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WYMIARY BOISKA
W zależności od grup 

wiekowych  - od 20x10 m 
do 40x20 m
CZAS GRY  :

3X -10-20  minut z 5-15 
minutową  przerwą  na  

zmianę stron
BRAMKI :

115cmx160 cm 
pole bramkowe 4 x 5 m 

pole bramkarza  
100 cm x250 cm







Bramkarz  
• Ubrany w strój bramkarski na który  się składa : 

kask(obowiązkowy z licencją )  , bluza , spodnie  
, ochraniacze na kolana (konieczne ze względu 
na obciążenia kolan podczas meczu ) , 
kamizelka pod bluzę  , ochraniacz krocza  , 
rękawiczki bramkarskie 

• Podstawowym jest kask  reszta sprzętu może 
być zastąpiona zwykłymi siatkarskimi 
ochraniaczami  i bluzą i spodniami dresowymi

• Rękawiczki najlepiej cieńsze  pozwalające na 
czucie piłeczki i chwyt . 



ss



Gra bramkarza 

• Bramkarz broni w dowolnej pozycji :na stojąco ,leżąc – najczęściej klęcząc 
na obu kolanach z podniesionymi ugiętymi w łokciach rękami .

• Może chwycić piłeczkę wstając , skacząc czy leżąc pod warunkiem że ma 
kontakt z polem bramkowym lub będąc na nim 

• Może wybiec z pola bramkowego i zagrać tylko nogą w celu wybicia 
piłeczki (nie może jej zatrzymać lub złapać – co skutkuje karą 2 minutową )
bramkarz nie idzie na karę –odbywa ją zawodnik z pola wskazany przez 

kapitana.
• Może wybić ręką od strony bramki piłeczkę leżącą na siatce z tyłu bramki .

• Ma po złapaniu piłeczki do 5 sekund na wyrzucenie jej , nie może 
bezpośrednio przerzucić piłeczkę za połowę boiska (powinna ona się odbić 
choć raz  na połowie bramkarza )



RZUT   SĘDZIOWSKI



KIEDY RZUT SĘDZIOWSKI ?
• Na początku meczu , tercji i przy potwierdzeniu prawidłowo zdobytej 

bramki rzut sędziowski wykonywany jest z punktu środkowego.

• Na początku meczu gospodarz pierwszy dokłada kij(później na zmianę )  , 
w innym przypadku pierwszy dokłada łopatkę  zawodnik którego drużyna 
straciła bramkę… 

• Gdy piłka lub część bandy  zostaje przypadkowo uszkodzona(przerwana) i 
zagraża bezpieczeństwu gry (w innym przypadku gra toczy się dalej )

• Gdy rzut karny nie zakończy się bramką .

• Rzut sędziowski wykonuje jeden zawodnik z każdej drużyny.

.     Gdy sędzia  nie jest pewny  swojej decyzji . 

• Rzut sędziowski może być skierowany bezpośrednio do bramki.

 



MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA   - PRABUTY 2008



RZUT  Z AUTU

• Rzut z autu wykonuje się 1,5 m od bandy, 

       Zawodnicy drużyny przeciwnej zajmują pozycję co najmniej 3 m od piłki, 
łącznie z kijem.

Zawodnik wykonujący rzut z autu nie musi czekać z rozegraniem piłki, aż 
przeciwnicy zajmą właściwą pozycję; jeżeli podczas wykonywania rzutu z 
autu zawodnicy drużyny przeciwnej w prawidłowy sposób starają się przyjąć 
prawidłową odległość, nie wyciąga się żadnych konsekwencji.

 Piłka jest rozegrana kijem, i ma być uderzona, nie zaś dotknięta, ciągnięta 
lub podnoszona.

Zawodnik wykonujący rzut z autu nie może ponownie dotknąć piłki, dopóki 

nie dotknie ona innego zawodnika lub wyposażenia innego zawodnika.

 Z rzutu z autu można zdobyć bramkę.

 



RZUT WOLNY 
• Rzut wolny jest wykonywany z miejsca, gdzie popełniono wykroczenie, 

lecz nigdy poza domyślnym przedłużeniem linii bramkowej ani też bliżej 
strefy przedbramkowej niż 3,5 m.

Przeciwnik powinien zająć pozycję w odległości 3 m od piłki, włącznie z kijem.

• Piłka jest rozegrana kijem. Piłka powinna być uderzona, nie zaś 
dotknięta, ciągnięta lub podnoszona.

 Zawodnik wykonujący rzut wolny nie może ponownie dotknąć piłki, dopóki 
nie dotknie ona innego zawodnika lub wyposażenia innego zawodnika.

 Z rzutu wolnego można zdobyć bramkę.

• Rzut wolny wykonujemy bez sygnału sędziego  (chyba że sędzia zatrzymuje 
grę  wcześniej i zaznacza że wznowienie gramy na gwizdek)

 



PRZEWINIENIA 
• Gdy zawodnik uderza, blokuje, podnosi lub kopie kij przeciwnika

• Gdy zawodnik rozgrywający w walce o piłkę za pomocą kija uderza stopy 
lub nogi przeciwnika.

• Gdy zawodnik rozgrywający przed lub po uderzeniu podnosi łopatkę kija 
powyżej poziomu bioder a w pobliżu znajduje się przeciwnik lub również 
zawodnik ze swojej drużyny 

• Zalicza się tu również strzał pozorowany. 

• Dozwolone jest wysokie zamachnięcie do przodu i tyłu , jeżeli nie ma w 
pobliżu 3 metrów żadnego innego zawodnika(w tym zawodnika tej 
samej drużyny) i nie występuje ryzyko kontuzji. (przez wysokość bioder 

rozumie się ten poziom, na którym znajdują się biodra zawodnika, gdy stoi 
on wyprostowany)



PRZEWINIENIA 
• Gdy zawodnik   przyjmuje piłkę w podskoku  (wtedy gdy obydwie stopy 

oderwą się od ziemi) Normalnego biegania nie uważa się za podskok. 

• Zbyt długie wykonanie  rzutu .Zalicza się tu fakt, gdy rzut z autu lub rzut 
wolny przeciąga się zbyt długo(do 5 sekund),lub  gdy piłka jest ciągnięta 
lub podnoszona. 

• Gdy zawodnik rozgrywający włoży kij, stopę lub kolano pomiędzy nogi lub 
stopy przeciwnika.

• Gdy zawodnik rozgrywający stopą lub stopami zagra piłkę dwukrotnie, a w 
międzyczasie piłka nie dotknie kija zawodnika, innego zawodnika lub 
wyposażenia innego zawodnika



PRZEWINIENIA PROWADZĄCE DO RZUTU KARNEGO 
( na  rzut karny   czas gry  zostaje  zatrzymany ) 

      Gdy piłka zmierza w kierunku bramki, a zawodnik broniący(ostatni 
zawodnik przed bramką)  zatrzymuje ją wysokim kijem , ciałem w podskoku 
lub celowo  główką          

•        Gdy zawodnik drużyny broniącej podczas sytuacji bramkowej 
rozmyślnie przesuwa bramkę 

•         Gdy  drużyna broniąca rozmyślnie gra ze zbyt dużą liczbą 
zawodników 

• Gdy piłka zmierza w kierunku bramki ,a zostaje rzucony kij w tym 
kierunku

Gdy piłkę zatrzymuje lub odbija zawodnik broniący znajdujący się na dwóch 
kolanach lub podpierający się ręką na podłożu



Kara 1 lub 2 minutowa
• Gdy zawodnik rozgrywający zagrywa kilkakrotnie w czasie jednego meczu  piłkę 

jakąkolwiek częścią kija lub stopy powyżej poziomu bioder. 

• Gdy zawodnik jest winny niebezpiecznej gry kijem(Zalicza się tu niekontrolowane 
wymachy w tył lub w przód,  jeżeli jest to oceniane jako niebezpieczne lub 
przeszkadzające przeciwnikowi)

• Gdy zawodnik łamie zasadę zachowania odległości 3 m (przy mniejszych 
wymiarach boiska 2m) przy rzucie z autu lub rzucie wolnym.  

• Gdy zawodnik rozgrywający na siedząco lub leżąc zatrzymuje lub zagrywa piłkę.
(Zalicza się tu również sytuację, gdy zawodnik rozgrywający zatrzymuje lub zagrywa 
piłkę mając oba kolana lub dłoń, która nie prowadzi kija, na podłodze) 

• Gdy zawodnik rozgrywający umyślnie zatrzymuje lub zagrywa piłkę dłonią, ręką 
lub głową.

• Gdy bramkarz  wychodzi za pole bramkowe i zatrzymuje piłeczkę 

• Gdy bramkarz  bez zamiaru zatrzymania piłeczki podcina  , trzyma czy uderza 
zawodnika ataku  



MISTRZOSTWA POLSKI  -MAJ 2010 -  SP1 W DRODZE NA SZCZYT 



Kary  indywidualne 
 Gdy podczas gry ma miejsce niewłaściwa wymiana. 

Gdy drużyna gra ze zbyt dużą liczbą zawodników na boisku. 

Gdy zawodnik popełnia kilkakrotnie  przewinienie obłożone rzutem 
wolnym.

       (stosuje się zarówno w krótszym jak i dłuższym czasie)

• Gdy drużyna systematycznie zakłóca grę poprzez wielokrotne 
popełnianie przewinień obłożonych rzutem wolnym(karę dostaje ostatni 
zawodnik który dopuścił się przewinienia)

• Gdy zawodnik rozgrywający za pomocą kija podcina przeciwnika. 

Gdy zawodnik rzuca kij lub inne wyposażenie z nawet bez  zamiaru trafienia 
piłki.



PRAWIDŁOWO ZDOBYTE  BRAMKI

 Gdy cała piłka od przodu przejdzie przez linię bramkową, po tym jak w 
prawidłowy sposób została zagrana kijem zawodnika

 Gdy zawodnik drużyny broniącej przesunął bramkę a piłka w kierunku od 
przodu przejdzie przez linię bramkową między oznaczeniami dla słupków i 
poniżej domyślnej pozycji poprzeczki. (bramka może być maksymalnie 
przesunięta do 45 stopni w stosunku  do linii bramkowej, powyżej – grę należy  
zatrzymać   i zarządzić rzut sędziowski)  

• Gdy drużyna strzeli bramkę samobójczą.( bramka samobójcza może 
zostać strzelona kijem lub ciałem zawodnika obrony)

 



NIEPRAWIDŁOWO ZDOBYTA BRAMKA

• Gdy drużyna zdobędzie bramkę  mając zbyt dużą ilość 
zawodników na  boisku 

• Gdy zawodnik drużyny atakującej jakąś częścią ciała skieruje 
piłkę do bramki

• Gdy piłka odbija się od sędziego i wpada do bramki

• Gdy piłka przekracza linie bramkową  po  syrenie  kończącej  
mecz  lub połowę czy tercje. 



MECZE  O MISTRZOSTWO SŁUPSKA – SP1 2009



WARTO WIEDZIEĆ  

 
• Czas  na żądanie  sędzia przyznaję  dopiero 

wtedy, gdy gra zostanie przerwana gwizdkiem 
(w czasie  całego  meczu drużynie przysługuje 
jeden czas) 

•  Żaden zawodnik na boisku  nie może  grać w  
długich spodniach ani bluzie w długim 
rękawem  

 
• Łopatka kija  nie może posiadać wygięcia  

większego niż 30mm ,licząc od środka łopatki  
do podłogi ( należy  położyć  kij na podłożu  w 
ten sposób , aby łopatka częścią wklęsłą 
skierowana była do podłogi )Trener lub 
kapitan może zgłosić sędziemu  przed meczem  
lub w czasie taką  nieprawidłowość  w celu 
weryfikacji i jeżeli  wygięcie jest nieprawidłowe 
wówczas zawodnik podlega karze 1 lub 2 
minutowej .





WARTO WIEDZIEĆ 

• Żadna część łopatki nie może posiadać 
ostrych części  ani pęknięć

• Gdy czas gry nie jest zatrzymywany  po 
każdym gwizdku  sędziego  wówczas  gdy 
nastąpi syrena kończąca połowę lub mecz nie 
dogrywa się rzutu  wolnego  ,z autu czy rzutu 
sędziowskiego   



Wykorzystane materiały  do 
prezentacji 

• Stanisława Starzyńska „Unihokej dla małych i 
dużych”

• Strony internetowe:
•  www.pzunihokej.pl
• www.floorball24.pl 
• www.unihokej.pl 

http://www.pzunihokej.pl/
http://www.floorball24.pl/
http://www.unihokej.pl/


PREZENTACJE  WYKONAŁ 

• NAUCZYCIEL  
WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO  OD 21 LAT 

• PASJONAT  UNIHOKEJA 

• TRENER  I ZAWODNIK  
UNIHOKEJA OD 15 LAT 

•  prezes   STOWARZYSZENIA 
SYMPATYKÓW  UNIHOKEJA

oraz klubu seniorskiego 

FLOORBALL SŁUPSK  

• Adam Sujka  
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