
                                                   

 

ARKUSZ Szkoleniowy 

sezon 2015/2016 
sędziowie na lodzie nazwiska od A do L        ………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                            imię nazwisko 

 

1. Czy pojęcie „akcja meczowa” oznacza moment meczu w którym nie jest odmierzany czas ?: 
NIE art. 7…  

2. Czy uszkodzenie powierzchni bandy powinno skutkować odesłaniem drużyn do szatni i wznowieniem 

gry dopiero po prawidłowym i całkowitym usunięciu uszkodzenia ? ....TAK...art. 8iv.......... 

3. Czy na ławce kar może przebywać kierownik drużyny ,który chce kontrolować prawidłowość pomiaru 
czasu odbywania kary przy uszkodzonym zegarze głównym? ….     NIE art.10iv  

4. Czy odmowa udziału w pomeczowej serii rzutów karnych oznacza zwycięstwo drużyny przeciwnej?  
TAK art.22v…art. 63 xiii… 

5. Czy po stwierdzeniu udziału w grze nieuprawnionego gracza drużyna musi otrzymać karę mniejszą?                
NIE art.23v…… 

6. Czy interwencja u sędziego kapitana drużyny nie będącego na lodzie w momencie przerwania gry skutkuje 
natychmiastową karą za niesportowe zachowanie?.. NIE art.28 vi…. 

7. Czy kapitan może żądać pomiaru kija podczas serii rzutów karnych?... TAK art.42 i… 
8. Czy przed rozpoczęciem 5-minutowej dogrywki drużyny muszą zmienić strony lodowiska? TAK art. 50,62 ii…. 
9. Przy wystrzeleniu , krążek uderza w zegar w środkowej części lodowiska i sędzia wznowił grę na centralnym 

punkcie wznowień? ŻLE art.52v… 
10.  Sędzia główny nałożył kary na graczy obu drużyn które zostają umieszczone na zegarze czasu. Liniowy wycofał 

wznowienie do strefy obrony jednej z drużyn ? / ŹLE art. 53iv…. 
11.  Gracz wykonuje strzał na bramkę ze swojej strefy obrony, krążek uderza w konstrukcję bramki i wypada poza 

lodowisko. Liniowy dokonuje wznowienia z „miejsca wystrzelenia krążka” ? ŹLE art.57iv.. 
12. Czy decyzja o przerwaniu gry i powtórzenie wznowienia „po wygranym ręką wznowieniu” należy wyłącznie do 

sędziego prowadzącego to wznowienie ? NIE art. 59vi…. 
13.  Czy procedura „rzut monetą” przed serią rzutów karnych dotyczy wyboru bramki ?  NIE art. 63iii…. 
14.  Czy zawodnik ukarany po zakończeniu dogrywki może opuścić ławkę kar aby wziąć udział w serii rzutów 

karnych ? NIE art.63vii.. 
15.  Gracz broniący „czyści” swoją strefę obronną poprzez podanie do współpartnera w strefie środkowej , krążek 

odbija się sędziego liniowego i wraca do strefy ataku w której znajdują się gracze ataku. Liniowy sygnalizuje 
spalonego odłożonego? DOBRZE art.79iii…… 

16.  W sytuacji „odłożony spalony” drużyna broniąca niefortunnie kieruje krążek do własnej bramki. Kapitan 
interweniuje u sędziego twierdząc ,że był odłożony spalony. Sędzia nie uznaje gola? ŹLE. Art. 82 v…. 

17.  W sytuacji odłożonego spalonego drużyna ataku popełnia spalony. W tym czasie sędzia nakłada karę na 
drużynę broniącą , a liniowy wznawia na punkcie przy linii niebieskiej w strefie środkowej. ŹLE art.82xii… 

18. Czy zdobycie bramki przez drużynę atakującą przy sygnalizacji spalonego powoduje: nie uznanie bramki i 
zakwalifikowanie spalonego jako celowy? TAK art.84iii pkt.3……………. 

 
19. Rozwiąż przykład kar: 

A7  5’ + GM  w  3:00 
   A11 5’ + GM  w  3:10 

A12 2’   w   4:00  B gol w  4:30 
 

nr zawodników „do szatni”……A7,A11……………………. 

czy wymagani są zastępcy za ukaranych…TAK………. 

komu anulujemy karę w 4:30……nikomu………………….. 
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20. Rozwiąż przykład kar: 

A7  2’+2’  w 12:00  B3 2’ w 12:00 
A9 2’ w 13:15  B gol  w 13:30 

 

podaj ilość zawodników na tafli  w 12:00…4:5…….. 

czy wymagany jest z-ca na ławce kar i za kogo….. TAK za jedną 2’ A7…….. 

komu anulujemy karę w 13:30……z-cy A7……………. 
po podaj czas zakończenia kary A7…15:30…w przerwie……….. 

podaj czas zakończenia kary A9…15:15………….. 
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