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Wskazówki do praktycznego zastosowania
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Definicja

DEFINICJA:

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.
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Posiadanie krążka oznacza

1. Gracz ma krążek na kiju

2. Celowo zagrywa / kieruje krążek do współpartnera (lub przekierowuje

krążek – kijem lub łyżwą)

3. Mrozi krążek

4. Ostatni z graczy z pola, dotykający krążek, jest uznawany za będącego w 

posiadaniu i może zostać zaatakowany prawidłowo ciałem, kiedy jest w 

posiadaniu krążka lub właśnie go się pozbył.

Jakikolwiek przypadkowy kontakt, odbicie od zagrywającego przeciwnika, od 

konstrukcji bramki, bandy nie oznacza wejścia w posiadanie i kontrolę nad 

krążkiem
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Posiadanie krążka oznacza także dodatkowe sytuacje

1. Gracz ma krążek na kiju (gracz drybluje krążkiem, prowadzi go na kiju, 

jadąc lub nie)

2. Gracz używa swoich rąk i nóg do utrzymania się przy krążku

Jeśli krążek zostanie dotknięty przez innego gracza lub jego wyposażenie, 

uderzy konstrukcję bramki lub swobodnie przesuwa się po tafli w 

jakikolwiek sposób, gracz nie jest uważany za będącego w posiadaniu 

krążka
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Posiadanie krążka

1. Gracz będący w posiadaniu krążka lub kontroluje go, musi być świadomy 

faktu, że może zostać zaatakowany czysto ciałem przez przeciwnika 

znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

2. Gracz będący w posiadaniu krążka lub kontroluje go, jest odpowiedzialny 

aby unikać sytuacji stawiania się w pozycji bezbronnej, podczas gdy 

atakujący ciałem gracz musi upewnić się, że atakowany przeciwnik nie 

znajduje się w pozycji bezbronnej, a jeśli tak, to powinien unikać lub 

minimalizować kontakt ze swoim przeciwnikiem.
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Definicja – BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO

DEFINICJA:

Bezpośrednie sąsiedztwo to pozycja pomiędzy przeciwnymi graczami z pola, 

umożliwiająca jednemu z graczy prawidłowy, nieunikniony atak ciałem w 

taki sposób, aby odebrać przeciwnikowi krążek



© IIHF 2010   |   Proprietary and confidential

ARTYKUŁ 153 – SPÓŹNIONY ATAK CIAŁEM

7

Definicja – POZYCJA BEZBRONNA

DEFINICJA:

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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Atak ciałem będzie prawidłowy, gdy

1. Każdy gracz z pola, który jest w trakcie oddawania, podawania lub utraty 

kontroli nad krążkiem, może zostać zaatakowany ciałem o ile atakujący 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie atakowanego

2. Nie ma istotnej zmiany kierunku jazdy atakującego

3. Intencją atakującego jest odebranie krążka przeciwnikowi a nie jego 

„zniszczenie” (punish)
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Atak ciałem będzie nieprawidłowy a spóźniony atak ciałem będzie odgwizdany gdy

1. Atakujący zbliża się do przeciwnika i wchodzi w pełen siły kontakt 

fizyczny, może dojść do zmiany klasyfikacji ataku ciałem w spóźniony atak 

ciałem z powodu bezbronnej sytuacji atakowanego, który nie jest już w 

posiadaniu krążka i ze względu na stopień siły użyty w przypadku tego 

zagrania

2. Atak ciałem przez atakującego, który atakował przeciwnika nie będącego 

już w posiadaniu krążka i który miał czas aby zmienić tor jazdy i uniknąć 

ataku ciałem, zostanie zaklasyfikowany jako możliwy do uniknięcia i 

zostanie sklasyfikowany jako podlegający pod artykuł 153.
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Kryteria przy stosowaniu  art. 153

1. Czy gracz był w posiadaniu krążka

2. Czy atakujący gracz był w bezpośrednim sąsiedztwie przeciwnika 

będącego w posiadaniu lub kontrolującego krążek lub czy jedzie w 

kierunku przeciwnika, aby wykonać atak ciałem.

3. Czy atak ciałem był możliwy do uniknięcia

4. Czy intencją atakującego było odebranie krążka przeciwnikowi czy jego 

„zniszczenie”

5. Czy atakujący użył nadmiernej siły i / lub zwiększonego przyspieszenia, 

aby przeprowadzić atak ciałem

6. Czy dwóch graczy było „zaangażowanych” w walkę o krążek przed 

atakiem ciałem jednego z nich
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Kary i kryteria

1. 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. 

2. 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.

3. 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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Intencje przepisu

1. Wzrost bezpieczeństwa graczy

2. Większy szacunek ze strony graczy atakujących ciałem

3. Podkreślenie celu ataku ciałem – odebrania krążka przeciwnikowi, a nie 

„zniszczenie” rywala
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Video

CZAS NA VIDEO


