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Wprowadzenie

• Otrzymano i rozpatrywano 79 propozycji, dotyczących 59 artykułów, które 

napłynęły z 14 krajowych federacji oraz 5 Komitetów IIHF.

• Dokonano podziału tych propozycji na 3 grupy:1) „Porządkowe”, 2) „Małe 

zmiany” i 3) Duże lub „Wpływające znacznie” na grę.

• 37 Porządkowych i Małych zmian zostało zaaprobowanych w jednym bloku na 

Śródrocznym Kongresie IIHF w 2017 roku.

• Podczas przeprowadzonych Warsztatów 20 propozycji Przepisów było 

szczegółowo i detalicznie omawianych i „przepracowanych”.

• 9 propozycji zostało odrzuconych, 10 zaaprobowanych, a 1 zmodyfikowana
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PRZEPISY GRY W HOKEJA NA LODZIE 2018-2022
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Co nowego?

1) Wszystkie zaaprobowane przez Kongers

zmiany zostały wprowadzone do nowych 

przepisów gry 2018-2022

2)  Spóźniony atak ciałem

3) Do nowych przepisów wprowadzono 

przykłady z Suplementu (gdzie było to 

możliwe)
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Struktura przepisów 2018-2022

Przykłady z Suplementu
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• Strzelona bramka. Maksymalnie dwie asysty mogą 

być przyznane graczowi (graczom) ostatnim 

dotykającym krążek przed strzelcem.

• Minimalna wysokość od tafli lodu – 7m.

• Linia uwolnienia zmienia nazwę na linię bramkową

• Minimalne zmiany na schemacie lodowiska

• Koszulki muszą być noszone całkowicie poza 

spodniami i o ile to jest możliwe powinny być 

przymocowane do spodni za pomocą pasków 

mocujących. 

• Zmiany w miejscu wznowienia po karze (zawsze w 

strefie końcowej drużyny ukaranej – KZNZ i KMZNZ)

• Krążek wpada do bramki przed dźwiękiem syreny, 

kończącej tercję i sędzia uzna gola, nie jest 

konieczne przeprowadzanie wznowienia .

• Klaryfikacja i uzupełnienie słownictwa w Art. 88 iii i 

Art. 116 i Art. 122

• Gracz z pola, którego osłona pleksiglasowa 

twarzy lub krata pękła lub została złamana 

podczas akcji meczowej musi opuścić lód 

natychmiast. 

• Kopnięcie krążka poza lodowisko – można 

dostać karę mniejszą za opóźnianie gry (Art. 135)

• Dodatkowe sposoby trzymania kija (faul) – art. 

145

• Art .167- Spowodowanie upadku - nie ma rzutu 

karnego, gdy faulujący wpierw wybija krążek.

• Art. 214 – Pomiędzy linią bramkową a 

wyobrażalną linią w poprzek lodu (na wysokości 

dalszych wąsów przy kołach wznowień), 

bramkarz może mrozić krążek tylko wtedy gdy 

jest pod presją i nie może bezpiecznie zagrać 

krążka. Inaczej kara mniejsza.

Porządkowe i małe zmiany - Podsumowanie
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 19 – OZNACZENIE LODOWISKA/ POLA BRAMKOWE ORAZ POLE SĘDZIOWSKIE 
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 26 – OFICJELE DRUŻYNY A TECHNOLOGIA 

i. Oficjele drużyny, którzy znajdują się na ławce graczy lub obok niej, podczas meczu mogą 

używać urządzeń radiowych pozwalających na kontakt z innym oficjelem drużyny, 

znajdującym się w wyznaczonej przez IIHF strefie.

ii. Inne urządzenia techniczne są dozwolone tylko pod warunkiem wykorzystywania ich tylko 

do celów szkoleniowych (np. statystyki) i nie można ich używać, aby próbować wpływać 

jakkolwiek na decyzje sędziów. .

 Oficjel drużyny używającego technologii video w celu zakwestionowania decyzji sędziego na 

lodzie - kara mniejsza techniczna (art., 116)

 Gracz sprzecza się, używa technologii video, dyskutuje sposób prowadzenia meczu z sędzią na 

lodzie - kara za niesportowe zachowanie (art., 116)
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 96 – BRAMKA ZDOBYTA ŁYŻWĄ

i) Bramka nie zostanie uznana, jeżeli atakujący gracz z pola w jakikolwiek sposób skierował

krążek do bramki za pomocą swojej łyżwy

Gracze z pola nie mogą celowo kopnąć lub celowo skierować krążka do bramki w jakikolwiek sposób 

poza strzeleniem go kijem. 

Gracze nie mogą skierować krążka do bramki przeciwnika w jakikolwiek sposób (celowy lub 

niecelowy) – dotyczy to nie tylko łyżwy ale także innych części ciała.
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 98 – ZDOBYCIE BRAMKI / PORUSZONA BRAMKA 

iii) Jeśli jeden lub obydwa słupki bramki nie spoczywają płasko na lodzie, ale mają kontakt z 

kołkami mocującymi, a kołki mocujące znajdują się w swoich otworach w lodzie, bramka 

zostanie uznana. .

v) Jeśli broniący gracz podniesie tył konstrukcji bramki, ale krążek wpadnie do bramki i 

przekroczy linię bramkową, bramka zostanie uznana o ile spełnione są przepisy 

odnoszące się do kołków mocujących i słupków (art. 98-i-iv). 
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 99 – WYKORZYSTANIE SYSTEMU VIDEO W DECYZJACH O BRAMKACH 

Dodana możliwość przeglądu video w sytuacji domniemanego przeszkadzania bramkarzowi.

Tylko poniżej przedstawione sytuacje mogą być poddane przeglądowi Video (dla pozostałych 

przypadków użycia analizy Video patrz Art. 45-iii:

1.

…

7. Krążek wpada do bramki po tym jak atakujący gracz z pola wszedł w kontakt z 

bramkarzem. 

Dodano także punkty związane z przeglądem Video na turniejach IIHF
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 119 – RZUCENIE NA BANDĘ 

Takie same kary jak za atak z tyłu – Art. 123

i. Rzucenie na bandę będzie ukarane karą mniejszą i karą za niesportowe 

zachowanie. 
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 141 – BÓJKI  / ARTYKUŁ 158 – OSTROŚĆ

Bójki (dodane punkty)

i) Wszyscy gracze, którzy angażują się w bójkę, zostaną ukarani karą meczu.

iv) Jeśli gracz zostanie zidentyfikowany, jako inicjator lub agresor podczas bójki, zostanie on z tego 

tytułu ukarany karą mniejszą, jako dodatek do innych kar

Ostrość (zmiany)

i. Gracz zaangażowany w krótką konfrontację z przeciwnikiem zostanie ukarany karą mniejszą, 

podwójną karą mniejszą lub karą większą plus automatycznie karą meczu za niesportowe 

zachowanie. 

ii. b/z

iii. b/z

iv. Skasowany (zrzucenie rękawic) – przesunięty do art. 141 iii
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 221 – PRZYTRZYMYWANIE KRĄŻKA POZA POLEM BRAMKOWYM/BRAMKARZ 

ii) Bramkarz, który upada na krążek lub zagarnia go pod siebie na obszarze pomiędzy 

linią bramkową, a wyobrażalną zewnętrzną linią łączącą „wąsy” kół wznowień w strefie 

końcowej, zostanie ukarany karą mniejszą chyba, że jest pod presją przeciwnika i nie 

jest w stanie bezpiecznie zagrać krążka kijem. 

Bramkarz ma utrzymywać krążek w grze i robić to, jeśli ma taką szansę. 

Artykuł ten ma zaadresować sytuacje, kiedy bramkarz jest poza swoim polem bramkowym i 

mrozi krążek, choć atakujący gracz jest kilka metrów od bramkarza i ta odległość jednoznacznie 

powinna być wystarczająca dla bramkarza, aby zagrać krążek swoim kijem
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 160 – PODCIĘCIE Z TYŁU 

Zmiana w definicji z „Niebezpiecznie” na „Lekkomyślnie” + dodatkowy wymiar kar (5+20)

DEFINICJA: Gracz, który lekkomyślnie z tyłu kopie łyżwy lub lekkomyślnie ciągnie przeciwnika do 

tyłu jednocześnie kopiąc jego nogi / łyżwy podbija mu stopy. 

i. Gracz, który podcina przeciwnika z tyłu, zostanie ukarany karą większą plus automatycznie karą 

meczu za niesportowe zachowanie.

ii. Gracz, który lekkomyślnie zagraża zdrowiu przeciwnika na skutek podcięcia z tyłu, zostanie 

ukarany karą meczu.
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Duże zmiany
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ARTYKUŁ 176 – PROCEDURA RZUTU KARNEGO/ ZARYS OGÓLNY 

i. W przypadkach, gdy gracz z pola jest faulowany w sposób, uzasadniający nałożenie rzutu 

karnego, jakikolwiek gracz z pola drużyny, która nie został ukarany, może zostać wyznaczony 

przez trenera do jego wykonania
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Duże zmiany
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KLASYFIKACJA „KONTUZJI”

Usunięto termin „kontuzja” jako kryterium nałożenia kary. W miejsce „kontuzji” użyto 

terminologii „lekkomyślnie zagrażająca” (akcja)

Kontuzja może być nadal uznana jako czynnik wskazujący na spowodowanie / akcję 

„lekkomyślnie zagrażającą”

Słowo „kontuzja” zostało usunięte z Przepisów Gry, a artykuły gdzie kontuzja była kryterium 

nałożenia dodatkowych kar, zostały odpowiednio zmodyfikowane.
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM
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Kontekst

Spóźniony atak ciałem – propozycja Fińskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Gracz z pola dotykający krążka jest uznawany za będącego w jego 
posiadaniu i może zostać zaatakowany ciałem, kiedy jest w posiadaniu krążka 
lub właśnie traci nad nim kontrolę.

PIERWSZA PROPOZYCJA: zamiana określenia czasu, kiedy zawodnik może 
zostać zaatakowany na dystans. Dozwolony dystans : „Długość wyciągniętego 
ramienia i kija razem”

Pierwsza propozycja dotyczyła dodatkowej interpretacji Natarcia
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM
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Jak się stosuje? – art. 153

Spóźniony atak ciałem to atak ciałem na gracza z pola, który znajduje się w 

bezbronnej sytuacji, ponieważ nie ma już kontroli ani nie jest już w posiadaniu 

krążka. Spóźniony atak może być przeprowadzony na gracza z pola, który jest 

świadomy lub nie jest świadomy zbliżającego się kontaktu.

i. Gracz z pola, który nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przeciwnika 

posiadającego lub kontrolującego  krążek i przeprowadza spóźniony atak ciałem na 

takiego przeciwnika, będącego  świadomym zbliżającego się kontaktu, zostanie 

ukarany karą mniejszą. 

ii. Gracz z pola, który przeprowadza spóźniony atak ciałem na niespodziewającego się 

takiego ataku przeciwnika, będzie ukarany karą większą plus automatycznie karą 

meczu za niesportowe zachowanie.

iii. Gracz z pola, który lekkomyślnie zagraża zdrowiu przeciwnika, znajdującego się w 

bezbronnej pozycji, poprzez akcję spóźnionego ataku ciałem będzie ukarany karą 

meczu.
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM

Dodatkowe zmiany

Zmiany / dodatki w terminologii:

Atak ciałem

Walka ciałem

KRĄŻEK W POSIADANIU I POD KONTROLĄ

Spóźniony atak ciałem

Bezbronny

PRZESZKADZANIE

− dodatkowy art. 149-vi

vi. Gracz z pola, który spodziewa się, że przeciwnik wejdzie w posiadanie lub 

kontrolę krążka, ale sprowokuje kontakt z przeciwnikiem zanim jak przeciwnik 

wejdzie w posiadanie lub zdobędzie kontrolę nad krążkiem, zostanie ukarany 

karą mniejszą za przeszkadzanie. 
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM

Zmiany / dodatki w terminologii:

ATAK CIAŁEM:

Atak ciałem to kontakt gracza pola z przeciwnym graczem z pola do momentu, kiedy 

celem atakującego jest odebranie przeciwnikowi krążka. 

Każdy gracz z pola, który kontroluje lub jest w posiadaniu krążka, może zostać 

zaatakowany ciałem pod warunkiem, że:

(a) atak ciałem jest przeprowadzony za pomocą biodra, tułowia lub barku;

(b) kontakt z przeciwnikiem odbywa się z przodu lub z boku i nie jest skierowany w 

okolice głowy lub szyi lub na dolną część ciała (poniżej biodra).

Nie istnieje prawidłowy atak ciałem w plecy, głowę lub dolną część ciała przeciwnika.

Nie istnieje prawidłowy atak ciałem z użyciem dolnej części ciała, kija lub głowy.

Nie istnieje prawidłowy atak ciałem na bramkarza. 
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM

Zmiany / dodatki w terminologii:

WALKA CIAŁEM

Walka ciałem oznacza kontakt cielesny pomiędzy dwoma lub większą ilością zawodników z pola, którzy 

znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie krążka i którzy próbują zdobyć nad nim kontrolę.

Ci zawodnicy z pola mogą rozpychać się i pochylać się względem siebie, pod warunkiem, że zdobycie 

kontroli nad krążkiem jest jedynym celem tego kontaktu. 

KRĄŻEK W POSIADANIU I POD KONTROLĄ

Oznacza dłuższe/przedłużone posiadanie krążka.   

- Kontrola krążka oznacza, że gracz prowadzący krążek na kiju używa swoich rąk lub stóp do utrzymania 

krążka w posiadaniu. Jeśli krążek dotyka innego gracza, jego wyposażenia, albo uderza w bramkę lub 

przesuwa się swobodnie w dowolny sposób, gracz nie jest uważany dalej za posiadającego krążek pod 

kontrolą. 

- Posiadanie krążka oznacza, że gracz prowadzący krążek na kiju, celowo kieruje krążek do 

współpartnera lub blokuje (mrozi) krążek. Każdy przypadkowy kontakt lub odbicie od przeciwnika, 

bramki lub band nie stanowi posiadania krążka. Ostatni gracz z pola, który dotknął krążka jest uważany 

za posiadającego krążek i może on zostać zaatakowany ciałem pod warunkiem, że atak odbywa się w 

trakcie lub natychmiast po tym jak ten gracz stracił posiadanie nad krążkiem.
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM

Zmiany / dodatki w terminologii:

SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM

Spóźniony atak ciałem stanowi lekkomyślne zagrożenie dla gracza z pola, który nie jest już w 

posiadaniu krążka lub nie ma już nad nim kontroli.

Każdy gracz z pola, który traci posiadanie krążka lub traci kontrolę nad krążkiem, może zostać 

zaatakowany ciałem, o ile atakujący znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie atakowanego.

Jeśli atakujący musi przemieścić się do atakowanego gracza z pola, aby wykonać silny kontakt 

ryzykuje, że atak ciałem nabierze charakteru spóźnionego ataku ciałem z powodu przejścia przez 

atakowanego w bezbronną pozycję, w której nie może bronić się przed silnym atakiem ciałem.

BEZBRONNY 

Zawodnika uważa się za znajdującego w bezbronnej sytuacji, gdy nie ma on już kontroli nad krążkiem i 

nie jest on świadomy zbliżającego się ataku lub nie jest przygotowany na taki atak. 

Atak ciałem na przeciwnika, który jest bezbronny, automatycznie uważa się za lekkomyślny, nawet jeśli 

ten atak byłby uznany za prawidłowy w odniesieniu do przygotowanego na taki atak przeciwnika.
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM
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SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM
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Art.. 149 vi - PRZESZKADZANIE
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DZIĘKUJĘ


