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REPRIZA SUPLIMENTARĂ - CLARIFICĂRI IIHF  PRIVIND MODUL OPERAŢIONAL 

 
Congresul anual al IIHF care a avut loc la Moscova, Rusia, Mai 2016, a aprobat noile modificări ale 

Regulamentului Oficial de Joc 2014-2018 (IIHF Official Rule Book) privind modul operaţional al 
reprizei suplimentare. 

  

Regula 62 din IIHF Official Rule Book care se referă la modul operaţional al reprizei suplimentare 
va fi ignorat.   
 

De asemenea, Regula 115 din IIHF Official Rule Book care se referă la pedepsele aplicate numai la 
situaţia 4 contra 4 în modul operaţional al reprizei suplimentare va fi ignorat. 

 
Totodată, un tabel 3 contra 3 cu exemple de situaţii pentru pedepsele din Repriza Suplimentară 

(OT) a fost distribuit și poate fi vizualizat pe site-ul IIHF la următorul link: 
 
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/3_on_3_Overtime_Penalty_Situations_Chart.
pdf 

 

IIHF (Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă) a transmis FRHG şi federaţiilor naţionale 
clarificările privind modul operaţional al reprizei suplimentare. 

 

Repriza suplimentară – Modul operaţional pentru meciurile din sezonul regulat: 
 

Art.5.2.1. Procedura reprizei suplimentare folosită în Campionatele Naţionale în sezonul regulat 
se va completa astfel: 
 

Dacă la sfârşitul celor trei (3) reprize regulamentare de douăzeci (20) de minute din sezonul 

regulat, cele două echipe sunt la egalitate, echipele vor juca după regula “golului de aur” o repriză 
suplimentară de 5 (cinci) minute, iar echipa care înscrie prima, va fi declarată învingătoare. Repriza 
suplimentară va trebui să se joace având ca efectiv numeric 3 (trei) jucători şi 1 (un) portar, pentru 
fiecare echipă. 
 
Repriza suplimentară va începe după curăţarea zăpezii de pe suprafaţa de gheaţă din jurul porţilor 
de către personalul patinoarului folosind aceeaşi procedură utilizată în timpul time-out-ului pentru 
televiziune. Odată ce zăpada a fost curăţată, cronometrul va fi resetat la 5:00 minute iar repriza 
suplimentară va începe imediat.  
 
Jucătorii vor rămâne la băncile lor de jucători pe durata timpului cât are loc curăţarea zăpezii de pe 
suprafaţa de gheaţă. 
 
Portarii trebuie să meargă la băncile lor de jucători pe durata acestei perioade de odihnă, dar 
jucătorii penalizaţi trebuie să rămână la banca de pedepse. În cazul în care un jucător penalizat 
părăseşte banca de pedepse, el va fi trimis înapoi imediat de către oficialii jocului fără a se dicta o 
pedeapsă adiţională/suplimentară, cu excepţia cazului în care acesta comite o infracţiune la oricare 
altă regulă. Echipelor nu le este permis să meargă la vestiare în tot acest timp. 
 
În repriza suplimentară echipele vor trebui să schimbe porţile, apărând aceeaşi zonă de apărare la 
fel cum au făcut-o în repriza a doua. 
 

Pedepse dictate în repriza suplimentară: 
 

Atunci când timpul regulamentar a expirat iar echipele erau 5 contra 3, echipele vor începe repriza 
suplimentară 5 contra 3. De îndată ce efectivul numeric este 5 contra 4 sau 5 contra 5, la 

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/3_on_3_Overtime_Penalty_Situations_Chart.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/3_on_3_Overtime_Penalty_Situations_Chart.pdf
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următoarea oprire a jocului, numărul de jucători va fi adaptat/ajustat la 4 contra 3 sau 3 contra 3, 
după caz. 
 
Atunci când, la sfârşitul timpului regulamentar de joc, echipele sunt 4 contra 4, echipele vor începe 
repriza suplimentară 3 contra 3.  
 

Dacă la sfârşitul timpului regulamentar de joc echipele sunt 3 contra 3, echipele vor începe repriza 
suplimentară 3 contra 3. De îndată ce numărul de jucători devine 4 contra 4, 5 contra 4 sau 5 
contra 5, la următoarea oprire a jocului, numărul de jucători va fi adaptat/ajustat la 3 contra 3 sau 4 
contra 3, după caz. 
 

În niciun moment o echipă nu va avea mai puţin de trei jucători pe gheaţă. Această situaţie poate 

necesita adăugarea unui al patrulea și/sau al cincilea jucător cu urmare a pedepselor dictate. 
 

Dacă o echipă este penalizată în repriza suplimentară, echipele joacă 4 contra 3. Dacă ambele 
echipe sunt penalizate cu pedepse minore la aceeaşi întrerupere de joc (şi nici o altă pedeapsă nu 
este în vigoare), echipele vor continua să joace 3 contra 3.  
 
În repriza suplimentară, dacă o echipă este penalizată astfel încât este creată o superioritate 
numerică de doi jucători, atunci echipa vinovată/în greşeală va rămâne cu trei (3) jucători, în timp 
ce echipei nevinovate i se vor permite cinci (5) jucători. 
 
La prima oprire de joc după ce dubla superioritate numerică a expirat, efectivul numeric al echipelor 
va reveni înapoi la 4 contra 3 sau 3 contra 3, după caz. 
 
 

Repriza suplimentară – Modul operaţional pentru meciurile din semifinale play off: 
 

Art.5.2.2. Procedura reprizei suplimentare folosită în Campionatele Naţionale în semifinale play 

off se va completa astfel: 
 

Dacă la sfârşitul celor trei (3) reprize regulamentare de douăzeci (20) de minute din semifinale 

play off cele două echipe sunt la egalitate, echipele vor juca după regula “golului de aur” o repriză 
suplimentară de 10 (zece) minute, iar echipa care înscrie prima va fi declarată învingătoare. 
Repriza suplimentară va trebui să se joace având ca efectiv numeric 4 (patru) jucători şi 1 (un) 
portar, pentru fiecare echipă.  
 

Repriza suplimentară va începe după curăţarea zăpezii de pe suprafaţa de gheaţă din jurul porţilor 
de către personalul patinoarului folosind aceeaşi procedură utilizată în timpul time-out-ului pentru 
televiziune. Odată ce zăpada a fost curăţată, cronometrul va fi resetat la 10:00 minute, iar repriza 
suplimentară va începe imediat.  
 

Jucătorii vor rămâne la băncile lor de jucători pe durata timpului cât are loc curăţarea zăpezii de pe 
suprafaţa de gheaţă. 
 
Portarii trebuie să meargă la băncile lor de jucători pe durata acestei perioade de odihnă, dar 
jucătorii penalizaţi trebuie să rămână la banca de pedepse. În cazul în care un jucător penalizat 
părăseşte banca de pedepse, el va fi trimis înapoi imediat de către oficialii jocului fără a se dicta o 
pedeapsă adiţională/suplimentară, cu excepţia cazului în care acesta comite o infracţiune la oricare 
altă regulă. Echipelor nu le este permis să meargă la vestiare în tot acest timp. 
 
La toate reprizele suplimentare echipele vor trebui să schimbe porţile, apărând aceeaşi zonă de 
apărare la fel cum au făcut-o în repriza a doua. 
 

Pedepse dictate în repriza suplimentară: 

 
Atunci când timpul regulamentar a expirat iar echipele erau 5 contra 3, echipele vor începe repriza 
suplimentară 5 contra 3. De îndată ce efectivul numeric este 5 contra 4 sau 5 contra 5, la 
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următoarea oprire a jocului, numărul de jucători va fi adaptat/ajustat la 4 contra 3 sau 4 contra 4, 
după caz. 
 

 
Atunci când la sfârşitul timpului regulamentar de joc echipele sunt 4 contra 4, echipele vor începe 
repriza suplimentară 3 contra 3.  
 
Dacă la sfârşitul timpului regulamentar de joc echipele sunt 3 contra 3, echipele vor începe repriza 
suplimentară 3 contra 3. De îndată ce numărul de jucători devine 4 contra 4, 5 contra 4 sau 5 
contra 5, la următoarea oprire a jocului, numărul de jucători va fi adaptat/ajustat la 3 contra 3, 4 
contra 3 sau 4 contra 4, după caz. 
 
În niciun moment o echipă nu va avea mai puţin de trei jucători pe gheaţă. Această situaţie poate 

necesita adăugarea unui al patrulea și/sau al cincilea jucător cu urmare a pedepselor dictate. 

 
Dacă o echipă este penalizată în repriza suplimentară, echipele joacă 4 contra 3. Dacă ambele 
echipe sunt penalizate cu pedepse minore la aceeaşi întrerupere de joc (şi nici o altă pedeapsă nu 
este în vigoare), echipele vor continua să joace 4 contra 4. 
 
În repriza suplimentară, dacă o echipă este penalizată astfel încât este creată o superioritate 
numerică de doi jucători, atunci echipa vinovată/în greşeală va rămâne cu trei (3) jucători, în timp 
ce echipei nevinovate i se vor permite cinci (5) jucători.  
 
La prima oprire de joc după ce dubla superioritatea numerică a expirat, efectivul numeric al 
echipelor va reveni înapoi la 4 contra 3 sau 4 contra 4, după caz. 
 
 

Repriza suplimentară – Modul operaţional pentru meciurile din finala play off: 
 

Art.5.2.3. Procedura reprizei suplimentare folosită în Campionatele Naţionale în finala play off se 
va completa astfel: 
 

Dacă la sfârşitul celor trei (3) reprize regulamentare de douăzeci (20) de minute din finala play off 

cele două echipe sunt la egalitate, echipele vor juca după regula “golului de aur” o repriză 
suplimentară de 20 (douăzeci) de minute, iar echipa care înscrie prima va fi declarată învingătoare. 
Repriza suplimentară va trebui să se joace având ca efectiv numeric 5 (cinci) jucători şi 1 (un) 
portar, pentru fiecare echipă.  
 
Repriza suplimentară va începe după refacerea gheţii şi o pauză de 15 minute, unde echipele se 
reîntorc la vestiarele lor înainte de începerea reprizei suplimentare. Repriza suplimentară va începe 
cu acelaşi efectiv numeric (număr de jucători) cu care s-a terminat repriza a treia, cu toate 
pedepsele dictate aflate în vigoare. 
 
În repriza suplimentară echipele vor trebui să schimbe porţile, apărând aceeaşi zonă de apărare la 
fel cum au făcut-o în repriza a doua. 
 
 
 


