
UNIHOKEJ 



INFORMACJE OGÓLNE
- Jest to sport drużynowy z 5 zawodnikami i bramkarzem w jednej 

drużynie. Celem jest zwycięstwo w meczu poprzez zdobycie większej 

liczby bramek niż rywal. 

- Jego utworzenie przypisywane jest Szwedom. 

- Zawodnicy występują w strojach sportowych i posługują się 

wykonanymi z tworzywa sztucznego kijami. Bramkarze wyposażeni są 

w specjalne stroje oraz kaski ochronne.



POCZĄTKI UNIHOKEJA W POLSCE 
- Unihokej do Polski trafił za sprawą Elżbiety i Rogera Żółtowskich z 

Gdyni, którzy w 1991 i 1992 zorganizowali szereg prezentacji unihokeja. 

- Pierwsze pokazy gry odbyły się w Zielonej Górze oraz na Gdańskim 

AWF-ie.  

- W niedługim czasie ruszyły pierwsze turnieje i powstały pierwsze 

kluby (Gdański Klub Sportowy UNO).



WYMIARY BOISKA
- Bandy okalające pole gry mają 

wysokość 50 cm. 

- Bramki mają wymiary  

115cm x 160cm x 60cm.  

- Boisko ma wymiary 40m x 20m. 

- Pole bramkowe ma wymiary 4m x 

5m.



PIŁECZKA I KIJE
Mecze rozgrywane są ważącą 23 gramy plastikową 

piłeczką o średnicy 72 mm wraz z 26 otworami, każdy 

o średnicy 10 mm. 

Kije mają długość trochę powyżej metra. Zrobione są z 

plastiku lub z lekkiego włókna węglowego. Sam trzon 

(kij bez blendy) nie jest dłuższy niż 99 cm.



ZAWODNICY
Zawodnicy mogą kontrolować piłeczkę 

jedynie kijem. Tylko raz można piłkę 

zagrać nogą, jednak nie można używać 

nogi do strzału na bramkę. Dopuszcza się 

jednorazowe podanie nogą.  



Dopuszcza się kontakt zawodników, ale 

tylko bark w bark. Zawodnik chcący 

odebrać piłeczkę przeciwnikowi nie może 

uderzyć go bezpośrednio w kij, ani go 

blokować, możliwe jest przejęcie tylko po 

kontakcie kija z piłką. Niestosowanie się 

do tych przepisów może skończyć się dla 

gracza 2-minutową lub 5-minutową karą.



BRAMKARZ
Strój bramkarza składa się z: 

- kasku, który ma chronić głowę, 

- specjalnej bluzy oraz spodni, chroniących 

tułów i nogi 

- rękawic 

- butów. 

Bramkarz nie posługuje się kijem, może łapać 

piłkę rękoma, tylko w strefie bramkowej.



MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA UNIHOKEJA
IFF jest organizacją sportową z siedzibą w Helsinkach, została założona 

12 kwietnia 1986 w Huskvarnie przez federacje w Finlandii, Szwecji i 

Szwajcarii. Jest odpowiedzialna za organizowanie oficjalnych 

międzynarodowych rozgrywek w unihokeju i obecnie zrzesza 57 krajów 

(43 zwykłych członków i 14 członków o statusie tymczasowym)



Unihokeistki z VLO

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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