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art. 419 Czyszczenie lodu 
 Uściślenia (nowe) !!!  

Interpretacje 

1. Kiedy bramkarz przed udaniem się na ławkę graczy, 

celem wymiany na dodatkowego zawodnika, celowo 

pozostawia swój kij, część swojego wyposażenia, kupki 

śniegu lub inne przeszkody w bramce lub jej okolicy, 

które w opinii sędziego utrudnią przekroczenie przez 

krążek linii bramkowej w bramce, gola należy uznać. 

Ażeby gola uznać bramkarz musi zostać zmieniony na 

dodatkowego gracza. W przeciwnym wypadku nakładamy 

karę mniejszą (art. 569c) 
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art. 440 Wznowienia 
Klaryfikacja  

Interpretacje 

9. Kiedy krążek jest skierowany do bramki w sposób 

niezgodny z przepisami (np. wrzucenie ręką, zagranie 

wysokim kijem, kopnięcie), bramki nie uznajemy a 

wznowienie gry będzie mieć miejsce w strefie neutralnej 

na najbliższym punkcie wznowień 

10.Kiedy krążek jest skierowany do bramki po bezpośrednim 

odbiciu od sędziego, bramki nie uznajemy a wznowienie 

gry będzie mieć miejsce w strefie, gdzie krążek odbił się 

od sędziego na najbliższym punkcie wznowień 
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art. 440 Wznowienia 
 Zmiana (nowe) !!!  

Sytuacje 

1. Drużyna A gra w osłabieniu na skutek otrzymania kary 

mniejszej. Na drużynę B sędzia główny sygnalizuje karę 

w strefie ataku. Drużyna A celowo, aby upływał czas 

zakończenia jej kary, wstrzymuje się od gry krążkiem w 

swojej strefie obrony. 

Decyzja: 

 Przerwa w grze. Wznowienie w strefie obronnej drużyny, 

na którą została nałożona kara (drużyny B) 



6 

art. 440 Wznowienia 
 Systematyzacja  

Sytuacje 

3. Zawodnik broniący powoduje zatrzymanie gry w strefie 

obrony i sędzia główny nakłada karę na drużynę 

broniąca. Przed wznowieniem gry karę otrzymuje 

zawodnik drużyny atakującej. 

Decyzja: 

 Jako że kary nie zostały nałożone na obydwie drużyny w 

tym samym momencie (odstęp czasowy), wznowienie 

nastąpi w strefie drużyny, która jako pierwsza popełniła 

przewinienie. 
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art. 440 Wznowienia 
 Systematyzacja  

Sytuacje 

4. Zawodnik drużyny atakującej (A) zostaje ukarany karą w 

strefie ataku. Wznowienie gry ma nastąpić w strefie 

drużyny, na którą nałożona zostaje kara (A). Przed 

wznowieniem gry karę otrzymuje zawodnik drużyny 

broniącej (B). 

Decyzja: 

 Jako że kary nie zostały nałożone na obydwie drużyny w 

tym samym momencie (odstęp czasowy), wznowienie 

nastąpi w strefie drużyny, która jako pierwsza popełniła 

przewinienie. 
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art. 442 Procedura przeprowadzania 
wznowień 

 Nowość 
 

Interpretacje 

5. Obydwaj gracze uczestniczący we wznowieniu nie mogą 

zagrywać krążka ręką, aby wygrać wznowienie. Każda 

próba wygrania wznowienia poprzez zagranie krążka ręką, 

gracza biorącego we wznowieniu, powinna skutkować 

zatrzymaniem gry i wymianą winnego gracza. Jednakże 

jeśli w wyniku takiego zagrania krążek przejmie zawodnik 

drużyny przeciwnej, gry nie przerywa się. Zarówno 

sędzia główny jak i liniowy mają prawo przerwać grę. 
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art. 442 Procedura przeprowadzania 
wznowień 

 Nowość 
 

Interpretacje 

5. (ciąg dalszy) Gracze zaangażowani we wznowienie nie 

mogą zagrywać krążka ręką (jeśli zagrają  przerwa w 

grze / odsunięcie od wznowienia) do momentu aż inny 

gracz nie zagra krążka. Wtedy wznowienie uważa się za 

zakończone i zagrania ręką mające miejsce od tego 

momentu podlegają art. 559 – ZAGRYWANIE KRĄŻKA 

RĘKA PRZEZ ZAWODNIKA 
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art. 450 Spalone 
 Klaryfikacja  

Interpretacje 

5. Zawodnik kontrolujący krążek, który przekracza linię 

niebieską przed krążkiem nie jest na pozycji spalonej. 

Ważne jest czy zawodnik kontroluje krążek zanim jego 

łyżwy przekroczą linię niebieską.  
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art. 492 Uderzanie krążka wysoko 
uniesionym kijem  

Klaryfikacja 
 

Sytuacje 

5. Krążek ma kontakt z wysoko uniesionym kijem zawodnika 

drużyny B. Potem krążek odbija się od klatki piersiowej 

bramkarza drużyny A. Czy zawodnik drużyny B może 

zagrać krążek w związku z faktem, że krążek miał 

kontakt z zawodnikiem drużyny przeciwnej? 

Decyzja: 

 Nie. Odbicie od przeciwnika (zawodnika lub bramkarza) 

lub sędziego nie skutkuje możliwością wejścia w posiadanie 

krążka przez gracza drużyny B. Grę należy przerwać. 
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art. 509 Procedura rzutu karnego  
Klaryfikacja  

Sytuacje 

12. Bramkarz podczas drugiej próby wykonywania tego 

samego rzutu karnego, popełnia faul na zawodniku 

strzelającym w wyniku czego bramka nie pada. 

Decyzja: 

 Sędzia główny nakłada na bramkarza karę za niesportowe 

zachowanie się (art. 509 przypis 2). Inny zawodnik jego 

drużyny wyznaczony przez trenera lub kierownika za 

pośrednictwem kapitana będzie odbywał tą karę. 

Zawodnik ten udaje się natychmiast na ławkę kar celem 

odbywania kary. Rzut karny będzie powtórzony. 
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art. 509 Procedura rzutu karnego  
Klaryfikacja  

Sytuacje 

13. Bramkarz podczas trzeciej próby wykonywania tego 

samego rzutu karnego, popełnia faul na zawodniku 

strzelającym w wyniku czego bramka nie pada. 

Decyzja: 

 Sędzia główny przyznaje bramkę drużynie przeciwnej 

(art. 509 przypis 2). 
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art. 554 Opóźnianie gry 
 Nowość  

Interpretacje 

1. Kiedy bramka została poruszona przez zawodnika drużyny 
atakującej, a drużyna broniąca jest w posiadaniu krążka 
i opuszcza swoją strefę, należy pozwolić na 
kontynuowanie gry, do czasu aż drużyna niezawiniająca 
nie starci kontroli nad krążkiem. Kiedy gra zostanie 
przerwana, wznowienie należy przeprowadzić na 
najbliższym miejscu wznowień, chyba że przerwa w grze 
miała miejsce w strefie drużyny nie zawiniającej, wtedy 
wznowienie należy przesunąć do strefy neutralnej. 

 

 Możliwe jest strzelenie gola, kiedy druga bramka jest 
poruszona przez zawodnika poprzednio atakującego (a 
teraz tracącego bramkę). 
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art. 556 Złamany kij 
 Nowość  

Sytuacje 

3. Zawodnik drużyny A złamał kij i podnosi rzucony z ławki 

graczy drużyny B kij przeznaczony dla zawodnika drużyny 

B, który w tym samym czasie również złamał kij. 

Decyzja: 

Na zawodnika drużyny A, który podnosi kij rzucony przez 

drużynę B, nakłada się karę mniejszą (nielegalne wymiana 

kija). Drużyna B zostanie ukarana stosownymi karami wg 

art. 550 g, h lub art. 551 e, f. 
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art. 569 Rzucanie kija lub innych 
przedmiotów poza lodowisko 

 Uściślenia (nowe) !!!  

Interpretacje 

1. Aby uznać gola zgodnie z art. 569c, bramkarz musi być 

poza lodem. Oznacza to, że bramkarz musi być 

wymieniony przez dodatkowego gracza. 

2. Aby uznać gola zgodnie z art. 569e, zawodnik 

kontrolujący krążek powinien być poza swoją strefą 

obronną. (nieścisłość z przepisami gry!) 
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Dziękuję 


