
                                                   

 

ARKUSZ szkoleniowy Nr1 
Sezon 2015/2016 

sędziowie na lodzie od Ł do Z       ** ………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                            imię nazwisko 

 

1. Gracz, który uderza przeciwnika głową, będzie ukarany ?:……………… 

2. Podczas wykonywania rzutu karnego bramkarz celowo ściąga kask z głowy. Sędzia nakazuję 

powtórkę rzutu karnego. 

DOBRZE                         ŹLE  

3. Sędzia główny zakończył procedurę wymiany linii graczy, sędzia liniowy gwiżdże przed 
wznowieniem i w tym czasie kapitan drużyny A prosi sędziego głównego o czas. Sędzia: 

a. ogłasza 30 sec „time out”, 
b. nie zezwala i następuje kontynuacja procedury wznowienia.  

4. Czy prowadzący zawody sędzia rezerwowy musi umożliwić po przebraniu się wyznaczonego 
sędziego dalsze prowadzenie meczu? 

TAK    NIE 
5. Które warunki kwalifikują sytuację do odgwizdania nadmiernej ilości graczy na lodzie: 

a. wchodzący lub schodzący gracz zagrywa krążek? 
b. w jakikolwiek sposób mają kontakt z przeciwnikiem? 
c. biorą udział w grze? 
d. jeden z wymienionych powyżej warunków i znajdują się w 1,5 m strefie zmian?  

6. Czy zmiana jednego gracza może oznaczać zmianę graczy? 
TAK    NIE 

7. Czy trzymana w trakcie procedury zmiany graczy uniesiona do góry ręka s. głównego oznacza 
możliwość zmiany drużyny gości? 

TAK    NIE  
8. Czy drugie naruszenie -zmiana zawodnika- przy uwolnieniu powoduje udzielenie ostrzeżenia dla 

drużyny ? 
TAK     NIE  

9. Zawodnik atakujący wykonał strzał na bramkę, broniący zawodnik porusza własną bramkę, a 
strzelony krążek wpada do bramki. Sędzia uznał bramkę? 

DOBRZE    ŹLE 
10. Czy jedną z 6-ciu sytuacji pozwalającą sędziemu głównemu (wyłącznie z własnej inicjatywy) 

dokonać przeglądu video jest ”bramka zdobyta ręka lub kopnięcie nogą”? 
TAK    NIE 

11. Czy wejście gracza, oficjela w trakcie meczu, tuż po meczu do szatni sędziowskiej może 
skutkować sporządzeniem raportu do właściwych władz? 

TAK    NIE 
12. Czy w systemie „dwóch sędziów głównych” ten sam zawodnik może być jednocześnie ukarany za 

samo wykroczenie przez obu sędziów? 
TAK    NIE  

13. Czy kary „nie wyświetlone na zegarze” pozwalają graczowi z pola po ich zakończeniu na powrót 
na lód i wzięcie udziału w akcji meczowej? 

TAK    NIE  
 



14. Czy istnieje przypadek, że dwie KMZN powodują automatyczne zawieszenie zawodnika na 
kolejny mecz? 

TAK     NIE 
15. Czy kary meczu za niesportowe zachowanie, kary meczu podlegają zasadom kar 

równoczesnych? 
TAK     NIE 

16. Czy istnieje sytuacja meczowa , że w dogrywce przy wymaganym zestawienie linii graczy 4:4 
sędzia musi „złamać „ tę zasadę ? 

TAK     NIE 
17. Czy sędzia może nałożyć „karę mniejszą techniczną” za używanie obelżywego języka w stosunku 

do sędziego? 
TAK    NIE 

18. Czy „rolowanie” gracza z pola wzdłuż bandy posiadającego krążek podlega kryteriom „rzucenie 
na bandę”? 

TAK    NIE  
19. Rozwiąż przykład kar: 

A1 bramkarz   2’+X w 3:00 
A1 bramkarz  2’+X w 3:30 

 ilu zawodników z lodu musi udać się na ławkę kar w 3:00 ?….………………… 
czy w 3:30 drużyna musi posłać innego zawodnika z lodu do odbycia kary 2’ na ławkę kar ?…….…… 
czy w 3:30 konieczny jest zastępca do odbycia kary X minutowej ?…….…………… 
czy zawodnik odsiadujący karę (2+X) może opuścić ławkę kar w 3:30 ?…….………. 
ilość zawodników( A:B) na lodzie w 3:30 ?.............................. 
podaj czas startu drugiej kary 2’ ?..................... 
podaj czas zakończenia (nie pada bramka) pierwszej kary 2’?............... 
ile minut i komu zapiszemy wszystkie nałożone kary ?.................................................. 

20.  Rozwiąż przykład kar: 
A7 2’+2’  w 3:00 
A8 2’  w 3:00  
A9 2’   w 3:00 

w 3:00 drużyny grają ?........... 
podaj nr graczy których kary wrzucone będą na zegar ?.......………. 
w której minucie rozpocznie się odliczanie kar zawodnikowi A7 ?...................... 
w 5:00 drużyny grają ?..................... 
w 5:00 może powrócić do gry zawodnik( wybór kapitana) ? …….…………… 
czy w tym przykładzie powinien być stosowany precedens, „że do gry powinno wrócić tak dużo 
zawodników jak to jest możliwe” ? ……………………… 
 

POWODZENIA 
** PAMIĘTAJ WPISZ IMIĘ I NAZWISKO ! 

Przypominam , że brak udziału w obowiązkowym szkoleniu korespondencyjnym oraz przekroczenie 
terminu skutkuje sankcjami regulaminowymi !  

 

Dla pytań od 1-18 obowiązkowo także nr artykułów-brak nr artykułu stanowi błąd. 

Dopuszczalna forma odpowiedzi to ; np. nr pytania-prawidłowa odpowiedź nr art. 

 Dwa błędy zaliczenie bez konsekwencji, 3-4 błędów odsunięcie od bieżącej obsady na 2 

cykle, 5-7 błędów odsunięcie od obsady na dwa miesiące, powyżej odsunięcie od obsady 

do końca sezonu.  
Arkusze przesłać na adres:  
e-mail : piotrusie.45@gmail.com lub …Ryszard Piotrowski  ul. Słoneczna83D/2, 40-136 Katowice ……… 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.01.2016 
 

Wydział Szkolenia ŚlZHL 
Ryszard Piotrowski 

mailto:piotrusie.45@gmail.com

