POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI

Komunikat Wydziału Sędziowskiego
Dotyczy interpretacji artykułu Przepisów gry w hokeja na lodzie nr 58: Procedura przeprowadzania wznowień.
Podpunkt: xi: Kiedy wszyscy gracze z pola znajdą się ̨ na pozycjach do wznowienia nie mogą ̨ ich zmieniać.́

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. artykułu nr 58xi., Komisja Szkoleniowa WS PZHL, w oparciu o
interpretacje otrzymane od IIHF, wydaje następujące wytyczne dot. procedury przeprowadzania wznowień.
Poniższe wytyczne obowiązują od dnia pojawienia się komunikatu.
Zgodnie z przepisami gry w hokeja na lodzie, sędzia liniowy, po zakończonej procedurze wymiany graczy,
oznajmia gwizdkiem rozpoczęcie procedury wznowienia, która obejmuje 5 sekundowy okres, podczas którego
wszyscy gracze zobowiązani są zająć swoje pozycje. Po upływie powyższego okresu, wszyscy gracze są uznawani za
będących na swoich pozycjach. Sędzia liniowy powinien tak przeprowadzić procedurę wznowienia, aby nie była ona
nadmiernie wydłużona.
W przypadku, kiedy wszyscy gracze są gotowi do rozpoczęcia gry przed upływem okresu 5 sekund, gra może
zostać wznowiona wcześniej, a gracze będą uznani za znajdujących się na swoich pozycjach.
W konsekwencji, po upływie okresu 5 sekund (bądź uwzględniając powyższy wyjątek), pozycje, które zajęli
zawodnicy są uznawane za ostateczne. W związku z tym, jakakolwiek zmiana pozycji przez dowolnego zawodnika
biorącego udział we wznowieniu będzie uznawana za naruszenie procedury wznowienia i skutkowała otrzymaniem
przez drużynę zawiniającą upomnienia od sędziego liniowego. Gracz, który próbował dokonać zmiany pozycji
zobowiązany jest do powrotu na poprzednio zajmowaną pozycję, tj. tą, którą zajął w okresie 5 sekund i była ona
uznana za ostateczną. W przypadku, kiedy gracz odmawia zajęcia swojej pierwotnej pozycji, drużyna dopuszcza się
drugiego naruszenia procedury wznowienia, co skutkuje otrzymaniem kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry.
Po otrzymaniu kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry, w wyniku podwójnego naruszenia procedury
wznowienia, kolejne wznowienie przeprowadzane w następstwie tej kary uznaje się za “nowe” i dopuszczalne są
zmiany pozycji przez graczy.
Ważne: nieprawidłowa liczba graczy biorących udział we wznowieniu nie stanowi naruszenia procedury wznowienia,
lecz naruszenie procedury wymiany graczy. Tym samym drużyna zawiniająca nie powinna otrzymać upomnienia za
naruszenie procedury wznowienia – obowiązują procedury dotyczące nieprawidłowej wymiany graczy.
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