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Kongres IIHF - podsumowanie 
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• IIHF otrzymał 86 różnych propozycji zmian dotyczących 55 

paragrafów oraz propozycję 2 nowych przepisów 

• Z propozycji tych,12 zostało wycofanych przez proponujących, 51 

zostało określonych jako drobne lub porządkujące, natomiast 19 z 

nich nadano status ważnych lub znacząco mogących zmienić 

obraz meczów 

 

 



ZMIANY DROBNE / 

PORZĄDKUJĄCE 



© IIHF 2010   |   Proprietary and confidential 

 
Podsumowanie zmian drobnych i porządkujących 
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• 51 zmian zaklasyfikowanych jako drobne lub porządkujące zostało 

przegłosowane w jednym „bloku” podczas ostatniego Kongresu 

IIHF 
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• Procedury usuwania 

nieuprawnionego gracza, kiedy gra 

jest w toku 

• Możliwość używania dłuższego kija 

dla graczy powyżej 2 metrów 

• Możliwość używania jednoczęściowej 

łapaczki przez bramkarzy 

• Sędziowie bramkowi nie są 

wymagani, gdy jest używany system 

video 

• Klaryfikacja przepisu o krążku poza 

lodowiskiem 

• Wyróżnienie nowego przepisu 

dotyczącego podcięcia z tyłu nóg 

przeciwnika (slew-footing) z przepisu 

„spowodowanie upadku” 

• Klaryfikacja stosowania przepisu 

„nietakt wobec osób urzędowych 

przez graczy oraz oficjeli” 

 

• Usunięcie z Przepisów wymiarów 

sprzętu bramkarskiego 

• Usunięcie z Przepisów terminu 

„Sprzeczka” 

• Klaryfikacja określenia położenia 

ciała przeszkadzającego w 

przepisie „Przeszkadzanie” 

• Klaryfikacja przepisów „atak w 

okolice głowy i Szyi przeciwnika” 

• Gradacja kar za niesportowe 

zachowanie się 

• Klaryfikacja stosowania kar z 

przepisu „Złamany kij” 

• Klaryfikacja przepisu przyznania 

gola kiedy bramka został 

poruszona  

Podsumowanie zmian drobnych i porządkujących 
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Zdjęcia 
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Podsumowanie „dużych” zmian przepisów 

 

• 19 „dużych” zmian zostało zaproponowanych do 

wprowadzenia podczas ostatniego Kongresu IIHF w Mińsku 

• Został przygotowana specjalna sesja, w której uczestniczyło 

64 członków  (przedstawicieli Krajowych Związków), 

prowadzona przez Vice Prezydenta IIHF Boba Nicholsona  

• Z przedstawionych propozycji, 12 zostało odrzuconych a 7 

zaaprobowanych 

7 



„DUŻE” ZMIANY 
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101 – WYMIARY LODOWISKA 

 
Stary Przepis & Nowy Przepis 

Dla rozgrywek przeprowadzanych pod 

egida IIHF, wymiary lodowiska będą 

wynosić: od 60 do 61 m długości i od 

29 do 30 m szerokości. 

 

Dla rozgrywek przeprowadzanych pod 

egida IIHF, wymiary lodowiska będą 

wynosić: 60 m długości i od 26 do 30 

m szerokości. Mistrzostwa Świata 

będą grane na lodowisku o wymiarach 

30 x 60m. 

Inne wymiary lodowiska podczas 

turniejów IIHF muszą zostać 

zaaprobowane wcześniej przez IIHF. 
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102 – BANDY 

Stary Przepis & Nowy Przepis 

b) Bandy będą nie wyższe niż 1, 22 m i 

nie niższe niż 1, 17 m, mierząc od 

powierzchni lodu. 

b) Bandy będą miały 1070mm 

wysokości, mierząc od powierzchni 

lodu. 

Wysokość zewnętrznych słupków, 

systemu podtrzymującego bandy, 

mierzona od powierzchni betonowego 

podłoża do ich szczytu, będzie miała 

1100mm. 
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105 – OSŁONY OCHRONNE 

a) Osłony pleksiglasowe mocowane ponad bandami na końcach lodowiska, powinny mieć 

160-200 cm wysokości. Powinny być też przedłużone o 4 metry, mierząc od linii 

bramkowej, w kierunku stref neutralnych oraz powinny mieć nie mniej aniżeli 80 cm, 

wysokości wzdłuż band bocznych, z wyłączeniem ławek graczy. 

 

a) Osłony ochronne (chroniące publiczność), powinny być zrobione z akrylu lub 

podobnego materiału, zapewniającego optymalną elastyczność, redukującą 

możliwość kontuzjowania graczy. 

b) Osłony ochronne mocowane ponad bandami na końcach lodowiska, powinny mieć 

2400mm wysokości i powinny być przedłużone o 4 metry, mierząc od linii 

bramkowej, w kierunku stref neutralnych oraz powinny mieć 1800mm wysokości 

wzdłuż band bocznych, z wyłączeniem ławek graczy. 

d) Nie zezwala się na żadne części ruchome lub otwierane, wmontowane w osłony 

ochronne z wyjątkiem otworu, zlokalizowanego przy ławce sędziego sekretarza, 

ułatwiającego komunikację z Sędzią Głównym. 
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Stary Przepis & Nowy Przepis 
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112 – LINIE NIEBIESKIE 
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Stary Przepis & Nowy Przepis 

Zwiększenie wymiarów stref końcowych do 22.86m (poprzednio 

21.36m) liczonych od bandy końcowej do środka linii niebieskiej 



© IIHF 2010   |   Proprietary and confidential 

411 – WYMIANA GRACZY I BRAMKARZY Z ŁAWKI 

GRACZY PODCZAS GRY 

13 

Stary Przepis & Nowy Przepis 

b) Jeśli podczas dokonywania wymiany graczy wchodzący do gry zagrywa krążek 

lub powoduje jakikolwiek kontakt fizyczny z graczem drużyny przeciwnej, kiedy 

wymieniany gracz znajduje się jeszcze na lodzie, należy nałożyć karę: 

Kara Mniejsza Techniczna (patrz Przepis 573) 

b ) jeśli podczas dokonywania wymiany graczy, zawodnik lub zawodnicy 

wchodzący do gry lub opuszczający taflę, zagrywają krążek lub powodują 

jakikolwiek kontakt fizyczny z graczem drużyny przeciwnej, kiedy wymieniany 

gracz lub gracze znajdują się jeszcze na lodzie, należy nałożyć karę: 

Kara Mniejsza Techniczna (patrz Przepis 573 – nadmierna ilość graczy na 

lodzie) 
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442 – PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WZNOWIEŃ 
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Stary Przepis & Nowy Przepis 

c) Zawodnik drużyny atakującej, 

na swojej połowie ataku 

powinien, jako pierwszy położyć 

kij na lodzie, co tuż po nim 

powinien uczynić zawodnik 

drużyny broniącej. 

 

c) Zawodnik drużyny broniącej, na 

swojej połowie obronnej 

powinien, jako pierwszy położyć 

kij na lodzie, co tuż po nim 

powinien uczynić zawodnik 

drużyny atakującej. 
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460 - MIESZANE (HYBRYDOWE) UWOLNIENIE 

Aby ocenić czy można odgwizdać uwolnienie: 

1. Sędzia liniowy musi zdecydować, czy krążek po wybiciu sprzed linii 

czerwonej, przetnie linię bramkową. Kiedy sędzia liniowy upewni się, 

że krążek przetnie linię bramkową, musi on zdecydować, który z 

zawodników (atakujący czy broniący) pierwszy przejmie krążek. 

Decyzja sędziego liniowego musi być podjęta nie później niż w 

momencie, gdy łyżwa pierwszego z zawodników dotyka wyobrażalnej 

linii, przecinającej punkty wznowień w strefie końcowej. 

2. Jeśli krążek został wybity sprzed linii czerwonej w taki sposób, że 

przecina linię bramkową i toczy się wzdłuż bandy i/lub po odbiciu 

wraca w kierunku punktów wznowień, taka sama procedura jak w 

punkcie 1 ma zostać zastosowana, czyli sędzia liniowy musi 

zdecydować, który z zawodników ma szansę, jako pierwszy przejąć 

krążek. Decydującym czynnikiem jest, który z zawodników, jako 

pierwszy ma szanse przejąć krążek a nie to, który zawodników będzie 

pierwszy na linii, przecinającej punkty wznowień w strefie końcowej. 

Jeśli sędzia liniowy nie jest w stanie ocenić, który z zawodników, jako 

pierwszy będzie w stanie przejąć krążek (sytuacja remisowa), wtedy 

uwolnienie będzie odgwizdane. 
15 
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460 – MIESZANE (HYBRYDOWE) UWOLNIENIE #1  
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460 – MIESZANE (HYBRYDOWE) UWOLNIENIE #2 
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© IIHF 2010   |   Proprietary and confidential 

509 – RZUT KARNY – PROCEDURY 
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Stary Przepis & Nowy Przepis 

Dla Przepisu 509: 

6. Ruch „spin-o-rama”, polegający na tym, że zawodnik zmierzający w kierunku 

bramki obraca się wokół własnej osi o 360 stopni, jest dozwolony pod warunkiem, 

że zachowana jest ciągłość ruchu, 

Dla Przepisu 509: 

6. Podczas wykonywania rzutu karnego, zwód typu „spin-o-rama” lub 

przenoszenie krążka na łopatce kija (jak w Lacrosse), kiedy gracz obraca się 

wokół własnej osi o 360 stopni powoduje, że bramka nie zostaje uznana. 

 


