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KAROMIERZ 

 
1. Licencja zawodnika, który na podstawie przepisów gry w hokeja na lodzie otrzymał karę meczu lub 
karę meczu za niesportowe zachowanie, ulega zawieszeniu na czas określony, począwszy od dnia 
następnego po meczu mistrzowskim, w którego trakcie nałożono karę, chyba że co innego wynika z 
poniższych przepisów.  
 
2. W przypadku nałożenia na zawodnika kary większej (5 minut) plus kary meczu za niesportowe 
zachowanie wynikającej z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
41.5 – rzucenie na bandę  
58.5 – uderzenie trzonkiem kija  
42.5 – natarcie  
43.5 – atak z tyłu  
44.5 – podcięcie  
59.5 – atak kijem trzymanym oburącz  
45.5 – atak łokciem  
46.1,3,4,7,9,10,11,13 – bójki  
60.5 – wysoko uniesiony kij  
55.4 – zahaczanie  
56.6 – przeszkadzanie  
50.5 – atak kolanem  
61.5 – uderzanie kijem  
62.5 – kłucie końcem kija  
57.5 – spowodowanie upadku przeciwnika  
Każde nałożenie ww. kary powoduje natychmiastowe zawieszenie licencji (automatycznie wyklucza 
zawodnika z udziału w następnym meczu mistrzowskim) odpowiednio na:  
– JEDEN mecz mistrzowski, w przypadku nałożenia kary po raz pierwszy w sezonie.  
– DWA mecze mistrzowskie, w przypadku nałożenia kary po raz drugi w sezonie.  
– TRZY mecze mistrzowskie, w przypadku nałożenia kary po raz trzeci i więcej w sezonie.  
 
3. Licencja okresowa zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF 
dot. gry w hokeja na lodzie:  
41.4 – rzucenie na bandę  
42.4 – natarcie  
44.4 – podcięcie  
59.4 – atak kijem trzymanym oburącz  
45.4 – atak łokciem  
46.5 – bójki  
46.10 – bójki  
51.1,3 – ostrość  
60.4 – wysoko uniesiony kij  
56.5 – przeszkadzanie  
50.4 – atak kolanem  
61.4 – uderzanie kijem  
57.4 – spowodowanie upadku przeciwnika  
73.2 – odmowa rozpoczęcia gry przez trenera  
53.6 – rzucanie sprzętu lub wyposażenia 
 – jest automatycznie zawieszana na DWA kolejne mecze mistrzowskie.  
 
4. Licencja zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w 
hokeja na lodzie:  
58.4 – atak trzonkiem kija  
43.4 – atak z tyłu  
48.5 – atak w okolice głowy lub szyi  
47.4 – uderzanie głową  
52.2 – podcięcie z tyłu  
62.4 – kłucie końcem kija 
– jest automatycznie zawieszana na TRZY kolejne mecze mistrzowskie.  
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5. Licencja zawodnika ukaranego karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w 
hokeja na lodzie: 
 49.3 – kopnięcie przeciwnika  
– jest automatycznie zawieszana na CZTERY kolejne mecze mistrzowskie.  
 
6. Licencja zawodnika lub oficjela ukaranego karą meczu lub karą meczu za niesportowe 
zachowanie wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
39.5 III,IV,VII,VIII – obraza sędziego  
39.5 IX – obraza sędziego  
40.1-7 – fizyczny atak na sędziego  
75.5 IV,VI,VII – niesportowe zachowanie  
23.8 I, III, IV – kara meczu za niesportowe zachowanie  
– jest automatycznie zawieszana na SZEŚĆ kolejnych meczów mistrzowskich.  
 
7. Licencja zawodnika lub oficjela ukaranego karą meczu za niesportowe zachowanie się 
wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie:  
6.1 – kapitan i jego zastępcy  
9.5 – sprzęt ochronny  
12.1 – nielegalne wyposażenie  
23.8 II – kara meczu za niesportowe zachowanie  
53.5 – rzucanie sprzętu lub wyposażenia  
39.5 I, II – obraza sędziego  
70.3,4,6 – opuszczenie ławki graczy lub ławki kar  
75.5 I,II,III,V – niesportowe zachowanie  
– jest automatycznie zawieszana na NASTĘPNY mecz mistrzowski.  
 
8. Licencja zawodnika ukaranego dwukrotnie w jednym spotkaniu karą za niesportowe zachowanie się 
(10 minut) lub dwukrotnie karą większą (5 minut), co spowodowało automatycznie nałożenie kary 
meczu za niesportowe zachowanie, automatycznie ulega zawieszeniu, na JEDEN mecz.  
 
9. W przypadku nałożenia kolejnej kary meczu lub kary meczu za niesportowe zachowanie się w 
danym sezonie rozgrywkowym, zawieszenie licencji ulega wydłużeniu o:  
– DWA mecze mistrzowskie, w przypadku drugiego nałożenia kary meczu  
– TRZY mecze mistrzowskie, przypadku trzeciego nałożenia kary mecz  
– CZTERY mecze mistrzowskie, w przypadku czwartego i kolejnego nałożenia kary meczu.  
 
10. Licencja zawodnika, który otrzyma karę 10 minut po raz drugi w sezonie, ulega zawieszeniu, na 
JEDEN mecz. Każda kolejna kara 10-minutowa w danym cyklu rozgrywkowym, powoduje zawieszenie 
licencji na kolejne DWA mecze.  
 
11. Zawieszenie licencji zawodnika na czas określony wymierzona liczbą zawodów, niewykonana w 
danym sezonie, zostaje przeniesione do nowej edycji rozgrywek.  
 


