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ARTYKUŁ 65 – UWOLNIENIE/MIESZANE
(HYBRYDOWE) UWOLNIENIE
i. Jeżeli jakikolwiek gracz drużyny równej lub
większej liczebnie w stosunku do drużyny
przeciwnej wystrzela, uderza lub odbija krążek
kijem, rękawicą, łyżwą, ciałem po lodzie
uwzględniając odbicie od band, szyb ochronnych
ze swojej własnej połowy lodowiska poza linię
uwolnienia przeciwnika bez kontaktu krążka z
jakimkolwiek graczem na połowie ataku,
właściwy sędzia przerywa grę oznajmiając
uwolnienie
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ARTYKUŁ 65 – UWOLNIENIE/MIESZANE
(HYBRYDOWE) UWOLNIENIE
ii. Sędzia liniowy musi podjąć dwie decyzje, które
wynikają z przepisów dotyczących mieszanego
(hybrydowego) uwolnienia. Po pierwsze musi
określić, czy krążek wybity przez gracza z własnej
połowy, przekroczy linię uwolnienia. Po drugie
musi określić, który gracz broniący, czy atakujący
może, jako pierwszy przejąć krążek
iii. Ta druga decyzja musi zostać podjęta nie
później niż w chwili, gdy pierwszy z graczy
osiągnie wyobrażalną linię punktów wznowień w
strefie końcowej. Pozycja łyżew graczy jest
czynnikiem decydującym.
Decyzja ta może zostać podjęta wcześniej, tj.
przed wyobrażalną linią punktów wznowień w

strefie końcowej.
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ARTYKUŁ 65 – UWOLNIENIE/MIESZANE
(HYBRYDOWE) UWOLNIENIE

iv. Jeśli wystrzelony krążek przecina linie
uwolnienia i odbija się, lub poruszając się wzdłuż
bandy wraca z powrotem w kierunku środka
lodowiska, sędzia liniowy musi określić, który
gracz ma szansę, jako pierwszy przejąć krążek.
W tym wypadku, decydującym czynnikiem nie są
punkty wznowień w strefie końcowej, ale sam
krążek.
v. Jeśli nie ma „wyścigu” do krążka, uwolnienie
nie zostanie oznajmione, do momentu, aż gracz
broniący nie przekroczy linii niebieskiej w swojej
strefie obronnej, a krążek nie przekroczy linii
uwolnień.
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ARTYKUŁ 65 – UWOLNIENIE/MIESZANE
(HYBRYDOWE) UWOLNIENIE
vi. Jeśli gracze „ścigający się” do krążka są blisko
siebie i trudno jest określić, który z graczy będzie
tym, który jako pierwszy może przejąć krążek,
oznajmione zostanie uwolnienie.
vii. Podczas sytuacji uwolnienia, gdy gra została
zatrzymana, surowo muszą być egzekwowane
przepisy dotyczące możliwych do uniknięcia
kontaktów fizycznych.
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ARTYKUŁ 65 – UWOLNIENIE/MIESZANE
(HYBRYDOWE) UWOLNIENIE

viii. Podczas sytuacji uwolnienia, gdy uwolnienie
zostało anulowane, ponieważ gracz atakujący
uzyskał przewagę pozycyjną, gracze muszą
rywalizować zgodnie z przepisami odnoszącymi
się do kontaktów fizycznych (gra ciałem).
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ARTYKUŁ 66 – UWOLNIENIE/SPECYFIKA GRY
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Jeśli ma miejsce jedna z poniższych sytuacji,
uwolnienie nie zostanie oznajmione:
1. Jeśli krążek jest uwalniany/wystrzeliwany
bezpośrednio przez gracza uczestniczącego we
wznowieniu;
2. Jeśli gracz drużyny przeciwnej, z wyjątkiem
bramkarza, może zagrać krążek zanim ten
przekroczy linię uwolnienia łącznie z graczami,
którzy zwalniają jazdę gwarantując przekroczenie
przez krążek linii uwolnienia lub którzy udają
szybką jazdę nie czynią odpowiedniego wysiłku,
aby przejąć krążek zanim ten przekroczy linię
uwolnienia;
3. Jeśli gracz dokonuje zmiany graczy i udając się
na ławkę graczy zamiast zagrać, ignoruje krążek,
także w przypadku, aby uniknąć kary za
nadmierną liczbę graczy lub z jakiegokolwiek
innego powodu;

ARTYKUŁ 66 – UWOLNIENIE/SPECYFIKA GRY
Jeśli ma miejsce jedna z poniższych sytuacji,
uwolnienie nie zostanie oznajmione:
4. Jeśli krążek dotyka jakiejkolwiek części ciała
lub sprzętu przeciwnika od momentu, gdy został
wystrzelony do chwili, kiedy przekracza linię
uwolnienia;
5. Jeśli bramkarz opuszcza swoje pole bramkowe
podczas sygnalizacji uwolnienia lub jest poza
swoim polem bramkowym i porusza się w
kierunku krążka;
6. Jeśli krążek uderza słupek lub poprzeczkę
bramki i przekracza linię uwolnienia.
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ARTYKUŁ 205 – UWOLNIENIE A BRAMKARZ
i. Jeśli bramkarz opuszcza swoje pole bramkowe
lub znajduje się poza polem bramkowym, kiedy
sygnalizowane jest uwolnienie, i porusza się w
kierunku krążka, uwolnienie zostanie anulowane,
nawet, jeśli następnie bramkarz wróci do swojego
pola bramkowego.
ii. Jeśli bramkarz znajduje się poza polem
bramkowym, kiedy krążek jest wystrzelony na
uwolnienie i sędzia rozpoczyna sygnalizację
uwolnienia, sytuacja będzie rozpatrywana, jako
potencjalne uwolnienie, jeśli bramkarz zaczyna
natychmiast wracać do swojego pola
bramkowego.
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ARTYKUŁ 205 – UWOLNIENIE A BRAMKARZ

iii. Jeśli bramkarz znajduje się poza polem
bramkowym, kiedy krążek jest wystrzelony na
uwolnienie i sędzia rozpoczyna sygnalizację
uwolnienia, uwolnienie zostanie anulowane, gdy
bramkarz nie próbuje wracać natychmiast do
swojego pola bramkowego
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ARTYKUŁ 205 – UWOLNIENIE A BRAMKARZ
iv. Jeśli bramkarz jedzie w kierunku swojej ławki
graczy podczas toczącej się gry i sygnalizowane
jest uwolnienie, uwolnienie zostanie oznajmione,
gdy bramkarz nie podejmuje żadnych prób
zagrania krążka, kontynuuje jazdę na swoją
ławkę graczy lub wraca bezpośrednio do swojego
pola bramkowego.
v. Jeśli bramkarz jedzie w kierunku swojej ławki
graczy podczas toczącej się gry i sygnalizowane
jest uwolnienie, uwolnienie zostanie anulowane,
gdy bramkarza zagra krążek lub będzie
podejmował próby jego zagrania.
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HYBRYDOWE UWOLNIENIE
OFICJALNA PREZENTACJA IIHF
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HYBRYDOWE UWOLNIENIE
OFICJALNA PREZENTACJA IIHF

https://www.youtube.com/watch?v=nZUH6V70jgk
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