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ELEMENTY PROCEDURY WZNOWIENIA

1. Lokalizacja wznowienia

2. Przygotowanie wznowienia

3. Przeprowadzenie wznowienia

4. Opuszczenie miejsca wznowienia
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» Obecnie hokej na lodzie jest grą, w której istotnym elementem jest posiadanie krążka

» Wznowienie jest więc bezpośrednią szansą, poprzez którą drużyna może wejść w 

posiadanie krążka

» Wznowienie w strefie ataku jest bezpośrednią szansą na zdobycie bramki!

» Dlatego też, procedura wznowienia jest jedną z najważniejszych w meczu

» Dobre wznowienie to takie, które jest sprawiedliwe oraz skuteczne

» Przepisy regulują w jaki sposób powinno wyglądać idealne wznowienie jednak…

…. takie wznowienie nie istnieje :)

» Ale możemy do niego dążyć i starać się je osiągnąć! 
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WZNOWIENIE- SPRAWIEDLIWE I SKUTECZNE

» Wznowienie jest sprawiedliwe gdy obydwie drużyny mają takie same warunki i szanse 

na wywalczenie krążka podczas wznowienia. Oznacza to, że żaden z zawodników 

jednej z drużyn nie może mieć przewagi, np. terytorialnej bądź poprzez swoje 

ustawienie, która bezpośrednio wpływa na przebieg wznowienia

» Wznowienie jest skuteczne, gdy zostało przeprowadzone w ramach przewidzianej 

przepisami procedury oraz gdy poprzez działanie sędziego liniowego, który 

przeprowadza wznowienie, żadna z drużyn nie uzyskała przewagi - np. poprzez 

rzucenie krążka na lód
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Jednak zacznijmy od początku…
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LOKALIZACJA WZNOWIENIA

» Sędzia liniowy musi cały czas obserwować przebieg gry, aby wiedzieć gdzie należy

przeprowadzić wznowienie

» Dobry sędzia liniowy wie gdzie należy przeprowadzić wznowienie - nie czeka na pomoc

ze strony sędziego głownego lub drugiego liniowego

» Wskazywanie miejsca wznowienia nie jest obowiązkiem sędziego głównego i nie

powinien tego robić!

» Sędzia główny po stronie ławek kar – strzał ze środka

» Gdy masz wątpliwości gdzie powinno być wznowienie - skonsultuj to ze

współpartnerem! Nie jest błędem konsultowanie się, błędem jest przeprowadzenie

wznowienia w niewłaściwym miejscu!

» Nie wolno lekceważyć lokalizacji wznowienia! Ona często determinuje, która piątka

graczy wyjdzie na lód, bądź który zawodnik stanie do walki o krążek!
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LOKALIZACJA WZNOWIENIA

» Po przerwaniu gry przez sędziego głównego, sędzia liniowy powinien wskazać, w 

którym miejscu będzie wznowienie

» Kontrola graczy jest najważniejsza! Po krążek zawsze zdążysz pojechać

» Od momentu przerwania gry przez sędziego głównego, sędzia liniowy zaczyna pracę

nad wznowieniem!

» Miejsce wznowienia:

» art. 52 - 57
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USTAWIENIE ZAWODNIKÓW BEZPOŚREDNIO 

WALCZĄCYCH O KRĄŻEK

» Zawodnicy bezpośrednio walczący o krążek muszą być skierowani twarzą do bramki 

swojego przeciwnika

» Łyżwy zawodników bezpośrednio walczących o krążek nie mogą przekraczać czerwonej 

linii punktu wznowień

» Kije nieruchomo, na lodzie, na białej części punktu wznowień
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USTAWIENIE ZAWODNIKÓW BEZPOŚREDNIO 

WALCZĄCYCH O KRĄŻEK

» Wznowienie w obronnej połowie lodowiska - pierwszy kij na lodzie kładzie zawodnik

drużyny broniącej, następnie zawodnik drużyny atakującej

» Wznowienie na centralnym punkcie wznowień („na środku”) - gracz drużyny gości

kładzie kij jako pierwszy (nie tylko po bramce!)

» Sędzia wznawiający zawsze twarzą do sekretariatu (wznowienie środek)
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USTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZAWODNIKÓW NA 

WZNOWIENIU

» Zawodnicy nie biorący udziału w bezpośredniej walce o krążek muszą:

» trzymać swoje łyżwy poza okręgiem (kontakt z linią jest dozwolony)

» kije mogą znajdować się wewnątrz okręgu pod warunkiem, że nie mają kontaktu z 

którymkolwiek z przeciwników lub jego kijem

» zawodnik musi znajdować się po swojej stronie linii punktu wznowienia („wąsa”) 

(kontakt z linią jest dozwolony)

» kij zawodnika może być wewnątrz obszaru pomiędzy dwoma liniami punktu

wznowienia („wąsami”), pod warunkiem, że nie ma on kontaktu z którymkolwiek z 

przeciwników lub jego kijem

» Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się po swojej stronie lodowiska

» Zawodnicy biorący udział we wznowieniu nie mogą się jeździć podczas procedury

wznowienia - muszą pozostać nieruchomi – pierwsi ustawiają się zawodnicy 

drużyny atakującej

» Gdy zawodnicy znajdą się na swoich pozycjach nie mogą ich zmieniać! (wyjątek: 

wymiana zawodnika przez sędziego)
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PROCEDURA WZNOWIENIA

» Rozpoczyna się gdy:

» zakończy się procedura wymiany graczy; oraz

» wszyscy zawodnicy są na swoich pozycjach

» Nie zmieniaj zawodnika walczącego o krążek na wznowieniu, gdy drużyna nie

dokonała prawidowej wymiany linii graczy! To nie jest naruszenie procedury

wznowienia!

» Gdy jesteś już na miejscu wznowienia zacznij rozmowę z zawodnikami i kontrolę ich

ustawienia - komunikacja

» Co oznacza gwizdek sędziego liniowego? Oznacza, że rozpoczynasz bezpośrednią

pracę tylko z zawodnikami walczącymi o krążek - „za 5 sek rzucam krążek”

» Przed gwizdkiem należy skontrolować ustawienie zawodników „za plecami”. Należy

zrobić to tylko raz! Dalsz kontrola tych zawodników należy do obowiązków drugiego

sędziego liniowego!
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WZNOWIENIE

» Gdy ustawiłeś już pozostałych zawodników, skupiasz się jedynie na zawodnikach

bezpośrednio walczących o krążek

» Gwizdek ma być dla nich informacją, że zaraz rozpoczną walkę o krążek

» Wytłumacz zawodnikom jak wznowienie będzie przebiegać - komunikacja

» Nie pokazuj krążka gdy prowadzisz z zawodnikami rozmowę! Krążek na widoku

powoduje, że zawodnicy myślą, że zaraz go rzucisz

» TIMING!

» im dłużej przetrzymujesz krążek, tym bardziej zawodnicy są poddenerwowani i tym

większe prawdopodobieństwo naruszenia procedury wznowienia

» krążek należy rzucić natychmiast po tym, jak zawodnik, który kładzie kij jako drugi, 

położy go na lód!

» Timing rzucenia krążka należy trenować - nie przyjdzie sam
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KOREKTA USTAWIENIA ZAWODNIKÓW PRZED 

RZUCENIEM KRĄŻKA

» Nigdy nie przestawiaj zawodników ręką - mów do nich, np. #88 biały - do tyłu, 

wyjedź z koła etc.

» Nie należy „machać” ręką do zawodników, np. żeby się cofnął - bezpieczeństwo!

» Gdy byłeś przygotowany do rzucenia krążka, a zawodnik, który nie walczy o niego

bezpośrednio jest ustawiony nieprawidłowo - odjedź lekko od zawodników walczących o 

krążek, możesz podnieść swoją pozycję, a następnie skorygować ustawienie zawodnika

» Gdy zawodnicy bezpośrednio walczący o krążek są ustawieni nieprawidłowo - cofnij

krążek i komunikuj się z graczami - pamiętaj, że im bardziej wytłumaczysz zawodnikom

walczącym o krążek jak ma przebiegać wznowienie tym mniej będziesz mieć

problemów!

13



PRZEJĘCIE KRĄŻKA

» Zawodnik bezpośrednio walczący o krążek musi podać krążek do swojego

współpartnera kijem!

» Gdy krążek trafił do współpartnera w wyniku kopnięcia łyżwą lub podania ręką - należy

przerwać grę, wymienić zawodnika, a wznowienie powtórzyć

» Jeżeli zawodnik bezpośrednio walczący o krążek najpierw przejął krążek łyżwą lub

ręką, ale do współpartnera krążek skierował kijem - gra nie zostanie przerwana

» Jeżeli zawodnik bezpośrednio walczący o krążek podał krążek do współpartnera

nieprawidłowo, ale krążek ten został przejęty przez drużynę przeciwną zanim został

zagrany przez współpartnera - gra nie zostanie przerwana
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POZYCJA SĘDZIEGO LINIOWEGO NA WZNOWIENIU

» Sędzia liniowy musi się tak ustawić na wznowieniu, aby:

» dobrze i sprawnie rzucić krążek

» nie przeszkadzać zawodnikom

» wznowienie było dla niego bezpieczne

» W wielu ligach są różne standardy pozycji sędziego liniowego podczas wznowienia

» Światowy trend jest taki, aby sędzia liniowy był nisko na nogach, ale nie aż tak nisko jak 

sędziowie w NHL

» Kolana ugięte - kąt nie mniej niż 90 stopni, nie więcej niż około 135 stopni, nogi 

ustawione [na szerokość wąsów/na szerokość ramion]

» Pozycję sędziego determinuje:

» jego wzrost

» ustawienie zawodników walczących o krążek - im niżej są zawodnicy, 

tym niżej powinien być sędzia liniowy

» Pomimo różnic - krążek powinien być rzucany przez wszystkich sędziów mniej 

więcej z takiej samej wysokości ok. 70 cm
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RZUCENIE KRĄŻKA

» Krążek musi być rzucony na lód sprawnie i płynnie

» Ruch ręką powinien iść w kierunku dołu - unikać ruchu „do góry”

» Prawidłowe trzymanie krążka - ruch nadgarstka

» Krążek musi być rzucony na lód płasko, pomiędzy dwoma białymi polami, na których 

zawodnicy trzymają kije i ma tam pozostać
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GDY SĘDZIA LINOWY POPEŁNIA BŁĄD

» Gdy podczas wznowienia sędzia liniowy popełnia błąd, np. rzucając krążek tak, że 

zanim wylądował on na lodzie odbił się od rękawicy/kija zawodnika bezpośrednio 

walczącego o krążek, należy grę zatrzymać, a wznowienie przeprowadzić jeszcze raz

» Dlaczego? Ponieważ wznowienie ma być sprawiedliwe i skuteczne!

» Zawodnicy nie będą mieli pretensji, gdy przyznasz się do błędu i przeprowadzisz 

wznowienie prawidłowo - będą mieli pretensje, gdy przez Twój błąd nie mogli wywalczyć 

krążka, a co gorsza mogli bezpośrednio w wyniku wznowienia stracić bramkę! Wtedy 

Twój błąd wpłynął na wynik meczu.
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NARUSZENIE PROCEDURY WZNOWIENIA

» Procedura wznowienia zostaje naruszona, gdy:

» gdy zawodnik/zawodnicy nie zajmują natychmiast właściwej pozycji -

ostrzeżenie/wymiana zawodnika

» gdy zawodnik/zawodnicy wchodzą do okręgu wznowień przedwcześnie * - wymiana

zawodnika

» kopnięcie lub podanie krążka ręką do współpartnera - wymiana zawodnika

» gdy zawodnik przekracza linie punktu wznowień przed rzuceniem krążka -

ostrzeżenie/wymiana zawodnika

» dochodzi do jakiegokolwiek kontaktu z przeciwnikiem lub jego kijem przed

rzuceniem krążka - ostrzeżenie/wymiana zawodnika

* Wyjątek: nie przerywa się gry, gdy krążek przejęła drużyna przeciwna

» Gdy drużyna po raz drugi narusza procedurę wznowienia - grę przerywa tylko sędzia

główny!

» Nie należy automatycznie wymieniać zawodnika, w szczególności, gdy drużyna

gra

np. 3 na 5. Do wznowienia stają specjaliści - dajmy im szansę walki o krążek

» Gdy wznowienie jest powtarzane - przeprowadza je ten sam sędzia liniowy!
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CO PO RZUCENIU KRĄŻKA?
» Po rzuceniu krążka sędzia liniowy musi pamiętać, aby nie przeszkadzać zawodnikom, 

ale przede wszystkim, aby bezpiecznie opuścić tercję/miejsce wznowienia

» Po rzuceniu krążka rozejrzyj się i odjedź delikatnie do tyłu, obserwując walkę o krążek, 

czy nie doszło do ewentualnego naruszenia procedury wznowienia - obserwacja 

wznowienia jest również obowiązkiem drugiego sędziego liniowego!

» Twój wyjazd z tercji/z miejsca wznowienia determinują następujące rzeczy:

» pozycja krążka po rzuceniu - oby nie pod Twoimi nogami!

» gdzie porusza się krążek po wznowieniu - w którą stronę został zagrany

» gdzie znajdują się zawodnicy - pamiętaj, zawodnicy będą się poruszać w kierunku 

krążka (teoretycznie - patrz PHL „spodziewaj się niespodziewanego”)

» Główne zadanie sędziego liniowego po rzuceniu krążka - jak najszybciej opuścić punkt 

wznowień

» Sędzia liniowy ma tak opuszczać pole wznowień, aby cały czas móc obserwować 

toczącą się grę i ewentualnie reagować na jej przebieg oraz mieć kontakt wzrokowy z 

drugim sędzią liniowym

» Balans pomiędzy szybkością a obserwacją gry

» Jeżeli gra toczy się obok Ciebie i nie masz możliwości ucieczki i sprawnego opuszczenia 

tercji - skieruj się do bandy i czekaj na rozwój sytuacji

» Pozycja na wznowieniu i obserwacja zawodników = Twoje bezpieczeństwo
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INTERPETACJE

» Korzystaj z 5 sekund po gwizdku, aby komunikować się z zawodnikami bezpośrednio 

walczącymi o krążek

» Jeżeli zawodnik jest usunięty od wznowienia, sędziowie nie mogą decydować, który 

gracz będący na lodzie ma walczyć o krążek podczas wznowienia. Decyzja należy do 

drużyny, jednak zastąpienie usuniętego gracza musi nastąpić niezwłocznie

» Sędzia liniowy może rzucić krążek, jeżeli do wznowienia staje tylko jeden zawodnik, ale 

zastosowanie tej procedury po raz pierwszy w meczu powinno nastąpić podczas 

wznowienia w tercji neutralnej

» Jeżeli występują problemy podczas wznowienia w tercji końcowej, sędzia główny może 

pomóc sędziemu liniowemu i upominać graczy. W tej sytuacji sędzia główny powinien 

użyć gwizdka, aby zasygnalizować sędziemu liniowemu, że pomaga w procedurze 

wznowienia. Po ostrzeżeniu zawodników, którzy spowodowali problemy, sędzia główny 

powraca na swoją pozycję
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INTERPRETACJE

» Jeżeli drużyna otrzymała ostrzeżenie i jej zawodnik został usunięty od wznowienia, a 

następnie zawodnicy obydwu drużyn wjechali do okręgu przedwcześnie, sędzia główny 

musi ukarać zawodnika drużyny, której zawodnik został już usunięty oraz ostrzec drugą 

drużynę

» Jeżeli drużyna została ukarana za naruszenie procedury wznowienia, procedura 

ostrzeżeń i kar rozpoczyna się od nowa

» Jeżeli zawodnik został ukarany podczas wznowienia, obydwie drużyny mogą dokonać 

zmiany linii graczy

» Zawodnik nie może obracać się podczas wznowienia i kopać krążek
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SAMYCH UDANYCH WZNOWIEŃ W SEZONIE 2017/2018

Dziękujemy za uwagę!
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