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ŹRÓDŁA ZMIAN W PRZEPISACH 

•Doroczny kongres IIHF podczas Mistrzostw Świata 

(Słowacja 2019) 

o Decyzje Kongresu IIHF 
(https://www.iihf.com/en/news/13252/statute
s%2c-regulations-amended) 

o Propozycje zmian powstałe podczas 
warsztatów (28.05.2019, uczestnicy: 
Przewodniczący Wydziałów Sędziowskich AUT, 
CZE, FIN, GER, RUS, SUI, SVK, SWE oraz 
Hokejowej Ligi Mistrzów) 
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ZMIANY PRZEPISÓW 

1. Nieprawidłowe wznowienie 

2. Przeszkadzanie bramkarzowi 

3. Zdobycie bramki łyżwą 

4. Złamany kij/Gra złamanym kijem 
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NIEPRAWIDŁOWE WZNOWIENIE 

• Modyfikacja art. 59, 136, 137 

• W przypadku naruszenia procedury wznowienia nie 
dokonuje się zmiany zawodnika biorącego udział we 
wznowieniu (środkowy) 

• Sędzia liniowy ostrzega drużynę zawiniającą 

• Drugie naruszenie procedury wznowienia skutkuje karą 
mniejszą techniczną za opóźnianie gry 

• Sygnalizacja 

• Standard i konsekwencja 

• http://sedziahokeja.org/wp-
content/uploads/2019/02/false-face-off.pdf 
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MATERIAŁ WIDEO 
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PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI 

•Odwołanie do przepisów art. 94, 95, 97, 99, 150, 183, 184, 185, 186 

   Ochrona bramkarza – Cel i intencja przepisu 

•Bramkarz powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się 

wewnątrz swojego pola bramkowego, nie będąc ograniczonym 

działaniami atakującego gracza. 

 

•Ogólnie: nie istnieje takie pojęcie jak czysty atak ciałem na 

bramkarza. 

•Jednakże działania zawodnika z pola muszą być «znaczące», 

zarówno fizycznie, jak i wizualnie, oraz zainicjowane przez 

atakującego gracza - według uznania oraz oceny Sędziów. 
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PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI 

Przeszkoda fizyczna 

• «Znacząca przeszkoda fizyczna» zgodnie ze znaczeniem 
tego przepisu, jeżeli atakujący gracz powoduje kontakt  
z bramkarzem za pomocą dowolnej części swojego ciała 
lub swoim kijem, a kontakt ten powoduje, że bramkarz nie 
może się swobodnie poruszać i jest zablokowany, tak że 
nie może grać na swojej pozycji lub bronić swojej bramki, 
a także grać krążkiem. 

 

• Uwaga: Powodowanie kontaktu przez atakującego gracza 
oznacza, że atakujący gracz jest odpowiedzialny za swoje 
działania, które prowadzą do znaczącego kontaktu  
z bramkarzem. 
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PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI 

Przeszkoda wizualna 

• Dla tego celu: gracz «zajmuje znaczącą pozycję w polu 
bramkowym», gdy jego ciało lub jego znaczna część 
znajduje się wewnątrz pola bramkowego przez więcej niż 
natychmiastowy przedział czasu. 

 

• Uwaga: Zajęcie znaczącej pozycji oznacza na przykład, że 
atakujący gracz stoi obydwiema łyżwami w polu 
bramkowym. 
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PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI 

Sytuacje wewnątrz pola bramkowego 

• Jeśli atakujący gracz wejdzie do pola bramkowego i poprzez swoje działania osłabi 
zdolność bramkarza do obrony swojej bramki, a bramka zostanie zdobyta, gol nie 
zostanie uznany. 

• Jeśli atakujący gracz został zmuszony, popchnięty, wepchnięty lub sfaulowany przez 
gracza drużyny broniącej, co spowodowało jego kontakt z bramkarzem, taki kontakt nie 
zostanie uznany za kontakt zainicjowany przez atakującego gracza dla celów tego 
przepisu, z zastrzeżeniem, że atakujący gracz podjął rozsądnie działania, aby uniknąć 
takiego kontaktu, a jeśli bramka została zdobyta, gol zostanie uznany. 

• Czynnikiem decydującym dla tego przepisu jest pytanie, czy atakujący gracz miał 
wystarczająco dużo czasu, aby opuścić pole bramkowe lub uniknąć kontaktu, i czy to 
zrobił. To jest decyzja i ocena sędziego. 

• Innymi słowy, zdobycie bramki, podczas gdy atakujący gracze stoją w polu bramkowym, 

w odpowiednich okolicznościach, może być dozwolone. 

• Jeśli gracz drużyny broniącej został popchnięty, wepchnięty lub sfaulowany przez 
atakującego gracza, w celu spowodowania kontaktu gracza drużyny broniącej z własnym 
bramkarzem, taki kontakt będzie uznany za kontakt zainicjowany przez atakującego 
gracza na potrzeby tego przepisu, jeśli to konieczne, powinna zostać nałożona kara na 
zawodnika atakującego, a jeżeli została zdobyta bramka to nie powinna być uznana. 
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PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI 

Sytuacje poza polem bramkowym 

» Pole bramkowe jest obszarem chronionym. Jeśli bramkarz opuszcza 
strefę chronioną lub część jego ciała znajduje się poza polem 
bramkowym, możliwy jest przypadkowy kontakt z bramkarzem. 

 

» Atakujący gracz nie może celowo ograniczać bramkarzowi, który 
znajduje się poza polem bramkowym, powrotu do swojego pola 
bramkowego. 
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PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI 
Intencja przepisu/Wnioski 

• Pole bramkowe jest obszarem chronionym dla bramkarza. 
• Bramkarz jest zawsze chroniony przed celowym kontaktem 

(faulem) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pola 
bramkowego. 

• Zgodnie z oceną/decyzją Sędziów, właściwe przepisy 
dotyczące przeszkadzania bramkarzowi powinny mieć 
zastosowanie. 

• Bramkarz, który opuszcza swoje pole bramkowe lub 
umieszcza część swojego ciała poza polem bramkowym, 
podejmuje ryzyko przypadkowego kontaktu. 

• Definicja: Rozważanie wewnątrz pola 
bramkowego/„wewnątrz niebieskiego pola” lub poza 
polem bramkowym/„poza niebieskim polem” 
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Poza «niebieskim» 

 

 

 
wewnątrz 

«niebieskiego» 

Wewnątrz 

«niebieskiego» 



 

 

MATERIAŁ WIDEO 
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ZDOBYCIE BRAMKI ŁYŻWĄ 

• Odwołanie do przepisu art. 96 

• Bramka zostanie uznana, jeśli atakujący gracz skieruje krążek do 
bramki za pomocą swojej łyżwy w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem 
wyraźnego ruchu kopnięcia nogą, oczywiście odpowiednią łyżwą 
(powrót do przepisu IIHF nr 96, Zdobycie bramki łyżwą z lat 2014-
2018). 

 

• Dla nieuznania bramki, decydującym czynnikiem jest zauważalny ruch 
kopnięcia przez atakującego gracza. 

 

• Innymi słowy, skierowanie krążka do bramki za pomocą łyżwy 
(skręcenie łyżwy, poruszanie się na łyżwach itp.) jest dopuszczalnym 
zagraniem, mającym na celu zdobycie bramki. 

• Krążek spotyka łyżwę  Łyżwa spotyka krążek 

 



 

 

MATERIAŁ WIDEO 
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ZŁAMANY KIJ/GRA ZŁAMANYM KIJEM 

• Odwołanie do przepisów art. 120, 210 

• Nowość: Gracze na lodzie mogą w dowolny sposób podawać lub 
przekazywać upuszczone kije współpartnerom, tak długo jak 
przekazywany kij nie zakłóca gry, odpowiednio meczu. 

• Innymi słowy, upuszczone kije nie muszą być przekazywane z 
ręki do ręki. 
 

• Gracz musi natychmiast upuścić złamany kij – ten przepis nadal 
obowiązuje. 

 
• Rzucanie kijów jest niedozwolone. Intencją tego przepisu jest 

zastosowanie zdrowego rozsądku i eliminacja niebezpiecznej lub 
destrukcyjnej gry. 

 



 

 

MATERIAŁ WIDEO 
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DODATKOWE NOWOŚCI 

BADANIA LEKARSKIE 

o 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące 
zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez 
zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich 
orzeczeń. 

o Najważniejsze zmiany obejmują: 

o wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej (dotyczy zawodników do 23 roku życia). 

o zmniejszenie częstotliwości badań okresowych, które będą przeprowadzane: 

o co do zasady co 12 miesięcy, a nie jak dotychczas co 6 miesięcy; 

o dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, 
jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika 
współzawodnictwa sportowego. 

o Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne 
przez okres na jaki zostały wydane.  

o W odniesieniu do zawodników amatorów po ukończeniu 23. roku życia nie będzie 
wymogu przeprowadzania badań, czyli uzyskania orzeczenia lekarskiego. 

 



PYTANIA? 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

POWODZENIA W SEZONIE 2019/2020 

Bartosz Kaczmarek 
Wiktor Zień 


