
SEKCJA 12 – PRZEPISY DOTYCZĄCE BRAMKARZA 

 

CHARAKTERYSTYKA – Sekcja ta zawiera wszystkie przepisy i regulacje odnoszące się do 
bramkarzy. Określenie „bramkarz” odnosi się także do „bramkarza rezerwowego”.  

 

ARTYKUŁ 181 – ROZGRZEWKA BRAMKARZA 

i. Kiedy krążek został rzucony podczas wznowienia rozpoczynającego mecz, żadnemu 
wchodzącemu później do gry bramkarzowi nie zezwala się na rozgrzewkę w jakimkolwiek 
czasie (wyjątek to art. 202-vii). 

ii. Określenie „bramkarz” odnosi się do bramkarza, który rozpoczyna mecz, w jakimkolwiek 
czasie ponownie wraca do gry, bramkarza rezerwowego, trzeciego bramkarza lub gracza z 
pola, który zmuszony do przebrania się w wyposażenie bramkarza, gra na jego pozycji. 

 

ARTYKUŁ 182 – BRAMKARZ, JAKO KAPITAN LUB ZASTĘPCA KAPITANA 

i. Bramkarz nie może pełnić funkcji kapitana lub zastępcy kapitana drużyny podczas meczu. 

 

ARTYKUŁ 183 – OCHRONA BRAMKARZA 

i. W żadnym czasie jest niedozwolony kontakt inicjowany przez gracza z pola z bramkarzem 
przeciwnika. Wskutek tego nie można nigdy oczekiwać od bramkarza, aby był odpowiedzialny 
za to, że zostanie zaatakowany ciałem. Kontakt, niezależnie czy przypadkowy czy nie, dotyczy 
kontaktu kijem lub jakąkolwiek częścią ciała. 

ii. Kara będzie nałożona w każdym przypadku, gdy gracz z pola doprowadza do niepotrzebnego 
kontaktu z bramkarzem drużyny przeciwnej. Przypadkowy kontakt jest dozwolony, kiedy 
bramkarz zagrywa krążek poza swoim polem bramkowym, a powodujący ten kontakt 
atakujący gracz z pola usiłuje w widoczny sposób zminimalizować lub uniknąć takiego 
kontaktu. 

iii. Jeśli atakujący gracz z pola jest popychany, pchnięty lub faulowany przez przeciwnika w taki 
sposób, że wchodzi w kontakt z bramkarzem, taki kontakt nie będzie traktowany, jako 
kontakt inicjowany przez atakującego gracza z pola pod warunkiem, że atakujący gracz z pola 
zrobił rozsądny wysiłek by uniknąć kontaktu. 

iv. Atakujący gracz z pola podczas obrony strzału przez bramkarza nie może pchać, kłuć, uderzać 
go kijem w rękawice obojętnie czy są one na lodzie czy w powietrzu. 

v. Atakujący gracz z pola nie może uderzać w kij bramkarza i w jakikolwiek sposób wytrącić mu 
go z rąk. 

vi. Bramkarz poza swoim polem bramkowym nie może przeszkadzać atakującemu graczowi z 
pola, który próbuje zagrać krążek lub atakować go ciałem.  

 



ARTYKUŁ 184 – BRAMKARZ I POLE BRAMKOWE 

CHARAKTERYSTYKA Zdolność do gry bramkarza oparta jest na swobodnym poruszaniu w polu 
bramkowym. Atakującemu graczowi z pola zezwala się na przejazd przez pole bramkowe, pomimo że 
naraża się na nałożenie kary lub anulowanie strzelonej bramki. Ponadto, jakikolwiek kontakt 
inicjowany przez atakującego gracza z pola na bramkarzu zarówno bezpośrednio lub będący 
wynikiem wepchnięcia przez współpartnera bramkarza, naraża również atakującego gracza z pola na 
nałożenie kary lub anulowanie zdobytej bramki. 

i. Jeśli atakujący gracz z pola zajmuje pozycję w polu bramkowym, gra będzie zatrzymana, a 
wznowienie nastąpi na najbliższym punkcie wznowień w strefie neutralnej. 

ii. Atakujący gracz z pola, który popełnia faul na bramkarzu, niezależnie czy bramkarz ma 
możliwość grać na swoje pozycji lub kiedy zagrywa krążek zostanie ukarany przynajmniej 
karą mniejszą. 

iii. Jeśli bramkarz jest poza swoim polem bramkowym, a atakujący gracz z pola uniemożliwia 
bramkarzowi powrót do pola lub uniemożliwia bramkarzowi normalną grę na jego pozycji, i 
krążek wpada do bramki, bramka nie zostanie uznana, a atakujący gracz z pola ukarany 
zostanie karą mniejszą za przeszkadzanie. 

iv. Jeśli atakujący gracz z pola znajduje się w polu bramkowym i w widoczny sposób zasłania 
bramkarzowi pole widzenia, gdy krążek wpada do bramki, bramka nie zostanie uznana i 
żadna kara nie zostanie nałożona. 

 

ARTYKUŁ 185 – BRAMKARZ A POLE BRAMKOWE/UZNANIE BRAMKI 

i. Jeśli atakujący gracz z pola znajduje się w polu bramkowym w momencie, kiedy krążek 
przekracza linię bramkową, ale w żaden sposób nie ogranicza bramkarzowi zdolności obrony 
lub grę na jego pozycji, bramka zostanie uznana. 

ii. Jeśli atakujący gracz z pola jest popychany, pchnięty lub faulowany przez broniącego gracza z 
pola i znajduje się w polu bramkowym, kiedy krążek wpada do bramki, bramka zostanie 
uznana chyba, że atakujący gracz miał wystarczającą ilość czasu, aby opuścić pole bramkowe. 

iii. Atakujący gracz z pola, który wchodzi w przypadkowy kontakt z bramkarzem poza polem 
bramkowym, nie będzie ukarany, gdy obaj gracze próbują wejść w posiadanie krążka. 
Strzelona w tym czasie bramka zostanie uznana. 

iv. Jeśli atakujący gracz zajmuje pozycję poza polem bramowym przed bramkarzem, zasłaniając 
mu pole widzenia, lecz nie ma z nim kontaktu i w tym momencie zostanie strzelona bramka, 
zostanie ona uznana (o ile nie ma zastosowanie art. 151-iii). 

 

ARTYKUŁ 186 – BRAMKARZ A POLE BRAMKOWE/NIEUZNANIE BRAMKI 

i. Jeśli atakujący gracz z pola wchodzi w kontakt z bramkarzem w polu bramkowym podczas 
toczącej się gry, zostanie ukarany karą mniejszą za przeszkadzanie. Jeśli podczas takiej akcji 
pada bramka, zostanie ona nieuznana. 



ii. Atakujący gracz z pola, który celowo wchodzi w kontakt z bramkarzem podczas toczącej się 
gry, zostanie ukarany karą mniejszą za przeszkadzanie. Jeśli podczas takiej akcji pada bramka, 
zostanie ona nieuznana. 

iii. Jeśli atakujący gracz z pola popycha przeciwnika w jakikolwiek sposób, powodując jego 
kontakt ze swoim bramkarzem i w tym czasie pada bramka, zostanie ona nieuznana. 

iv. Jeśli atakujący gracz z pola zajmuje pozycję w polu bramowym, zasłaniając bramkarzowi pole 
widzenia, ale nie ma z nim kontaktu i w tym czasie pada bramka, zostanie ona nieuznana. 

v. Atakujący gracz z pola, który wchodzi w kontakt inny niż przypadkowy z bramkarzem, który 
jest poza swoim polem bramkowym w trakcie gry, zostanie ukarany karą mniejszą za 
przeszkadzanie. Jeśli w tym czasie pada bramka, zostanie ona nieuznana. 

 

ARTYKUŁ 187 – WYPOSAŻENIE BRAMKARZA/OGÓLE ZASADY 

Zasady pomiarów i wymiary wyposażenia bramkarza są wyspecyfikowane w osobnym dokumencie. 

i. Cały sprzęt ochronny bramkarza, z wyłączeniem łapaczki, odbijaczki, maski, parkanów, musi 
być noszony całkowicie pod ubiorem meczowym.  

ii. Pomiar wyposażenia bramkarza, za wyjątkiem kija, może być dokonany tylko i natychmiast 
po zakończeniu pierwszej lub drugiej tercji gry. 

iii. Z wyjątkiem łyżew i kija cały sprzęt ochronny noszony przez bramkarza, musi być 
skonstruowany wyłącznie w celu ochrony głowy, ciała bramkarza i jakakolwiek część 
garderoby nie może zawierać żadnych dodatków, które pomogą bramkarzowi w obronie 
bramki lub uczynią go „większym”. 

iv. Zabrania się używania fartuchów sięgających na uda poniżej spodni. 

v. Zabrania się używania jakiegokolwiek wyposażenia, posiadającego znieważające lub 
obsceniczne graffiti, desenie, rysunki, wzory artystyczne lub slogany, odnoszące się do 
kultury, rasy lub religii. 

vi. Sędzia główny może poprosić bramkarza o usunięcie osobistego wyposażenia, kiedy uznana 
je za niebezpieczne. Jeśli to osobiste wyposażenie jest trudne do usunięcia, bramkarz musi je 
zabezpieczyć taśmą lub umieścić je pod koszulką meczową w taki sposób, aby dłużej nie 
stanowiło zagrożenia. W tym przypadku bramkarz musi opuścić lodowisko, a sędzia udzieli 
jego drużynie ostrzeżenia. 

vii. Za drugie naruszenie art. 187-vi, sędzia główny nałoży na przekraczającego przepisy 
bramkarza karę za niesportowe zachowanie. 

 

ARTYKUŁ 188 –ODBIJACZKA/BRAMKARZ 

i. Odbijaczka musi mieć kształt prostokąta. 

ii. Część odbijaczki zabezpieczająca kciuk i przegub dłoni musi być przymocowana do „blokera”, 
a kształtem odpowiadać kciukowi i przegubowi dłoni. 

iii. Uniesione wypukłości w jakiejkolwiek części odbijaczki są niedozwolone. 



ARTYKUŁ 189 – KAMIZELKA OCHRONNA/BRAMKARZ 

i. Podniesione krawędzie na przedniej stronie kamizelki ochronnej, zakrywającej klatkę 
piersiową bramkarza, na zewnętrznej lub wewnętrznej części rąk lub w poprzek barku, są 
zabronione. 

ii. Dodatkowe zabezpieczenia ochraniacza łokci są dozwolone dopóki nie powiększają 
bramkarzowi obszaru obrony. 

iii. Założone na ramiona ochraniacze muszą odpowiadać konturowi ramion i nie mogą 
wychodzić poza obszar ochrony ani w górę, ani wszerz. 

iv. Z każdej strony ochraniacz obojczyka nie może wychodzić czy to w górę ramienia, czy wszerz 
pod pachy poza obszar ochrony. Wkładka pomiędzy ochraniaczem obojczyka i ochraniaczem 
klatki piersiowej, która może podnieść ochraniacz obojczyka ponad kontur ramienia jest 
niedozwolona. 

v. Jeśli bramkarz przyjmuje normalną pozycję w przysiadzie, a ramię z ochraniaczem 
wypchnięte jest ponad kontur ramienia, to taka kamizelka ochronna klatki piersiowej 
uważana jest za niedozwoloną. 

 

ARTYKUŁ 190 – KASK I MASKA/BRAMKARZ 

i. Bramkarze muszą nosić kask i maskę cały czas podczas akcji meczowej. Maska bramkarska 
musi być skonstruowana w taki sposób, aby krążek nie mógł się przez nią przedostać. 

ii. Wszyscy bramkarze w kategorii 18 lat i młodsi, niezależnie od turnieju lub rozgrywek, w 
jakich uczestniczą, muszą nosić maski skonstruowane w taki sposób, aby ani krążek ani 
łopatka kija nie mogły się przez nią przedostać. 

iii. Bramkarz może nosić kask maskę w innym kolorze i kształcie niż jego gracze z pola. 

iv. Bramkarz rezerwowy nie musi nakładać kasku z maską, kiedy jedzie przez lodowisko do 
swojej ławki graczy podczas przerw między tercjami. 

 

ARTYKUŁ 191 – OCHRANIACZE KOLAN/BRAMKARZ 

i. Ochraniacze kolan muszą być zapięte i muszą być umieszczone pod ochraniaczem spodni, 
chroniącym udo. 

ii. Klapki (osłaniające fragment ciała bramkarza ponad kolanem), przymocowane do 
wewnętrznej strony ochraniaczy nóg/parkanów bramkarskich powyżej kolan, które nie są 
noszone pod ochraniaczami uda w spodniach są niedozwolone. 

iii. Ochraniacz kolana zapinany na paski jest ochraniaczem, który oddziela wewnętrzną 
część/stronę kolana od lodu. 

iv. Ochraniacze kolana muszą być zapięte/noszone tak, aby nie zasłaniały żadnego fragmentu 
„piątej dziury” (przestrzeni powstałej pomiędzy nogami bramkarza, gdy klęczy on na lodzie). 
Wypełnienie pomiędzy ochraniaczem kolana zapinanym na paski, a wewnętrzną przestrzenią 
pomiędzy ochraniaczami łydek (wewnętrzne wkładki, które biegną od kolana do kostki) nie 
ma wpływu na standard tego pomiaru. 



v. Dodatkowe, wypukłe części materiału pomiędzy zewnętrznymi ochraniaczami kolana 
(wypukłe szwy) są niedozwolone. 

 

ARTYKUŁ 192 – OCHRANIACZ SZYI I GARDŁA/BRAMKARZ 

i. Wszyscy bramkarze w kategorii 18 lat i młodsi, niezależnie od turnieju lub rozgrywek, w 
jakich uczestniczą, muszą nosić ochraniacze szyi i gardła. 

 

ARTYKUŁ 193 – PARKANY/BRAMKARZ 

i. Nie zezwala się na używanie jakiegokolwiek materiału zakrywającego przestrzeń z przodu 
łyżew pomiędzy lodem, a dolną częścią parkanów bramkarza. 

ii. Graffiti posiadające znieważające lub obsceniczne desenie, rysunki, wzory artystyczne lub 
slogany lub odnoszące się do kultury, rasy, religii są niedozwolone. Kolory parkanów 
bramkarza mogą być dowolne z wyjątkiem fluorescencyjnych. 

iii. Przywiązywanie np. plastikowych krążków z folii aluminiowej do jakiejkolwiek części 
parkanów bramkarskich jest niedozwolone.  

 

ARTYKUŁ 194 – SPODNIE/BRAMKARZ 

i. Spodnie bramkarza są produkowane przez licencjonowanych dostawców IIHF według 
wytycznych ustalonych przez IIHF. Jakiekolwiek odstępstwa w zakresie tego przepisu, muszą 
być zatwierdzone przez przedstawiciela IIHF. 

ii. Nie jest dopuszczalne wewnętrzne lub zewnętrzne dodatkowe podszycie w nogawkach 
spodni lub pasie/talii w celu zapewnienia dodatkowej ochrony (na przykład, nie ma 
dodatkowych wypukłości wewnątrz lub na zewnątrz) 

iii. Jeżeli bramkarz ma na sobie luźno założone materiałowe obszycie na spodnie (owleczki), 
które pozwala mu, kiedy jest w przysiadzie zamknąć otwartą przestrzeń pomiędzy jego 
nogami, a ochraniaczami, obszycie (owleczki) zostanie uznane za nielegalne. 

iv. Ochraniacze uda wewnątrz spodni bramkarza muszą być dopasowane do konturu nogi. 
Kwadratowe ochraniacze uda uważane są za nielegalne. 

 
ARTYKUŁ 195 – ŁYŻWY/BRAMKARZ 

i. Łyżwy bramkarza nie mogą mieć czubów butów we fluorescencyjnym kolorze. 

ii. Płozy łyżew muszą być płaskie i nie mogą być dłuższe niż but. 

iii. Jakiekolwiek ostrza, odstające ochrony, inne elementy przytwierdzone do butów bramkarza i 
dające dodatkowy punkt oparcia na powierzchni lodu są zabronione. 

 

 



ARTYKUŁ 196 – KIJ/BRAMKARZ 

i. Kij bramkarski musi być wykonany z drewna lub innego materiału zaaprobowanego przez IIHF. 
Kij nie może mieć żadnych rysunków, a wszystkie krawędzie kija muszą być gładkie. 

ii. Trzonek, od zakończenia aż do łopatki, musi być prosty. 

iii. Zakończenie trzonka kija bramkarza musi być w jakiś sposób zabezpieczone. Jeśli gałka na 
zakończeniu trzonka metalowego kija została usunięta lub odpadła, kij taki będzie traktowany, 
jako niebezpieczne wyposażenie. 

iv. Zabronione jest umieszczanie jakiegokolwiek materiału wewnątrz trzonka kija, który 
zasadniczo zmienia jego wagę.   

v. Zabrania się owijania kija fluorescencyjną taśmą samoprzylepną jakiegokolwiek koloru. Kije 
pomalowane farbą fluorescencyjną są niedozwolone. 

vi. Maksymalna długość trzonka kija bramkarza to 163cm (64") (mierząc od końca trzonka kija aż 
do kolanka); maksymalna szerokość to 3cm (1 3⁄16"); maksymalna grubość to 2,54cm (1"). 

vii. Trzonek kija bramkarza składa się z dwóch części. Niżej położona część do kolanka w dół nie 
może być dłuższa niż 71cm (30") i nie może być szersza niż 9cm (3 ½"). Obydwie części trzonka 
muszą być proste. 

viii. Maksymalna długość łopatki to 39cm (15 3⁄8") mierząc od kolanka do końca dolnej części 
łopatki. Maksymalna wysokość łopatki to 9cm (3 ½"), z wyjątkiem kolanka, gdzie szerokość 
może maksymalnie osiągnąć wymiar - 11,5 cm (4 ½"). Maksymalne wygięcie łopatki to 1,5cm 
(5⁄8").  

 
ARTYKUŁ 197 – KOSZULKA/BRAMKARZ 

i. Koszulki bramkarskie produkowane przez licencjonowanych dostawców IIHF według 
wytycznych ustalonych przez IIHF. Jakiekolwiek odstępstwa w zakresie tego przepisu, muszą 
być zatwierdzone przez przedstawiciela IIHF. 

ii. Przywiązywanie do koszulki w okolicy nadgarstków, ramion, pach, także w poprzek 
dodatków, które tworzą „efekt siatki” jest niedozwolone.  

iii. Jakiekolwiek zwisające części lub dodatki na koszulce, które po naprężeniu tworzą „efekt 
siatki” są niedozwolone. 

iv. Koszulka jest traktowana, jako niedozwolona, jeśli długość jej jest taka, że zakrywa przestrzeń 
pomiędzy nogami bramkarza. 

v. Rękawy nie mogą przykrywać palców łapaczki oraz odbijaczki.  

 

ARTYKUŁ 198 – OCHRONA SZYI/BRAMKARZ 

i. Bramkarz może nosić ochraniacz szyi przypięty do maski. Ochraniacz ten musi być zrobiony z 
materiału, który nie spowoduje urazu. 

 

ARTYKUŁ 199 – WYPOSAŻENIE/BRAMKARZ 

i. Bramkarz może nosić maskę w innym kolorze i kształcie niż gracze z pola. 



ii. Bramkarz może używać łyżew oraz łapaczki i odbijaczki w innym kolorze niż gracze z pola. 

 

ARTYKUŁ 200 –SYTUACJE MECZOWE/BRAMKARZ  

i. Jeśli bramkarz podczas toczącej się gry został uderzony krążkiem w maskę, sędzia główny 
może zatrzymać grę, jeśli drużyna przeciwna nie ma dogodnej sytuacji na strzelenie gola. 

ii. Jeśli podczas toczącej się gry bramkarzowi spada maska w momencie, gdy jego drużyna jest 
w posiadaniu krążka, sędzia główny przerwie grę natychmiast. Następujące po zatrzymaniu 
gry wznowienie będzie miało miejsce na najbliższym punkcie wznowień w strefie, gdzie 
znajdował się krążek. 

iii. Jeśli podczas toczącej się gry, bramkarzowi spada maska w momencie, gdy w posiadaniu 
krążka jest drużyna przeciwna, sędzia główny zatrzyma grę, jeśli drużyna przeciwna nie ma 
dogodnej sytuacji na strzelenie gola. Następujące po zatrzymaniu wznowienie będzie miało 
miejsce na jednym z punktów wznowień w strefie drużyny zawiniającej. 

iv. Jeśli podczas toczącej się gry, bramkarzowi spada maska, w momencie, gdy krążek wpada do 
bramki przed gwizdkiem sędziego głównego zatrzymującym grę, bramka zostanie uznana. 

v. Jeśli krążek uderzy w maskę bramkarza i wpadnie do bramki, bramka zostanie uznana. 

 
ARTYKUŁ 201 – RZUCANIE KRĄŻKA DO PRZODU/BRAMKARZ 

i. Jeśli bramkarz złapał krążek którąkolwiek rękawicą i kładzie go na tafli przed sobą i 
prawidłowo wprowadza go do gry za pomocą kija, łyżwy lub innej części ciała lub 
wyposażenia, na bramkarza nie nakłada się żadnej kary. 

ii. Jeśli bramkarz rzuca krążek do przodu i jako pierwszy krążek zagrywa gracz z pola jego 
drużyny sędzia główny zatrzyma grę, a następujące po zatrzymaniu wznowienie będzie miało 
miejsce w strefie końcowej drużyny zawiniającej, na najbliższym punkcie wznowień gdzie 
miało miejsce rzucenie krążka. 

iii. Jeśli bramkarz rzuca krążek do przodu i jako pierwszy krążek zagrywa przeciwnik, gra jest 
kontynuowana. 

 

ARTYKUŁ 202 – WYMIANA BRAMKARZA 

i. Jeśli bramkarz podczas przerwy w grze musi udać się na swoją ławkę graczy z jakiegokolwiek 
powodu, musi zostać wymieniony chyba, że drużyna wzięła czas „time-out” lub zarządzono 
przerwę telewizyjną. Bramkarz nie może opóźniać rozpoczęcia gry z powodu korygowania, 
poprawiania lub wymiany wyposażenia. 

ii. Jeśli bramkarz ma złamany kij lub chciałby wymienić swój kij z jakiegokolwiek powodu, musi 
on pozostać w okolicach swojego pola bramkowego i wykorzystać w celu wymiany kija gracza 
z pola swojej drużyny. 

iii. Kiedy wymiana bramkarza została dokonana podczas przerwy w grze lub czasu „time-out” 
bramkarz, który opuścił bramkę nie może powrócić do gry przed kolejnym wznowieniem. 



iv. Bramkarz oraz bramkarz rezerwowy, mogą dokonać wymiany podczas toczącej się gry, 
podobnie jak gracz z pola, ale podlegają tym samym przepisom jak gracze z pola podczas 
„zmiany w locie”. 

v. Nie zezwala się kiedykolwiek na rozgrzewkę bramkarzowi rezerwowemu lub wracającemu do 
gry bramkarzowi (wyjątek – patrz art. 202-vii) 

vi. Jeśli bramkarz został kontuzjowany lub zachorował, musi być gotowy do gry natychmiast po 
otrzymaniu szybkiej pomocy lekarskiej na lodowisku. Jeśli kontuzja bramkarza powoduje 
nadmierne opóźnienie gry, bramkarz musi być wycofany z gry i zamieniony mimo tego, może 
potem wrócić do gry w jakimkolwiek czasie. 

vii. Jeśli w trakcie trwania meczu obydwaj bramkarze drużyny są niezdolni do gry, drużyna może 
przebrać jednego z graczy z pola w strój bramkarza, który będzie grać, jako bramkarz. Gracz 
otrzymuje 10 minut na przebranie się w strój bramkarza i jeśli przebierze się przed upływem 
wyznaczonych 10 minut, może pozostały czas wykorzystać na rozgrzewkę.  

viii. Jeśli dojdzie do sytuacji wymienionej w art. 202-vii, żaden z dwóch wpisanych do protokołu 
bramkarzy nie może wrócić do gry. 

ix. W zawodach pod egidą IIHF, kiedy drużyna rejestruje 3 bramkarzy i jeden z dwóch bramkarzy 
wpisanych do protokołu meczowego jest niezdolny do gry, obowiązują odpowiednie przepisy 
dodatkowe IIHF (dotyczy MŚ grupy A). 

 

ARTYKUŁ 203 – NIEPRAWIDŁOWA WYMIANA/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Gracz z pola wymieniający bramkarza musi zaczekać, aż schodzący bramkarz znajdzie się 
w odległości 1.5m (5') od swojej ławki graczy. 

i. Jeśli bramkarz podąża w kierunku swojej ławki graczy w celu wymiany na dodatkowego gracza z 
pola, ale wymiana dokonana jest przedwcześnie, sędzia główny zatrzyma grę wówczas, kiedy 
zawiniający zespół wejdzie w posiadanie krążka. 

ii. Kiedy gra jest zatrzymana na połowie drużyny atakującej, następujące po zatrzymaniu 
wznowienie będzie miało miejsce na centralnym punkcie wznowień. 

iii. Kiedy gra jest zatrzymana na połowie drużyny broniącej, następujące po zatrzymaniu 
wznowienie będzie miało miejsce na najbliższym punkcie wznowień nie dającym drużynie 
zawiniającej przewagi terytorialnej w strefie gdzie gra została zatrzymana. 

 

ARTYKUŁ 204 – WZNOWIENIA/BRAMKARZ 

i. Bramkarz nie może uczestniczyć we wznowieniu. 

 

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. 

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. 

iv. Jeśli bramkarz jedzie w kierunku swojej ławki graczy podczas toczącej się gry i sygnalizowane 
a 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.  

 

ARTYKUŁ 206 – CZAS DLA DRUŻYNY („TIME-OUT”) A BRAMKARZ 

i. Bramkarz może podjechać do swojej ławki graczy tylko podczas czasu dla drużyny („time-
out”) lub przerwy telewizyjnej. 

 

ARTYKUŁ 207 – KARY DLA BRAMKARZA/CHARAKTERYSTYKA  

i. Bramkarz, który fauluje atakującego gracza z pola będzie ukarany przynajmniej karą 
mniejszą. 

ii. Bramkarz nigdy nie może odsiadywać kary lub kar nałożonych na niego lub na jego drużynę, 
które wymagają, aby zajął miejsce na ławce kar. 

iii. Jakiekolwiek dodatkowe kary, nakładane na bramkarza w tej samej przerwie w grze, muszą 
być odsiadywane przez gracza z pola jego drużyny, będącego na lodzie w momencie 
nałożenia kary (pod warunkiem, że ten gracz z pola sam nie został ukarany). 

iv. Gracz, który odsiaduje karę za bramkarza, musiał być na tafli w momencie przerwania gry 
powodującego nałożenie kary.  

v. Kiedy bramkarz zostanie ukarany po raz pierwszy karą za niesportowe zachowanie może on 
kontynuować grę. Kara ta musi być odbyta przez gracza z pola jego drużyny, który był na 
lodzie w momencie przerwania gry (pod warunkiem, że ten gracz z pola sam nie został 
ukarany). 

vi. Bramkarz, który zostanie ukarany po raz drugi w meczu karą za niesportowe zachowanie się, 
(której rezultatem jest automatyczna kara meczu za niesportowe zachowanie się), musi udać 
się do szatni i zostać wymieniony na bramkarza rezerwowego. 

vii. Bramkarz, który jest ukarany karą większą, karą meczu za niesportowe zachowanie się lub 
karą meczu, zostanie odesłany do szatni. 



viii. W przypadku nałożenia na bramkarza kary większej lub kary meczu, 5 minutowa kara musi 
zostać odbyta przez gracza z pola, który był na lodzie w momencie przerwania gry (pod 
warunkiem, że ten gracz z pola sam nie został ukarany). 

ix. W każdym przypadku, gdy bramkarz został wykluczony z dalszej gry, bramkarz rezerwowy 
będzie rozpatrywany, jako pierwsza opcja zamiany w bramce, zanim zostanie podjęta 
decyzja, że gracz z pola przebierze się w ubiór bramkarza. 

x. Kiedy bramkarz został ukarany więcej niż jedną karą mniejszą lub większą w tej samej 
przerwie w grze, jeden gracz z pola z jego drużyny, wyznaczony przez trenera za 
pośrednictwem kapitana, który był na lodzie w momencie przerwania gry może odsiedzieć 
wszystkie nałożone na bramkarza kary (pod warunkiem, że ten gracz z pola sam nie został 
ukarany). 

xi. Jeśli bramkarz w tym samym czasie otrzymał dwie kary: karę mniejszą oraz karę za 
niesportowe zachowanie, jeden gracz z pola, który był na lodzie w momencie przerwania gry 
musi odsiedzieć karę mniejszą, a drugi gracz z pola, który był na lodzie w momencie 
przerwania gry musi odsiedzieć pełne 12 minut. Obydwaj gracze muszą być wyznaczeni przez 
trenera za pośrednictwem kapitana. 

 
ARTYKUŁ 208 – KARY DLA BRAMKARZA/OPIS 

i. Bramkarz podlega wszystkim karą wymienionym w Sekcji 10 – Opis Kar. Dodatkowo poniżej 
wymieniono specyficzne przepisy dotyczące pozycji bramkarza na lodzie, jego wyposażenia i 
jego roli w meczu. 

 

ARTYKUŁ 209 – BRAMKARZ POZA CZERWONĄ ŚRODKOWĄ LINIĄ 

DEFINICJA: Bramkarz nie może uczestniczyć w jakimkolwiek czasie w akcji meczowej poza czerwoną 
środkową linią. 

i. Kara mniejsza zostanie nałożona za naruszenie tego przepisu. 

ii. Obydwie łyżwy bramkarza muszą być poza czerwoną środkową linią, aby została nałożona 
kara. 

iii. Bramkarz, który uczestniczy w drużynowej celebracji po zdobycia gola na obszarze „połowa 
ataku” zostanie ukarany karą mniejszą. 

iv. Ten przepis jest zastąpiony przepisem o bójce, gdy bramkarz jedzie poza linię środkową, aby 
zaangażować się w konfrontację. 

 

ARTYKUŁ 210 – ZŁAMANY KIJ/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Kij posiadający uszkodzenia, mający złamaną lub ostrą łopatkę, złamany trzonek, lub 
niebędący w całości (pęknięty) jest niedozwolony. 

i. Bramkarz musi rzucić złamany kij natychmiast. Jeśli bramkarz uczestniczy w akcji meczowej 
ze złamanym kijem, zostanie ukarany karą mniejszą. 



ii. Bramkarz, którego kij został złamany, nie może przejąć kija rzuconego na lodowisko z ławki 
graczy czy przez widzów, lecz może otrzymać nowy kij od współpartnera na lodzie bez 
konieczności podjeżdżania do swojej ławki graczy. Wymiana kija musi odbyć się z „ręki do 
ręki”. Współpartner, który rzuci, podrzuci, wystrzeli, popchnie po lodzie kij do bramkarza 
otrzyma karę mniejszą. 

iii. Bramkarz, który podjeżdża do ławki graczy podczas przerwy w grze, aby wymienić swój kij i 
wraca do swojego pola bramkowego, zostanie ukarany karą mniejszą. Jednakże, jeśli 
bramkarz podjeżdża do ławki graczy, podczas gry, kara nie zostanie nałożona. 

iv. Podczas toczącej się akcji meczowej bramkarz może podjechać do swojej ławki graczy w celu 
wymiany kija. 

v. W żadnym czasie bramkarz nie może chwytać kija przeciwnika:  

1. Przebywającego na lodzie i trzymającego kij lub upuszczonego przez niego kija; 
2. Siedzącego na swojej ławce graczy; 
3. Ze stojaka na ławce graczy przeciwników. 

Jakiekolwiek naruszenie tych zasad powoduje nałożenie na bramkarza kary mniejszej. 
vi. Jeśli bramkarz, który złamał kij przyjmuje podczas akcji meczowej kij podany od 

współpartnera będącego na ławce kar, otrzyma karę mniejszą. 
vii. Bramkarz może używać kij gracza z pola. 

viii. Bramkarz nie może używać w tym samym czasie więcej niż jednego kija. 
 

ARTYKUŁ 211 – NIEBEZPIECZNE WYPOSAŻENIE/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Wyposażenie bramkarza musi być dostosowane do standardów bezpieczeństwa, zgodne z 
jakościowymi zaleceniami i wymaganiami i noszone za wyjątkiem rękawic, maski oraz parkanów pod 
ubiorem meczowym.   

i. Drużyna bramkarza, który uczestniczy w grze z nielegalnym wyposażeniem, za pierwszym 
razem zostanie ostrzeżona przez sędziego głównego. Po ostrzeżeniu w razie braku poprawy, 
nieusunięcia nielegalnego wyposażenia zgodnie z instrukcjami sędziego głównego lub w 
przypadku, gdy kolejny gracz wcześniej ostrzeżonej drużyny używa niebezpiecznego 
wyposażenia, zostaje nałożona kara za niesportowe zachowanie. 

 

ARTYKUŁ 212-217 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Celowe zagranie, które spowalnia grę, powoduje zatrzymanie gry lub utrudnia 
rozpoczęcie gry. 

 

ARTYKUŁ 212 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ - POPRAWIANIE SPRZĘTU 

i. Bramkarz, który zatrzymuje grę lub opóźnia rozpoczęcie gry, aby naprawić lub poprawić swój 
sprzęt będzie ukarany karą mniejszą. 

 
ARTYKUŁ 213 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ - PORUSZENIE BRAMKI  
 

i. Bramkarz, który celowo porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji będzie ukarany 
karą mniejszą. 



ii. Jeśli bramkarz celowo porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji podczas ostatnich 
dwóch minut regularnego czasu gry lub w jakimkolwiek momencie trwania dogrywki, sędzia 
główny przyzna drużynie przeciwnej rzut karny. 

iii. Jeśli bramkarz celowo porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji podczas 
wykonywania rzutu karnego lub serii rzutów karnych, przyznana zostanie bramka chyba, że 
mają zastosowanie art. 178-vi lub 178-vii. 

 

ARTYKUŁ 214 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ – MROŻENIE KRĄŻKA W OKOLICACH BAND  
i. Bramkarz, który przytrzymuje krążek kijem, łyżwami lub ciałem w okolicach band w taki 

sposób, aby spowodować przerwę w grze, nawet, jeśli jest atakowany ciałem przez 
przeciwnika, zostanie ukarany karą mniejszą.  

 
ARTYKUŁ 215 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ –PODJEŻDŻA DO ŁAWKI GRACZY PODCZAS PRZERWY 
W GRZE  

i. Bramkarz, który podjeżdża do swojej ławki graczy podczas przerwy w grze, niebędącej 
czasem dla drużyny (time-out) lub przerwą telewizyjną, z wyjątkiem dokonania zmiany, 
zostanie ukarany karą mniejszą techniczną. 

 

ARTYKUŁ 216 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ – ŚCIĄGANIE KASKU / MASKI 
i. Bramkarz, który aby przerwać grę w czasie akcji meczowej celowo ściąga swój kask lub maskę 

zostanie ukarany karą mniejszą. 

 
ARTYKUŁ 217 – OPÓŹNIANIE GRY/BRAMKARZ – WYSTRZELENIE LUB WYRZUCENIE KRĄŻKA POZA 
LODOWISKO 
 

i. Bramkarz, który podczas toczącej się gry wystrzeliwuje, wyrzuca lub uderza krążek ręką 
bezpośrednio bez jakiegokolwiek odbicia poza lodowisko z obszaru gry własnej strefy obrony 
(z wyjątkiem, kiedy lodowisko nie ma szyb ochronnych), zostanie ukarany karą mniejszą. 
Decydującym czynnikiem będzie miejsce zagrania krążka. 

ii. Bramkarz nie zostanie ukarany, jeśli przy obronie strzału krążek odbija się w taki sposób, że 
wyleci poza szyby ochronne, jeśli jednak bramkarz broni strzału z takim ruchem, aby wybić 
krążek poza szyby ochronne, zostanie ukarany karą mniejszą.  

iii. Jeśli bramkarz skądkolwiek celowo wystrzeliwuje krążek poza szyby ochronne w trakcie akcji 
meczowe lub podczas przerwy w grze, zostanie ukarany karą mniejszą.  

 

ARTYKUŁ 218 – UMIESZCZANIE KRĄŻKA NA SIATCE BRAMKI/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Bramkarzowi nie pozwala się na umieszczanie krążka na górnej i bocznej siatce bramki w 
celu spowodowania przerwy w grze. 

i. Bramkarz, który celowo umieszcza krążek na siatce bramki w celu spowodowania przerwy w 
grze, zostanie ukarany karą mniejszą. 



ii. Jeśli krążek skierowany został na siatkę bramki, bramkarz może przykryć krążek rękawicą, aby 
uniemożliwić przeciwnikowi zagranie krążka. 

 
ARTYKUŁ 219 – BÓJKA/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Uderzenie przeciwnika łapaczką lub odbijaczką, zrzucenie rękawic celem zaangażowania 
w bójkę.  

i. Bramkarz, który używa swojej odbijaczaki, aby uderzyć przeciwnika w głowę, szyję lub twarz, 
zostanie ukarany karą meczu. 

ii. Bramkarz, który ściąga swoją łapaczkę lub odbijaczkę, aby zaangażować się w konfrontację z 
przeciwnikiem, zostanie ukarany karą za niesportowe zachowanie się, jako dodatek do 
innych kar. 

iii. Bramkarz, który rozpoczyna bójkę, będzie ukarany karą meczu.  
 
 

ARTYKUŁ 220 – PRZYTRZYMYWANIE KRĄŻKA W POLU BRAMKOWYM/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Bramkarzowi zezwala się po udanej obronie mrozić krążek w polu bramkowym tak długo, 
jak jest pod presją przeciwnika. Jeśli nie jest pod presją i ma wystarczająco dużo czasu, aby 
bezpiecznie zagrać do współpartnera, jest zobligowany do takiego zagrania. 

i. Bramkarz o ile nie jest pod presją, który trzyma krążek dłużej niż trzy sekundy zostanie 
ukarany karą mniejszą. 

ii. Bramkarz, który nie będąc pod presją przeciwnika celowo umieszcza, chowa krążek w 
parkanach, na ciele lub wyposażeniu tak, aby spowodować zatrzymanie gry, zostanie ukarany 
karą mniejszą. 

 

ARTYKUŁ 221 – PRZYTRZYMYWANIE KRĄŻKA POZA POLEM BRAMKOWYM/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Bramkarz nie może upadać na krążek, aby spowodować zatrzymanie gry w pewnych 
sytuacjach, kiedy jego ciało jest poza polem bramkowym. 

i. Bramkarz będący całkowicie poza polem bramkowym upada, zagarnia pod siebie, umieszcza, 
przytrzymuje na jakiejkolwiek części siatki, przy bandzie krążek, który znajduje się poza linią 
bramkową lub wyobrażalną zewnętrzną linią łączącą „wąsy” kół wznowień strefy końcowej 
zostanie ukarany karą mniejszą bez względu na to, czy był, czy nie pod presją przeciwnika.   

ii. Bramkarz, który upada na krążek lub zagarnia go pod siebie na obszarze pomiędzy linią 
bramkową, a wyobrażalną zewnętrzną linią łączącą „wąsy” kół wznowień w strefie końcowej, 
zostanie ukarany karą mniejszą chyba, że jest pod presją przynajmniej jednego przeciwnika. 

 

ARTYKUŁ 222 – NIELEGALNE BLOKOWANIE BRAMKI, PRYZMY ŚNIEGU/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Bramkarz nie może pozostawiać swojego kija, jakiegokolwiek wyposażenia, pryzm śniegu 
lub innych przedmiotów przed bramką, które nie pozwolą, aby krążek wpadł do bramki. Bramkarz 
jest zobowiązany do utrzymania swojego pola bramkowego wolnym od jakichkolwiek przeszkód. 



i. Bramkarz, który jest na lodzie, zostanie ukarany karą mniejszą, jeśli zostawi swój kij, 
jakiekolwiek wyposażenie, pryzmy śniegu lub inne przedmioty przed swoją bramką i taka 
przeszkoda nie pozwoli, aby krążek wpadł do bramki. 

 

ARTYKUŁ 223 – OPUSZCZANIE POLA BRAMKOWEGO PODCZAS KONFRONTACJI GRACZY/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Bramkarz musi pozostać w swoim polu bramkowym podczas konfrontacji graczy na 
lodzie, chyba, że ta konfrontacja przeniesie się do jego pola bramkowego. 

i. Bramkarz, który opuści bezpośrednie sąsiedztwo swojego pola bramkowego, aby 
uczestniczyć w jakikolwiek sposób w konfrontacji, zostanie ukarany karą mniejszą. 

ii. Bramkarz, który jest poza polem bramkowym (np. zagrywa krążek poza swoją bramką, jedzie 
na ławkę graczy) i zostaje uwikłany w konfrontację z graczami, nie będzie ukarany karą jak za 
opuszczenie pola bramkowego, ale nałożone na niego zostaną kary, będące skutkiem tej 
konfrontacji. 

iii. Jeśli konfrontacja graczy ma miejsce w polu bramkowym bramkarz może opuścić swoje pole 
bramkowe bez konsekwencji nałożenia kary. Co więcej, jeśli został poinstruowany przez 
sędziego, musi opuścić pole bramkowe i odjechać w kierunku narożnika lodowiska lub 
jakiegokolwiek najbliższego bramce obszaru w jego strefie obrony, niebędącym miejscem 
konfrontacji graczy. 

 

ARTYKUŁ 224 – NADMIERNA ILOŚĆ GRACZY/BRAMKARZ 

DEFINICJA: Bramkarz nie może zagrywać krążka lub wchodzić w kontakt z przeciwnikiem, kiedy 
opuszcza lodowisko, a zmieniający go gracz znajduje się już na lodzie. 

i. Wszystkie przepisy dotyczące nadmiernej ilości graczy na lodzie, które mają zastosowanie do 
graczy z pola, mają również swoje zastosowanie wobec bramkarza (patrz art. 166). 

ii. W żadnym momencie toczącej się gry, drużyna nie może posiadać dwóch bramkarzy na 
lodzie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonywana jest „lotna” zmiana bramkarzy.  

 

ARTYKUŁ 225 – RZUTY KARNE/FAULE BRAMKARZA 

i. Jeśli bramkarz popełnia faul na atakującym graczu z pola, który znajduje się w sytuacji 
kontrataku, niezależnie od tego czy faul ten został popełniony z przodu lub z tyłu, sędzia 
główny przyzna przeciwnej drużynie rzut karny.  

ii. Jeśli bramkarz celowo porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji podczas ostatnich 
dwóch minut regularnego czasu gry lub jakiegokolwiek momentu dogrywki, sędzia główny 
przyzna przeciwnej drużynie rzut karny. 

iii. Jeśli bramkarz celowo porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji, gdy atakujący 
gracz z pola jest w sytuacji kontrataku, sędzia główny przyzna atakującemu graczowi z pola 
rzut karny. 

iv. Jeśli rezerwowy bramkarz nielegalnie wchodzi do gry i przeszkadza atakującemu graczowi z 
pola w sytuacji kontrataku, sędzia główny zatrzyma grę i przyzna przeciwnej drużynie rzut 



karny. Jeśli gracz strzeli bramkę przed zatrzymaniem gry, bramka zostanie uznana, a rzut 
karny anulowany. 

v. Jeśli bramkarz zdejmuje swój kask lub maskę, gdy atakujący gracz z pola jest w sytuacji 
kontrataku, sędzia główny zatrzyma grę i przyzna atakującemu graczowi rzut karny. 

 

ARTYKUŁ 226 – PRZYZNANIE BRAMKI/FAULE BRAMKARZA 

i. Jeśli podczas strzelania rzutu karnego, bramkarz przesuwa lub porusza bramkę w stosunku do 
jej normalnej pozycji, bramka zostanie przyznana chyba, że zastosowanie mają inne przepisy 
(patrz art. 178-vi i 178-vii). 

ii. Bramka zostanie przyznana, jeśli bramkarz zdejmuje kask lub maskę, podczas strzelania rzutu 
karnego i serii rzutów karnych. 

iii. 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. 

 

 


