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WSTĘP
Zasady i przepisy dotyczące przeprowadzania rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja na
Rolkach PZSW zostały utworzone na podstawie przepisów światowej federacji FIRS
oraz Międzynarodowego Komitetu Hokeja na Rolkach (CIRILH). Przepisy zostały
dostosowane do możliwości PLHR.
Interpretacja przepisów należy do Komisji Hokeja na Rolkach PZSW, natomiast
instytucją odwoławczą jest Zarząd PZSW.
Kluby mogą dowolnie korzystać z przepisów (publikowanie, drukowanie,
kolportowanie) w celu promowania hokeja na rolkach.
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SEKCJA I – PRZEPISY OGÓLNE
1 OGÓLNE ZASADY
1.1 Przynależność drużyn i zawodników
A. Zawody organizowane przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich są dostępne dla wszystkich
klubów zrzeszonych w nim. Warunkiem jest zgłoszenie się w odpowiednim terminie i uiszczenie kwoty
wpisowego.
B. Dopuszcza się występ podczas meczu maksymalnie 4 obcokrajowców. Jednak nie mogą oni
posiadać licencji z innego kraju.
C. Wiek juniora (mężczyźni): Nie młodszy niż 14 i nie starszy niż 20 lat.
D. Wiek juniora (kobiety): Nie młodsza niż 14 i nie starsza niż 20 lat.
E. Wiek seniora (kobiety): Nie młodsza niż 15 lat.
F. Wiek seniora (mężczyźni): Nie młodszy niż 15 lat.
G.Drużyny Masters (Old-boys): Minimum 38 lat, bez maksymalnej granicy. Dotyczy to zarówno
mężczyzn jak i kobiet.
H. Zgłoszenia zawodników można dokonywać do pierwszego turnieju swojej drużyny. Po tym terminie
nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych graczy. Nie ma możliwości migracji zawodników między
drużynami w trakcie trwania sezonu.

1.2 Czas gry i czasy dla drużyn
A. Mecze regularne będą rozgrywane w systemie dwóch połów po 20 minut każda z pięciominutową
przerwą, po której obie drużyny powinny zmienić się stronami.
B. Każdemu zespołowi przysługuje jeden jednominutowy czas „time out” w każdej z połów.

1.3 Ustalenie wyniku spotkania
A. Jeżeli na koniec meczu wynik jest nierozstrzygnięty, obu drużynom przypisuje się jeden punkt do
tabeli, z wyjątkiem pojedynczych meczów eliminacyjnych, w których remis nie jest pożądany.
B. Dla meczów, w których wynik remisowy nie jest pożądany (turnieje rozgrywane w systemie
pucharowym i inne), wynik rozstrzyga się w sposób następujący:
• po 3- minutowej przerwie następuje 10-minutowa dogrywka do tzw. nagłej śmierci (ten kto
pierwszy strzeli bramkę ten wygrywa),
• jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia następuje seria rzutów karnych (patrz 1.3 E).
C. Każda dogrywka jest rozumiana jako kontynuacja meczu i wszystkie niezakończone kary w czasie
regularnym będą dalej kontynuowane.
D. Dogrywki nie występują w rozgrywkach grupowych, gdzie każdy gra z każdym (round-robin).
E. Serie rzutów karnych:.
•

W serii rzutów karnych bierze udział po trzech zawodników z obu drużyn, zgodnie z procedurą
wykonywania rzutów karnych. Kapitan wyznaczy zawodników wykonujących rzuty karne i
przekazuje listę sędziemu głównemu w kolejności w jakiej będą je wykonywać. Sędzia główny
przekazuje listę sekretarzowi. Karne będą wykonywane naprzemiennie.

•

Rzut monetą w obecności kapitanów będzie decydował, która z drużyn rozpocznie jako
pierwsza. Serie będą wykonywane na dwie bramki.
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- Wyższa liczba zdobytych bramek w trzech próbach zdecyduje o zwycięstwie.
- W przypadku jeżeli dalej wynik nie będzie rozstrzygnięty, rzuty karne będą dalej wykonywane
naprzemiennie po jednym zawodniku z wykorzystaniem kolejnych graczy, przy czym serię tie-break
rozpoczyna drużyna przeciwna. Serię rzutów karnych kończy się wówczas gdy będzie rozstrzygnięcie
w danej parze.

2 INFRASTRUKTURA
2.1 Boisko
A. Mecze hokeja na rolkach powinny być rozgrywane na specjalnej nawierzchni kafelkowej,
drewnianej, asfaltowej lub cementowej oraz innej zatwierdzonej przez Międzynarodowy Komitet
Hokeja na Rolkach (CIRILH).
B. Najlepsze rozmiary boiska to 50x25 metrów. Wymiary mogą jednak mieścić sie w granicach od 40
do 60 metrów na długość i od 20 do 30 metrów na szerokość. W miarę możliwości powinno się jednak
zachować proporcję 1:2 w stosunku szerokości do długości.
C. Mistrzostwa Świata oraz turnieje międzynarodowe powinny być rozgrywane na boiskach o
powierzchni min. 50x25m. Kontynentalne rozgrywki mogą być rozgrywane na boisku o powierzchni
44x22 m.
D. Boisko powinno być oznaczone według szkicu. Środkowa czerwona linia powinna być
namalowana, ażeby rozróżnić strefę obrony i strefę ataku.
Ważne: Nie wymaga się oznaczenia żadnych innych linii do przeprowadzenia zawodów w hokeja na rolkach.

E. Boisko powinny otaczać drewniane bądź pleksiglasowe bandy o wysokości od 101 do 122 cm, z
preferowaną wysokością 107 cm. Bandy powinny mieć zaokrąglone narożniki o promieniu ok. 5
metrów tak, aby utrzymać płynność gry.
F. Różne rozmiary boisk powodują, iż powstają różnice w oznaczeniu powierzchni boiska i odległości
pomiędzy linią bramkową i punktami wznowień. Dlatego też zezwala się na zróżnicowanie w ich
oznaczeniu, jednakże, jeżeli takie boisko będzie areną spotkań międzynarodowych, żeby pozostać fair
wobec innych uczestników należy powiadomić drużyny o wymiarze boiska przy wysyłaniu
zaproszenia.

2.2 Bramki
A. Bramka składa się z metalowych rur tworzących prostokątną klatkę o wysokości 105 cm i
szerokości 170 cm, licząc oba wymiary od wewnątrz (jak widać na załączonym szkicu).
B. Przednia część bramki powinna być zrobiona z galwanizowanej rury o średnicy 7.6 cm. Górna,
dolna i tylna część bramki powinna być zrobiona z rury o średnicy 5 cm. Dolna głębokość bramki
powinna wynosić 109 cm mierząc od zewnątrz. Górna część bramki powinna mierzyć 29 cm na
głębokość (wymiar zewnętrzny). 5-cio centymetrowy wzmacniający słupek powinien łączyć górną z
dolną częścią bramki w jej tylnej części. Bramka powinna posiadać odpowiednią siatkę, która będzie
zdolna do zatrzymania krążka w jej wnętrzu. Musi mieć także odpowiedniej wielkości „oczka” by nie
przedostał się przez nie krążek. Metalowa siatka nie jest dozwolona.
C. Siatka hamująca strzał („fartuch”) musi być zawieszona 45 cm (zewnętrzny wymiar) za linią
bramkową wewnątrz bramki. Ta wełniana siatka, cieńsza niż ta zewnętrzna, posiadać powinna max
180cm na szerokość i 110cm na szerokość. Siatka ta powinna być biała i zawieszona tylko z góry tak,
aby mogła wisieć swobodnie. Słupki i poprzeczka bramki powinny być pomalowane na czerwony bądź
pomarańczowy kolor fluorescencyjny, zaś wewnętrzne części bramki na kolor biały. Wymaga się aby
dolna część bramki była pokryta specjalną wyściółką, tak aby krążek po silnym uderzeniu pozostał w
bramce. W PLHR nie ma obowiązku zawieszania „fartucha”, jednak jest on rekomendowany.
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D. Bramki powinny ustawione naprzeciwko siebie w przeciwnych końcach boiska. Odległość między
linią bramkową a końcem boiska powinna wynosić 3,8 m.

2.3 Pole bramkowe
A. Przed każdą z bramek, czerwoną linią o szerokości 5cm, powinno wyznaczyć się pole bramkowe.,
30 cm na zewnątrz od obu słupków powinny rozpoczynać się linie na długość 1,2 m w kierunku środka
lodowiska. Poprzeczna linia łącząca ich oba końce wyznacza pole bramkowe. Przestrzeń nad polem
bramkowym zaliczana jest na całej wysokości do jego terytorium.
Ważne: Obszar, w którym bramkarz jest uprzywilejowany rozciąga się od punktów wznowień w
końcowej strefie lodowiska do linii bramkowej. Odpowiada szkicowi. Bramkarzowi zezwala się na
„zamrożenie” krążka w tym obszarze.
B. bramkarz może „zamrozić” krążek poza linią bramkową pod warunkiem, że ma kontakt z polem
bramkowym. Jeżeli bramkarz powoduje przerwę w grze poza polem bramkowym lub obszarem
uprzywilejowanym zostaje ukarany się karę mniejszą.

2.4 Koła i punkty wznowień
A. Na boisku znajduje się w sumie 5 punktów wznowień.
B. Jedno ze wznowień, o średnicy 22,5 cm, jest umiejscowione centralnie na środku boiska i otoczone
jest kołem o promieniu 3 m.
C. W każdej strefie końcowej znajdują się dwa punkty wznowień o średnicy 22.5 cm, umiejscowione
6.1 m od linii bramkowej i 6.7 m od środka lodowiska na szerokość. To daje odległość 13.4 m od
dwóch punktów wznowień w strefie końcowej. Koła o średnicy 3 m otaczają każde z punktów
wznowień w strefach końcowych.

2.5 Pole sędziowskie
A. Tuż przy stoliku sędziowskim, czerwoną linią tworzącą kształt półkola o średnicy 3 m wyznacza się
pole sędziowskie. Podczas przerwy w grze zabroniony jest pobyt w tym polu dla zawodników, z
wyjątkiem pozwolenia od sędziego.

2.6 Ławki graczy
A. Każde boisko powinno mieć krzesełka bądź ławkę dla zawodników obydwu drużyn. Każda ławka
graczy powinna posiadać miejsca dla przynajmniej 16 zawodników i być umiejscowiona jak najbliżej
środka lodowiska oraz dogodnego dojścia do szatni.

2.7 Ławki kar
A. Każde boisko posiadać będzie krzesła lub ławki do odbywania kar dla graczy obydwu drużyn, dla
sędziów kar, sędziego czasu oraz sekretarza. Ławka kar powinny znajdować się w znacznej
odległości od ławek graczy. Preferuje się by znajdowały się po przeciwnych stronach.

2.8 Syrena i zegar
A. Każde lodowisko musi posiadać syrenę i zegar, który będzie do dyspozycji sędziego czasu i będzie
informować o przebiegu meczu. Zegar powinien odliczać czas gry oraz czasy kar.
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SEKCJA II –DRUZYNY I OFICJELE
3 DRUŻYNY
3.1 Składy drużyn
3.1.1 Zawodnicy
A. Drużyny składają sie z minimum 6 zawodników z pola oraz dwóch bramkarzy i maksimum 14
zawodników z pola plus dwóch bramkarzy.
B. W czasie turnieju od chwili rozpoczęcia meczu, żadne zmiany w składzie nie są możliwe.
C. Niemniej jednak nie powinno się przyznawać walkowera, chyba że drużyna nie może wystawić w
danym momencie gry wymaganej liczby graczy, zgodnie z 8.1.

3.1.2 Kapitan i jego zastępcy
A. W danej drużynie może być wyznaczony tylko jeden kapitan.
B. Oba zespoły powinny mieć kapitana na boisku w każdym momencie gry. Jeżeli kapitana nie ma w
na boisku to musi być jego zastępca. W każdym meczu może być maksymalnie trzech zastępców
kapitana.
C. Bramkarz nie może być ani kapitanem, ani też zastępcą kapitana.
D. Tylko kapitan lub jego zastępca ma prawo do rozmowy z sędzią w trakcie przerwy w grze (ale nie
obaj na raz).

3.2 Sprzęt zawodnika
3.2.1 Ogólne
A. Każdy sprzęt, z wyjątkiem krążka i łyżworolek jest pod ścisłą jurysdykcją PZSW.

3.2.2 Kije zawodników
A. Kije do hokeja na rolkach są zrobione z drewna, kompozytu bądź innego dozwolonego materiału i
nie mogą mieć żadnych dodatkowych wystających elementów.
B. Łopatkę kija można owinąć specjalną taśmą celem lepszej kontroli nad krążkiem.
C. Żaden kij nie powinien przekraczać 157 cm na długość licząc od piętki do końca trzonka kija, ani
też dłuższy niż 32 cm licząc od piętki do końca łopatki. Łopatka kija na szerokość mierzy od 5 do 9 cm
na całej jej długości.
D. Łopatka kija bramkarskiego nie może przekroczyć 13 cm na całej jej długości oprócz piętki gdzie
nie może przekroczyć 14 cm. Jej długość to maksymalnie 39 cm.

3.2.3 Łyżworolki
A. Tylko łyżworolki do hokeja na rolkach z czterema, bądź trzema kółkami są rekomendowane dla
graczy z pola.
B. Bramkarz, opcjonalnie, może posiadać łyżworolki z pięcioma mniejszymi kółkami pod warunkiem,
że są one schowane całkowicie pod butem i nie wystają ani z przodu, ani z tyłu poza buta.
C. Jeżeli dana łyżworolka została wyprodukowana z daną liczbą kółek, taką liczbę łyżworolka musi
posiadać. Wszystkie części związane z mocowaniem kółek powinny być zamontowane w taki sposób
by nie mogły spowodować zranienia bądź kontuzji innych graczy, ani też zniszczenia powierzchni
boiska. Wszystkie kółka muszą się obracać – nie mogą być zablokowane.
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D. Dopuszcza się udział zawodników w rolkach innych niż hokejowe jednak nie mogą one stanowić
zagrożenia dla innych zawodników oraz infrastruktury. W przypadku, gdy sędzia stwierdzi
nieprawidłowość może zakazać gry w takich rolkach.

3.2.4 Sprzęt ochronny
A. Wszyscy gracze oprócz bramkarzy muszą używać nagoleni, nałokietników, atestowane rękawice
hokejowe, kask i suspensory w trakcie całego meczu.
B. Rękawice, z których wycięto skrawki materiału tak, aby gołymi palcami lub dłonią operować kijem,
należy uznać za nielegalny sprzęt.
C. Bramkarz musi nosić ochraniacz klatki piersiowej, który przylega do ciała, rękawice bramkarskie,
atestowane maski oraz suspensor. Jeżeli bramkarz używa ochraniaczy przedramienia muszą być
miękkie i przylegać do ciała.
D. Zawodnicy grający na turniejach rangi Mistrzostw Świata, a którzy nie ukończyli 19 roku życia,
muszą nosić pełne maski na twarz. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Każdy zawodnik, który
ukończył 19 rok życia i gra bez pełnej maski na twarz gra na własne ryzyko.
E. Ochrona na zęby nie jest obowiązkowa, ale rekomendowana.
F. Wszyscy zawodnicy muszą nosić kaski prawidłowo zapiętym paskiem podbródkowym.

3.2.5 Sprzęt bramkarski
A. Każdy sprzęt bramkarza za wyjątkiem kija i łyżworolek powinien chronić jego ciało i głowę.
Bramkarzowi nie można używać ochraniaczy i strojów, które w jakikolwiek nieprzepisowy sposób
pomagałyby mu w bronieniu.
B. Sznurek, taśma lub inny materiał łączący kciuk z palcem wskazującym rękawicy bramkarza oraz
żadna kieszeń zrobiona z tego materiału, nie może przekroczyć minimum materiału potrzebnego do
pokrycia przestrzeni pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, kiedy rękawica jest w pełni
rozciągnięta.
C. Maksymalne zewnętrzne rozmiary odbijaczki bramkarza przyczepionej do tyłu rękawicy ochronnej
nie mogą przekraczać 20 cm na szerokość i 40 cm na długość..
D. Żaden fartuch zwisający pod udem bądź pod spodniami nie jest dozwolony.
E. Parkany bramkarskie nie mogą przekraczać 30 cm na szerokość, mierzone na bramkarzu, i nie
mogą zostać w żaden sposób zmienione.

3.2.6 Homologacja sprzętu ochronnego
A. Kaski i ochraniacze twarzy zawodników oraz maski bramkarzy muszą posiadać atest
HECC/CSA/CE.

3.2.7 Sposób używania sprzętu ochronnego
Każdy sprzęt ochronny za wyjątkiem rękawic, kasku, ochraniaczy twarzy i parkanów bramkarza
muszą być noszone pod strojem. Ochraniacze łokci wystające spod bluzy są zabronione.

3.2.8 Niebezpieczny sprzęt
A. Używanie jakichkolwiek ochraniaczy
niebezpiecznego materiały są zabronione.

zrobionych

z

metalu

bądź

jakiekolwiek

innego

Ważne: Każde ochraniacze łokci nie posiadające osłony z miękkiego materiału lub pokryte materiałem (do
przykrycia gąbki, gumy, tworzywa) o grubości mniejszej niż 1,27cm będą uznane jako sprzęt niebezpieczny.

B. Zawodnicy noszący okulary muszą mieć soczewki zrobione z plastiku, a nie ze szkła.
C. Każdy zawodnik posiadający specjalne urządzenia mające na celu ochronę ciała, przyznaną mu
przez lekarza musi otrzymać zgodę CIRLH na grę.
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3.2.9 Stroje
A. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach będą posiadali strój w dwóch kolorach.
B. Zawodnicy muszą mieć koszulki z długim rękawem. Bluza bramkarza może mieć inny kolor.
C. Każdy zawodnik i bramkarz ujęty w zestawieniu meczowym powinien mieć swój numer z tyłu
koszulki wielkości od 20 do 25 cm.
D. Dwóch zawodników tej samej drużyny nie może mieć takiego samego numeru. Po rozpoczęciu
meczu żadna zmiana numeru nie może nastąpić.
E. Kapitan i maksymalnie trzech jego zastępców muszą być oznaczeni literami „C” i „A” na lewym
ramieniu.
F. Dozwolone jest używanie przez zawodników taśmy przezroczystej na spodniach i koszulkach.

3.2.10 Barwy drużyn
A. W przypadku gdy obie drużyny będą posiadały podobne stroje, to gospodarz będzie w obowiązku
do zmiany bluz. Decyzję w tym zakresie powinno pozostawić się Sędziemu Głównemu. Drużyna
gospodarzy powinna grać w jasnych strojach.
B. Wszyscy zawodnicy tej samej drużyny (oprócz bramkarzy) muszą posiadać koszulki w tych samych
barwach.

3.2.11 Kontrola sprzętu
A. Odpowiedzialni oficjele za przeprowadzenie inspekcji strojów powinni zrobić to przed meczem.
Żadna kara nie zostanie nałożona na zawodnika za nie prawidłowy sprzęt, przed rozpoczęciem
meczu. Używanie niebezpiecznego sprzętu po rozpoczęciu meczu będzie traktowane zgodnie z
przepisami.

3.2.12 Krążek
A. Dopuszcza się gry tylko i wyłącznie krążkiem zatwierdzonym przez PZSW.
B. Gospodarze są odpowiedzialni za dostarczenie odpowiedniej liczby krążków do meczu.
C. Krążki powinny być pod kontrolą sędziów stolikowych.

4 OFICJELE
4.1 Ogólne
A. Każdy mecz będzie sędziowany przez dwóch Sędziów Głównych. W PLHR w skrajnych
przypadkach dopuszcza się sędziowanie meczu z jednym Sędzią Głównym – za zgodą Komisji
Hokeja na Rolkach PZSW.
B. Inni oficjele tacy jak, sędziowie kar, czasu, sekretarz będą odpowiedzialni za odpowiednie
wypuszczanie zawodników za ławki kar.
C. Jeżeli wyznaczony oficjel spóźnił sie na mecz, może on zmienić zastępcę dopiero w gry.

4.2 Sędziowie
A. Każdy mecz będzie sędziowany przez dwóch Sędziów Głównych wyznaczonych przez Komisję
Hokeja na Rolkach PZSW.
B. Jeśli sędzia główny nie może pojawić sie na meczu PLHR wyznaczy innego sędziego głównego.
C. Sędziowie spośród siebie wybiorą Sędziego Wiodącego.
D. Sędziowie główni powinni mieć te same obowiązki jednak w przypadku kontrowersji Sędzia
Wiodący będzie podejmował decyzje.
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E. Sędzia Wiodący będzie mieć pełną autorytarność i pełnie decyzyjności w każdym sporze i jego
decyzje będą nieodwołalne.
F. Sędzia wiodący powinien podejmować ostateczne decyzje co do uznawania goli, a także
konsultowania ich z drugim sędzią głównym, bramkowym (jeżeli jest obecny) przed podjęciem
ostatecznej decyzji.
G. Sędziowie Główni są reprezentantami PZSW. Powinni mieć pełną kontrolę nad zawodnikami na i
poza boiskiem.
H. Wszyscy Sędziowie Główni powinni być ubrani w czarne spodnie i odpowiednie bluzy zatwierdzone
przez CIRILH, IIHF, PZSW lub PZHL.
I. Sędziowie Główni nie mogą być w żadnym stopniu związaniu z żadną z drużyn.
J. Wszyscy Sędziowie Główni i inni oficjele muszą być traktowani przez innych oficjeli i zawodników z
odpowiednim szacunkiem. Każde złamanie tej zasady będzie raportowane do PZSW który będzie
takie zachowania odpowiednio karał.
K. Sędziowie rozpoczynają mecz, drugą tercję i każdą dogrywkę w odpowiednim czasie.
L. Sędziowie są uprawnieni do sprawdzania sprzętu zawodników na życzenie drużyn, jednakże
takiego żądania może dokonać kapitan bądź jego zastępca.
M. Sędzia Główny nakładając kary przekazuje informacje dotyczące rodzaju kary i długości jej trwania.
Podaje on również kto strzelił bramkę oraz kto asystował.
N. Sędziowie główni powinni pozostać na boisku dopóki zawodnicy nie zejdą do swoich ławek graczy
bądź nie udadzą się do szatni.
O. Po każdym meczu Sędziowie główni muszą sprawdzić i podpisać protokół oraz przekazać do
podpisania go kapitanom drużyn i oddać go sekretarzowi.
P. Sędziowie Główni powinni odnotować w protokole wszystkie kary meczu za niesportowe
zachowanie, kary za wysoce niesportowe zachowanie, kary meczu oraz wszystkie nadzwyczajne
przerwy w grze. Protokoły są wysyłane do PZSW.

4.3 Sekretarz
A. Obowiązki sekretarza:
•

Przed meczem powinien otrzymać od oficjeli podpisane zestawienia drużyn, karty zdrowia,
licencje ze zdjęciem lub dokument tożsamości. Kapitanowie i zastępcy kapitanów muszą być
odpowiednio wyszczególnieni na zestawieniu drużyny.

•

Przed rozpoczęciem meczu przedstawić Sędziom
niezgodności związane z zestawieniami graczy.

•

Nanieść składy drużyn do protokołu i na bieżąco w trakcie gry uzupełniać.

•

Jeżeli podczas meczu jest urządzenie nagłaśniające podawać na bieżąco strzelców bramek,
asyst, etc.

•

Zapisać liczbę obronionych strzałów przez bramkarzy, podanych przez sędziów bramkowych.
Jeżeli takich nie ma meczu, obowiązkiem sekretarza jest zapisywanie interwencji bramkarzy.

•

Pilnować poprawnych zapisów dotyczących długości, rodzajów kar, a także informacji kto je
odbywał.

•

Podawać informację Sędziemu Głównemu jeżeli któryś z zawodników otrzymał drugą lub
trzecią karę, a także kiedy otrzymał drugą karę za niesportowe zachowanie.
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Głównym

wszelkie,

ewentualne

•
•

Po zakończonym meczu przypilnować aby Sędziowie główni jak i oficjele drużyn podpisali
protokoły i następnie przekazać odpowiedniemu członkowi organizatora meczu.
Kapitanowie lub trenerzy muszą podpisać protokoły pomeczowe celem ich weryfikacji.

4.4 Sędzia Czasu
A. Obowiązki Sędziego Czasu:
•
•
•
•
•

Włączyć i zatrzymać czas na rozpoczęcie i na koniec meczu oraz w trakcie każdej przerwy w
grze.
Potwierdzić Sędziemu Głównemu gotowość do rozpoczęcia meczu, drugiej tercji lub dogrywki.
Jeżeli boisko nie jest wyposażone w syrenę, Sędzia Czasu musi gwizdkiem dać znak o
zakończeniu meczu, połów bądź dogrywki.
Ogłosić rozpoczęcie ostatnich dwóch minut drugiej połowy bądź dogrywki.
Podać czas zdobyci bramki.
Podać czasy ‘time out’ wziętych przez drużyny.

4.5 Sędzia Kar
A. Obowiązki Sędziego Kar:
•
•
•

Kontrolować czas kary i w razie potrzeby poinformować zawodnika o tym ile jeszcze pozostało
czasu do jej końca.
W razie przedwczesnego wyjścia zawodnika z ławki kar, Sędzia Kar musi zanotować czas w
którym to miało miejsce i podać tę informację Sędziemu Głównemu w trakcie przerwy w grze.
Jeżeli jest system nagłaśniający należy podać nazwisko zawodnika i rodzaj kary jaki został
nałożony.

4.6 Sędziowie Bramkowi
A. Skorzystanie z usług Sędziów Bramkowych będzie w gestii organizatora zawodów.
B. Sędziowie bramkowi nie mogą być w żaden sposób związani z żadną drużyną i nie mogą być
wymieniani podczas meczu, chyba że w sposób ewidentny będą winni podejmowania
nieobiektywnych decyzji. W takim przypadku Sędzia Wiodący może wyznaczyć innego Sędziego
Bramkowego.
C. Każdy Sędzia Bramkowy stoi za bramką poza boiskiem i nie zmienia bramek po zakończeniu
połowy.
D. Obowiązki Sędziego Bramkowego to:
•

Sprawdzenie czy siatka nie jest porwana.

•

Kontrolowanie czy bramka podczas meczu stoi na swojej pozycji.

•

Podnieść obie ręce do góry gdy krążek całkowicie przekroczy linię bramkową.

•

Rozłożyć ręce na boki (sygnał “wash-out”), gdy krążek nie przekroczy linii bramkowej.

•

Pomóc Sędziemu Głównemu podjąć decyzję czy zawodnik drużyny atakującej był w polu
bramkowym wcześniej niż krążek czy też nie.

•

Podnieść rękę do góry jeżeli krążek jest zamrożony przez bramkarza i jest nie do zagrania.

•

Liczyć obronione strzały przez bramkarzy i następnie podąć ich liczbę sekretarzowi po każdej
połowie i zakończonym spotkaniu.

Ważne: Liczą się tylko takie strzały, które idą w “światło bramki”
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SEKCJA III – ZASADY GRY
5 PRZEBIEG GRY
5.1 Procedury przedmeczowe
A. Przed rozpoczęciem meczu manager lub trener powinien przedłożyć sekretarzowi zestawienie
zawodników uprawnionych do gry wraz z wyszczególnieniem kapitana i jego zastępców.
B. Nazwiska te muszą znajdować się na oficjalnej liście zawodników przedstawionej przed turniejem.
C. Żadne zmiany w zestawieniu nie mogą mieć miejsca po rozpoczęciu turnieju, z wyjątkiem zmiany
bramkarza w przypadku gdy ulegnie on kontuzji bądź zachoruje. Nazwisko bramkarza, który go
zastąpi musi zostać podane sekretarzowi. Jednakże jeżeli taka zmiana będzie miała miejsce, zastąpić
kontuzjowanego lub chorego bramkarza może tylko zawodnik z zestawienia.

5.2 Rozgrzewka
A. Wszyscy zawodnicy muszą być w kompletnym stroju i sprzęcie podczas rozgrzewki.
B. Podczas rozgrzewki i przed rozpoczęciem każdej z połów meczu, każdy z zespołów powinien
ograniczyć się do swojej połowy boiska.

5.3 Zestawienie rozpoczynające grę
A. Przed rozpoczęciem meczu manager lub trener powinien podać nazwiska zawodników, którzy
rozpoczną mecz Sędziemu Głównemu bądź Sekretarzowi.
B. Do rozpoczęcia meczu każdy z zespołów musi wystawić minimum czterech zawodników z pola plus
bramkarza.

5.4 Rozpoczęcie meczu i połów
A. Przed rozpoczęciem meczu Sędzia Główny powinien upewnić sie czy sędzia czasu, sędzia kar,
sekretarz i sędziowie bramkowi są na miejscu.
B. Mecz powinien rozpocząć się w wyznaczonym czasie poprzez wznowienie na środku boiska.
Wznowienie na początku drugiej połowy, dogrywki i po każdej bramce również dokonywane jest na
środku boiska.
C. Nie zezwala się na żadne opóźnianie meczu spowodowane oficjalnym rozpoczęciem, pokazem,
prezentacją z wyjątkiem zgody dyrektora turnieju.
D. Gospodarz ma prawo wyboru bramki, której będzie bronił na rozpoczęcie meczu.
E. Drużyny rozpoczną mecz po przeciwnych stronach boiska.
F. Tylko zawodnicy w strojach, menager i trenerzy (maksymalnie 5) mają prawo przebywać na ławce
(boksie) graczy.
G. Podczas gry, trenerzy, managerowie mogą przebywać tylko w obrębie ławki zawodników. Każde
przekroczenie tego przepisu skutkować będzie nałożeniem kary mniejszej.

5.5 Ogólne zasady gry
5.5.1 Wznowienia
A. Zespół jest zobowiązany do wystawienia przed wznowieniem odpowiedniej liczby graczy
wymaganej przez Sędziego. Drużyna gości powinna ustawić się do każdego wznowienia jako
pierwsza.
B. Zawodnicy wznawiający grę staną naprzeciw siebie na odległość jednego kija, z łopatką kija
położoną na boisku. Pozostali zawodnicy muszą stać co najmniej trzy metry od zawodników
wznawiających.
C. Łopatka kija musi dotykać podłoża podczas wznowienia.
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D. Podczas przeprowadzania wznowienia w jakiejkolwiek strefie boiska, zawodnicy nie mogą
atakować przeciwnika ciałem ani kijem dopóki wznowienie nie zostanie zakończone. Za złamanie tego
przepisu Sędzia Główny nałoży karę/-y mniejszą/-e na atakującego/-cych zawodnika/-ów.
Ważne: “Przeprowadzanie wznowienia” rozpoczyna się z chwilą, gdy Sędzia pokazuje miejsce wznowienia, do
momentu rzucenia krążka. Kiedy drużyny są ustawione do wznowienia, Sędzia rzuca krążek w przeciągu 5
sekund.

E. Jeżeli zawodnik nie zajmuje prawidłowej pozycji przy wznowieniu, Sędzia Główny może go
wymienić.
F. Jeżeli gra przerwana jest przez zawodnika drużyny atakującej wznowienie następuje na środku
boiska.
NOTE: Dotyczy to również przerwy w grze w sytuacji, gdy krążek wystrzeliwany jest przez zawodnika drużyny
atakującej na zewnętrzną stronę siatki bramki przeciwnika.

G. Jeżeli gra jest przerwana z powodu zawodników obydwu drużyn grę wznowi się w miejscu
zdarzenia, bądź w miejscu przerwania gry jeżeli gra mogła zostać dokończona lub zaistniały inne
okoliczności.
H. Jeżeli gra przerwana zostanie poza kołem wznowień przy końcu boiska, wznowienie nastąpi na
punkcie wznowień po stronie, na której nastąpiło zatrzymanie gra, chyba że przepisy stanowią inaczej.
I. Jeżeli bramka została anulowana na skutek odbicia się krążka od Sędziego, grę wznowi się na
najbliższym punkcie wznowień.
J. Jeżeli w trakcie przerwy w grze zawodnicy drużyny atakującej dążą do sprzeczki, zwady, tworząc
„grupy zawodników”, wznowienie nastąpi w na centralnym środkowym punkcie.
Ważne: Celem tego przepisu jest unikanie sytuacji zapalnych i kłótni.

K. Jeżeli gra jest przerwana z jakiegokolwiek innego powodu nie mającego ujęcia w przepisach gry,
wznowienie będzie w miejscu przerwania gry.

5.5.2 Czasy dla drużyn “time-out”
A. Czasy “time-out” mogą być wzięte tylko podczas przerwy w grze i zgłoszone przez kapitana bądź
jego zastępcę.
B. Drużynie przysługuje jeden jednominutowy czas “time-out” na jedną połowę.
C. Podczas “time-out” zawodnicy udają się do swoich ławek graczy.
D. Nie zezwala się na wzięcie czasu “time-out” podczas dogrywki.

5.5.3 Dopasowanie stroju i sprzętu
A. Gra nie może zostać zatrzymana ani opóźniana wskutek dopasowywania strojów, sprzętu, łyżew
czy kijów.
B. Odpowiedzialność za utrzymanie stroju i sprzętu w odpowiednim stanie spoczywa na zawodniku.
Jeżeli wymagane jest dopasowanie sprzętu bądź ubioru zawodnik taki zostanie odesłany z boiska, a
gra będzie kontynuowana z zastępcą.
Ważne: W przypadku gdy zawodnik zgubi kask w trakcie gry musi go natychmiast założyć i zapiąć pasek
podbródkowy lub udać się w kierunku ławki graczy celem dokonania zmiany. Złamanie tego przepisu skutkować
będzie nałożeniem kary mniejszej za niewłaściwy sprzęt.
Ważne: Jednakże bramkarz, w trakcie przerwy w grze, za zgodą Sędziego Głównego może podjechać do ławki
graczy celem dopasowania sprzętu. Bramkarz może też dostać pozwolenie od Sędziego Głównego na wymianę
maski, jednakże nie zezwala się na naprawianie i mocowanie maski.
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5.5.4 Wymiana graczy
A. Podczas toczącej się gry nie więcej jak czterech zawodników w polu plus bramkarz.
B. Zawodnicy w każdym momencie mogą się zmienić pod warunkiem, że zmiana taka będzie
dokonana w obrębie 3m od ławki graczy.
C. Można dokonać zamiany bramkarza na dodatkowego zawodnika. Zawodnik taki nie przejmuje
przywilejów bramkarza.
D. Taka zamiana jest traktowana jak każda inna wymiana graczy i jest dokonywana na takich samych
zasadach.
E. Gracz, który po odbyciu kary ma być zastąpiony przez innego gracza, musi przejechać całą
szerokość lodowiska i dopiero kiedy będzie na ławce graczy, może zostać zastąpiony przez innego
zawodnika.
F. Jeżeli podczas dokonywania zmiany drużyna jest w posiadaniu krążka i zmiana została dokonana
przedwcześnie, gra będzie wznowiona na środku lodowiska, bądź na punkcie wznowień w końcowej
strefie boiska (tak aby drużyna niezawiniająca uzyskała korzyść). Jeżeli drużyna dokonuje złej zmiany,
a nie jest w posiadaniu krążka Sędzia Główny nałoży karę mniejszą.
G. Podczas przerwy w grze Sędzia Główny wznawiający grę zajmuje pozycję przy punkcie wznowień.
Sędzia Główny, który nie dokonuje wznowienia, daje drużynie gości 5 sekund na przeprowadzenie
zmiany. Po tym czasie unosi rękę do góry, czym daje znak, że drużyna gości musi zakończyć zmianę,
a drużynie gospodarzy zezwala (o ile już nie przeprowadzili). Po kolejnych 5 sekundach opuszcza
ramię czym daje znak, iż żadna z drużyn nie może już przeprowadzać zmian. Sędzia Główny na
punkcie wznowień gwiżdże I ma 5 sekund na dokonanie wznowienia. Kiedy któryś z zawodników
próbuje zmienić się po tym czasie Sędzia odsyła go z powrotem na ławkę graczy. Jakiekolwiek kolejne
takie wykroczenie będzie karane karą mniejszą techniczną.
Ważne: Zmiana graczy w przerwie w grze dotyczy zarówno jednego jak i czterech zawodników. Jeżeli drużyna
wykorzystała dany jej czas na zmianę, nie ma prawa do dokonywania dodatkowych zmian.

H. Każdy zespół ma pozwolenie na dokonanie tylko jednej wymiany zawodników podczas przerwy w
grze.

5.5.5 Bramkarz
A. Każdy zespół ma prawo do posiadania jednego bramkarz podczas gry.
B. Bramkarzowi rezerwowemu wchodzącemu do gry nie zezwala się na rozgrzewkę.

5.5.6 Kontuzjowani zawodnicy
A. Kiedy zawodnik, inny niż bramkarz jest kontuzjowany lub zmuszony do opuszczenia boiska, może
on wycofać się z gry i zostać zastąpiony przez innego zawodnika, ale krążek musi być w posiadaniu
drużyny przeciwnej.
B. Jeżeli bramkarz odniósł kontuzję bądź zachorował musi być gotowy do kontynuowania gry lub
zostać zmieniony przez rezerwowego bramkarza. Sędzia Główny nie może przyznać kontuzjowanemu
bramkarzowi dodatkowego czasu na powrót do gry, jak również nie przyznaje rezerwowemu
bramkarzowi czasu na rozgrzewkę. Jeżeli drużyna nie ma rezerwowego bramkarza wówczas Sędzia
Główny przyznaje 10 minut drużynie na przebranie zawodnika z pola.
C. Rezerwowy bramkarz jest traktowany i ma takie same przywileje jak podstawowy bramkarz.
D. Jeżeli dokonuje się zmiany bramkarza, może on wrócić do gry w najbliższej przerwie w grze.
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E. Jeżeli kontuzjowany zawodnik nie może kontynuować gry ani dojechać do ławki graczy, nie
przerywa się gry dopóki drużyna przeciwna jest przy krążku. Jeżeli gracz jest kontuzjowany i jego
drużyna jest w posiadaniu krążka, powinno się przerwać grę.
F. Jeżeli zawodnik, inny niż bramkarz, doznaje poważnej kontuzji i z jego powodu zatrzymana jest gra,
zawodnik musi udać się na ławkę graczy i wejść ewentualnie dopiero po wznowieniu gry.
Ważne: Jeżeli jest podejrzenie, że zawodnik uległ poważnej kontuzji Sędzia Główny może przerwać
grę bez względu na to która z drużyn jest w posiadaniu krążka.

5.5.7 Utrzymywanie krążka w ruchu
A. Krążek cały czas musi być utrzymywany w ruchu.
B. Z wyjątkiem jednorazowego przeprowadzenia krążka za własną bramkę, drużyna we własnej strefie
obronnej musi prowadzić krążek w kierunku bramki przeciwnika, z wyjątkiem gdy jest atakowana.
C. Przy pierwszym złamaniu tego przepisu Sędzia Główny przerwie grę oraz powiadomi kapitana lub
jego zastępcę o powodzie przerwania gry. Gra będzie wznowiona przy bramce drużyny zawiniającej.
Za drugie naruszenie tego przepisu nałożona zostanie kara mniejsza na zawodnika, który dopuszcza
się opóźniania gry.
D. Kara mniejszą ukarany zostanie również gracz, który celowo przytrzymuje krążek przy bandzie, z
wyjątkiem gdy jest on atakowany przez przeciwnika.
E. Za złamanie tego przepisu wznowienie będzie miało miejsce na punkcie wznowień przy bramce
drużyny zawiniającej.

5.5.8 Kopnięcie krążka
A. Kopanie krążka jest dozwolone w każdym czasie I w każdej strefie boiska, jednakże żadem gol nie
może zostać uznany w wyniku kopnięcia.

5.5.9 Krążek poza bandą lub nie do zagrania
A. Jeżeli krążek opuszcza boisko, dotyka jakiejkolwiek przeszkody powyżej boiska innej niż siatka,
szyba pleksiglasowa grę powinno wznowić się w miejscu gdzie krążek został wystrzelony, chyba że
inne przepisy mówią inaczej.
B. Jeżeli krążek znajduje sie na zewnętrznej stronie bramki, lub jest zamrożony pomiędzy
zawodnikami walczącymi o niego, Sędzia Główny powinien przerwać grę i wznowić ją na najbliższym
punkcie wznowień. Jeżeli w opinii Sędziego Głównego, zatrzymanie to zostało spowodowane z winy
zawodnika drużyny atakującej, wznowienie powinno nastąpić przy bramce drużyny zawiniającej lub na
środkowym centralnym punkcie.
Ważne: Dotyczy to również przerwy w grze spowodowanej wystrzeleniem krążka przez zawodnika drużyny
atakującej na zewnętrzną cześć siatki bramki bez żadnego udziału drużyny broniącej.

C. Zawodnicy obu drużyn mogą w każdej chwili zagrywać krążek znajdujący się na zewnętrznej
stronie siatki bramki. Jednakże jeżeli krążek pozostał na niej dłużej niż trzy sekundy, grę należy
przerwać i wznowić na najbliższym punkcie wznowień, chyba że krążek został wstrzelony na siatkę
przez zawodnika drużyny atakującej, wówczas wznowienie nastąpi na centralnym, środkowym
punkcie.
D. Jeżeli krążek znajduje się na bandzie może on być zagrany przez zawodnika zarówno ręką bądź
kijem.

5.5.10 Krążek poza widocznością i nielegalny krążek
A. Jeżeli krążek zniknął z pola widzenia Sędziego Głównego, ten natychmiast przerwie grę i wznowi
na najbliższym punkcie wznowień.
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B. Jeżeli kiedykolwiek na boisku pojawi się drugi, nielegalny krążek, gra nie powinna zostać
przerwana dopóki nie przejmie legalnego krążka drużyna przeciwna. Jeżeli jednak w opinii Sędziego
Głównego dodatkowy krążek przeszkadza w grze, przerywa ją natychmiast.

5.5.11 Gole i asysty
A. Gol uznaje się gdy krążek całkowicie przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami i pod
poprzeczką bramki.
B. Gola zapisuje sie w protokole zawodnikowi, który we właściwy sposób umieścił krążek w bramce
przeciwnika.
C. Przy zdobyciu bramki zapisuje się również asystę zawodnikowi, który swym podanie otworzył drogę
do zdobycia bramki.
D. Jeżeli krążek skierował do własnej bramki zawodnik drużyny broniącej zawsze uznajemy bramkę.
Zawodnikowi z drużyny atakującej, który ostatni był przy krążku zapisuje się bramkę, jednakże żadnej
asysty już się nie przyznaje.
E. Jeżeli krążek odbija się od jakiejkolwiek części ciała zawodnika drużyny atakującej, gola się uznaje
i zapisuje się zawodnikowi, od którego ten krążek się odbił.
F. Gol zdobyty z pola bramkowego jest uznawany, pod warunkiem, że został on wprowadzony do pola
bramkowego w prawidłowy sposób.
G. Gola nie uznaje sie jeżeli krążek został kopnięty, rzucony lub w jakikolwiek inny sposób skierowany
niż kijem.
H. Gola nie uznaje sie, jeżeli krążek po kopnięciu przez zawodnika odbił się od współpartnera i wpadł
do bramki.
I. Jeżeli krążek wpadł do bramki bezpośrednio po odbiciu się od oficjela, Gola nie uznaje się.
J. Gola nie uznaje sie strzelonego kijem uniesionym powyżej poprzeczki bramki, chyba że jest to
bramka samobójcza.
K. Jeżeli zawodnik atakuje/ naciera na bramkarza w polu bramkowym i wskutek tego ataku bramkarz
nie może dokonać udanej interwencji, gola się nie uznaje a zawodnika powinno się ukarać karą
większą plus karą meczu za niesportowe zachowanie.
L. Jeżeli gol zostanie zdobyty w jakikolwiek inny sposób niż opisany w przepisach, nie uznaje się go.
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6 KARY
6.1 Zdefiniowanie kar
6.1.1 Rodzaje kar
Kary dzielą są na:
- Kara mniejsza
- Kara mniejsza techniczna
- Kara większa
- Kara za niesportowe zachowanie
- Kara meczu za niesportowe zachowanie (KMNZ)
- Kara meczu (KM)
- Rzut karny

6.1.2 Kary mniejsze
A. Zawodnik, inny niż bramkarz, otrzymujący karę mniejszą musi udać się na ławke kar na okres
dwóch minut, w ciągu których nie może zostać zastąpiony.
B. Za karę mniejszą nałożoną na bramkarza musi udać sie zawodnik z pola wyznaczony przez
trenera, bądź innego oficjela drużyna za pośrednictwem kapitana. Taki zawodnik również nie może
być zastąpiony.
C. Jeżeli zawodnik kontuzjowany otrzymuje karę mniejszą, może on zostać zastąpiony przez innego
zawodnika, jednakże żadna inna zmiana nie może mieć miejsca. Za złamanie tego przepisu nałożona
zostanie kara mniejsza techniczna. Zawodnik ukarany karą mniejszą, a który został zastąpiony, nie
można brać udziału w grze dopóki nie zakończy się jego kara.
D. Przy karze mniejszej technicznej nałożoną na drużynę, karę dwóch minut odbywa jeden z
zawodników tej drużyny, wyznaczony przez oficjela tejże drużyny za pośrednictwem kapitana bądź
jego zastępcy.

6.1.3 Kary większe
A. Każdy zawodnik i bramkarz, który otrzymuje karę większą zostanie również ukarany karą meczu za
niesportowe zachowanie (KMNZ).
B. Jeżeli nałożone są obopólne kary większe, kary meczu lub kary meczu i kary większe, zastępcy
natychmiast muszą udać się na ławkę kar, jednakże ich kary nie powodują osłabień.
C. Jeżeli zostały nałożone obopólne kary większe i występuje różnica w ilości ich minut, te kary
powodujące różnicę będą odbywane jako pierwsze, przy czym te kary muszą odbywać zawodnicy
faktycznie znajdujący się na boisku w momencie zdarzenia.
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6.1.4 Kary za niesportowe zachowanie
A. Zawodnik, za wyjątkiem bramkarza, który otrzymał karę za niesportowe zachowanie musi się udać
na ławkę kar na czas 10 minut. Kara ta nie powoduje osłabienia drużyny. Zawodnik poza kończeniu
odbywania kary musi poczekać do najbliższej przerwy w grze, aby móc włączyć się do gry.
B. Jeżeli bramkarz zostaje ukarany kara za niesportowe zachowanie, zawodnik który był w momencie
zdarzenia na boisku musi udać się na ławkę kar celem odbycia tej kary. Zawodnika wyznacza oficjel
drużyny za pośrednictwem bramkarza.
C. Jeżeli zawodnik jednocześnie otrzymuje karę mniejszą i karę za niesportowe zachowanie, drużyna
musi oddelegować zastępcę do odbycia kary mniejszej. Kara za niesportowe zachowanie rozpocznie
się po zakończeniu kary mniejszej.
D. Jeżeli zawodnik jednocześnie otrzymuje karę mniejszą i karę za niesportowe zachowanie, drużyna
musi oddelegować zastępcę do odbycia kary mniejszej i żadna zamiana za ukaranego zawodnika nie
może zostać dokonana za wyjątkiem zawodnika z ławki kar. Za złamanie tego przepisu drużyna
zostaje ukarana karą mniejszą techniczną.

6.1.5 Kary meczu za niesportowe zachowanie
A. KMNZ skutkuje wykluczeniem ukaranego zawodnika z gry do końca meczu i raportem do
odpowiednich władz. Zawodnik musi udać się do szatni. Oficjel drużyny poprzez kapitana musi
wyznaczyć zastępcę do odbycia kary, przy czym musi to być zawodnik, który w momencie zdarzenia
był na boisku.
B. Jeżeli bramkarz zostaje ukarany KMNZ, jego miejsce zajmuje rezerwowy bramkarz lub inny
zawodnika, któremu przysługuje 10 min. na przebranie się w strój bramkarski.
C. Zawodnikowi, który otrzymał KMNZ, zapisuje się w protokole 10 min.
Ważne: Kontrolowanie kar meczu za niesportowe zachowanie się podczas turniejów mistrzowskich
leży w gestii organizatora.

6.1.6 Kary Meczu
A. Kara meczu wiąże się z natychmiastowym wykluczeniem z gry do końca meczu. Zastępca musi się
udać na ławkę kar na czas 5 minut i bez względu na liczbę straconych przez jego zespół goli nie wróci
na boisko wcześniej.
B. Jeżeli bramkarz zostanie ukarany KM, jego miejsce zajmuje rezerwowy bramkarz lub inny
zawodnika, któremu przysługuje 10 min. na przebranie się w strój bramkarski. Jednakże jeżeli
zostanie ukarany również inną karą, wówczas kolejny zawodnik pójdzie na ławkę kar celem odbycia
tej kary, który w momencie przewinienia był na boisku i którego wyznaczy oficjel za pośrednictwem
kapitana.
C. Zawodnikowi, który otrzymał KM, zapisuje się w protokole 5 min.

6.1.7 Dodatkowe kary
A. Za trzecią karę nałożoną na tego samego zawodnika lub bramkarza, nałoży się dodatkowo karę 10
min. za niesportowe zachowanie.
Ważne: zastępca będzie odbywał karę mniejszą, a ukarany zawodnik będzie odbywał całość kary.
B. Każda kolejna kara będzie skutkowała Karą Wykluczenia z gry.
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C. Każdy zawodnik, który w meczu dopuści się trzech kar spowodowanych kijem otrzyma
automatycznie Karę Wykluczenia z gry. Zastępca musi odbyć wszystkie nałożone kary na zawodnika
wykluczonego z gry. Kary spowodowane kijem to: uderzanie, niebezpieczna gra wysoko uniesionym
kijem, atak kijem trzymanym oburącz, atak końcem kija i kłucie kijem.
Ważne: Kara Wykluczenia powoduje wyeliminowanie zawodnika z gry do końca meczu. Nie powoduje
ona osłabienia drużyny. Zastępca musi odbyć karę, za którą zawodnik został wykluczony.
D. Jeżeli zawodnik lub bramkarz otrzymuje drugą karę za niesportowe zachowanie, również zostaje
ukarany dodatkowo KMNZ.

6.1.8 Rzut karny
A. Jeżeli za dane przewinienie Sędzia Główny dyktuje rzut karny wówczas:
Ważne: 5 kryteriów które muszą być spełnione, aby został podyktowany rzut karny:
- Faulowany zawodnik musi mieć krążek pod kontrolą
- Krążek musi znajdować się poza środkową linią w strefie ataku
- Zawodnik musi znajdować sie w sytuacji „sam na sam” z bramkarzem
- Zawodnik musi być sfaulowany z tyłu
- Zawodnik musi zostać pozbawiony dobrej sytuacji do zdobycia bramki.
•

Wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem zawodnika wykonywującego rzut karny, muszą udać się na
ławkę graczy.

•

Jeżeli w momencie podyktowania rzutu karnego, bramkarz drużyny zawiniającej został
usunięty z boiska celem wymiany na dodatkowego zawodnika, zezwala się jemu na
powrócenie do bramki na czas wykonania rzutu karnego.

•

Sędzia Główny przekazuje informację Sekretarzowi kto będzie wykonywał rzut karny.

•

W przypadku kiedy rzut karny jest przyznany za nielegalne wkroczenie na boisko, rzucanie
kija, faul z tyłu, Sędzia Główny wyznacza poszkodowanego zawodnika do wykonania rzutu
karnego. W przypadku kiedy rzut karny dyktowany jest za upadanie na krążek w polu
bramkowym, podnoszenie go z pola bramkowego, rzut karny będzie wykonywany przez
zawodnika będącego w trakcie zdarzenia na boisku, wytypowanego przez kapitana.

•

Jeżeli wskutek kontuzji zawodnik wyznaczony przez Sędziego nie może wykonać rzutu
karnego, kapitan wyznaczy zastępcę do jego wykonania spośród zawodników będących w
momencie zdarzenia na boisku.

•

Taki wybór musi być przedłożony Sędziemu Głównemu i nie może zostać zmieniony.

•

Jeżeli zawodnik, który został wyznaczony do wykonania rzutu karnego, również został
ukarany, powinien najpierw wykonać rzut karny, a później udać się na ławkę kar.

•

Sędzia Główny ustawia krążek w centralnym punkcie na boisku i daje gwizdkiem sygnał
zawodnikowi do rozpoczęcia rzutu karnego.

•

Bramkarz musi pozostać w polu bramkowym dopóki zawodnik wykonujący rzut karny nie
dotknie krążka. Zawodnik musi cały czas kierować krążek do przodu i w momencie kiedy raz
odda strzał, rzut karny uznaje sie za zakończony. Jeżeli bramkarz opuści pole bramkowe
przedwcześnie, a zawodnik nie strzeli gola, wówczas rzut karny zostanie powtórzony.
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•

Żaden gol z dobitki nie może zostać uznany. Jeżeli krążek przekroczy linię bramkową rzut
karny uznaje sie za zakończony. Bramkarz może bronić w każdy sposób za wyjątkiem
rzucania kija lub jakiegokolwiek innego przedmiotu, gdzie w takich przypadkach przyznaje się
gola.

Ważne: Odbicie krążka od bramkarza i przekroczenie linii bramkowej należy uznać jako gol.
B. Jeżeli jakikolwiek zawodnik, inny niż bramkarz przeszkadza w wykonywaniu rzutu karnego
automatycznie przyznaje się gola, bez względu na to czy gol padł czy też nie.
C. Jeżeli gol został zdobyty, wznowienie nastąpi na centralnym, środkowym punkcie wznowień. Jeżeli
nie został zdobyty, to na punkcie wznowień w końcowej strefie boiska.
D. Jeżeli rzut karny został podyktowany za faul, za który normalnie przysługuje kara mniejsza, to bez
względu na to czy z rzutu karnego padł gol czy też nie, żadne kary nie zostaną nałożone.
E. Jeżeli drużyna zdobędzie gola z rzutu karnego, kolejna kara na zawodnika z drużyny zawiniającej
nie zostanie nałożona, chyba, że faul za który został podyktowany rzut karny wiązał się z karą większą
lub karą meczu, wówczas te kary należy nałożyć.
F. Każda z połów może być przedłużona o czas potrzebny na wykonanie rzutu karnego.

6.2 Zarządzanie karami
6.2.1 Zarządzanie stanem liczebnym graczy po nałożeniu kar
A. Kary nie mogą powodować osłabienia drużyn poniżej trzech zawodników (łącznie z bramkarzem).
Każde kolejne kary będą karami odłożonymi i rozpoczną się w momencie kiedy zakończą się
wcześniejsze.
B. Kiedy zespół ukarany jest jedną albo kilkoma karami mniejszymi bądź karami mniejszymi
technicznymi, w przypadku utraty gola, pierwsza z tych kar automatycznie kończy się.
Ważne: Osłabienie, jest wtedy gdy drużyna jest w składzie liczebnie mniejszym w stosunku do
przeciwnika. Kary, które wygasają automatycznie po zdobyciu gola to kary, które powodują osłabienie
(pierwsza kara). Jeżeli zostały nałożone kary równoczesne to żadna z drużyn nie gra w ‘osłabieniu” .
Dlatego też, żadna kara równoczesna nie wygasa przed czasem.
C. Jeżeli jeden zawodnik otrzymuje równocześnie karę większą i mniejszą, najpierw kara wieksza
będzie odsiadywana. W przypadku jednak gdy kary nałożone są na różnych zawodników, najpierw
kara mniejsza będzie odsiadywana (6.2.2. Kary odłożone).

6.2.2 Kary odłożone
A. Jeżeli trzeci zawodnik z tej samej drużyny zostanie ukarany, czas jego kary rozpocznie się dopiero
gdy zakończy się czas pierwszej kary. Wprawdzie musi się on natychmiast udać na ławkę kar, ale
zastępca za niego może wejść na boisko.
B. Jeżeli zespół ma trzech zawodników na ławce kari jeżeli za trzeciego ukaranego gracza znajduje
się na boisku zastępca, żaden z trzech zawodników nie może wejść na boisko dopóki nie zakończy
się pierwsza kara i nie nastąpi przerwa w grze.
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C. W przypadku kar odłożonych Sędzia główny powinien poinstruować sędziego kar, że zawodnik
będzie wychodził z ławki kar w przerwie w grze. Jeżeli dwóm zawodnikom będą się kończyć kary w
tym samym czasie, kapitan poinformuje Sędziego Głównego, który z zawodników wyjdzie jako
pierwszy. Jeżeli w jednakowym czasie nałożone zostaną kary mniejsza oraz większa, wówczas sędzia
kar zapisze mniejszą jako pierwszą do odbywania karę.
Ważne: Dotyczy to sytuacji, w której kary podyktowane są na dwóch różnych zawodników.
D. Jeżeli podczas odkładania kary przez Sędziego Głównego, drużyna już jest osłabiona i traci gola
wówczas wygasa kara, która była odsiadywana, natomiast kara odłożona zostaje nałożona.

6.2.3 Kary równoczesne
A. Kary równoczesne nie powodują osłabień żadnych z drużyn i maja one miejsce gdy zawodnicy
obydwu drużyn popełniają przewinienie w tym samym czasie, w tym samym wymiarze czasowym.
Jeżeli następują kary równoczesne, obaj zawodnicy udają się na ławkę kar, a zespoły mogą za nich
desygnować na boisko zastępców.
B. Ukarani zawodnicy muszą odbyć pełen wymiar kary i powrócić do gry w najbliższej przerwie w grze.
C. Jeżeli w momencie nałożenia kary równoczesnej, któraś z drużyn grała już w osłabieniu, kary nie
zmieniają liczby zawodników na boisku.

6.3 Nakładanie kar
A. Jeżeli zawodnik otrzymuje karę mniejszą, większą lub KM, a jego drużyna jest w posiadaniu krążka,
Sędzia Główny natychmiast przerywa grę i nakłada karę. Wznowienie nastąpi w strefie końcowej
drużyny zawiniającej.
B. Jeżeli zawodnik otrzymuje karę mniejszą, większą, karę za niesportowe zachowanie lub KM, a w
posiadaniu krążka jest zespół niezawiniający, Sędzia Główny stosuje procedurę kary odłożonej,
poprzez podniesienie ręki do góry pozwala dokończyć akcję drużyny niezawiniającej i w momencie
utarty przez nią krążka natychmiast gwiżdże. Wznowienie nastąpi w strefie końcowej drużyny
zawiniającej.
C. Jeżeli karą odłożona jest kara mniejsza i przed gwizdkiem Sędziego Głównego padnie Gol dla
drużyny niezawiniającej, kary tę się nie nakłada. Jeżeli karą odłożoną jest kara większa lub KM
wówczas karę nakłada się bez względu na to czy gol został zdobyty, czy też nie (Kara powinna być
zapisana przez Sekretarza)
Ważne: “Posiadanie krążka przez zespół niezawiniający” Zespół traci ten przywilej w momencie gdy drużyna
przeciwna całkowicie przejmie kontrolę nad krążkiem lub krążek zostanie zamrożony. Żadne przypadkowe
odbicie sie od bramkarza, zawodnika ani obramowania bramki nie oznacza przejęcia kontroli nad krążkiem.

D. Jeżeli podczas kary odłożonej drużyna niezawiniająca skieruje krążek do własnej bramki i będzie to
efektem zagrania tylko i wyłącznie jej zawodnika, gola się uzna, a karę nałoży zgodnie przepisami.
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E. Jeżeli drużyna gra już osłabieniu po otrzymaniu co najmniej jednej kary mniejszej lub mniejszej
technicznej i Sędzia Główny sygnalizuje karę odłożoną na ten zespół, a drużyna niezawiniająca
zdobywa bramkę, kara odłożona zostaje nałożona, a pierwsza z odbywanych kar kończy się 6.2.1 B.
F. Jeżeli zawodnik, na którego sygnalizuje się karę popełni kolejny faul, będzie on ukarany dodatkowo
zgodnie z przepisami. Jeżeli na zespół odkłada się karę mniejszą i drużyna traci bramkę, wówczas
kary się nie nakłada (ale zapisuje się w protokole). Jednakże jeżeli jest to kara większa to karę się
taką nakłada.

6.4 Zawodnik na ławce kar
6.4.1 Przepisy ogólne
A. Bez względu na to, czy zawodnik bądź bramkarz popełnił przewinienie w trakcie gry lub w przerwie
w grze kara musi być jednakowo nałożona.
B. Zawodnicy nie mogą opuszczać ławki kar zanim nie skończy się ich kara. Zawodnicy mogą opuścić
ławkę kar po zakończeniu każdej z połów. Zawodnik nie może opuścić ławki żadnego innego powodu.
Każda dogrywka jest traktowana jak każda inna część meczu i wszystkie nie zakończone kary w
czasie regularnym będą w niej dokończone. Wszyscy zawodnicy muszą podczas trwania całej kary
siedzieć.
C. Każdy zawodnik, któremu zakończy się kara nie może opuścić ławki kar żadną inną drogą jak tylko
poprzez boisko i wtedy może zostać zmieniony.
D. Jeżeli nałożone zostały kary mniejsze, równoczesne na równą liczbę zawodników, udadzą się oni
na ławkę kar, a zastępcy automatycznie pojawią się za nich na boisku. Kary te będą się odbywały
„poza zegarem”, Patrz 6.3.
E. Jeżeli nałożone zostały kary mniejsze (lub mniejsze techniczne) równoczesne na zawodnika
obydwu drużyn, o równym czasie ich trwania, udadzą się oni na ławkę kar, a zastępcy automatycznie
pojawią się za nich na boisku. Kary te będą się odbywały „poza zegarem”, Patrz 6.2.2 lub 6.1.4.

6.4.2 Kontestowanie decyzji sędziego
A. Kontestowanie decyzji Sędziego Głównego ws. nałożonej kary przez kapitana, jego zastępcę czy
też innego zawodnika będzie skutkowało karą za niesportowe zachowanie.
B. Karą za niesportowe zachowanie zostanie ukarany kapitan, lub jego zastępca jeżeli wyjdą z ławki
kar celem kontestowania decyzji Sędziego Głównego.

6.4.3 Nielegalny sprzęt
A. Karą mniejszą zostanie ukarany zawodnik lub bramkarz, który gra nie prawidłowym kijem (3.2.2).
B. Karą mniejszą zostanie ukarany każdy zawodnik, który wchodzi na boisko w nieprawidłowych
łyżworolkach (3.2.3). Dopóki nie dopasuje ich, nie powróci na boisko.
C. Karą mniejszą zostanie ukarany każdy zawodnik, który nosi nieprawidłowy sprzęt ochronny (3.2.4.)
D. Karą mniejszą zostanie ukarany bramkarz, który nosi, używa nielegalnego sprzętu.
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E. Jeżeli bramkarz gubi kask podczas gry Sędzia Główny powinien natychmiast przerwać grę. Nie
nakłada się żadnych kar, chyba że bramkarz zrobił to celowo. Wówczas powinno nałożyć się karę
mniejszą, chyba że zdarzenie kwalifikuje się do podyktowania rzutu karnego. Jeżeli jakikolwiek inny
sprzęt bramkarza spada, odpada, psuje się w trakcie gry, Sędzia Główny nie powinien przerywać gry.
F. Po jednym ostrzeżeniu każdy gracz powinien zostać ukarany karą mniejszą za niestosowanie się
do przepisu 3.2.7 odnoszącego się do sprzętu ochronnego.

6.4.4 Nieprawidłowe wznowienie
A. Karą mniejszą będą ukarani zawodnicy, którzy podczas wznowienia atakują ciałem przeciwnika.
B. Karę mniejszą za opóźnianie gry będzie ukarany zawodnik, który po raz drugi nie prawidłowo
wznawia grę.

6.4.5 Dopasowanie ubioru i sprzętu
A. Karę mniejszą za opóźnianie gry powinien otrzymać każdy zawodnik lub bramkarz nie stosujący się
do przepisu 5.5.3.
Ważne: Jeżeli w trakcie gry zawodnik zgubi kask musi go podnieść i założyć natychmiast (zapiąć
również pasek podbródkowy) lub udać się do ławki graczy celem zmiany. Jeżeli zawodnik jednak
bierze udział w grze należy grę przerwać i nałożyć karę mniejszą.
Ważne: Jednakże bramkarza, za zgodą Sędziego Głównego, może podjechać w przerwie w grze do
swojej ławki graczy celem dopasowania ubioru, sprzętu czy łyżworolek. Bramkarz może dostać zgodę
od Sędziego Głównego na podjechanie do ławki graczy celem wymiany maski.

6.4.6 Nadmierna liczba zawodników na boisku
A. Karą mniejszą techniczną należy ukarać zespół, który nie stosuje się do przepisu 5.5.4. Karę
powinien odbywać ten zawodnik, który popełnił przewinienie.
B. Jeżeli w trakcie przeprowadzania zmiany zawodnik schodzący z boiska lub wchodzący na nie
celowo zagrywa krążek kijem, łyżworolką czy ręką lub wchodzi w kontakt ciałem z przeciwnikiem
(zarówno schodzący jak i wchodzący), wówczas należy nałożyć karę mniejszą techniczną za
nadmierną liczbę zawodników na lodzie. Jednakże jeżeli kontakt bądź zagranie jest przypadkowe nie
nakłada się kary.
C. Jeżeli w trakcie ostatnich dwóch minut spotkania lub kiedykolwiek podczas dogrywki zostanie
drużyna celowo dokona złej zmiany, mającej na celu nadmierną liczbę zawodników na boisku,
zostanie podyktowany rzut karny. Kara mniejsza techniczna nie będzie wówczas nakladana.

6.4.7 Kary na bramkarzy
A. Kara mniejszą otrzymuje bramkarz, który bierze udział w grze poza czerwoną środkową linią
boiska.
B. Karę mniejszą otrzymuje bramkarz, który celowo upada, zagarnia pod siebie, „mrozi” krążek poza
strefą uprzywilejowaną lub przytrzymuje krążek, „mrozi” przy bandzie.
C. Karę mniejszą otrzymuje za przytrzymanie krążka dłużej niż trzy sekundy w rękawicy jeżeli nie jest
atakowany przez przeciwnika.
D. Bramkarz nie może celowo przytrzymywać krążka w jakikolwiek sposób, który może według
Sędziego Głównego opóźnić grę, ani celowo wrzucać krążka pod parkany lub na siatkę bramki, ani też
tworzyć żadnych przeszkód, które w opinii Sędziego Głównego mogłyby ułatwić mu obronę bramki.
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Ważne: Celem tego przepisu jest zachowanie płynności gry i każde niepotrzebne przerywanie gry
przez bramkarzy powinno być karane bez ostrzeżenia.
Ważne: Jeżeli bramkarz rzuci krążek przed siebie I przejmie go zawodnik drużyny przeciwnej, Sędzia
Główny pozwoli kontynuować grę. Jednakże jeżeli krążek przejmie współpartner, Sędzia Główny
powinien przerwać grę i wznowić na punkcie wznowień przy bramce drużyny zawiniającej – podanie
ręką.
E. Karą mniejszą zostanie automatycznie ukarany bramkarz, który celowo zrzuca krążek na siatkę
bramki.
F. KMNZ zostanie ukarany bramkarz, który opuszcza okolice swojego pola bramkowego i bierze
udział w bójce, bądź kłótni.
Ważne: Wszystkie kary nałożone na bramkarza, nie patrząc na to kto je odsiaduje w protokole
powinny być zapisane bramkarzowi.

6.4.8 Poruszenie bramki
A. Karą mniejszą za opóźnianie gry ukarany będzie zawodnik lub bramkarz za celowe poruszenie
bramki.
B. Jeżeli zdarzenie ma miejsce podczas ostatnich dwóch minut drugiej połowy lub w jakimkolwiek
momencie dogrywki Sędzia Główny powinien podyktować rzut karny przeciwko zawiniającemu
zespołowi.

6.4.9 Obraza oficjeli inne niesportowe zachowanie
A. Karą mniejszą bądź karą za niesportowe zachowanie, według uznania Sędziego Głównego, można
ukarać za obrazę oficjela bądź inne niesportowe zachowanie.
Ważne: Egzekwując ten przepis Sędzia Główny może nałożyć karę mniejszą, karę mniejszą
techniczną, bądź karę za niesportowe zachowanie. Karę mniejszą techniczną można nałożyć za
przekroczenie przepisów mające miejsce w boksie zawodników, w jego najbliższym otoczeniu lub
poprzez osoby będące poza boiskiem.
Ważne: Karę mniejszą lub karę za niesportowe zachowanie można nałożyć na zawodników
znajdujących się na boisku. Karę za niesportowe zachowanie powinno nałożyć się na gracza
będącego na boisku, lub znajdującego się na ławce kar, będącego łatwo do zidentyfikowania.
B. KMNZ powinno sie nałożyć na zawodnika, który celowo popycha lub wystrzeliwuje krążek, czym
uniemożliwia podniesienie go przez Sędziego Głównego.
C. Karę za niesportowe zachowanie dostanie każdy zawodników, który uderza kijem w bandę lub w
obramowanie bramki, w każdym momencie meczu.
D. Karę za niesportowe zachowanie otrzyma zawodnik, który po otrzymaniu kary nie udaje się
natychmiastowo na ławkę kar. Każdy zawodnik, który (podczas bójki lub kłótni, którą jest
zaangażowany) odmawia pójścia na ławkę kar lub który kontynuuje lub próbuje kontynuować bójkę na
pięści lub kłótnie albo przeszkadza w prowadzeniu przez Sędziego Głównego obowiązków będzie
ukarany KMNZ.
E. KMNZ zostanie ukarany każdy zawodnik, który po ostzreżeniu od Sędziego Głónego nie
zaprzestaje prowokować przeciwnika (włączając zastraszenie, obsceniczny język ,gesty lub podobne
zdarzenia).
F. W przypadku popełnienia takiego przewinienia przez oficjela klubu (np. menagera czy trenera),
winny takiego zachowania musi opuścić budynek-halę, a jego zachowanie musi być zaraportowane do
CIRILH.
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G. Jeżeli jakikolwiek trener, menager jest na polecenie Sędziego Głównego usunięty z ławki graczy,
taka osoba nie może siedzieć w pobliżu ławki graczy, ani też kierować, czy nawet próbować kierować
w dalszym ciągu zespołem.
H. Karę za niesportowe zachowanie powinien otrzymać każdy zawodnik, który używa obscenicznego,
wulgarnego języka w stosunku do oficjeli lub innych osób.
I. KMNZ będzie nałożona jeżeli jakikolwiek zawodnik, menager, trener będzie rzucał jakikolwiek
przedmiot z ławki graczy bądź z jej okolic w trakcie toczącej się gry lub przerwy w grze.
J. KMNZ będzie nałożona jeżeli jakikolwiek zawodnik, menager, trener przeszkadza w jakikolwiek
sposób w prowadzeniu meczu oficjelom (Sędziom Głównym, sędziemu czasu, bramkowemu, itd.).
Ważne: Sędzia Główny może zastosować kolejne kary nawiązując do tego przepisu, jeżeli uważa to
konieczne.
K. Karą za niesportowe zachowanie ukarany zostanie każdy gracz, który nie udaje się bezpośrednio
na ławkę graczy tylko wjeżdża do pola sędziowskiego, kiedy Sędzia Główny raportuje Sekretarzowi
karę.
L. Karę mniejszą/ karę mniejszą techniczną ukarany zostanie gracz lub oficjel, który komentuje i
krytykuje sposób prowadzenia meczu przez Sędziego Głównego. Jeżeli zawodnik bądź bramkarz
kontynuuje krytykowanie orzeczeń sędziowskich zostanie ukarany karą za niesportowe zachowanie i
jakiekolwiek kolejne kłótnie będą skutkowały KMNZ. Jeżeli obficiej kontynuuje swoje niewłaściwe
zachowanie i został już wcześniej ukarany karą mniejszą techniczną, powinien zostać ukarany KMNZ.
Sędzia Główny nie jest zobligowany do nałożenia najpierw kary mniejszej przed nałożeniem kary za
niesportowe zachowanie lub KMNZ, a może nałożyć jedną z tych dwóch kar początkowo.

6.4.10 Próba spowodowania kontuzji
A. Karę Meczu należy nałożyć na każdego gracza, który próbuje spowodować kontuzję u przeciwnika,
oficjela, menagera czy trenera. Okoliczności powinny zostać zaraportowane do komitetu CIRILH.

6.4.11 Złamany kij
A. Zawodnik lub bramkarz, który załamie swój kij może kontynuować grę pod warunkiem, że
natychmiast go rzuci. Za złamanie tego przepisu nałożona zostanie kara mniejsza.
B. Zawodnik lub bramkarz, który złamie swój kij nie może użyć kija rzuconego mu przez kogokolwiek z
jakiejkolwiek części lodowiska, tylko podjechać do ławki graczy celem otrzymania nowego. Za
złamanie tego przepisu nałożona zostanie kara mniejsza. Zawodnik, który rzucił ten kij na boisko
powinien zostać ukarany karą mniejszą. Jeżeli zawodnika nie można zidentyfikować, wówczas
nakłada się karę mniejszą techniczną.
C. Bramkarz nie może kontynuować gry ze złamaną łopatką kija.
Ważne: Złamany kij to taki, który w opinii Sędziego Głównego nie jest sprawny do dalszej gry.

6.4.12 Natarcie
A. Karę mniejszą lub karę większą i KMNZ według uznania Sędziego Głównego powinna zostać
nałożona na zawodnika, który rozpędza się, wskakuje lub naciera na przeciwnika.
B. Karę większą i KMNZ, który rozpędza się, wskakuje lub naciera na bramkarza podczas gdy jest on
w polu bramkowym. Jeżeli wskutek natarcia, bramkarz w opinii Sędziego Głównego miał utrudnioną
pozycję do obrony, to jeżeli gol został zdobyty przed lub po tym natarciu gola nie uznaje się .
Ważne: Moment, w którym bramkarz znajduje się poza polem bramkowym nie sprawia iż jest w
sytuacji „fair” względem innych zawodników. Kara za przeszkadzanie lub natarcie (mniejsza lub
większa) zostanie nałożona gdy zawodnik będzie winny niepotrzebnego kontaktu z bramkarzem.
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6.4.13 Rzucenie na bandę
A. Gracz, który atakuje ciałem, łokciem, naciera lub powoduje upadek w taki sposób że przeciwnik
gwałtownie zostaje rzucony na bandę, będzie ukarany według uznania Sędziego Głównego karą
mniejszą lub karą większą plus KMNZ .
Ważne: Każdy niepotrzebny kontakt z zawodnikiem posiadającym pod kontrolą krążek, powodujący że
zawodnik wpada na bandę, będzie karany. W przypadku jeżeli nie ma kontaktu z bandą, faul powinno
traktować się jako natarcie.
Ważne: Rolowanie zawodnika posiadającego krążek przy bandzie nie będzie traktowane jako
rzucenie na bandę. Jednakże jeżeli zawodnik nie jest przy krążku, wówczas należy nałożyć karę za
rzucenie na bandę, natarcie, przeszkadzanie, lub jeżeli ramię bądź kij są w to zaangażowane to za
trzymanie lub zahaczanie.

6.4.14 Atak kijem trzymanym oburącz (Cross-checking)
A. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ należy nałożyć
na zawodnika, który atakuje kijem trzymanym oburącz.
B. Karę większą plus KMNZ należy nałożyć na zawodnika, który atakuje kijem trzymanym oburącz
bramkarza znajdującego się w swoim polu bramkowym.
C. Karę większą plus KMNZ należy nałożyć na zawodnika, który atakując kijem trzymanym oburącz
powoduje kontuzję przeciwnika.
Ważne: Poprzez cross-checking rozumiemy atak kijem trzymanym oburącz i żadna część kija nie jest
oparta na podłożu.

6.4.15 Celowe spowodowanie kontuzji
A. KM powinna zostać nałożona na zawodnika, który celowo powoduje kontuzję u przeciwnika.
B. Na ławkę kar wędruje zastępca, który będzie odsiadywał karę 5 minut.
C. KM zostanie ukarany każdy gracz, który kopie, bądź usiłuje kopnąć przeciwnika.
Ważne: Wszystkie takie przypadki muszą być zaraportowane do CIRILH.

6.4.16 Opóźnianie gry
A. Żaden zawodnik, ani też bramkarz nie może celowo wystrzelić krążka poza pole boiska. W takim
przypadku nakłada sie automatycznie bez ostrzeżenia karę mniejszą.
B. Karę mniejszą techniczną należy nałożyć w sytuacji, gdy po ostrzeżeniu przez Sędziego Głównego
kapitana lub jego zastępcy, drużyna w dalszym ciągu nie wystawia wymaganej liczby zawodników do
wznowieniu, czym opóźnia grę.

6.4.17 Atak łokciem i atak kolanem
A. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ należy nałożyć
na zawodnika, który atakuje przeciwnika łokciem, bądź kolanem.
B. Karę większą plus KMNZ należy nałożyć na zawodnika, który atakuje przeciwnika łokciem, bądź
kolanem i powoduje kontuzję przeciwnika.

6.4.18 Upadanie na krążek
A. Karę mniejszą należy nałożyć na zawodnik lub bramkarza, który celowo upada na krążek i zagarnia
go pod siebie.
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Ważne: Obrońca, który klęka przed strzałem, wskutek czego krążek wpada, blokuje mu się między
nogami, nie będzie ukarany. Jednakże jeżeli używa rąk celem jego zagarnięcia będzie ukarany
zgodnie z przepisem.
B. Żaden zawodnik broniący z wyjątkiem bramkarza, nie będzie uprawniony, do upadania, łapania,
bądź zagarniania krążka w polu bramkowym. W rezultacie złamania tego przepisu Sędzia Główny
podyktuje rzut karny przeciwko zawiniającej drużynie. Jeżeli bramkarz został odwołany z boiska,
wówczas drużynie niezawiniającej przyznaje się gola.

6.4.19 Bójka na pięści
A. Jeżeli zawodnika uderza przeciwnika zamkniętą pięścią wówczas takie zachowanie traktuje się jako
bójkę na pięści.
Ważne: Odpychanie, popychanie jest zabronione, jednakże nie traktuje się tego przewinienia jako
bójkę.
B. Karę większą plus KMNZ będzie ukarany każdy zawodnik , który rozpoczyna bójkę na pięści.
C. Karą mniejszą będzie ukarany zawodnik, który oddaje przeciwnikowi cios. Jednakże według
uznania Sędziego Głównego karą większą lub podwójną karą mniejszą będzie ukarany zawodnik,
który kontynuuje bójkę.
Ważne: Przepis ten daje Sędziemu Głównemu możliwość nałożenia adekwatnej kary do przewinienia.
Dzięki niemu może ostrzej ukarać prowodyra, bądź dodatkowo zawodnika kontynuującego bójkę
Ważne: Sędziowie Główni mogą nałożyć również kary z art. 6.4.9, chyba, ze zostały nałożone kary
większe równoczesne.
D. KMNZ powinien otrzymać każdy zawodnik, który bierze udział w bójce poza boiskiem, bądź z
zawodnikiem znajdującym się poza boiskiem.
E. KMNZ zostanie ukarany każdy gracz, który jako pierwszy dołącza się do bójki.
F. Karę meczu za wysoce niesportowe zachowanie powinien otrzymać zawodnik, który celowo zrzuca
swój kask, aby wziąć udział w bójce.
Ważne: Taki zawodnik zostanie zawieszony na kolejny mecz swojej drużyny.
Ważne: Zastępca będzie odsiadywać na ławce kar, karę 5 minut.
G. Dodatkową KM powinien zostać ukarany każdy zawodnik, który używa podczas bójki pierścieni,
obwiniętych taśmą rąk, tak aby uzyskać przewagę w tej bójce lub spowodował zranienie.
H. Każdy zawodnik otrzymujący karę większą plus KMNZ, będzie usunięty z boiska do końca gry i
zawieszony w kolejnym meczy, chyba że stosowne przepisy mówią inaczej.
Ważne: Mecze finałowe turnieju Mistrzostw Świata: Podczas meczu finałowego, zawodnik winny
rozpoczęcia na boisku bójki na pięści zostanie ukarany KM. Jednocześnie jeżeli zawodnik, który
oddaje prowodyrowi i nie zaprzestaje walki pomimo ostrzeżeń Sędziego Głównego, również otrzyma
KM. Zawodnik, który atakuje przeciwnika w wyniku odwetu za faul popełniony przez niego, będzie
również ukarany według tego przepisu. Sędzia Główny powinien szybko zareagować na to zdarzenie i
ukarać zawodnika nie dopuszczając do walki.
Ważne: Zawodnik ukarany KM za bójkę na pięści w spotkaniu finałowym będzie zdyskwalifikowany do
końca mistrzostw i na kolejne mistrzostwa.
Narodowa Federacja, której zawodnik został zawieszony zostanie o tym fakcie poinformowana przez
FIRS.
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6.4.20 Zagranie krążka ręką
A. Karą mniejszą powinien zostać ukarany każdy zawodnik, oprócz bramkarza, który celowo zamyka
krążek w swojej rękawicy.
B. Karą mniejszą powinien zostać ukarany każdy zawodnik, oprócz bramkarza, który podnosi krążek z
powierzchni boiska.
C. Zawodnikom zezwala się na zgarnięcie krążka otwartą ręka z powietrza na ziemię lub popychania
krążka ręką po boisku i nie powinno się gry przerywać, chyba że w opinii Sędziego Głównego
zawodnik celowo podał krążek do przeciwnika, wówczas przerywa się grę i wznawia w miejscu gdzie
zaistniało przewinienie.
Ważne: Celem tego przepisu jest zapewnienie ciągłości gry i dopóki Sędzia Główny nie jest
przekonany o celowości podania ręką nie powinno przerywać się gry. Krążek nie może być zagrywa z
powietrza i kierowany bezpośrednio, bądź pośrednio na siatkę bramki. Jeżeli krążek jest zagrany ręką
I po odbiciu wpada do bramki, gola nie uznajemy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zawodnik drużyny
broniącej kieruje krążek do swojej bramki, wówczas gola się uznaje.

6.4.21 Niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem
A. Gra z łopatką kija podniesioną na wysokość powyżej barków jest zabroniona.
B. Zagrywanie krążka powyżej barków jest zabronione, gra powinna zostać natychmiast przerwana i
wznowiona w miejscu przewinienia, chyba że:
a. zawodnik drużyny broniącej zagrywa krążek do przeciwnika, lub
b. zawodnik drużyny broniącej kieruje krążek do swojej bramki, wówczas uznajemy gola.
C. Jeżeli zawodnik zagrywa krążek wysoki kijem w pobliżu innego zawodnika, powinno się nałożyć na
niego karę mniejszą.
WYJĄTEK: Nie nakłada sie kary na zawodnika, który przekłada sobie nad głową kija z jednej ręki do
drugiej, chyba że zagraża to innemu zawodnikowi.
Ważne: Podczas strzału z tzw. klepki łopatka kija może znajdować się powyżej barków.
Ważne: Nie musi zaistnieć kontakt z zawodnikiem przy nałożeniu tej kary, jednakże poszkodowany
zawodnik musi być w bezpośrednim otoczeniu zawodnika przewiniającego.
D. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ należy nałożyć
na zawodnika, który atakuje lub zastrasza przeciwnika wysoko uniesionym kijem. W przypadku
spowodowania kontuzji, należy nałożyć karę większą plus KMNZ.
E. Jeżeli zawodnik trzyma jakąkolwiek część kija powyżej barków i rani przeciwnika w twarz lub głowę
będzie ukarany karą większą plus KMNZ.
F. Jeżeli jedna z drużyn gra w przewadze I zawodnik tej drużyny zagrywa krążek wysoko uniesionym
kijem, gra będzie przerwana i wznowiona na punkcie wznowień w końcowej strefie drużyny
zawiniającej.
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6.4.22 Trzymanie
A. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ należy nałożyć
na zawodnika, który przytrzymuje przeciwnika rękoma, nogami, stopą, kijem, czy jakikolwiek inny
sposób.
B. Karą większą plus KMNZ powinno ukarać sie zawodnika, który w wyniku tego faulu powoduje
kontuzję przeciwnika.

6.4.23 Zahaczanie
A. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ należy nałożyć
na zawodnika, który utrudnia, bądź próbuje utrudniać grę przeciwnikowi, poprzez zahaczanie kijem.
B. Karę większą plus KMNZ powinno ukarać się zawodnika, który w wyniku tego faulu powoduje
kontuzję przeciwnika.
Ważne: Jeżeli zawodnik wchodzi w kontakt z przeciwnikiem w sposób „kij do kija”, taki kontakt nie
będzie uznawany jako zahaczanie, ani trzymanie. Zawodnik może obrócić, odrzucić kij przeciwnika.

6.4.24 Przeszkadzanie
A. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ należy nałożyć
na zawodnika, który utrudnia grę zawodnikowi nie będącemu w posiadaniu krążka, celowo wybija kij z
rąk przeciwnika, przeszkadza w przeciwnikowi w podniesieniu swojego kija, lub który wyrzuca
złamaną cześć kija lub nielegalny krążek lub jakikolwiek inny przedmiot w kierunku zawodnika
posiadającego krążek, w wyniku czego przeszkadza mu w grze.
Ważne: Ostatni zawodnik, oprócz bramkarza, jest uważany za zawodnika posiadającego krążek.
B. Karą mniejszą plus KMNZ zostanie ukarany każdy zawodnik, który z ławki graczy, bądź kar
przeszkadza w grze.
C. Karą mniejszą ukarany zostanie każdy zawodnik, który kijem lub ciałem przeszkadza bramkarzowi
w polu bramkowym, chyba ze krążek jest już w tym polu.
D. Jeżeli krążek jest już w polu bramkowy, zawodnik z drużyny atakującej nie posiadający krążka nie
może stać na linii pola bramkowego, ani w polu bramkowym, ani nie może trzymać łopatki kija w polu
bramkowym. Jeżeli krążek wpadł do bramki, a taka sytuacja miała miejsce, gola nie uznaje się.
Wznowienie powinno nastąpić na punkcie wznowień na środku boiska.
E. Jeżeli zawodnik drużyny atakującej został wepchnięty do pola bramkowego w wyniku działań
zawodników drużyny broniącej i krążek wpadł do bramki, gola należy uznać.
F. Jeżeli bramkarz został odwołany z boiska i zastąpiony dodatkowym zawodnikiem, ktokolwiek z tej
drużyny nie przebywający legalnie na boisku (menager, trener, inny zawodnik) przeszkadza w
prowadzeniu krążka lub graczowi drużyny przeciwnej, Sędzia Główny automatycznie przyznaje
drużynie niezawiniającej gola.
Ważne: Karę za przeszkadzanie powinno nałożyć się zawsze, gdy zawodnik dokonuje niepotrzebne
kontaktu z zawodnikiem nie posiadającym krążka.
Ważne: Sędziowie powinni zwracać uwagę na trzy różne rodzaje tego przewinienia:
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1. Jeżeli zawodnicy drużyny broniącej chronią swojego współpartnera z krążkiem, przed
zawodnikami z drużyny atakującej chcącymi odebrać mu go w prawidłowy sposób.
2. Jeżeli po wznowieniu zawodnik wznawiający utrudnia grę zawodnikowi nie będącemu przy krążku.
3. Jeżeli zawodnik wypuszcza sobie krążek przed siebie i atakuje ciałem przeciwnika.
Ważne: Każdy kontakt, który ma na celu uporządkowanie terenu przed własną bramką nie będzie
traktowane jako przeszkadzanie lub ostrość w grze. Jednakże jeżeli zawodnik naskakuje, naciera na
przeciwnika według uznania Sędziego Głównego będzie mógł być ukarany karą mniejszą za ostrość w
grze, natarcie czy przeszkadzanie.

6.4.25 Udział widzów
A. Jeżeli zawodnikowi przeszkadza, któryś z kibiców gra będzie przerwana natychmiast, chyba że
drużyna poszkodowana będzie przy krążku, wówczas pozwala się na kontynuowanie gry. W
momencie kiedy drużyna przeciwna przejmie krążek grę zatrzymuje się i wznawia w miejscu
przerwania gry.
Ważne: Sędzia Główny powinien zaraportować PZSW, jeżeli zaistnieje kłótnia, bójka z widzami, bez
względu na to czy zostały nałożone kary czy też nie. W przypadku gdy na boisko rzucane są
jakiekolwiek przedmioty utrudniając tym samym grę, Sędzia Główny natychmiast przerwie grę, a
wznowienie nastąpi w miejscu przerwania gry.

6.4.26 Atak z tyłu
A. Karę większą plus KMNZ otrzyma każdy zawodnik, który naciera, uderza od tyłu przeciwnika,
gdziekolwiek na boisku.
B. Jeżeli zawodnik atakuje wysokim kijem, kijem trzymanym oburącz, ciałem, uderza lub w jakikolwiek
inny sposób w sytuacji gdy zawodnik stoi przodem do bandy lub bramki i nie ma możliwości obrony,
nakłada się KM.
Ważne: Według powyższego Sędzia Główny zawsze nałoży karę za atak z tyłu.

6.4.27 Opuszczanie ławek kar i zawodników
A. Żaden zawodnik nie może opuścić ławki kar za wyjątkiem sytuacji gdy kończą się połowy meczu,
bądź kończy się czas kary.
B. Zawodnik, który opuszcza przedwcześnie ławkę kar, bez względu na to czy opuszcza ją w przerwie
w grze, czy w trakcie gry, zostanie ukarany dodatkową karą mniejszą.
C. Jeżeli zawodnik opuści przedwcześnie ławkę kar, sędzia kar powinien zapisać czas tego zdarzenia
i w najbliższej przerwie w grze poinformować o tym fakcie Sędziego Głównego. Jeżeli przedwczesne
opuszczenie ławki kar następuje w wyniku pomyłki sędziego kar, nie nakłada się dodatkowej kary,
jednakże zawodnik musi udać się z powrotem na ławkę kar celem odbycia reszty kary.
D. Jeżeli zawodnik opuszcza przedwcześnie ławkę kar z własnej winy, bądź z winy sędziego kar,
żadnego gola dla drużyny zawiniającej nie uznaje się, jednakże nałożone kary na zawodników
jakiejkolwiek drużyny pozostają w mocy.
E. Żaden zawodnik nie może wyjść z ławki kar, ani z ławki graczy w celu dołączenia się do bójki.
Zmiany zawodników wykonane przed bójką, nie mające znamion dołączenia się do bójki, powinny
zostać dokończone.
F. Za naruszenie tego przepisu, pierwszy zawodnik opuszczający ławkę graczy lub kar powinien
zostać ukarany podwójną karą mniejszą plus KMNZ.
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G. Jeżeli zawodnicy obydwu drużyn wyjdą na boisko w jednakowym czasie, obaj zostaną ukarani
podwójną karą mniejszą plus KMNZ oraz karami wynikającymi z wzięcia ewentualnego udziału w
bójce;
H. Każdy ukarany zawodnik, który opuszcza ławkę kar i bierze udział w bójce będzie ukarany karą
mniejszą plus KMNZ.
I. Jeżeli zawodnik opuszcza nielegalnie ławkę graczy i wchodzi na boisko, żaden gol dla jego drużyny
nie będzie uznany, ale wszystkiej nałożone kary nałożone na zawodników obu drużyn będą w mocy.

6.4.28 Naruszenie nietykalności oficjeli
A. Każdy zawodnik, który dotyka, trzyma Sędziego Głównego, lub innego oficjela ręką, kijem lub
powoduje jego upadek, atakuje ciałem, powinien automatycznie otrzymać KM. Zezwala się na
zastąpienie na boisku takiego zawodnika.
B. KM należy nałożyć na każdego menagera, trenera, który przytrzymuje bądź uderza oficjela.

6.4.29 Obsceniczne słownictwo lub gesty
A. KMNZ powinien otrzymać każdy zawodnik, menager, trener, który:
• używa obscenicznego języka lub gestów wobec innych osób gdziekolwiek na boisku, parodiuje i
używa rasistowskich zwrotów;
• kontynuuje spór i okazuje lekceważący stosunek do jakiegokolwiek oficjela na boisku;
• zachowuje się w jakikolwiek inny haniebny sposób.
Ważne: Wszyscy oficjele wraz z oficjelami drużyn powinni sporządzić poufny raport do CIRILH
dotyczący użycia obscenicznego języka bądź gestów.

6.4.30 Uderzanie
A. Karę mniejszą bądź według uznania Sędziego Głównego karę większą plus KMNZ powinien
otrzymać zawodnik, który utrudnia grę lub próbuje utrudnić poprzez uderzanie kijem przeciwnika.
B. Karę większą plus KMNZ powinno nałoży sie na zawodnika, który poprzez uderzanie przeciwnika
spowodował jego zranienie.
Ważne: Sędzia Główny powinien ukarać zawodnika, który wymachuje kijem przed przeciwnikiem bez
względu na to czy doszło do kontaktu z przeciwnikiem.
C. Każdy zawodnik, który wymachuje kijem w celu sprowokowanie bójki, będzie ukarany KM. Jest to
odbierane jednoznacznie jako próba spowodowania kontuzji przeciwnika.
D. Żaden z zawodników nie posiadający krążka nie może dotykać kijem bramkarza. Każdy taki kontakt
będzie uznany za uderzanie.

6.4.31 Kłucie kijem i uderzanie końcem kija
A. Podwójną karą mniejszą zostanie ukarany zawodnik za próbę kłucia, uderzania końcem kija lub za
popełnienie tych fauli.
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B. KM powinien otrzymać zawodnik, który poprzez kłucie bądź atak końcem kija powoduje kontuzję
przeciwnika. Powinno to zostać potraktowane jako próba kontuzjowania przeciwnika (6.4.15.).
Ważne: Poprzez kłucie kijem rozumie się pchnięcie przeciwnika końcem łopatki kija jedną bądź
obiema rękoma.
NOTE: Próba kłucia kijem jest wówczas gdy zawodnik wykonuje ruchy kłucia kijem, bez względu na to
czy miał miejsce fizyczny kontakt z przeciwnikiem czy też nie.

6.4.32 Rzucanie kija
A. Karę mniejszą plus KMNZ powinien otrzymać każdy zawodnik lub ktoś niegrającego personelu,
który rzuca jakikolwiek przedmiot na boisko z ławki graczy bądź kar. Jeżeli zawodnik nie jest
zidentyfikowany karę mniejszą techniczną należy nałożyć.
B. Karą większą plus KMNZ będzie ukarany zawodnik, który będąc na boisku rzuca kij, lub jakikolwiek
inny przedmiot w dowolny miejscu na boisku, chyba że za taki czyn zostanie przyznany rzut karny
bądź gol.
C. Jeżeli jedna z drużyn odwołała z boiska bramkarza i zawodnik drużyny przeciwnej jest w sytuacji
sam na sam z pustą bramką i zostaje popełnione ww. przewinienie, drużynie nie zawiniającej
przyznaje się gola.
Ważne: Jeżeli zawodnik rzuca połamane części kija na boisko, takie zachowanie, jeżeli nie
przeszkadza w prowadzeniu gry, nie będzie karane. Sędzia Główny powinien zaraportować sytuacje,
w których zawodnik wyrzuca kij poza boisko.

6.4.33 Spowodowanie upadku przeciwnika
A. Karę mniejszą lub według uznania Sędziego Głównego karą większą plus KMNZ powinien zostać
ukarany, każdy gracz, który poprzez swój kije, kolano, stopę, ramię, rękę czy łokieć powoduje upadek
przeciwnika.
Ważne: Jeżeli zawodnik wyłuskuje krążek w dozwolony sposób i zawodnik posiadający krążek upada,
wówczas nie nakłada się kary.
B. Karę większą plus KMNZ powinien zostać ukarany, każdy gracz, który poprzez swój kije, kolano,
stopę, ramię, rękę czy łokieć powoduje upadek przeciwnika i jego kontuzję.

6.4.34 Ostrość w grze
A. Karę mniejszą lub według uznania Sędziego Głównego karą większą plus KMNZ powinien zostać
ukarany, każdy gracz, który będzie uznany nieuzasadnionej ostrości w grze.
B. Karę większą plus KMNZ powinien zostać ukarany, każdy gracz, który w wyniku nieuzasadnionej
ostrości w grze powoduje kontuzję przeciwnika.
Ważne: W sytuacji gdy obaj zawodnicy jadą do krążka w celu jego przejęcia, mogą używać
zastawiania się ciałem celem wyprzedzenia przeciwnika. Jednakże nie może to sugerować
zawodnikom, iż dozwolone jest natarcie, naskakiwanie na przeciwnika celem pozyskania krążka.
Ważne: Karę za nieuzasadnioną ostrość w grze powinno się nałożyć na zawodnika zawsze kiedy jest
nieuzasadniony kontakt z przeciwnikiem, który jest w posiadaniu krążka.

6.4.35 Rzuty karne – uznawanie goli
A. Jeżeli zawodnik drużyny atakującej jest w posiadaniu krążka i znajduje się w sytuacji sam na sam,
a zawodnik drużyny przeciwnej, który wkroczył do gry jako nieuprawniony zawodnik, przeszkadza mu,
w takiej Sytuacji Sędzia Główny podyktuje dla drużyny niezawiniającej rzut karny.
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B. Jeżeli bramkarz usunięty jest z boiska i zawodnik drużyny atakującej jest sam na sam z pustą
bramką i ma miejsce sytuacja opisana wyżej, wówczas przyznaje się drużynie niezawiniającej gola.
C. Jeżeli w takiej samej sytuacji sam na sam z pustą bramką, zawodnik, zostaje sfaulowany z tyłu,
bądź przeciwnik rzuca kija bądź jakikolwiek inny przedmiot i uniemożliwia mu oddanie strzału na pustą
bramkę, wówczas Sędzia Główny przyznaje gola drużynie niezawiniającej.
D. Jeżeli zawodnik, oprócz bramkarza podnosi krążek z pola bramkowego, wówczas przyznaje się
rzut karny.
E. Jeżeli zawodnik, inny niż bramkarz, upada na krążek, trzyma go, zagarnia pod siebie, ręką ciałem
bądź w jakikolwiek inny sposób w polu bramkowym, Sędzia Główny zarządzi podyktowanie rzutu
karnego dla drużyny niezawiniającej.
Ważne: Rzut karny zostanie podyktowany jeżeli krążek będzie znajdował się w polu bramkowym. Jednakże, jeżeli
krążek będzie znajdował się poza polem bramkowym, nakłada się wówczas karę mniejszą.

F. Jeżeli jakikolwiek zawodnik, łącznie z bramkarzem, przesuwa, porusza bramkę w sytuacji sam na
sam lub w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki, Sędzia Główny dyktuje rzut karny. W sytuacji gdy
drużyna wycofała bramkarza i ma miejsce ww. zdarzenie, przyznaje się gola drużynie nie zawiniającej.
G. Jeżeli jakikolwiek zawodnik, łącznie z bramkarzem, celowo rzuca kija, jego cześć lub jakikolwiek
inny przedmiot w kierunku krążka w strefie obrony, Sędzia Główny pozwoli drużynie niezawiniającej
dokończyć akcję i jeżeli drużyna ta nie zdobędzie gola, podyktowany zostanie dla niej rzut karny.
H. Jeżeli zawodnik drużyny atakującej jest w sytuacji sam na sam i jest faulowany z tyłu Sędzia
Główny podyktuje rzut karny po skończone akcji.
Ważne: Intencja tego przepisu jest oddanie drużynie niezawiniającej dogodnej sytuacji do zdobycia
bramki utracone w wyniku faulu z tyłu. Jeżeli zawodnik posiadający krążek zgubi go, dotknie go
przeciwnik lub odbije się od jego sprzętu, taki zawodnik nie jest już dłużej uznawany za zawodnika
posiadającego krążek
I. Jeżeli zawodnik drużyny atakującej jest w sytuacji sam na sam z pustą bramką (po odwołaniu
bramkarza z boiska) i jest faulowany z tyłu Sędzia Główny przyznaje gola drużynie niezawiniającej.
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SEKCJA IV – POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE I SPORY
7 POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
7.1 Ogólne postanowienia
Komisja Hokeja na Rolkach PZSW jest organem właściwym do nałożenia sankcji na podstawie
raportów meczowych z turniejów mistrzowskich.
Raport z incydentu przedstawia się do Komisji Hokeja na Rolkach w następujących przypadkach:
a) Kara Meczu na zawodnika powinna być niezwłocznie omówiona przez PZSW.
b) Kara meczu dyskwalifikuje zawodnika do końca turnieju lub inną sankcje wyznaczy Komisja Hokeja
na Rolkach PZSW, którego w kompetencjach jest odpowiednie dopasowanie czasu trwania
zawieszenia.

8 SANKCJE
8.1 Walkower
A. Walkower zostanie nałożony w następujących sytuacjach:
• Jeżeli przed pierwszym gwizdkiem Sędziego Głównego drużyna nie będzie w stanie wystawić
4 zawodników plus bramkarza w strojach meczowych na boisko.
• Jeżeli kapitan przedłoży na piśmie oficjelom, że zespół nie będzie w stanie grać I zostanie to
zaakceptowane przez dyrektoriat turnieju. W takiej sytuacji drużyna przeciwna nie musi
ubierać się w stroje i stawiać się na rozpoczęciu meczu, a i tak zostaje nagrodzona punktami
za zwycięstwo.
• Jeżeli, wskutek kontuzji lub chorób zawodników, podczas meczu drużyna nie może wystawić
w danym momencie 4 zawodników plus bramkarza.
• Z powodu kar, drużyna nie może wystawić wymaganej liczby zawodników na boisko w danym
momencie meczu.
• Jeżeli po upływie 5 minut drużyna w dalszym ciągu odmawia wyjścia na boisko. Sprawa
będzie rozpatrywana przez Komisję Hokeja na Rolkach PZSW.
• Jeżeli oba zespoły są na boisku i jeden z nich z jakiejkolwiek przyczyny odmawia gry, Sędzia
Główny ostrzega kapitana tej drużyny i daje jej 15 sekund na rozpoczęcie, dokończenie gry.
Jeżeli w dalszym ciągu zespół odmawia gry nałożona zostaje kara mniejsza techniczna. Karę
będzie odbywać zawodnik wyznaczony przez kapitana lub menagera. Jeżeli sytuacja ta się
powtórzy Sędzia Główny nie będzie mieć innego wyjścia jak tylko przyznać walkowera
drużynie niezawiniającej. Zdarzenie będzie takie będzie zaraportowane do Komisji Hokeja na
Rolkach PZSW.
B. W przypadku walkowera następujące zapisy w protokole będą miały miejsce:
• Drużyna ukarana walkowerem będzie uznana za przegraną w tym meczu. Drużynie
przeciwnej przyzna się dwa punkty (zwycięzca w meczu). Wynik spotkania będzie wynosił 1-0.
Drużyna, która przegrała walkowerem, jeżeli są to rozgrywki grupowe, zostaje ukarana
dwoma ujemnymi punktami, które się odejmuje od zdobytej sumy punktów.
• Jedynego gola przypisuje się kapitanowi drużynie zwycięskiej (nie można przypisać jej nikomu
innemu). Nie przyznaje się asyst.
• Żadnemu bramkarzowi nie liczy się statystyk (strzałów, obron, itp.).
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C. Drużyna w rozgrywkach grupowych może poddać tylko jednego walkowera bez konsekwencji w
postaci dyskwalifikacji. Jeżeli drużyna podda mecz walkowerem po raz drugi w turnieju zostaje z niego
zdyskwalifikowana. Każdy walkower w fazie pucharowej turnieju mistrzowskiego skutkuje
zdyskwalifikowaniem drużyny do końca turnieju.
D. W przypadku zdyskwalifikowania drużyny z turnieju w statystykach będzie to odnotowane w
następujący sposób:
1) Wszystkie statystyki drużyny, jak i zawodników tej drużyny powinny zostać usunięte. Dotyczy to
wszystkich punktów drużyny, bramek, jak i wszystkich indywidualnych statystyk wszystkich
zawodników.
2) Wszystkie drużyny, które do tej pory grały przeciwko zdyskwalifikowanej drużynie muszą również
zaktualizować swoje statystyki, tak jakby mecz z drużyną zdyskwalifikowaną nigdy się nie odbył.
Ważne: Usunięcie ze statystyk wszystkich minut karnych nie spowoduje ewentualnego braku
konsekwencji dotyczących popełnionych fauli, kwalifikujących się do zaraportowania Komisji Hokeja
na Rolkach PZSW..

8.2 Zawieszenia
A. Każdy zawodnik ukarany karą większą plus KMNZ, będzie usunięty z gry do końca meczu i
zostanie zawieszony na kolejny mecz, chyba że stosowne przepisy mówią inaczej.
B. Jeżeli jakikolwiek zawodnik, menager, trener kontynuuje po ostrzeżeniu przez Sędziego Głównego
wysoce niesportowe zachowanie będzie zawieszony na okres co najmniej jednego roku według
uznania Komisji Hokeja na Rolkach PZSW.
C. Każdy niegrający przedstawiciel drużyny taki jak np.: menager, czy trener; który wejdzie na boisko
po rozpoczęciu meczu bez zgody Sędziego Głównego będzie ukarany KMNZ. Osoba ta będzie
zawieszona, również na kolejny mecz. Każdy zawodnik, który chwyta bądź uderza oficjela będzie
zawieszony do końca turnieju.
D. Każdy menager, trener który chwyta bądź uderza oficjela będzie odesłany do szatni, oraz zostaną
wobec niego podjęte kroki dyscyplinarne przez Komisję Hokeja Hokeja na Rolkach PZSW.

9 SPORY
9.1 Protesty
A. Żaden protest wystosowany podczas meczu przez kapitana nie jest ważny. Jeśli Sędzia Główny
podjął raz decyzję podczas meczu jest ona w mocy, chyba że wpłynie oficjalne pismo z protestem do
Prezesa PZSW wraz z uiszczoną opłatą 200zł. PZSW weźmie protest pod rozwagę. Jeżeli uzna rację
po stronie drużyny opłata zostanie zwrócona. Jeżeli jednak PZSW uzna skargę za nieuzasadnioną,
wówczas wadium przepadnie.
B. W przypadku protestu dotyczącego infrastruktury (zła kondycja boiska, sprzętu graczy,
nieodpowiedni zawodnicy, itp.), tylko te które zostały zgłoszone Sędziemu Głównemu PRZED
rozpoczęciem meczu są ważne. Sędzia Główny poinformuje wówczas kapitanów obydwu drużyn, że
mecz będzie oprotestowany. Wszystkie protesty mają być potwierdzone na piśmie zaadresowanym do
Prezesa PZSW, wraz z kaucja maksymalnie w pierwszy dzień roboczy po meczu. Jeżeli jest
wystarczająca ilość czasu do rozpoczęcia meczu, taki protest może być rozpatrzony natychmiastowo
przez PZSW.
C. Każda z uczestniczących drużyn ma prawo wnieść skargę w sprawie jakiegokolwiek incydentu,
problemu (arbitralnie lub inaczej), który może narastać podczas rozgrywania turnieju. Ażeby protest
był ważny, musi on zostać złożony pisemnie u Prezesa PZSW, albo jego legalnego przedstawiciela,
nie później niż trzy godziny po incydencie.
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D. Wszystkie odwołania (opisane powyżej w podpunkcie A.) od decyzji sędziowskich muszą być
wypełnione pisemnie i przedstawione nie później niż w pierwszy dzień roboczy po incydencie do
Prezesa PZSW wraz z kaucją w wysokości 200zł.

9.2 Odwołania
A. Jakiekolwiek odwołania od decyzji Komisji Hokeja na Rolkach PZSW muszą być złożone do
Zarządu Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, a następnie Walnego Zebrania PZSW, którego
decyzje będą ostateczne.
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ANEKS C
INDEKS KAR FIRS
Artykuł

Czas trwania

Atak kijem trzymanym oburącz "cross-checking"
Atak łokciem i atak kolanem
Dopasowanie ubioru i sprzętu
Kara za trzy przewinienia dokonane kijem
Kary na bramkarza
Nadmierna liczba zawodników na boisku
Natarcie
Niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem
Nielegalny sprzęt (bramkarz)
Nielegalny sprzęt (kij)
Nielegalny sprzęt (łyżworolki)
Nielegalny sprzęt (sprzęt ochronny)
Nieprawidłowe wznowienie
Odmowa rozpoczęcia gry
Opóźnianie gry
Opuszczanie ławek kar i zawodników
Ostrość w grze
Próba kłucia kijem i ataku końcem kija
Przeszkadzanie
Przeszkadzanie na bramkarzu
Rzucenie na bandę
Spowodowanie upadku przeciwnika
Trzymanie
Uderzanie
Upadanie na krążek
Wymachiwanie kijem powyżej barków
Zagranie krążka ręką
Zahaczanie
Złamany kij

6.4.14
6.4.17
6.4.5
6.1.7 C
6.4.7
6.4.6
6.4.12 A
6.4.21 C
6.4.3 D
6.4.3 A
6.4.3 B
6.4.3 C
6.4.4
8.1 A
6.4.16
6.4.27 B
6.4.34 A
6.4.31
6.4.24 A
6.4.24 C
6.4.13
6.4.33 A
6.4.22 A
6.4.30 A
6.4.18 A
6.4.21 C
6.4.20 A,B
6.4.23 A
6.4.11

2’
2’
2’
KW
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2+2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’

Atak łokciem i atak kolanem
Atak łokciem i atak kolanem - spowodowanie kontuzji
Atak z tyłu
Cross-checking
Cross-checking - atak na bramkarza w polu bramkowym
Cross-checking - spowodowanie kontuzji
Kłucie kijem i atak końcem kija - spowodowanie kontuzji
Natarcie
Natarcie na bramkarza w polu bramkowym
Niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem
Niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem - kontuzja
Opuszczanie ławek kar i zawodników (podczas bójki)
Ostrość w grze
Ostrość w grze - spowodowanie kontuzji
Przeszkadzanie
Rozpoczęcie bójki
Rzucanie kija
Rzucanie kija
Rzucenie na bandę
Spowodowanie upadku przeciwnika
Spowodowanie upadku przeciwnika - spowodowanie kontuzji
Trzymanie
Trzymanie - spowodowanie kontuzji

6.4.17
6.4.17 B
6.4.26 A
6.4.14
6.4.14
6.4.14
6.4.31
6.4.12 A
6.4.12 B
6.4.21 C
6.4.21 C
6.4.27 B
6.4.23
6.4.34 B
6.4.23 A
6.4.19 B
6.4.32 A
6.4.32 B
6.4.13
6.4.33 A
6.4.33 B
6.4.22 A
6.4.22 B

Kara
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5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
KM
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
2+2' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
2' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ
5' + KMNZ

Uderzanie
Uderzanie - spowodowanie kontuzji
Uderzanie podczas bójki

6.4.30 A
6.4.30 B
6.4.30 B

5' + KMNZ
5' + KMNZ
KM

Bójka na pięści (na boisku)
Bójka na pięści (pierwszy dołączający do bójki)
Druga kara meczu za niesportowe zachowanie
Naruszenie nietykalności oficjela
Nieudanie się bezpośrednio na ławkę kar
Obsceniczny język lub gesty
Opuszczenie pola bramkowego przez bramkarza podczas bójki
Prowokowanie przeciwnika po uprzednim ostrzeżeniu
Rzucanie przedmiotów na boisko
Uniemożliwianie Sędziemu Głównemu w prowadzeniu meczu
Wystrzelenie krążka z zasięgu sędziego

6.4.19 D
6.4.19 E
6.1.7 E
6.4.9 J
6.4.9 F
6.4.29
6.4.7 F
6.4.9 H
6.4.9 I
6.4.9 F
6.4.9 G

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

Atak z tyłu (na bandę lub bramkę)
Bójka na pieści (próba spowodowania kontuzji)
Celowe ruszenie bramki
Celowe spowodowanie kontuzji
Kopnięcie
Naruszenie nietykalności oficjeli
Próba spowodowania kontuzji
Rzut karny – uznawanie bramki

6.4.26 B
6.4.19 G
6.4.8
6.4.15 A
6.4.15 C
6.4.28A,B,C
6.4.10
6.4.35

KM
KM
RK
KM
KM
KM
KM

Kolejna, „Czwarta” kara
Nieudanie się bezpośrednio na ławkę kar
Protest
Trzecia kara mniejsza
Uderzanie w bandę
Udział widzów
Wkraczanie do pola sędziowskiego

6.1.7 B
6.4.9 F
6.4.2
6.1.7 A
6.4.9 D
6.4.25
6.4.9 E
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KW
10’
10’
10’
10’
Wznowienie
10’

