
 ARKUSZ SZKOLENIOWY 3/2013/2014 
 

Sędzia  na Lodzie 

 

 

Imię Nazwisko ............................................................... 

 

 
 

1. Kto decyduje, który z ukaranych w tej samej minucie, tym samym wymiarem  

kary graczy powraca na lód pierwszy. 

a. sędzia główny zawodów ? 

b.  kapitan wskazuje sędziemu głównemu ? 

 

2. W trakcie gry w sytuacji „sam na sam”, bramkarz zrzuca maskę. Sędzia gł. 

przyznał drużynie niezawiniające bramkę? 

dobrze                         źle  

3. Zawodnik w przepychance pod bramką ewidentnie próbuje kopnąć leżącego 

zawodnika drużyny przeciwnej lecz nie trafia. Sędzia nie nakłada żadnej kary. 

 

dobrze    źle 

 

4. Podczas wykonywania rzutu karnego tuż przed oddaniem strzału, krążek zatrzymał 

się na moment i sędzia przerywa wykonywanie rzutu. Czy słusznie? 

tak    nie 

 

5. W drużynie mikrusa zawodnik nie posiadał ochraniacza na zębnego. Sędzia 

widząc, że posiada pełną maskę zezwolił na jego udział w grze. Czy słusznie? 

tak    nie 

6. Czy pomiędzy III tercją a dogrywką, ukarany zawodnik ma prawo opuścić ławkę 

kar, by udać się do swojego boksu zawodników? 

tak    nie 

7. W ostatnich 2 minutach meczu lub w jakimkolwiek momencie dogrywki 

zawodnik drużyny broniącej umyślnie porusza bramkę sędzia:  

a. przyznaje rzut karny drużynie atakującej? 

b. nakłada karę 2 ‘ ? 



8.      Zawodnik drużyny atakującej poruszył bramkę, po czym od razu krążek 

przejęła drużyna broniąca i w kontrataku zdobyła bramkę. Sędzia uznaje bramkę. 

Dobrze     źle 

 9.  Sędzia skorzystał z Systemu Wspomagania Video w celu ustalenia czy nastąpił 

spalony na linii niebieskiej. Czy postąpił prawidłowo?  

tak    nie 

10.  Funkcjonariusz drużyny( nie lekarz) wchodzący na lód w jakiejkolwiek chwili 

bez zgody sędziego głównego, będzie ukarany? 

a. jego drużyna karą mniejszą techniczną? 

b. KMNZ ? 

 

11. W czasie meczu sędzia główny zauważył, że rezerwowy bramkarz znajdujący 

się na ławce graczy nie ma założonego kasku i ukarał jego drużynę kara mniejszą 

techniczną. Czy postąpił słusznie? 

 

tak    nie 

 

12. Zawodnik w strefie ataku uderza krążek ręką ten odbija się od bramkarza 

drużyny przeciwnego i zostaje przejęty przez jego współpartnera . Sędzia przerywa 

grę.  

dobrze   źle 

 

13. Czy można przyznać drużynie niezawiniającej rzut karny jeśli kapitan drużyny 

grającej w osłabieniu podczas ostatnich 2 minut meczu bądź w dowolnym 

momencie dogrywki zgłosi sprzęt przeciwnika do pomiaru, a sprzęt okaże się 

legalny?   

 

                                           tak      nie            

14. Czy zawodnik będący jedną łyżwą w boksie a drugą na lodzie podczas 

wymiany graczy w trakcie gry jest traktowany: 

a. jako będący na lodzie? 

b. jako będący poza nim? 

15. Czy końcówka trzonka kija musi być zabezpieczona? 

 

                                         tak   nie 

16. Sędzia główny w sytuacji „Krążek w bramce po odbiciu od sędziego” poprosił 

o odtworzenie zapisu za pośrednictwem Systemu Video, czy postąpił słusznie? 

tak    nie 

 

17. W trakcie wykonywania rzutu karnego lub serii rzutów karnych krążek wpada 

do bramki, a bramka zostaje przesunięta ze swej normalnej pozycji na skutek 

interwencji bramkarza. Decyzja sędziego: 



a. uznaje bramkę?  

b. nie uznaje bramki i nakazuje powtórkę rzutu karnego? 

18. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli bramkarz zdejmuje kask/maskę celem 

przerwania 

           gry, podczas wykonywania rzutu karnego? 

   

            a. bramka dla drużyny niezawiniającej ?     

  b. kara mniejsza 2’? 

19. Rozwiąż przykład kar: 

  

 

 
Drużyna A 

  
Drużyna B 

 

 
Nr 7 - 2 ‘ + X  w 46:00 

 
Nr 11 - 5 +KMNZ w 46:00 

 
Nr 15 -  2 ‘  w 46:00 

                   stan liczebny drużyn w 46:00 ?.....................    
               zawodnik drużyny A nr  7 opuszcza ławkę kar w min ?........   
               czy na ławkę kar udaje z-ca za  zawodnika A 7 ?...........  

              czy na ławkę kar udaje z-ca za  zawodnika B 11 ?...........  

              czy zawodnik B 11 udaje się do szatni ?.............  

              podaj czas zakończenia kary drużyny B?............  

 

 

20.  Rozwiąż przykład kar: 

 

 

Drużyna A   Drużyna B 

 A6- 2’ w 3 : 00                          B11- 2’ w 4 : 00  
 A5- 2’ w 4 : 00                          B19- 5’ + KMZN w 4 : 00  

           A7- 5’ + KMZN w 4 : 00  

 

jaki będzie układ sił w 4:00 ?........................       

podaj,  jeżeli tak to których zawodników kary są równoczesnymi?................... 

czy wymagani są z-cy na ławce kar , jeżeli tak, to za których zawodników …………………. 

W celu uzyskania pozytywnych odpowiedzi proszę posługiwać się przepisami gry, 

suplementem itp.! 

** PAMIĘTAJ WPISZ IMIĘ I NAZWISKO ! 

Poprawne odpowiedzi proszę przesłać na e-mail :  

……  piotrusie.45@gmail.com …………lub  adres:…  R. Piotrowski ul. Słoneczna 

83D/2 40-136 Katowice… w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2014. 

Przypominam , że brak udziału w obowiązkowym szkoleniu korespondencyjnym i 

przekroczenie terminu skutkuje sankcjami regulaminowymi ! Aktywny udział w 

szkoleniu będzie podsumowany na zakończenie sezonu . 
Opracował: 

Ryszard Piotrowski 
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