
SEKCJA 11 – RZUT KARNY I PRZYZNANIE BRAMKI 

CHARAKTERYSTYKA- W sytuacjach, gdy bramkarz znajduje się na lodzie i jakikolwiek gracz drużyny 
broniącej w niedozwolony sposób pozbawia przeciwnika szansy zdobycia bramki, sędzia główny, 
jako opcję, może przyznać rzut karny drużynie przeciwnej. W sytuacjach, kiedy bramkarz został 
odwołany z lodu i jakikolwiek gracz drużyny broniącej w niedozwolony sposób pozbawia 
przeciwnika szansy zdobycia bramki sędzia główny, jako opcję, może przyznać bramkę drużynie 
przeciwnej. 

Intencją tego przepisu jest przywrócenie szansy strzelenia bramki, która została zminimalizowana 
przez faul z tyłu przez przeciwnika lub przez oczywiste naruszenie przepisów w wyniku, którego 
taka szansa strzelenia bramki została utracona. 

 

ARTYKUŁ 170 – RZUT KARNY KARNE/ROZSTRZYGAJĄCA SERIA RZUTÓW KARNYCH 

i. Wykonywanie rzutu karnego i rozstrzygającej serii rzutów karnych traktowane jest, jako część 
meczu. Jakiekolwiek kary, które normalnie są nakładane na graczy podczas, gry stosuje się 
również podczas wykonywania rzutu karnego lub rozstrzygającej serii rzutów karnych. 

ARTYKUŁ 171 – PRZYZNANIE RZUTU KARNEGO/KONTRATAK 

ii. Jeśli atakujący gracz z pola, będący w sytuacji kontrataku, jest faulowany przez przeciwnika z 
tyłu lub przez bramkarza, atakującemu graczowi z pola przyznany zostanie rzut karny. 

iii. Jeśli gracz z pola utraci krążek lub utraci kontrolę nad krążkiem, po tym jak został sfaulowany, 
sędzia główny zatrzyma grę i przyzna rzut karny. 

iv. Jeśli gracz z pola pomimo faulu wciąż utrzymuje kontrolę nad krążkiem, sędzia główny opóźni 
odgwizdanie przewinienia i pozwoli graczowi z pola na dokończenie akcji. 

v. Jeśli faulowany gracz z pola strzelił bramkę, rzut karny zostanie anulowany. Jeśli za to 
przewinienie nałożona miała być kara mniejsza, również ta kara zostanie anulowana, ale jeśli 
za przewinienie nałożona miała być kara za niesportowe zachowanie się, kara większa plus 
automatycznie kara meczu za niesportowe zachowanie się lub kara meczu kara będzie 
nałożona. 

vi. Jeśli w trakcie sygnalizacji rzutu karnego przed zatrzymaniem gry powodowanym zdobyciem 
bramki lub podyktowaniem rzutu karnego zawiniająca drużyna popełnia kolejny faul, kara 
wynikająca z tego przewinienia zostanie nałożona bez względu na rezultat rzutu karnego. 

vii. Jeśli faul wydarzy się w końcowej części gry (tercji lub dogrywki) i czas upłynie zanim sędzia 
główny przyzna rzut karny, rzut karny zostanie wykonany mimo upływu czasu. 

 

ARTYKUŁ 172 – PRZYZNANIE RZUTU KARNEGO/PRZESZKADZANIE, RZUCANIE PRZEDMIOTÓW 

i. Jeśli gracz lub oficjel drużyny strzela lub rzuca kija lub jego część złamanego kija, część 
wyposażenia lub jakikolwiek przedmiot w kierunku krążka lub gracza prowadzącego krążek, 
kiedy akcja ma miejsce w strefie obronnej gracza popełniającego wykroczenie, sędzia główny 
przyzna rzut karny. 



ii. Jeśli gracz lub jakikolwiek oficjel drużyny nielegalnie wejdzie na taflę z ławki graczy lub innego 
miejsca lodowiska i w ten sposób przeszkodzi atakującemu graczowi z pola, będącemu w 
sytuacji kontrataku, sędzia główny przyzna przeciwnej drużynie rzut karny. 

iii. Jeśli gracz lub oficjel drużyny rzuca lub strzela kijem, jego częścią lub jakimkolwiek innym 
przedmiotem, lub kieruje (jakąkolwiek częścią ciała) kij, jego część lub jakikolwiek inny 
przedmiot w kierunku krążka lub gracza posiadającego krążek, który jest w sytuacji 
kontrataku, sędzia główny przyzna przeciwnej drużynie rzut karny. 

iv. Jeśli gracz na lodzie rzuca lub kieruje kij, jego część lub jakikolwiek przedmiot w kierunku 
krążka lub gracza posiadającego krążek, w swojej strefie obronnej, sędzia główny przyzna 
przeciwnej drużynie rzut karny. 

v. Jeśli gracz lub oficjel drużyny, będący na ławce graczy lub ławce kar, rzuca lub strzela kijem, 
jego częścią lub jakimkolwiek innym przedmiotem w kierunku krążka lub gracza 
posiadającego krążek, w swojej strefie obronnej, sędzia główny przyzna przeciwnej drużynie 
rzut karny. 

 

ARTYKUŁ 173 – PRZYZNANIE RZUTU KARNEGO/OSTATNIE DWIE MINUTY REGULARNEGO CZASU 
GRY LUB DOGRYWKI 

i. Jeśli gracz celowo przesuwa swoją bramkę z jej normalnej pozycji podczas ostatnich dwóch 
minut regularnego czasu gry lub kiedykolwiek w dogrywce, sędzia główny przyzna przeciwnej 
drużynie rzut karny. 

ii. Jeśli podczas ostatnich dwóch minut regularnego czasu gry lub kiedykolwiek w dogrywce, 
drużyna celowo dokonuje nielegalnej wymiany graczy powodując nadmierną ilość graczy na 
lodzie, przeciwnikowi przyznany zostanie rzut karny. 

iii. Celowa nielegalna wymiana ma miejsce wtedy, gdy zespół wysyła dodatkowego gracza na 
taflę podczas akcji na lodzie, celem zdobycia przewagi, spowodowania zatrzymania gry lub 
zapobieżeniu utraty bramki.  

iv. Nieprawidłowa wymiana graczy podczas gry nie będzie rozpatrywana, jako celowa nielegalna 
wymiana graczy i będzie ukarana karą mniejszą techniczną chyba, że wynikała z taktyki 
opisanej w art. 173-iii. 

v. Jeśli kapitan drużyny, która gra w podwójnym osłabieniu w ostatnich dwóch minutach 
regularnego czasu gry lub kiedykolwiek w dogrywce, prosi o pomiar wyposażenia, które 
okazuje się prawidłowe, sędzia główny przyzna rzut karny drużynie, której dokonano pomiaru 
wyposażenia. 

 

ARTYKUŁ 174 – PRZYZNANIE RZUTU KARNEGO/GRACZ PRZESUWA BRAMKĘ 

i. Jeśli gracz celowo przesuwa swoją bramkę z jej normalnej pozycji, gdy atakujący gracz z pola 
jest w sytuacji kontrataku, sędzia główny przyzna przeciwnej drużynie rzut karny. 

 

 

 



ARTYKUŁ 175 – PRZYZNANIE RZUTU KARNEGO/GRACZ Z POLA PRZYKRYWA KRĄŻEK 

i. Jeśli gracz z pola upada na krążek, przytrzymuje lub zagarnia go pod swoje ciało, ukrywa w 
rękach lub podnosi ręką krążek z lodu, gdy ten znajduje się w jego polu bramkowym, sędzia 
główny przyzna przeciwnej drużynie rzut karny. 

 
 
ARTYKUŁ 176 – PROCEDURA RZUTU KARNEGO/ DEFINICJE/OKREŚLENIA 

i. W przypadku, gdy gracz z pola jest faulowany w sposób, uzasadniający nałożenie rzutu 
karnego, faulowany gracz z pola musi wykonać rzut karny. Jeśli jest kontuzjowany i niezdolny 
do jego wykonania, jakikolwiek nieukarany gracz z pola, który był na lodzie w momencie 
popełnienia przewinienia, może wykonać nałożony rzut karny. 

ii. Na potrzeby procedury rzutu karnego „kontuzjowany gracz” oznacza, że lekarz drużyny musi 
potwierdzić sędziemu głównemu, że gracz z pola nie jest fizycznie w stanie wykonać rzutu 
karnego. Jeśli w opinii sędziego głównego, gracz z pola udaje kontuzję, odpowiednie władze 
mogą nałożyć dodatkowe kary na gracza z pola i /lub trenera. 

iii. W przypadku, gdy faulowany gracz z pola jest nieidentyfikowany, trener drużyny wykonującej 
rzut karny może wyznaczyć jakiegokolwiek gracza z pola, który był na lodzie w momencie 
popełnienia przewinienia i nie jest ukarany, do wykonania rzutu karnego.  

iv. Jeśli przyznano rzut karny za przewinienie inne niż faul przeciwko konkretnemu graczowi z 
pola, trener drużyny wykonującej rzut karny może wyznaczyć jakiegokolwiek gracza z pola, 
który był na lodzie w momencie popełnienia przewinienia i nie jest ukarany, do wykonania 
rzutu karnego. 

v. Trenerowi broniącej drużyny zezwala się zmienić bramkarza przed wykonaniem rzutu 
karnego, ale wchodzący bramkarz nie może przeprowadzić jakiejkolwiek rozgrzewki. 

vi. Jeśli dwa rzuty karne dla tej samej drużyny zostały przyznane w tej samej przerwie w grze (za 
dwa różne przewinienia), tylko jedna bramka może zostać zdobyta z rzutu karnego. Jeśli 
pierwszy z rzutów karnych zakończy się zdobyciem bramki, drugi rzut karny jest 
automatycznie anulowany, ale odpowiednia kara za drugie przewinienie zostanie nałożona. 
Jeśli pierwszy z rzut karny nie zakończył się zdobyciem bramki, drugi rzut karny wykonywany 
jest zgodnie z procedurą. O kolejności rzutów karnych decyduje kolejność przewinień 
podczas gry. 

vii. Tylko bramkarz lub bramkarz rezerwowy mogą bronić rzutów karnych lub serii rzutów 
karnych. 

viii. Tylko gracz z pola może pełnić funkcję bramkarza podczas rzutów karnych lub serii rzutów 
karnych, kiedy bramkarz oraz bramkarz rezerwowy są kontuzjowani lub otrzymali kary, które 
wykluczyły ich z gry. 

 
 
ARTYKUŁ 177 – PROCEDURA RZUTU KARNEGO/WYKONANIE RZUTU KARNEGO 

i. Podczas wykonywania rzutu karnego gracze obydwóch drużyn muszą udać się do swoich 
ławek graczy, opuszczając całkowicie taflę. Tylko sędziowie, bramkarz broniący rzut karny 
oraz gracz z pola wykonujący rzut karny mogą być na lodowisku. 



ii. Sędzia kładzie krążek na centralnym punkcie wznowień lodowiska. 

iii. Przed rozpoczęciem wykonywania rzutu karnego gracz z pola musi znajdować się na własnej 
połowie lodowiska 

iv. Bramkarz musi znajdować się w swoim polu bramkowym do momentu, kiedy wykonujący 
rzut karny nie dotknie krążka na centralnym punkcie wznowień lodowiska. Jeśli bramkarz 
opuści swoje pole bramkowe przed tym jak strzelający dotknie krążka, sędzia główny 
podniesie do góry ramię i pozwoli na wykonanie rzutu karnego. Jeśli gracz z pola strzeli 
bramkę, bramka zostanie uznana. Jeśli bramka zostanie niezdobyta gracz z pola będzie mógł 
powtórzyć wykonanie rzutu karnego, a bramkarz otrzyma ostrzeżenie. Jeśli bramkarz opuści 
swoje pole bramkowe po raz drugi, w trakcie wykonywania rzutu karnego zostanie ukarany 
karą za niesportowe zachowanie się, a gracz wyznaczony przez trenera za pośrednictwem 
kapitana musi udać się na ławkę kar. Jeśli gracz nie zdobył bramki, będzie mógł powtórzyć 
wykonanie rzutu karnego. W przypadku trzeciego naruszenia bramka zostanie przyznana 
graczowi z pola wykonującemu rzut karny. 

v. Jeśli bramkarz popełnia faul przeciwko graczowi z pola wykonującemu rzut karny i bramka 
nie zostanie zdobyta, bramkarz otrzyma stosowną karę i gracz wyznaczony przez trenera za 
pośrednictwem kapitana musi udać się na ławkę kar. Gracz z pola będzie mógł powtórzyć 
wykonanie rzutu karnego. Jeśli bramkarz popełni po raz drugi faul przeciwko wykonującemu 
rzut karny i bramka nie zostanie zdobyta, sędzia główny nałoży na bramkarza karę za 
niesportowe zachowanie się i kolejny gracz wyznaczony przez trenera za pośrednictwem 
kapitana musi udać się na ławkę kar. Gracz z pola będzie mógł powtórzyć wykonanie rzutu 
karnego. W przypadku trzeciego naruszenia tego przepisu nawet, gdy bramka nie zostanie 
zdobyta, zostanie przyznana bramka. 

vi. Gwizdek sędziego głównego informuje gracza z pola o konieczności rozpoczęcie 
wykonywania rzutu karnego.  Gracz z pola po gwizdku musi w odpowiednim momencie 
czasowym wejść w posiadanie krążka i przemieszczając się nieprzerwanie w kierunku linii 
bramkowej usiłować strzelić bramkę.   

vii. Jeśli gracz z pola chybia i nie dotyka krążka, gdy ten leży na centralnym punkcie wznowień 
lodowiska, może on wrócić po krążek i kontynuować rzut karny.  Jeśli gracz z pola w 
jakikolwiek sposób dotknął krążek, procedurę rzutu karnego uznaje się za rozpoczętą. 

viii. Jeśli krążek opuścił łopatkę kija podczas strzału lub jego próby, rzut karny uważa się za 
zakończony. Bramka nie może zostać zdobyta z jakiejkolwiek próby drugiego strzału na 
bramkę. 

ix. Gracz z pola może używać całej szerokości tafli lodowej, tak długo jak wykonuje ruch 
krążkiem w kierunku bramki. 

x. Rzut karny uważa się za zakończony, gdy: 

1. Krążek opuszcza łopatkę gracza w rezultacie strzału; 
2. Bramkarz obronił strzał; 
3. Gracz z pola nie prowadził krążka w sposób ciągły w kierunku bramki; 
4. Krążek dotyka band gdziekolwiek pomiędzy linią czerwoną, a linią bramkową i nie 

podąża w kierunku bramki; 
5. Krążek przekracza linię bramkową z jakiegokolwiek powodu i w jakikolwiek sposób; 
6. Została zdobyta bramka. 



xi. Jeśli gracz straci kontrolę nad krążkiem lub upadnie, ale krążek w dalszym ciągu przesuwa się 
w kierunku bramki, gracz taki może ponownie opanować krążek i kontynuować rzut karny w 
normalny sposób. 

xii. Jeśli rzut karny został wykorzystany, następujące po nim wznowienie nastąpi na centralnym 
punkcie wznowień lodowiska. Jeśli rzut karny nie został wykorzystany, wznowienie nastąpi na 
najbliższym punkcie wznowień w strefie obronnej obok bramki, na którą wykonywano rzut 
karny. 

ARTYKUŁ 178 – PROCEDURA RZUTU KARNEGO/ SYTUACJE SPECYFICZNE  

i. Jeśli gracz drużyny przeciwnej przeszkadza lub rozprasza gracza z pola wykonującego rzut 
karny i w wyniku takiego zachowania rzut karny nie powiódł się, sędzia główny pozwoli 
graczowi z pola na powtórzenie próby i nałoży na winnego rozpraszania gracza karę za 
niesportowe zachowanie się. 

ii. Jeśli oficjel drużyny z ławki graczy drużyny, przeciwko której podyktowano rzut karny, 
przeszkadza lub rozprasza gracza z pola wykonującego rzut karny i w wyniku takiego 
zachowania rzut karny nie powiódł się, sędzia główny pozwoli graczowi z pola na 
powtórzenie próby i nałoży na winnego rozpraszania oficjela karę meczu za niesportowe 
zachowanie się. 

iii. Jeśli gracz z pola zbliżając się do bramki robi obrót 3600 typu ”Spin-o-rama” i zdobywa 
bramkę, bramka ta nie zostanie uznana. 

iv. Manewr typu „Lacrosse”, kiedy gracz z pola przewraca krążek na łopatkę swojego kija jadąc w 
kierunku bramki, w tej sytuacji jest zabroniony. 

v. Kiedy gracz z pola i bramkarz zostali wyznaczeni przez swoich trenerów do wykonywania i 
obrony rzutu karnego, żaden z nich nie może zostać zmieniony podczas powtórki rzutu 
karnego z powodu złamania przepisów lub faulu popełnionego przez bramkarza chyba, że 
jeden z nich lub obaj odnieśli kontuzję. W takim przypadku, trener może wyznaczyć do 
wykonywania rzutu karnego innego gracza z pola, a do obrony bramkarza rezerwowego.  

vi. Jeśli w trakcie wykonywania rzutu karnego lub serii rzutów karnych, krążek wpada do bramki 
i bramka została przesunięta ze swej normalnej pozycji na skutek interwencji bramkarza lub 
próby obrony strzału, bramkę uznajemy, a sytuacji nie przegląda się. 

vii. Jeśli w trakcie wykonywania rzutu karnego lub serii rzutów karnych, bramka została 
przesunięta ze swej normalnej pozycji na skutek interwencji bramkarza lub próby obrony 
strzału, bramka nie będzie przyznana, gdy krążek nie wpadł do bramki. 

viii. Jakakolwiek metoda używana przez gracza z pola podczas wykonywania rzutu karnego lub 
serii rzutów karnych, mająca na celu rozproszenie bramkarza, powoduje, że rzut karny 
zostaje uznany za zakończony i bramki nie uznaje się. 

ix. Jeśli kibic przeszkadza w wykonaniu rzutu karnego i w wyniku takiego zachowania gracz z 
pola nie jest w stanie wykonać rzutu karnego zgodnie z procedurą lub bramkarz nie może 
bronić rzutu karnego zgodnie z procedurami, sędzia główny zarządzi powtórkę rzutu karnego. 

x. Jeśli rzut karny jest wykorzystany podczas gry w przewadze, ukarany gracz nie może powrócić 
na lodowisko. 

xi. Dla wykonania rzutu karnego zegar zostaje zatrzymany i podczas procedury jego wykonania 
czas nie jest odmierzany. 



 
ARTYKUŁ 179 – PRZYZNANIE BRAMKI 

i. Aby sędzia główny mógł przyznać bramkę drużynie, gdy krążek nie wpada do bramki, 
bramkarz drużyny broniącej musi być odwołany z lodu i zamieniony na dodatkowego gracza z 
pola przed wykroczeniem, powodującym przyznanie bramki. 

ii. Bramka będzie przyznana, gdy bramkarz został odwołany z lodu, a krążek znajduje się w 
trójwymiarowej 3D przestrzeni pola bramkowego i gracz z pola jego drużyny celowo: 

1. Upada, przytrzymuje lub przygarnia krążek pod swoje ciało; 

2. Podnosi krążek swoimi rękami; 

3. Przykrywa krążek swoimi rękami. 

iii. Bramka będzie przyznana, gdy bramkarz został odwołany z lodu, a atakujący gracz z pola, w 
sytuacji kontrataku jest faulowany z tyłu w celu zapobieżenia utraty bramki. 

iv. Bramka będzie przyznana, gdy bramkarz został odwołany z lodu, a jego gracz z pola przesuwa 
bramkę z jej normalnej pozycji kiedy atakujący gracz jest w sytuacji kontrataku. 

v. Bramka będzie przyznana, gdy bramkarz został odwołany z lodu, a gracz lub oficjel jego 
drużyny nielegalnie wejdzie na taflę z ławki graczy lub jakiejkolwiek części lodowiska, 
przeszkadzając w ten sposób atakującemu graczowi z pola, będącemu w sytuacji kontrataku. 

vi. Bramka będzie przyznana, gdy bramkarz został odwołany z lodu, a gracz lub oficjel drużyny z 
ławki graczy lub ławki kar, za pomocą kija, jakiegokolwiek przedmiotu lub jakiejkolwiek części 
swojego ciała przeszkodzi w poruszaniu się krążka poza niebieską linią strefy obronnej 
przeciwnika. 

 
ARTYKUŁ 180 – PRZYZNANIE BRAMKI/BLOKOWANIE BRAMKI 

i. Bramka zostanie przyznana, jeśli gracz zostawia jakikolwiek przedmiot przed swoją bramką i 
krążek trafiając w ten przedmiot, nie wpada do bramki, kiedy bramkarz został odwołany z 
lodu i zastąpiony dodatkowym graczem pola.  

ii. Bramka zostanie przyznana, jeśli bramkarz pozostawia swój kij, element wyposażenia, 
pryzmy śniegu lub inne przedmioty przed swoją bramką, przed odwołaniem z lodu i zamianą 
na dodatkowego gracza z pola i jakakolwiek z tych przeszkód stanie na drodze krążkowi 
zmierzającemu do bramki.  

 


