
Rolki i strój do hokeja.  
 
Hokej na rolkach jest bliźniaczą dyscypliną do hokeja na lodzie. W związku z tym jest uprawiany 
głównie przez osoby uganiające się za kauczukowym krążkiem. Jest jednak kilka różnic w sprzęcie. 
Przede wszystkim pod butem zamiast ostrza mamy kółka. Dodatkowo płoza jest tak ustawiona aby 
wymusić na zawodniku pochylenie sylwetki do przodu. W tym celu stosuje się dwa rozmiary kółek. 
Dwa pierwsze mają średnicę 76mm a dwa tylne 80mm (w rolkach seniorskich). Stosuje się także 
różne twardości kółek w zależności od nawierzchni na jakiej odbywają się zawody. W halach 
wyposażonych w specjalną nawierzchnię używa się kółka bardzo miękkie (76A-74A) ponieważ tylko 
wtedy uzyskamy odpowiednią przyczepność i zwrotność. Natomiast podczas gry na boiskach 
asfaltowych lub betonowych stosuje się kółka o twardości (85A-82A). Tak samo do jazdy rekreacyjnej 
w rolkach hokejowych należy stosować twarde kółka. 
But praktycznie nie różni się od łyżwy. Jest tak samo sznurowany i wykonany z twardego materiału, 
na czubkach zakończone plastikową osłoną. W niektórych modelach, w celu poprawy wentylacji, 
producent zaprojektował otwory na czubkach buta. Kostka jest usztywniona tak jak w łyżwie 
hokejowej, dzięki czemu możemy wykonywać „ciasne” łuki oraz łatwiej wykonujemy przekładankę. 
Pozostały sprzęt ochronny nie różni się wiele od hokeja na lodzie. Jednak ponieważ w hokeju na  
rolkach zabronione jest „granie ciałem” to zawodnicy zakładają sprzęt dużo mniej chroniący a nawet 
czasami rezygnują z niektórych elementów. Niezbędne są jednak: kask, rękawice oraz nagolenniki. 
Wskazane jest również noszenie ochraniaczy łokci i spodnie (tzw. girdle). Oczywiście, jak w hokeju na 
lodzie, nie może zabraknąć klubowej koszulki, a w rolkowej odmianie stosuje się również klubowe 
spodnie wierzchnie (tzw. owiewki). 
Rolki hokejowe są mniej wygodne do dłuższych tras ponieważ mają twardy but i są gorzej 
wentylowane. Jednak jeżeli ktoś planuje grać w hokeja na rolkach chociaż sporadycznie a zamierza 
kupić tylko jedną parę rolek to lepiej wybrać właśnie rolki do hokeja In-line. Ponieważ granie na 
rolkach w bucie rekreacyjnym spowoduje bardzo szybkie jego zniszczenie a także może spowodować 
naszą kontuzję w sytuacji gdy zostaniemy uderzeni krążkiem lub kijem w stopę. 


