dlatego też zajmuje 
ona 6. miejsce w naszym rankingu. Jeżeli chodzi 
o czytelność i łatwość w odnajdywaniu informacji 
to niestety jest problem. Menu jest bardzo rozbite, 
ciężko zorientować się, gdzie i co można znaleźć. 
Tak więc, jeżeli poszukujemy konkretnej wiadomo-
ści, to może zająć nam to trochę czasu. Plusem jest 
to, że dołączane są liczne artykuły w dziale aktual-
ności i nie są to sporadyczne wiadomości odnośnie 
zbliżającego się meczu. Kolejnym atutem są różne 
zdjęcia dodawane po ważniejszych wydarzeniach 
klubowych. Na stronie dostępne jest bogate archi-
wum z informacjami dotyczącymi terminarzy, statystyk 

i wyników. Znajdują się tam informacje nawet z 2001 
roku. Ciekawym elementem na stronie jest załączony 
plan treningów, które odbywają się na Tor-Torze, tak 
więc kibice wiedzą, kiedy mogą podpatrzeć daną 
grupę treningową. Strona Torunia nie jest zła, lecz 
układ strony i sposób zmieszczenia informacji nieco 
psuje wizerunek portalu.


STOCZNIOWIEC GDAŃSK
http://energa.stoczniowiec.org.pl/

Drużyny z Pomorza nie wypadły za dobrze w tym 
rankingu i po drużynie z Torunia, kolejne miejsce zaj-
muje Gdańsk. Strona Stoczniowca jest bardzo słaba 
graficznie. Wygląda jak by jeszcze trwała jej budowa, 
a szata graficzna jest tylko przejściowa. Niestety, tak 
nie jest. W dziale aktualności kibice mogą znaleźć 
tylko po jednym artykule o każdym wydarzeniu. To 
trochę mało, jak na takie duże miasto. Dosyć solidnie 
opisana jest kadra, umieszczone są zdjęcie każdego 
z zawodników, wraz z krótką charakterystyką. Wyniki 
na stronie nie są aktualne i prezentowane są tylko 
potyczki Stoczniowca. Dział galerii i video także jest 
opuszczony, ponieważ ostatni materiał w tych działa 
ch jest z początku roku 2007...Małym plusem może 
być to, że na tej stronie kibice mogą odnaleźć linki do 
pozostałych klubów z PLH i innych istotnych organi-
zacji. Ogólnie rzecz biorąc strona Stoczni w ogóle nie 
zachwyca i mam nadzieje, że w najbliższym czasie 
przejdzie gruntowny remont.


POLONIA BYTOM
http://www.bytomski-hokej.pl/

httppp:////www.ggggkstyyyychyyyy.com.ppppl//

Tyski zespół zajął czwarte miejsce w naszym ran-

kać 
info
wy
klub
ście
z du
dzia
info
sm
inny
to w
wa

a-
kże 
źć 

ogą 
cz 
ze 
o 

znajduje się osobny dział „hokej”, lecz nie wszystkie 

i wy
roku
plan
więc
grup
ukła
psuj



ST



h

ję-
 To 
a-

był 
st 

ów, 
dę 

ską 
ro-
kie 
ny 

htttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....hhhhooookkkkeeeejjjj....ttttoooorrrruuuunnnn....ppppllll////

Myślę, że Mikołaj Kopernik nie był by dumny z ofi-

op
z za
na s
poty
op
ch j
być 
pozo
zacj
zach
prze

zu-
ość 

ny 
aki 
ę-

ym 
ny 
źć 
is 

ele 
st 

mną 

htttpppp::::////////eeeennnneeeerrrrggggaaaa....ssssttttoooocccczzzznnnniiiioooowwwwiiiieeeecccc....oooorrrrgggg....ppppllll////

Drużyny z Pomorza nie wypadły za dobrze w tym 

cji 
te, 
źć. 
o-

est 
ual-
nie 
ne 

ach 
hi-
yk 

httpppp:////////www.byyyytomski-hokejjjj.ppppl////



  

MAGAZYN HOKEJ nr 12 (12) 

Internet
Polonia zamyka tabelę w PLH i niestety bardzo nisko 

też jest w rankingu portali. Dopiero 8. miejsce Polonii, to 
niestety zasługa słabo wyglądającej strony. Strona wyglą-
da nieciekawie i sprawia wrażenie, jakby autor w ogóle się 
nie przyłożył. Mało jest kolorowej grafiki, prawie wszystko 
na białym tle.  Jeżeli chodzi o menu, to jest ono w miarę 
rozbudowane, ponieważ kibic odnajdzie w nim nawet 
informacje dotyczące drużyn amatorów, oldboyów, czy 
dziewczyn. Terminarz i wiadomości są na bieżąca aktu-
alizowane, lecz to dużo nie pomogło tej stronie. Jednym 
z ciekawszych działów jest odnośnik „sponsoring”. Od-
naleźć tam można informacje na temat dotacji, mediów 
i wsparcia materialnego Polonii Bytom. Ciekawa rzecz, 
ponieważ na poprzednich stronach takiego odnośnika nie 
było. Ogólnie, to strona jest skromnie zrobiona, lecz jak na 
oficjalny portal drużyny PLH, jest trochę za mało.


SKH SANOK
http://www.sanok.hokej.net/

Sanocki klub hokejowy, zajmuję przedostatnie miej-
sce w naszym rankingu. Na temat tej strony niestety 
można powiedzieć więcej złego niż dobrego. Po pierw-
sze informacje podstawowe o lidze, takie jak tabela PLH, 
czy wyniki – są nieaktualne. Tabela na stronie jest z se-

zonu 2007/2008, no i wyniki siłą rzeczy są nieaktualne. 
Kolejnym dużym minusem jest to, że galeria zdjęciowa 
na stronie...nie działa. Jedyną z interesujących rzeczy na 
stronie jest dział „zostań członkiem klubu”, gdzie znaj-
dują się informacje o dołączeniu do klubu, natomiast 
dokumenty, potrzebne do wypełnienia w tej sprawie...nie 
otwierają się. Niestety strona sanocka bardzo odbiega 
od ideału i czeka ją spora modernizacja, żeby chociaż 
w małym stopniu była pomocna kibicom.


GKS JASTRZĘBIE
http://www.jkh.pl/

Nasz ranking zamyka tegoroczny beniaminek PLH 
– drużyna z Jastrzębia. Strona ta niestety posiada naj-

mniej informacji o zespole. Bardzo biedny jest zasób 
wiadomości, menu jest słabo rozbudowane a niektóre 
działy są puste.  Na stronie nie ma prezentowanych 
wyników meczów, brakuję także  składu  drużyny. 
Strona ta wygląda jakby robiona była w pośpiechu 
i trochę na siłę. Galeria  jest urozmaicona licznymi 
zdjęciami, lecz nie jest na bieżąco aktualizowana. 
Strona ta niestety nie przypomina oficjalnego ser-
wisu drużyny z ekstraklasy hokejowej. Wygląda bar-
dziej na stronę zapalonego kibica, który tworzy dla 
przyjemności. Niestety nasz beniaminek najgorzej 
wypadł w naszym rankingu, ale mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie się to zmieni i zaaklimatyzuję 
się w PLH, nie tylko pod względem sportowym, ale 
także internetowym.

Michał Okuniewski
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