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STANDARDY PRZEPROWADZANIA WZNOWIEŃ 

 

Po przeanalizowaniu jakości przeprowadzonych wznowień podczas imprez organizowanych przez 

IIHF, postanowiono, iż zbyt często pojawiają się następujące błędy proceduralne popełniane przez 

zawodników wznawiających: 

1. środkowy nie ustawia w odpowiedni sposób łyżew, tak jak wskazują to oznaczenia na 

lodzie; 

2. środkowy nie ustawia się odpowiednio, stojąc centralnie twarzą do swojego przeciwnika; 

3. środkowi pochylają się nad punkt wznowień, tak że ich głowy stykają się, co uniemożliwia 

sędziemu liniowemu przeprowadzenie wznowienia i ma wpływ na jego jakość; 

4. kije środkowych nie są na lodzie i są w ruchu podczas wznowienia; 

5. środkowy drużyny broniącej klęka na jedno, bądź dwa kolana podczas wznowienia. 

 

Podczas nadchodzących imprez rangi IIHF, sędziowie liniowi będą instruowani, by przeprowadzać 

procedurę wznowień zgodnie ze standardami IIHF oraz Przepisów gry w hokeja na lodzie. 

 

 

PRZEPIS 58 

 

Przed rzucenie krążka, sędzia liniowy jest zobligowany do upewnienia się, iż środkowi: 

1. ustawili się twarzami do siebie na punktach wznowień w strefie końcowej lodowiska; 

2. odległość między nimi jest mniej więcej „jednego kija”; 

3. końcówka łopatki kija znajduje się w białej części punktu wznowień; 

4. łyżwy znajdują się za oznaczeniami na lodzie w kołach wznowień; 

5. nie ingerują w przestrzeń przeciwnika, ani w żaden sposób nie dotykają jego ciała; 

 

 Liniowy powinien upewnić się, iż przeciwnik nie ingeruje w przestrzeń przeciwnika. Jeśli 

jednak to robi, sędzia liniowy powinien ustnie zwrócić mu uwagę. Jeśli sytuacja powtarza 

się – odsunąć zawodnika od wznowienia. 

 Jeśli środkowi pochylają się, praktycznie stykając się kaskami, sędzia liniowy powinien 

natychmiast odsunąć zawodnika prowokującego sytuację. Jeśli sędzia nie jest w stanie 

ocenić, który zawodnik inicjuje sytuację, powinien odsunąć obydwóch zawodników. 

 

PRZEPIS 59 

 

 Jeśli jeden lub dwóch środkowych, nie przyjmuje odpowiedniej pozycji, nawet 

poinstruowany, powinien zostać zastąpiony przez innego gracza ze swojej drużyny, 

znajdującego się na lodzie. 

 Po odsunięciu zawodnika ze wznowienia, sędzia liniowy powinien poinstruować kolejnego 

zawodnika, iż kolejne przewinienie spowoduje nałożeniem kary mniejszej technicznej na 

drużynę za opóźnianie w grze. 

 Jeśli kolejne naruszenie procedury ma miejsce, sędzia liniowy usuwa zawodnika, natomiast 

sędzia główny nakłada karę mniejszą techniczną na drużynę naruszającą procedurę po raz 

drugi podczas jednego wznowienia. 

 

Procedury wznowień będą omawiane ze wszystkimi Trenerami oraz Sędziami podczas spotkań 

przed poszczególnymi imprezami rangi IIHF.  

 


