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DEFINICJE - ODBICIE / SKIEROWANIE

•nowa definicja

ODBICIE / SKIEROWANIE – Odbity krążek to przypadkowo
przemieszczający się krążek po kontakcie z ciałem gracza z
pola, jego kijem lub łyżwą. Skierowany krążek to krążek
przemieszczający się w zamierzonym kierunku po kontakcie
z ciałem gracza z pola, jego kijem lub łyżwą.

•występuje np. w Artykule 55 ii. lub 55 iii.
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DEFINICJE - BRAMKA / KONSTRUKCJA BRAMKI

•nowa definicja

BRAMKA/KONSTRUKCJA BRAMKI – Konstrukcja bramki to
jedynie trzy czerwone elementy, stanowiące płaszczyznę
bramki – dwa słupki i poprzeczka. Bramka składa sie ̨ z całej
jednostki, zarówno konstrukcji bramki, siatki oraz podstawy
znajdującej sie ̨ za linią bramkowa ̨.

• występuje np. w Artykule 57 iv.
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LINIA BRAMKOWA

» Zmiana terminologii - wcześniej linia uwolnienia, obecnie
linia bramkowa
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ARTYKUŁ 31 – OCHRANIACZE (OCHRONA) TWARZY 

•Przepisy 2014-2018

viii. Gracz z pola, którego osłona pleksiglasowa twarzy lub krata pękła

lub została złamana może dokończyc ́ swoja ̨ zmiane ̨, ale po opuszczeniu

lodu musi naprawic ́ lub wymienic ́ uszkodzony ochraniacz twarzy, zanim

zostanie dopuszczony do powrotu na lód. 

•Przepisy 2018-2022

viii. Gracz z pola, którego osłona pleksiglasowa twarzy lub krata pękła lub

została złamana podczas akcji meczowej musi opuścic ́ lód natychmiast. 
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ARTYKUŁ 33 – RĘKAWICE 

•nowy przepis

iii. Rękawice muszą być całe i nie można manipulowac ́ ich

konstrukcja ̨, aby uzyskać jakąkolwiek przewage ̨ (np. poprzez

wycięcie ochraniacza na dłoniach).
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ARTYKUŁ 53 – OKREŚLENIE MIEJSCA WZNOWIENIA/NAŁOŻONE KARY 

Przepisy 2014-2018
v. Jeśli atakujący gracz otrzymał karę za niesportowe
zachowanie lub kare ̨ meczu za niesportowe
zachowanie w swojej strefie ataku, wynikające z 
tego wznowienie nastąpi na punkcie wznowień 
najbliżej miejsca, gdzie gra została przerwana. 

Przepisy 2018-2022
iii. Jeśli gracz zostaje ukarany kara ̨ za niesportowe
zachowanie lub kara ̨ meczu za niesportowe
zachowanie, wynikające z tego wznowienie nastąpi
w strefie obronnej ukaranej drużyny.
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ARTYKUŁ 53 – OKREŚLENIE MIEJSCA WZNOWIENIA/NAŁOŻONE KARY 

Przepisy 2014-2018

iii. Jeśli kara ma zostać nałożona na obydwie drużyny podczas

tej samej przerwy w grze, ale z różnych przypadków i z 

różnych przyczyn, wznowienie nastąpi w strefie obronnej

drużyny, która jako ostatnia popełniła faul.

Przepisy 2018-2022

iv. Jeśli kara ma zostać nałożona na obydwie drużyny podczas

tej samej przerwy w grze, ale z różnych przyczyn, wznowienie

nastąpi w strefie obronnej drużyny, która jako ostatnia

popełniła faul.
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ARTYKUŁ 57 – OKREŚLANIE MIEJSCA WZNOWIENIA/STREFA ATAKU

Przepisy 2014-2018
iv. Jeśli gracz z pola wykonuje strzał na bramke ̨, z 
jakiegokolwiek miejsca na lodzie, i krążek, bez odbicia, uderza
jakąkolwiek częśc ́ konstrukcji bramki i wychodzi poza gre ̨, 
wynikające z tego wznowienie nastąpi na punkcie wznowien ́ 
w strefie ataku, najbliżej miejsca skąd oddano strzał. 

Przepisy 2018-2022
iv. Jeśli gracz z pola drużyny atakującej wykonuje strzał na
bramke ̨, z jakiegokolwiek miejsca na lodzie, i krążek, bez 
odbicia, uderza jakąkolwiek częśc ́ konstrukcji bramki i
wychodzi poza gre ̨, wynikające z tego wznowienie nastąpi na
punkcie wznowien ́ w strefie ataku, najbliżej miejsca skąd
oddano strzał.
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ARTYKUŁ 57 – OKREŚLANIE MIEJSCA WZNOWIENIA/STREFA ATAKU

Przepisy 2014-2018
viii. Istnieja ̨ cztery przypadki, kiedy zatrzymanie gry następuje
w strefie ataku, ale wynikające z tego wznowienie następuje
poza strefa ̨ ataku: 
4. Kiedy atakujący gracz z pola znajduje sie ̨ w polu
bramkowym. 

Przepisy 2018-2022
viii. Istnieja ̨ cztery przypadki, kiedy zatrzymanie gry następuje
w strefie ataku, ale wynikające z tego wznowienie następuje
na zewnątrz strefy ataku: 

4. Kiedy atakujący gracz z pola znajduje sie ̨ w polu
bramkowym z własnej woli.
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ARTYKUŁ 58 – PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WZNOWIEŃ 
i. Sędzia na lodzie musi rzucić krążek tylko na jednym z dziewięciu wyznaczonych
punktów wznowien ́.
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 muszą byc ́ ustawione wewnątrz
każdego z oznaczeń punktu wznowień (podwójne ‚L’) oraz gracze nie mogą wkraczac ́ 
jakąkolwiek częścią 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 ́ sie ̨ 
wewnątrz okręgu pod warunkiem, że nie mają 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 ̨ sie ̨ na pozycjach do wznowienia nie mogą ich
zmieniac ́. 
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ARTYKUŁ 59 – NIEPRAWIDŁOWE WZNOWIENIE 

i. Jeśli jeden lub obaj gracze z pola biorący udział we wznowieniu nie zajmuja ̨ natychmiast

właściwej dla siebie pozycji, w momencie gdy musza ̨ to zrobic ́, sędzia na lodzie może

jednego lub obydwu zastąpić na wznowieniu współpartnerem znajdującym się na lodzie. 

ii. Gdy nastąpiła wymiana, sędzia liniowy powiadomi zmieniającego gracza, że drugie

naruszenie będzie skutkowało kara ̨ mniejsza ̨ techniczna ̨ za opóźnianie gry. 

v. Zmiana graczy po nieprawidłowym wznowieniu jest niedozwolona do czasu, gdy

wznowienie zostanie przeprowadzone prawidłowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy nałożona

zostanie kara, która ma wpływ na stan liczebny którejkolwiek z drużyn. 

(poprzednio iv. Zmiana graczy po nieprawidłowym wznowieniu jest niedozwolona do czasu, 

gdy wznowienie zostanie przeprowadzone prawidłowo i akcja meczowa rozpoczęta z 

wyjątkiem sytuacji, gdy nałożona zostanie kara, która ma wpływ na stan liczebny

którejkolwiek z drużyn.)

x. Jeżeli łyżwa gracza z pola nieuczestniczącego we wznowieniu przekracza linie przed

rzuceniem krążka podczas wznowienia, będzie to traktowane jako naruszenie procedury

wznowienia.

xii. Jeżeli tablica wyników/zegar czasu został uruchomiony podczas nieprawidłowego

wznowienia, utracony czas musi zostac ́ dodany do czasu gry, zanim wznowienie zostanie

powtórzone.
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ARTYKUŁ 64 – PRZESZKADZANIE PRZEZ WIDZÓW 

Przepisy 2014-2018

ii. W sytuacji, gdy widzowie rzucaja ̨ przedmioty na lód, 

zakłócając przebieg meczu, gra zostanie zatrzymana, a 

wynikające z tego wznowienie nastąpi na punkcie wznowien ́ 

najbliższym miejsca przerwania gry. 

Przepisy 2018-2022

ii. W sytuacji, gdy widzowie rzucaja ̨ przedmioty na lód, 

zakłócając przebieg meczu, sędziowie na lodzie przerwą gre ̨, 

a wynikające z tego wznowienie nastąpi na punkcie

wznowien ́ najbliższym miejsca przerwania gry. 
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ARTYKUŁ 65 – UWOLNIENIE/HYBRYDOWE UWOLNIENIE

• dodanie zwrotu „ale nie pomiędzy słupkami bramki”

i. Jeżeli jakikolwiek gracz drużyny, w równej lub większej liczbie

graczy, wystrzeliwuje krążek w jakikolwiek sposób (kijem, 

rękawicą, łyżwą, ciałem) ze swojej połowy lodu poza linie ̨ 

bramkową drużyny przeciwnej (ale nie pomiędzy słupkami

bramki) - włączając w to odbicie od band lub szyb ochronnych -

bez dotknięcia krążka przez jakiegokolwiek gracza, którejkolwiek

drużyny na połowie ataku, zanim krążek przekroczy linię 

bramkową (ale nie pomiędzy słupkami bramki), zaistnieje

uwolnienie.

i następne
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ARTYKUŁ 66 – UWOLNIENIE/SPECYFIKA GRY

x. Jeżeli drużyna broniąca wystrzeliwuje

krążek w momencie, gdy drużyna

atakująca znajduje sie ̨ w sytuacji

odłożonego spalonego, uwolnienie zostanie

oznajmione.
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ARTYKUŁ 74 – PODANIE RĘKĄ 

Przepisy 2014-2018

i. Gracz nie może złapać krążka dłonią i poruszac ́ sie ̨ z nim w celu uniknięcia ataku

przeciwnika bądź utrzymania krążka w posiadaniu. 

iv. Jeśli gracz z pola w swojej strefie obronnej celowo kieruje krążek rękawicą lub ramieniem

do współpartnera lub doprowadza do uzyskania przez swoja ̨ drużynę przewagi terytorialnej

w jakiejkolwiek strefie innej niz ̇ strefa obronna, gra zostanie przerwana i wynikające z tego

wznowienie nastąpi na punkcie wznowien ́ w strefie obronnej najbliżej miejsca, skąd

nastąpiło podanie ręką. 

Przepisy 2018-2022 

i. Gracz z pola nie może podać lub skierowac ́ krążka do współpartnera ręką poza strefę 

obronna ̨. Nie może on również złapać krążka dłonią i poruszac ́ sie ̨ z nim w celu uniknięcia

ataku przeciwnika bądź utrzymania krążka w posiadaniu. 

iv. Jeśli gracz z pola w swojej strefie obronnej kieruje krążek ręką lub ramieniem do 

współpartnera lub doprowadza do uzyskania przez swoja ̨ drużynę przewagi terytorialnej w 

jakiejkolwiek strefie innej niz ̇ strefa obronna w wyniku zagrania krążka ręką lub

ramieniem, gra zostanie przerwana, a wynikające z tego wznowienie nastąpi na punkcie

wznowien ́ w strefie obronnej w najbliższym miejscu, skąd nastąpiło podanie ręką. 
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ARTYKUŁ 80 – WZNOWIENIA PO SPALONYM 

ii. Jeżeli sędzia liniowy popełnił błąd przy ocenie

spalonego i zatrzymał grę, wznowienie nastąpi na

tym samym punkcie wznowien ́, jak gdyby decyzja

o spalonym była prawidłowa.
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ARTYKUŁ 93 – ZMIANA GRACZY PO UWOLNIENIU 

iv. Drużyna może dokonać zmiany gracza jedynie w poniższych

sytuacjach:

1. Zmiana bramkarza, który wcześniej został zastąpiony przez

dodatkowego zawodnika z pola;

2. Aby zmienic ́ kontuzjowanego gracza;

3. Jeżeli jakakolwiek drużyna otrzymuje karę, która powoduje ̨ 

przewage ̨ liczebna ̨ graczy na lodzie, drużyna dokonująca

uwolnienia może przeprowadzić zmiane ̨ graczy, lecz wznowienie

gry nastąpi w strefie obronnej drużyny otrzymującej karę.

4. Aby zastąpić zawodnika, który ma uszkodzony sprzęt (np. 

uszkodzona ̨ krate ̨, pleksę lub ostrze łyżwy). 
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ARTYKUŁ 129 – OPÓŹNIANIE GRY/POPRAWIANIE SPRZĘTU 

i. Gracz, który zatrzymuje grę lub opóźnia

rozpoczęcie gry, aby naprawić lub poprawić swój

sprzęt będzie ukarany kara ̨ mniejszą. 

ii. Gracz musi nosic ́ cały sprzęt ochronny ukryty, 

za wyjątkiem rękawic, kasku i parkanów

bramkarskich. Niezastosowanie sie ̨ do tego

przepisu skutkuje nałożeniem kary mniejszej.

iii. Gracz, który nie przestrzega przepisów

określonych w artykule 40-vi, po otrzymaniu

ostrzeżenia, zostanie ukarany kara ̨ mniejsza ̨. 
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ARTYKUŁ 136 – OPÓŹNIANIE GRY/ZMIANA PO DOKONANIU UWOLNIENIA

iii. Jeśli gracz z pola drużyny broniącej,

który celowo doprowadzi do

nieprawidłowego przebiegu wznowienia po

odgwizdaniu uwolnienia, opóźniając grę,

sędzia główny ostrzeże drużynę zawiniającą

poprzez kontakt z ławką graczy. Drugie

naruszenie tego przepisu w trakcie meczu

spowoduje nałożenie kary mniejszej

technicznej za opóźnianie gry.
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ARTYKUŁ 155 – GRA BEZ KASKU

i. Gracz z pola, któremu spadł z głowy kask podczas akcji meczowej i

który nie udaje się natychmiast na swoja ̨ ławkę graczy zostanie ukarany

kara ̨ mniejszą.

ii. Jako niebezpieczny sprzęt traktowana jest także pęknięta lub

uszkodzona krata lub osłona pleksiglasowa twarzy. Gracz z pola, 

którego krata lub osłona pleksiglasowa twarzy pęknie lub się złamie

podczas gry musi natychmiast opuścić taflę. Jeśli gracz z pola tego nie

uczyni, sędzia główny ostrzeże jego drużynę, a każdy następny gracz

tej drużyny używający nielegalnego lub niebezpiecznego wyposażenia

zostanie ukarany kara ̨ za niesportowe zachowanie.

iii. Jeśli pasek podbródkowy gracza z pola odepnie się podczas

toczącej się gry, ale kask pozostanie na głowie, zawodnik ten może

kontynuowac ́ grę do przerwy w grze lub do momentu opuszczenia tafli

lodowej.
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ARTYKUŁ 177 – PROCEDURA RZUTU KARNEGO/WYKONYWANIE 

ii. Sędzia główny umieszcza krążek na środkowym punkcie

wznowien ́.



PYTANIA?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

POWODZENIA W SEZONIE 2018/2019

Wiktor Zień


