
 

1 

 

 

PRZEPISY GRY W HOKEJA NA LODZIE  2014-2018 

Zmiany wprowadzone przez IIHF po oficjalnym przekazaniu do druku 

styczeń’2015- edycja 1 i lipiec’2015- edycja 2 

 Strona tytułowa dopisać: AKTUALIZACJA: 2 edycja -lipiec 2015 

 

str. 12  

art. 1 MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA HOKEJA NA LODZIE(IIHF) 

JAKO CIAŁO ZARZĄDZAJĄCE. 

dopisać pkt. v o treści: 

Przepisy gry Międzynarodowej Federacji Hokeja na lodzie IIHF mają zastosowanie 

do wszystkich zawodów IIHF , turniejów Olimpijskich , kwalifikacji do nich oraz 

wszystkich innych międzynarodowych zawodów pod egidą IIHF zdefiniowanych 

jako „Bylaw 1300” .  

Sekcja 1 

str. 13  

art. 3 UPRAWNIENIA GRACZY/WIEK 

 pkt. ii oraz iii  

w ostatnim akapicie dla obu  punktów zmienić na: …a 31 grudzień 2003 roku. 

str.14  

art. 7 TERMINOLOGIA 

wpisać nową definicję o treści: 

 Kategoria wiekowa - odnosi się do statusu gracza na cały sezon hokejowy (czyli 

gracz w kategorii wiekowej U- 18 danego sezonu zobowiązany do przestrzegania 

zasad dotyczących U- 18 przez cały rok , bez względu na to w jakim wydarzeniu 

hokejowym lub turnieju uczestniczy). 

Sekcja 2 
Str.17  CHARAKTERYSTYKA  
przed ostatnim zdaniem rozpoczynającym się  ”Wytyczne dotyczące ……” dopisać: 

Wszelkie odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszym przepisach dla zawodów 

organizowanych pod egidą IIHF wymagają zgody Federacji.  

Str. 19 

art.12 STANDARDOWE WYMIARY LODOWISKA 

 dopisać pkt. iv:   

iv. Na turniejach Mistrzostw Świata IIHF , oficjalne wymiary lodowiska to: 

 60 metrów ( 197 ‘ ) długości i 30 metrów (98 ' 5 ") szerokości. 

Str. 25  

art. 20 BRAMKA 

pkt. v  w ostatnim zdaniu wykreślić: 

….. i muszą być pomalowane na kolor czerwony. 
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wpisać nowy punkt vi o treści: 

vi . Słupki i poprzeczka bramki muszą być czerwone . Wszystkie pozostałe elementy 

siatka i obramowanie muszą być koloru białego. 

Zmienić numerację pozostałych punktów na: vii, viii, ix, x. 

 

Sekcja 4 
 Str. 30 

 art. 29 NIEBEZPIECZNY SPRZĘT  

pkt. iii  wykreślić dotychczasową treść; wpisać nową treść : 

iii . Gracz, który używa niebezpiecznego sprzętu zostanie usunięty z lodowiska , a 

jego drużyna otrzyma od sędziego ostrzeżenie. 

 

Str.31 

art.31 OCHRANIACZE (OCHRONA) TWARZY 

 pkt. vi wykreślić dotychczasową treść; wpisać nową treść : 

vi. Wszyscy gracze z pola kategorii wiekowej U-18 muszą nosić kratę 

skonstruowaną w ten sposób, że żaden krążek lub łopatka kija nie może jej 

spenetrować. 

w pkt. vii  wykreślić słowa ….. twarzy lub krat. 

dopisać nowy pkt. ix o treści: 

ix. Wszyscy gracze z pola kategorii wiekowej U-20 muszą nosić ochraniacz nazębny.  

Sekcja 5 
Str. 39 

art. 50 ZMIANY STRON 

pkt. ii w treści zdania drugiego ..Drużyny nie zmieniają..ma być …Drużyny 

zmieniają strony , a z dalszej części zadania wykreślić zwrot „ i także” 

Str.45 

art.62 DOGRYWKA 

pkt. ii  wykreślić zdanie drugie i wpisać jego nową treść: 

Lód nie jest odnawiany, a drużyny na czas dogrywki zmieniają strony lodowiska.  

Str. 47 

art.65 UWOLNIENIE/MIESZANE (HYBRYDOWE)UWOLNIENIE 

pkt. ii w ostatnim zdaniu wykreślić: . gracz broniący, czy atakujący…wpisać:  

….broniący gracz z pola, czy atakujący gracz z pola…. 

Str.48 

art. 66 UWOLNIENIE/SPECYFIKA GRY 

patrz również art.204 zmienić na art. 205 

pkt. ix 2. z treści wykreślić Jeśli gracz drużyny przeciwnej z wyjątkiem 

bramkarza… wpisać: Jeśli jakikolwiek gracz z pola drużyny przeciwnej……. 

……………….łącznie z graczami …dopisać z pola……. 

Sekcja 6 

Str.50 

art.69 KRĄŻEK NA SIATCE BRAMKOWEJ(PODSTAWY I NA GÓRNEJ 

SIATCE) 

pkt. i wykreślić z treści po przecinku …. przez gracza drużyny przeciwnej….. 

 



 

3 

 

Sekcja 8 
Str.64 

art. 96 BRAMKA ZDOBYTA ŁYŻWĄ 

pkt. v wykreślić: Jeśli gracz z pola drużyny atakującej …. wpisać: Jeśli atakujący 

gracz z pola,….. 

 

Str.66 

art.99 WYKORZYSTANIE SYSTEMU VIDEO W DECYZJACH O 

BRAMKACH 

pkt. vii 4. wykreślić,   dopisać nowy o treści: 

4. Czy krążek został skierowany ręką, celowo nogą lub uderzony jakąkolwiek 

częścią ciała przez gracza atakującego do bramki. 

 

Sekcja 9 
Str. 73 

art. 114 NAKŁADANIE KARY/OPÓŹNIENIE NAŁOŻENIA KARY 

pkt. vi wykreślić dotychczasową treść; wpisać nową treść : 

vi. Jeśli sędzia sygnalizuje karę  i drużyna będąca w posiadaniu krążka strzela 

bramkę, bramka zostaje uznana, sędzia zapyta kapitana ukaranej drużyny jeżeli 

sygnalizował  więcej niż jedną karę, którą karę należy anulować.  

Str.74 

art.115 KARY W DOGRYWCE 
pkt. vii w pierwszym zdaniu z treści wykreślić: ….odbywającymi nie równoczesne 

kary… 

 

Sekcja 10 
Str.82 

art. 135 OPÓŹNIANIE GRY/WYSTRZELENIE LUB WYRZUCENIE 

KRĄŻKA POZA LODOWISKO 

pkt. iv w treści skreślić ..w dach… dopisać ..w jakąkolwiek konstrukcję powyżej 

powierzchni lodowiska…… 

 Str. 84/85 

art.141 BÓJKI 

pkt. iii  w treści skreślić …. swoje rękawice … dopisać …swoją rękawicę(ce)…. 

pkt. x w zdaniu od góry ….Kolejni gracze.. dopisać …z pola, którzy opuszczają 

ławkę kar…  

Str.87 

art. 149 KONTUZJOWANY GRACZ ODMAWIA OPUSZCZENIA 

LODOWISKA  

w definicji+ pkt. i, ii  Gracz z pola - wykreślić …z pola… 

Str.91 

art.158 OSTROŚĆ  

pkt. iv w treści skreślić …. swoje rękawice … dopisać …swoją rękawicę(ce)…. 

Str. 95/96 

art.168 NIESPORTOWE ZACHOWANIA 

pkt. iii 3. w treści wykreślić …. karę mniejszą techniczną… 

pkt. iv 1. wykreślić dotychczasową treść; wpisać nową treść : 
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1.Oficjel drużyny, który obstaje przy zachowaniu za które otrzymał karę mniejszą 

techniczną ukarany zostanie karą meczu za niesportowe zachowanie.  

pkt. iv 2. 

w zdaniu wykreślić słowo …trener.. dopisać … oficjel drużyny… 

pkt. v 

wykreślić dotychczasową treść; wpisać nową treść : 

v. Kara mniejsza(mniejsza techniczna) i kara meczu za niesportowe zachowanie. 

1. Jeśli zidentyfikowany gracz( lub oficjel drużyny), który jest poza lodowiskiem 

rzuca kij lub jakikolwiek inny przedmiot na lodowisko będzie ukarany karą 

mniejszą(albo karą mniejszą techniczną) i karą meczu za niesportowe zachowanie. 

Sekcja 11 
Str.100 

art.177 PROCEDURA RZUTU KARNEGO/WYKONANIE RZUTU 

KARNEGO 

pkt. i wykreślić zdanie drugie, wpisać nową treść: 

Tylko obaj bramkarze broniący rzutów karnych, gracz z pola wykonujący rzut karny 

oraz sędziowie mogą znajdować się na lodowisku. 

SYGNALIZACJA SĘDZIEGO GŁÓWNEGO 

Str.128 

„atakujący gracz w polu bramkowym” zmienić numer artykułu na: art. 184 i 

Str. 132 

„opóźnianie gry „  zmienić nr artykułów na : art. 135 , art. 217 

 

 

Opracował: 
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