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STANDARDY IIHF

» Wznowienia

» Pozycjonowanie na linii niebieskiej

» Uwolnienia
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» Konsultacja merytoryczna: Lukas Kohlmüller (IIHF No. 68)

» Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018

» Mistrzostwa Świata Elity (2017,2018)

» Mistrzostwa Świata Elity U20 (2017)

» Finał Champions Hockey League (2016, 2018)

» NHL on-ice officials camp (2017)

» DEL
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PROCEDURA WZNOWIENIA

» prezentacja - procedura wznowień - Katowice 2017

» nowości - Artykuł 58
iii. Dwóch graczy z pola biorących udział we wznowieniu musi być skierowanych twarza ̨ do strefy
końcowej swojego przeciwnika, około jednej długości kija od siebie, z nieruchoma ̨ końcówka ̨ 
łopatki kija na białej części punktu wznowien ́. Na punktach wznowień w strefach końcowych, 
łyżwy graczy musza ̨ byc ́ ustawione wewnątrz każdego z oznaczeń punktu wznowień 
(podwójne ‚L’) oraz gracze nie moga ̨ wkraczac ́ jakąkolwiek częścia ̨ ciała do przestrzeni
drugiego zawodnika, powyżej środkowego punktu. 
iv. Jeżeli gracz z pola biorący udział we wznowieniu powoduje kontakt kaskiem w kask ze swoim
przeciwnikiem, zostanie on odsunięty od wznowienia. Jeżeli sędzia liniowy nie jest w stanie
określić, który z graczy z pola spowodował kontakt, obaj gracze z pola zostana ̨ odsunięci.
viii. Wszyscy gracze z pola niebiorący udziału we wznowieniu musza ̨ trzymać swoje łyżwy poza
okręgiem (kontakt z linia ̨ jest dozwolony). Kije graczy z pola moga ̨ znajdowac ́ się wewnątrz
okręgu pod warunkiem, że nie maja ̨ kontaktu z przeciwnikiem lub jego kijem. 
ix. Gracz z pola musi utrzymywac ́ swoje łyżwy po swojej stronie linii „wąsa” (kontakt z linia ̨ jest 
dozwolony). Kij gracza z pola może być wewnątrz obszaru pomiędzy dwoma liniami pod 
warunkiem, że nie ma on kontaktu z przeciwnikiem lub jego kijem. 
xi. Kiedy wszyscy gracze z pola znajda ̨ się na pozycjach do wznowienia nie moga ̨ ich zmieniac ́. 
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ARTYKUŁ 59 – NIEPRAWIDŁOWE WZNOWIENIE 
vi. Jeśli gracz z pola wygrał wznowienie poprzez kopnięcie krążka do współpartnera, 
akcja meczowa będzie zatrzymana, a wznowienie zostanie powtórzone. Gracz z pola
drużyny zawiniającej biorący udział we wznowieniu musi zostać zastąpiony. 

vii. Kiedy wznowienie zostało wygrane poprzez podanie ręką, gra zostanie zatrzymana i
wznowienie powtórzone, a gracz z pola drużyny, która popełniła podanie ręką musi
zostać zastąpiony. Jeśli gracz z pola poda ręką krążek podczas wznowienia i w 
posiadanie krążka wejdzie drużyna przeciwna, gra będzie kontynuowana. Dowolny
sędzia na lodzie może podjąć te ̨ decyzje ̨. 

ix. Nie można wygrać wznowienia poprzez uderzenie lub dotknięcie ręką krążka
znajdującego sie ̨ w powietrzu zaraz po upuszczeniu go przez sędziego na lodzie. 

x. Jeżeli łyżwa gracza z pola nieuczestniczącego we wznowieniu przekracza linie przed
rzuceniem krążka podczas wznowienia, będzie to traktowane jako naruszenie procedury
wznowienia. 

xi. Jakikolwiek kontakt z przeciwnikiem lub jego kijem przed rzuceniem krążka przy
wznowieniu, będzie traktowany jako naruszenie procedury wznowienia. 
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OPUSZCZANIE TERCJI PO WZNOWIENIU

» obserwacja prawidłowości wznowienia

» bezpieczeństwo

» unikanie kontaktów z graczami i krążkiem

» wyjazd dostosowany do sytuacji meczowej
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POZYCJONOWANIE PRZY LINII NIEBIESKIEJ
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POZYCJA SĘDZIEGO LINIOWEGO

» dostosowana do sytuacji meczowej

» „linesman” - człowiek od linii

» zawsze na właściwej linii (pozycja zasadnicza)

» maksymalnie 1.5-2m przed/za linią niebieską

» pozycja sędziego liniowego ma mu zapewniać najlepszą
widoczność i tym samym ocenę sytuacji

» unikanie kontaktów z graczami na lodzie

» bezpieczeństwo

» przewidywanie

» współpraca z partnerem

» przy spalonym zapobieganie kontaktów graczy

» siadanie na bandzie
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UWOLNIENIE - POZYCJONOWANIE SĘDZIÓW LINIOWYCH
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UWOLNIENIE - POZYCJONOWANIE SĘDZIÓW LINIOWYCH

» przewidywanie sytuacji uwolnienia

» podążanie za krążkiem

» pokrycie pozycji partnera

» zapobieganie kontaktów graczy po oznajmieniu uwolnienia

» opuszczanie tercji obronnej
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PYTANIA?



W HOKEJU NAJWAŻNIEJSZA JEST ZABAWA :)



POWODZENIA W SEZONIE 2018/2019

Wiktor Zień


