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PROCEDURY POMIARU SPRZETU BRAMKARSKIEGO
POLSKA LIGA HOKEJA SEZON 2007/2008
ART. 260 Pomiar Sprzetu
a) Sedzia w dowolnym momencie meczu, wedlug wlasnego uznania,
moze dokonac pomiaru dowolnego elementu sprzetu zawodnika.
b) Kapitan druzyny moze zazadac od Sedziego dokonania pomiaru
sprzetu przeciwnika, który w jego opinii jest nieprawidlowy. Sedzia
musi dokonac pomiaru na zadanie, jednakze zaden gol nie moze
byc anulowany w rezultacie jakiegokolwiek pomiaru.
- Jesli zgloszenie nieprawidlowego sprzetu jest bezpodstawne,
zglaszajaca druzyna zostanie ukarana.
Kara Mniejsza techniczna (patrz przepis 555)
- Jesli pomiar sprzetu wykazal, ze sprzet jest nieprawidlowy, winny
zawodnik zostanie ukarany.
Kara Mniejsza (patrz przepis 555)
- W kazdej przerwie mozna dokonac tylko jednego pomiaru sprzetu.
Pomiaru sprzetu bramkarza (z wyjatkiem kija), mozna dokonac tylko po zakonczeniu tercji
w przerwie.

W mysl przepisów gry w hokeja na lodzie, pomiaru sprzetu bramkarza (z wylaczeniem kija)
dokonuje sie podczas przerwy miedzy tercjami, tzn. w przerwie miedzy pierwsza ,a druga tercja
oraz miedzy druga i trzecia tercja meczu.
Pomiaru nie dokonuje sie po zakonczeniu meczu (trzeciej tercji), w przerwie poprzedzajacej
dogrywke oraz przed i po wykonaniu serii rzutów karnych rozstrzygajacych mecz
(po dogrywce).

Zgodnie z w/w przepisem oraz interpretacjami IIHF sedzia glówny dokonuje tylko jednego
pomiaru wyposazenia bramkarza w przerwie miedzy tercjami.
Procedura pomiaru sprzetu bramkarza przebiega nastepujaco:
1. Kapitan druzyny, która zglasza nielegalny sprzet bramkarza druzyny przeciwnej
zglasza ten fakt sedziemu glównemu przed zakonczeniem tercji (pierwszej, drugiej) w
trakcie jej trwania.
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2. Kapitan zglaszajacy musi dokladnie okreslic sedziemu glównemu, jaki element
wyposazenia bramkarza druzyny przeciwnej kwestionuje i co ma podlegac pomiarowi
(parkany, odbijaczka, rak, spodnie, bluza, kamizelka).
3. Sedzia glówny bezposrednio po tym fakcie informuje druzyne, bramkarza co do
którego zglaszane sa watpliwosci sprzetowe, ze w przerwie zostanie dokonamy pomiar
jego wyposazenia (jednego elementu).
4. Bramkarz zobowiazany jest do bezzwlocznego stawienia sie w pokoju sedziów
glównych gdzie zostanie przeprowadzony pomiar (zostaje on odprowadzony przez
sedziego glównego badz sedziów liniowych bezposrednio z tafli lodowiska do pokoju
sedziów).
5. Pomiar jest dokonywany w obecnosci obserwatora PZHL (jezeli zostal taki
wyznaczony na mecz).
6. Podczas pomiaru bramkarz nie opuszcza pokoju sedziów, poniewaz niektórych
pomiarów dokonuje sie na bramkarzu. Dotyczy to pomiaru parkanów i spodni
(ochraniaczy spodni).
7. Pomiar obejmuje wszystkie wymiary danego wyposazenia tzn. dlugosc, wysokosc,
szerokosc grubosc oraz w niektórych przypadkach jego dopasowanie do ciala
bramkarza (np. ochraniacz lydki parkanu, ochraniacz uda spodni)
8. Kierownik druzyny zglaszajacej pomiar oraz kierownik druzyny, której bramkarz
zostaje poddany procedurze pomiaru wyposazenia przebywaja podczas pomiaru na
zewnatrz pokoju sedziów.
9. Jezeli sprzet okaze sie zgodny z przepisami na druzyne zglaszajaca nieprawidlowosci
zostaje nalozona kara techniczna 2min. zgodnie z art. 260 i art. 555 przepisów gry
hokeja.
10. Jezeli sprzet okaze sie nieprawidlowy na zawiniajaca druzyne zostaje nalozona kara 2’
zgodnie z art. 260 i art. 555 przepisów hokeja.
11. Zarówno kare wymieniona w punkcie 9 i 10 odsiadywac moze kazdy zawodnik
(grajacy badz rezerwowy).
12. Jezeli wyposazenie bramkarza jest legalne (prawidlowe) zostaje ono natychmiast
zwróconei bramkarz udaje sie do swojej szatni.

13. Jezeli sprzet jest nielegalny (nieprawidlowy) zostaje on zdeponowany do konca meczu
w pokoju sedziów, a po jego zakonczeniu bezzwlocznie wydany kierownikowi
druzyny.
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