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Buletin informativ   

 

 

Modificări ale Regulamentului oficial de joc 2014-2018 
 

Congresul anual al IIHF  care a avut loc la Minsk, Belarus, a aprobat noile modificări ale 
Regulamentului Oficial de Joc 2014-2018 (IIHF Official Rule Book) şi a fost rescris în întregime de 
către IIHF.  
 
Regulamentul Oficial de Joc (IIHF Official Rule Book) este revizuit o dată la fiecare patru ani, iar 
înainte de a fi aprobate modificările, Regulamentului Oficial de Joc 2014-2018 a fost discutat în 
cadrul IIHF la nivel de comisii şi experţi externi. 
 
De asemenea, în perioada 13-14 iunie 2014, s-a desfăşurat la Frankfurt, Germania, workshop-ul 
IIHF privind modificările de regulament care vor intra în vigoare din sezonul competiţional 2014-
2015 unde România l-a avut ca reprezentant pe arbitrul internaţional Marius Iliescu. 
 
În afara discuţiilor pe marginea modificărilor legate de regulamentul de joc, IIHF a trasat liniile 
majore după care doreşte să se desfăşoare meciurile de hochei pe geaţă. Astfel, o mare 
preocupare a IIHF o reprezintă prevenirea accidentării jucătorilor şi pentru acest lucru IIHF a 
indicat TOLERANŢĂ ZERO !!! din partea arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă cu privire la contactele 
dintre jucători după fluierul arbitrului de linie în cazul degajărilor interizse “hybrid”. Pentru aceste 
contacte s-a indicat acordarea de pedepse, pornind de la cele minore şi ajungând la cele majore, 
respectiv (5’+PMRC sau Pedeapsă de Meci). 
 
La finalul seminarului, cuvântul a aparţinut responsabilului IIHF pentru oficierea jocului, 
Konstantin Komissarov. Acesta a pus accent pe necesitatea şi responsabilitatea federaţiilor 
naţionale de a informa echipele cu privire la regulament şi de a impune o disciplina la nivelul 
jucătorilor echipelor naţionale şi de club care participă la competiţii IIHF. S-a evidenţiat numărul 
foarte mare de pedepse majore acordate la diviziile inferioare ale campionatelor mondiale şi s-a 
enunţat obligativitate federaţiilor naţionale de a lua măsuri pentru disciplinarea jucătorilor. 
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Regulamentului oficial de joc 2014-2018 
Definiţii, reformulări de text şi termeni noi  

 
REGULA  1  

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ  ÎN CALITATE DE 
ORGANISM DE CONDUCERE  
 
i. IIHF este formată din federaţiile naţionale membre care, atunci când se afiliază, recunosc 
necesitatea de a participa în cadrul unui sistem codificat de reguli bazat pe sportivitate 
(fair-play), indiferent de nivelul de joc sau locaţia jocului.  
 
ii. Reguile IIHF au rolul de a promova îndemânarea, abilităţile şi pregătirea fizică într-un 
mediu sigur.  Încălcări ale acestor reguli sunt sancţionate în timpul meciului de oficialii de 
pe gheaţă.  Încălcările mai grave sunt examinate după meci de autorităţile competente în 
conformitate cu Regulamentul IIHF şi Regulamentul de Disciplină. 
 
iii. Oricare jucător, oficial, oficial al echipei sau membru al oricărei federaţii naţionale 
implicat în manipularea unei competiţii va fi sancţionat în conformitate cu Codul de 
Conduită al IIHF.   
 
iv. Jucătorii care reprezintă federaţiile naţionale membre la un eveniment IIHF fac acest 
lucru înţelegând şi respectând aceste reguli şi se obligă să le respecte în toate situaţiile.  
 
Regula 5 - AUTORITĂŢILE COMPETENTE ŞI DISCIPLINĂ  
i. "Autorităţi competente" se referă în special la organismele de conducere al jocului(urilor) 
desfasurat(e). Suplimentar faţă de oficialii de pe gheaţă, toate jocurile din campionatele şi 
evenimentele IIHF sunt supervizate de un observator pentru arbitri şi eventual, de o comisie de 
disciplină sau un reprezentant al acestuia. Acţiunile flagrante care dau dovadă de nerespectarea 
regulilor de joc pot fi sancţionate după joc de autorităţile competente.  
 
Regula 7 - TERMINOLOGIE  
 
CEL PUŢIN O PEDEAPSĂ MINORĂ - Dacă descrierea unei pedepse include fraza "cel puţin o 
pedeapsă minoră", pentru această infracţiune se poate acorda şi o pedeapsă majoră plus 
Pedeapsă de Meci de Rea Conduită sau o Pedeapsă de Meci.  
 
ANTRENORUL - Antrenorul este un oficial al echipei responsabil de toate deciziile legate de cum 
joacă echipa în timpul unui meci, incluzând strategia echipei, schimbarea jucătorilor şi 
desemnarea jucătorilor care efectuează pedepsele portarului şi pedepsele minore de bancă, 
precum şi cei care participă la şuturile de penalitate pentru departajare.  Acţiunea antrenorului de a 
conduce echipa în timpul jocului (începe cu două ore înainte de primul angajament până la fluierul 
de final al meciului, incluzând repriza suplimentară şi/sau şuturile de penalitate pentru departajare) 
implică toate comunicările directe şi/sau indirecte, prin orice mijloace, cu oficialii echipei şi oficialii 
de pe gheaţă referitoare la orice aspect direct şi/sau indirect al meciului.  
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OFICIAL AL ECHIPEI - Oricare membru al echipei care nu este echipat ca jucător pentru acel 
meci (nu poartă echipamentul de joc la un meci) inclusiv (dar nelimitându-se la) antrenor, antrenori 
secunzi, staff-ul, respectiv personal de antrenament şi echipament, etc.  
 
AVANTAJ TERITORIAL - Orice situaţie care are ca scop deplasarea pucul mai aproape de zona 
de atac este considerată avantaj teritorial, iar orice situaţie care deplasează pucul mai aproape de 
zona de apărare este considerată "cel mai mic" avantaj teritorial.  
 
FORURI SUPERIOARE ÎN DREPT - Forurile în drept care supraveghează conduita jucătorilor şi 
oficialilor echipelor în timpul unui joc. 
 
Regula 25 – PERSONALUL ECHIPEI 
i. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puţin un membru al staff-ului la bancă care să acţioneze ca 
antrenor şi cel puţin un antrenor calificat sau un medic/doctor specializat pentru a trata jucătorii în 
cazul unor accidentări. 
 
Regula 26 - OFICIALII ECHIPEI ŞI TEHNOLOGIA  
i. Nici unui oficial al echipei care se află la sau lângă banca jucătorilor în timpul jocului nu îi este 
permis să folosească oricare formă de tehnologie cu excepţia contactului radio cu un antrenor 
secund din tribuna presei. Aceasta include, dar nu se limitează la aparate video, calculatoare, 
smart phone, iPad sau alte forme de asistenţă sau consultare electronică.  
 
SECŢIUNEA 5 - REGULILE DE JOC / GENERALITĂŢI  
PREZENTARE GENERALĂ - Regulile reprezintă/constituie baza jocului de hochei şi trebuie să fie 
respectate şi urmate în orice moment. Deşi au fost depuse eforturi pentru a sublinia toate 
infractiunile de pe gheaţă, oficialii de pe gheaţă au dreptul de a impune penalităţi pentru alte 
infracţiuni pe care le consideră contrare spiritului de fair-play şi bunei desfăşurări a jocului în 
conformitate cu prezentul regulament, dar care nu sunt stabilite/stipulate în regulile/normele de 
mai jos.  
 
Regula 43 - REGULILE JOCULUI 
... 
v. Atacul cu corpul (Bodychecking) este un element integral al jocului.  Este modalitatea cea mai 
des întâlnită de a intra în posesia pucului. Pentru ca un atac cu corpul să fie regulamentar, trebuie 
să îndeplinească o serie de criterii specificate în prezentul regulament.   
vi. Jucătorii şi oficialii echipei care încalcă aceste reguli sunt sancţionaţi de oficialii de pe gheaţă 
sau în cazurile mai grave, de autorităţile competente.  
 
Regula 45 - CRONOMETRUL DE JOC  
i. Cronometrul de joc măsoară timpul de joc şi cronometrează de la întreaga durată a reprizei (20 
minute, 10 minute sau 5 minute) până la 0:00. 
... 
iii. Oficialii de pe gheaţă se pot consulta cu video-goal judge în cazurile în care un timp adiţional 
este trecut pe tabelă - în special după un angajament fals/simulat sau reacţia lentă a 
cronometrorului după fluier - şi să facă ajustările necesare. 
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Regula 46 - FLUIER  
i. Atunci când un oficial de pe gheaţă fluieră oprirea jocului, jucătorii trebuie să înceteze orice 
contact cu adversarii lor şi să abandoneze pucul.  
 
Regula 59 - ANGAJAMENTE FALSE/SIMULATE  
i. Dacă unul sau ambii jucători care iau parte la un angajament nu reuşesc să ia imediat poziţia lor 
corectă atunci când le este indicat acest lucru, oficialul de pe gheaţă poate dispune înlocuirea 
lui/lor de la  angajament  cu un coechipier aflat pe gheaţă.  
 
Regula 65 - DEGAJARE INTERZISĂ/ HIBRID  
i. Dacă un jucător al unei echipe aflată la egalitate sau în superioritate numerică aruncă pucul în 
orice mod (cu crosa, manuşa, patina, deviază cu corpul) din propria jumătate de teren dincolo de 
linia de degajare interzisă a echipei adverse - inclusiv peste mantinelă sau peste geamul de 
protecţie - fără ca pucul să fie atins de oricare jucător al oricărei echipe aflată în jumătatea de atac 
a terenului, degajarea interzisă va fi în vigoare.  
ii. Există două decizii pentru arbitrul de linie  pe care trebuie să le ia sub incidenţa reguli degajare 
interzisă hibrid. 
În primul rând, el trebuie să stabilească dacă şutul jucătorului aflat în propria jumătate de 
teren/gheaţă va trece linia de degajare interzisă în zona de atac. 
În al doilea rând, el trebuie să stabilească dacă un jucător aflat în apărare sau un jucător aflat în 
atac va fi primul care atinge pucul. 
iii. Ceea de a doua decizie trebuie luată nu mai târziu de momentul în care primul dintre jucători 
ajunge la punctul de angajament din zona de fund, totuşi decizia poate fi luată mai devreme. 
Patinele jucătorilor sunt factorul determinant.  
Notă: IIHF a pregătit un video cu degajarea interzisă hybrid şi va fi prezentată de Colegiul 
Central de Arbitri cluburilor.   
 
Video IIHF 
IIHF Hybrid Icing 
https://www.youtube.com/watch?v=nZUH6V70jgk&feature=youtu.be  

 
Regula 75 - JUCAREA PUCULUI CU CROSA RIDICATĂ / ÎN TIMPUL JOCULUI 
... 
ix. Manevra "lacrosse" prin care un jucător ridică pucul pe lama crosei este permisă cu condiţia ca 
acesta să nu ridice crosa (şi, implicit, nici pucul) peste/deasupra înălţimii umărului său în orice 
moment în timpul mişcării.  Dacă pucul şi crosa se află peste/deasupra înălţimii umărului său în 
orice moment în timpul manevrei, jocul va fi oprit.  
 
Regula 77 - GEAMUL DE PROTECŢIE / DETERIORAT SAU SPART  
i. Dacă orice secţiune sau parte a geamului de protecţie este deteriorat/spart în cursul jocului, 
acesta va fi oprit imediat şi nu va fi reluat până când geamul de protecţie nu a fost reparat. 
 
Regula 86 - ACCIDENTAREA OFICIALILOR JOCULUI 
... 
ii. Dacă un arbitru de centru este accidentat şi nu poate continua, celălalt arbitru de centru rămas 
(în sistemul cu patru arbitri/oficiali) va rămâne singurul arbitru de centru.  

http://www.youtube.com/watch?v=nZUH6V70jgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nZUH6V70jgk&feature=youtu.be
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În sistemul cu trei arbitri/oficiali, unul dintre arbitrii de linie va fi desemnat de către observatorul 
pentru arbitri, arbitrul accidentat sau conducătorii echipelor, asumându-şi îndatoririle arbitrului de 
centru.  
 
Regula 88 - SCHIMBAREA JUCĂTORILOR ÎN TIMPUL JOCULUI  
i. Schimbarea jucătorilor poate avea loc în orice moment în timpul jocului cu condiţia ca jucătorii 
care schimbă să se afle la maxim 1.5 metri de mantinelă de-a lungul propriei băncii de jucători, iar 
jucătorii schimbaţi să nu fie implicaţi în acţiunea jocului în niciun fel.   
ii. Dacă jucătorul care intră la schimb părăseşte zona de 1.5 metri şi participă la acţiunea jocului 
înainte ca jucătorul care iese de pe gheaţă să aibă cel puţin o patină în afara gheţii la banca 
jucătorilor, echipa va fi sancţionată cu pedeapsa pentru mai mulţi jucători pe gheaţă.  
iii. Dacă, în timpul unui schimb de jucători în acţiunea jocului, un jucător care intră sau iese de pe 
gheaţă joacă pucul, are un contact fizic cu un adversar sau participă la acţiunea jocului în timp ce 
atât jucătorii care ies cât şi cei care intră sunt pe gheaţă în zona de 1.5 metri, se va dicta o 
pedeapsă pentru mai mulţi jucători pe gheaţă.   
iv. Dacă, schimbarea jucătorilor are loc în timpul jocului, şi  
(1) jucătorii care schimbă se află la maxim 1.5 metri de mantinelă de-a lungul propriei băncii de 
jucători, şi 
(2) jucătorii care schimbă nu sunt implicaţi în acţiunea jocului în niciun fel, nu va fi dictată 
pedeapsă pentru mai mulţi jucători pe gheaţă.  
 
Regula 94 - ÎNSCRIEREA GOLULUI 
... 
xi. Manevra de "lacrosse" prin care un jucător aruncă pucul în plasa porţii este permisă cu condiţia 
ca el să nu ridice crosa peste/deasupra înălţimi umărului său în orice moment în timpul mişcării 
(vezi de asemenea, Regula 75-ix). 
 
Exemple video: 

http://www.youtube.com/watch?v=AQf7A9KKgqo  
http://www.youtube.com/watch?v=_pVoTY0Q87Q 
http://www.youtube.com/watch?v=7hgl-5mc-oU 
http://www.youtube.com/watch?v=KC4LGCnu-AQ  
 
Regula 99 - FOLOSIREA VIDEO ARBITRULUI DE POARTĂ PENTRU STABILIREA 
GOLURILOR  
i. Video arbitrul de poartă se poate consulta cu arbitrul de centru doar la cererea acestuia sau la 
cererea video arbitrului de poartă însuşi. El este consultat în primul rând pentru a determina 
legitimitatea/validitatea unui gol. 
… 
iv. Dacă video arbitrul de poartă solicită consultarea arbitrului de centru cu privire la un posibil gol 
nerecunoscut de niciunul din oficialii de pe gheaţă, opinia video arbitrului de poartă va fi decisivă.  
 
Regula 101 - CONSECINŢELE PEDEPSELOR  
i. În sistemul cu doi arbitri de centru, niciun jucător nu poate fi penalizat de ambii arbitrii de centru 
pentru aceeaşi infracţiune, dar acelaşi jucător poate fi penalizat de ambii arbitrii de centru pentru 
două infracţiuni diferite/distincte.  

http://www.youtube.com/watch?v=AQf7A9KKgqo
http://www.youtube.com/watch?v=_pVoTY0Q87Q
http://www.youtube.com/watch?v=7hgl-5mc-oU
http://www.youtube.com/watch?v=KC4LGCnu-AQ
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Regula 110 - DURATA PEDEPSELOR / PEDEAPSA DE MECI  
i. O Pedeapsă de Meci are drept consecinţă eliminarea imediată a jucătorului din meci şi o 
superioritate numerică imediată de cinci minute pentru echipa adversă. Nu este permisă înlocuirea 
acestui jucător pe gheaţă până la expirarea celor cinci minute.   
ii. O Pedeapsă de Meci implică în mod automat (şi minimum) o suspendare de un meci. 
 
Regula 116 - ABUZUL OFICIALILOR 
DEFINIŢIE: Orice încercare a unui jucător sau oficial al echipei de a uzurpa autoritatea unui oficial 
de pe gheaţă, de a înjosi sau degrada/ridiculiza un oficial de pe gheaţă, de a pune sub semnul 
întrebării integritatea sau abilităţile unui oficial de pe gheaţă sau se confruntă fizic cu un oficial de 
pe gheaţă. 
  
Regula 118 - MUŞCĂTURILE  
DEFINIŢIE: Un jucător care muşcă orice parte a corpului unui adversar.  
i. Jucătorului care îşi muşcă adversarul va primi o Pedeapsă de Meci.  
 
Regula 119 - IZBIREA DE MANTINELĂ  
DEFINIŢIE: Un jucător care atacă cu corpul, cotul, atacă incorect sau pune piedică unui adversar 
într-un mod care determină adversarul să fie aruncat violent în mantinelă.   
 
Regula 122 - ATAC INCORECT  
DEFINIŢIE: Un jucător care, după ce patinează către adversarul său, îl atacă cu forţă inutilă sau se 
repede spre sau sare într-un adversar.  
 
Regula 123 - ATAC DIN SPATE  
DEFINIŢIE: Un jucător care atacă cu corpul un alt jucător vulnerabil care nu este conştient de 
lovirea iminentă sau care nu se poate proteja sau apăra. Punctul de contact este partea din spate 
a corpului. 
 
Regula 124 - ATAC ÎN ZONA CAPULUI SAU GÂTULUI  
DEFINIŢIE: Un jucător care direcţionează o lovitură de orice fel, cu orice parte a corpului sau 
echipamentului său, către zona capului sau gâtului unui adversar sau care împinge sau presează 
capul jucătorului advers în geamul de protecţie sau mantinelă. Această regulă înlocuieşte toate 
pedepsele similare, cu excepţia celor referitoare la bătaie. 
i. Nu există lovitură corectă în zona capului.  Indiferent dacă este accidentală sau intenţionată, 
orice lovitură directă în zona capului sau gâtului unui adversar va fi penalizată.  
 
Regula 125 - CLIPPING  
DEFINIŢIE: Un jucător care se aruncă cu corpul de-a curmezişul sau mai jos de genunchiul unui 
adversar, din orice direcţie.  Clipping-ul este o lovitură joasă care are ca rezultat contactul cu zona 
genunchiului unui adversar.  
 
Regula 126 - ÎNCHIDEREA MÂINII PE PUC  
DEFINIŢIE: Deşi un jucător poate lovi pucul cu mănuşa sau îl poate prinde şi pune imediat pe 
gheaţă, nu îi este permis să ia pucul în palmă (i.e., să îl ţină în mănuşă), să îl ţină mai mult decât 
este necesar pentru a-l pune pe gheaţă sau să patineze cu el în mănuşă.  
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Regula 127 - BARAREA CU CROSA  
DEFINIŢIE: Un jucător care atacă corpul adversarului cu ambele mâini pe crosă şi nicio parte a 
crosei pe gheaţă.  
 
Regulile 129-137- ÎNTÂRZIEREA JOCULUI  
DEFINIŢIE: O acţiune intenţionată sau accidentală care încetineşte jocul, forţează ca acţiunea 
jocului să fie oprită sau împiedică/obstrucţionează acţiunea jocului să înceapă.  
 
Regula 133 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / SĂRBĂTORIREA GOLULUI  
i. Jucătorii de pe banca jucătorilor pot intra pe gheaţă după un gol numai cu scopul de a 
schimba/înlocui alţi jucători, fiind interzisă intrarea pe gheaţă a mai multor jucători decât cei de 
schimb în scopul de a sărbători.  Încălcarea acestei reguli va avea ca rezultat un avertisment 
pentru ambele echipe de către arbitrul de centru şi încălcarea în continuare va avea ca rezultat o 
pedeapsă minoră de bancă.  
 
Regula 134 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / ÎNTÂRZIEREA ALINIERII FORMAŢIEI DE ÎNCEPUT   
i. Antrenorul care nu trimite de îndată numărul necesar de jucători în timp util pentru începerea 
reprizei, inclusiv a reprizei suplimentare, va primi o pedeapsă minoră de bancă.  
 
Regula 135 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / ŞUTAREA SAU ARUNCAREA PUCULUI ÎN AFARA 
SUPRAFEŢEI DE JOC  
i. Un jucător care şutează, aruncă sau loveşte pucul direct în afara suprafeţei de joc din zona sa 
de apărare oriunde în patinoar în timpul unei acţiuni de joc (fără nicio deviere dintr-un adversar 
sau din geamul de protecţie) va primi o pedeapsă minoră. Factorul determinant va fi poziţia pucului 
atunci când este jucat.  
 
Regula 138 - SIMULAREA SAU EXAGERAREA  
DEFINIŢIE: Un jucător care ostentativ exagerează o cădere sau simulează o accidentare în 
încercarea de a atrage/obţine o pedeapsă prin acţiunea sa.    
i. Jucătorului care exagerează un fault sau pretinde că a fost faultat de un adversar va primi o 
pedeapsă minoră.  
 
Regula 140 - ALTERCAŢIA CU SPECTATORII  
DEFINIŢIE: Un jucător sau oficial al echipei care are contact fizic cu un spectator în timpul unui 
meci, inclusiv la oprirea/întreruperea jocului şi în pauză. 
i. Un jucator sau oficial al echipei care se confruntă fizic, trece la represalii sau are o altercaţie cu 
un spectator va primi automat Pedeapsă de Meci. 
 
Regula 141 - ALTERCAŢII  
DEFINIŢIE: Un jucător care loveşte cu pumnul un adversar în timpul acţiuni jocului, după fluier sau 
în orice moment pe parcursul regulat al meciului în timpul unei confruntări prelungite între jucători.  
 
Regula 142 - LOVIREA CU CAPUL  
DEFINIŢIE: Un jucător care îşi foloseşte capul, cu sau fără cască, să lovească un adversar. 
i. Un jucător care încearcă să lovească cu capul sau reuşeşte să loveasă cu capul un adversar va 
primi o Pedeapsă de Meci. 
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Regula 143 – JOC CU CROSA RIDICATĂ 
DEFINIŢIE: Un jucător care îşi poartă/ţine crosa  sau orice parte a acesteia mai sus/peste înălţimea 
normală a umărului şi care loveşte un adversar cu oricare parte a ei.  
 
Regula 144 - ŢINEREA  
DEFINIŢIE: Un jucător care obstructioneaza mişcarea unui adversar cu una sau ambele mâini, 
braţele, picioarele sau în orice alt mod pentru a-l împiedica să patineze liber.  
 
Regula 145 - ŢINEREA CROSEI ADVERSARULUI 
DEFINIŢIE: Un jucător care ţine crosa adversarului cu una sau ambele mâini pentru a-l împiedica 
să patineze, să joace pucul sau să participe în joc, sau orice acţiune prin care adversarul este 
împiedicat să îşi folosească crosa.  
 
Regula 146 - AGĂŢAREA  
DEFINIŢIE: Un jucător care îşi foloseşte crosa pentru a împiedica înaintarea/avansarea sau 
obstrucţionează un adversar, cu sau fără puc.  
 
Regula 150 - OBSTRUCŢIA  
DEFINIŢIE: Un jucător care obstrucţionează/blochează sau împiedică un adversar făra puc să 
patineze, să primească o pasă sau să se deplaseze/mişte liber pe gheaţă.  
 
Regula 152 - LOVIREA CU PATINA  
DEFINIŢIE: Un jucător care generează/realizează, face o mişcare de lovire cu patina sa 
direcţionată către orice parte a corpului unui adversar.  
i. Un jucător care loveşte sau încercă să lovească cu patina/piciorul un adversar va primi o 
Pedeapsă de Meci. 
 
Regula 153 - LOVIREA CU GENUNCHIUL  
DEFINIŢIE: Un jucător care îşi extinde/întinde genunchiul cu scopul de a avea contact cu un 
adversar. 
 
Regula 154 - PĂRĂSIREA PREMATURĂ A BĂNCII DE PEDEPSE  
DEFINIŢIE: Numai arbitrului de pedepse îi este permis să deschidă şi să închidă uşa/poarta de 
acces a băncii de pedepse în timpul meciului. Un jucător nu poate să părăseasă banca de 
pedeapsă decât la sfârşitul reprizei sau după expirarea pedepsei sale. 
 
Regula 157 - REFUZUL DE A ÎNCEPE JOCUL  
DEFINIŢIE: Niciunei echipe nu îi este permis să ignore fluierul/apelul arbitrului de centru pentru a 
începe jocul.  
 
Regula 158 - DURITĂŢI  
DEFINIŢIE: Un jucător care îmbrânceşte sau loveşte un adversar în timpul jocului.  
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Regula 159 - LOVIREA CU CROSA  
DEFINIŢIE: Un jucător care îşi balansează crosa, cu o mână sau două, către oricare parte a 
corpului sau echipamentului unui adversar. Nu este necesar contactul cu adversarul pentru 
acordarea pedepsei.  
i. Lovirea uşoară sau repetată a crosei adversarului aflat în posesia pucului nu este considerată 
lovire cu crosa dacă se limitează la lovirea crosei cu singurul scop de a încerca să-l facă pe 
adversar să piardă posesia pucului. Contactul puternic/violent, mai ales în cazul în care rezultă 
ruperea crosei adversarului sau a jucătorului însuşi, este considerat lovire cu crosa.  
 
Regula 160 - SLEW- FOOTING   
DEFINIŢIE: Un jucător care loveşte cu patina periculos din spate piciorul sau patina adversarului 
sau care trage un adversar înapoi/în spate trântindul sau îi loveşte cu patina peste picioare pentru 
a-l dezechilibra. 
i. Un jucător care îşi trânteşte/ slow-foots un adversar va primi o Pedeapsă de Meci.  
 
Exemple video: 
http://www.youtube.com/watch?v=4X2kPrFhwoY 
http://bleacherreport.com/articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-
lead-to-serious-crackdown#articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-
lead-to-serious-crackdown 
 
Regula 161 – ÎMPUNGEREA CU LAMA CROSEI  
DEFINIŢIE: Un jucător care îşi împunge adversarul sau încearcă să-l împungă cu lama crosei, 
indiferent dacă crosa este ţinută cu una sau ambele mâini. Contact cu adversarul nu este necesar 
pentru acordarea pedepsei.  
 
Regula 162 - SCUIPAREA  
DEFINIŢIE: Un jucător care scuipă în direcţia sau pe un adversar, spectator sau orice persoană din 
patinoar în timpul jocului. 
i. Un jucător sau oficial al echipei care scuipă în direcţia sau pe un adversar sau oricine în patinoar 
în timpul unui joc va primi o Pedeapsă de Meci.  
ii. Un jucător care sângerează şi care în mod intenţionat şterge sângele de pe corpul său pe un 
adversar va primi o Pedeapsă de Meci pentru scuipare. 
 
Regula 163 -  RIDICULIZAREA / BATJOCORIREA  
DEFINIŢIE: Un jucător care sărbătoreşte un gol sau îşi enervează adversarii în timp ce patinează 
prin dreptul băncii jucătorilor echipei adverse sărbătorind cu gesturi ironice, batjocoritoare sau 
cuvinte provocatoare menite să ridiculizeze sau să incite adversarii lui.  
i. Festivităţile excesive sau ridiculizarea/batjocorirea adversarilor la banca lor de jucători în orice 
mod vor fi penalizate cu Pedeapsă de Rea Conduită. 
 
Regula 164 - OFICIAL AL ECHIPEI CARE INTRĂ PE SUPRAFAŢA DE JOC  
DEFINIŢIE: Este interzis ca un oficial al echipei să intre pe gheaţă în timpul jocului fără 
consimţământul/aprobarea unui oficial de pe gheaţă.  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4X2kPrFhwoY
http://bleacherreport.com/articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-lead-to-serious-crackdown#articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-lead-to-serious-crackdown
http://bleacherreport.com/articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-lead-to-serious-crackdown#articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-lead-to-serious-crackdown
http://bleacherreport.com/articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-lead-to-serious-crackdown#articles/530274-sidney-crosbys-slew-footing-of-ryan-callahan-should-lead-to-serious-crackdown
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i. În cazul în care un jucător a fost accidentat şi jocul este oprit, medicul echipei (sau alt personal 
medical) poate intra pe gheaţă pentru a acorda asistenţă jucătorului accidentat fără a aştepta ca 
arbitrul de centru să-i permită să intre pe gheaţă. 
 
Regula 166 - MAI MULŢI JUCĂTORI PE GHEAŢĂ 
DEFINIŢIE: O echipă are dreptul de a avea pe gheaţă maxim un portar şi cinci jucători sau şase 
jucători.  Cu toate acestea, o pedeapsă pentru mai mulţi jucători poate fi dictată dacă o echipă are 
pe gheaţă unul sau mai mulţi jucători decât este permis.   
i. "Pe gheaţă" înseamnă că ambele patine trebuie să fie pe gheaţă. Dacă un jucător are o patină 
pe gheaţă şi una peste mantinelă sau în afara gheţii, el este considerat că se află în afara gheţii. 
Totuşi, dacă jucătorul se află în afara gheţii conform acestei definiţii, el nu are dreptul de a juca 
pucul, de a avea contact cu un adversar sau să participe la acţiunea jocului în nici un fel.  
ii. Un jucător care intră pe gheaţă trebuie să aştepte până când jucătorul care iese este la 1,5 metri 
de banca lui de jucătorii.  
 
Regula 167 - PIEDICA  
DEFINIŢIE: Un jucător care împiedică un adversar aflat pe gheaţă folosindu-şi crosa sau piciorul.  
 
Regula 168 - ATITUDINE NESPORTIVĂ  
DEFINIŢIE: Un jucător sau oficial al echipei care comite o încălcare a regulilor referitoare la 
sportivitate, fair-play şi respect.  
 
SECŢIUNEA 11 - ŞUTURI DE PENALITATE ŞI GOLURI ACORDATE  
PREZENTARE GENERALĂ - În situaţiile în care un membru al echipei aflată în apărare foloseşte 
mijloace neregulamentare pentru a bloca şansa clară şi incontestabilă de a marca al unui 
adversar, având portarul pe gheaţă, arbitrul de centru are posibilitatea de a dicta adversarului un 
Şut de penalitate. În situaţiile în care un membru al echipei aflată în apărare foloseşte mijloace 
neregulamentare pentru a bloca şansa clară şi incontestabilă de a marca a unui adversar, având 
portarul în afara gheţii, arbitrul de centru are posibilitatea de a acorda adversarului un GOL.   
 
Intenţia/scopul acestei reguli este de a reda excelenta oportunitate de a marca un gol, care a fost 
redusă printr-un fault din spate de către un adversar sau printr-o încălcare clară a regulilor şi care 
altfel ar fi rezultat într-o excelentă oportunitate de a marca sau un gol.  
 
Regula 178 - PROCEDURA ŞUTURILOR DE PENALITATE / SITUAŢII SPECIFICE 
... 
iii. O mişcarea "spin-o-rama" sau orice altă mişcare non-liniară prin care jucătorul se 
întoarce/roteşte pe măsură ce el se apropie de poartă nu este permisă.  
iv. Este interzisă mişcarea "lacrosse".  
 
SECŢIUNEA 12 - REGULI SPECIFICE PORTARILOR 
PREZENTARE GENERALĂ - Această secţiune include toate regulile şi reglementările care se referă 
la portari. Orice trimitere/referire la "portar" se referă în egală măsură şi la "portarul de rezervă".  
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Regula 184 - PORTARUL ŞI TERITORIUL DE POARTĂ   
PREZENTARE GENERALĂ - Abilitatea portarului de a-şi păstra poziţia în joc se bazează pe 
capacitatea sa de a se mişca liber în teritoriul său de poartă. Deşi un jucător aflat în atac are 
dreptul de a patina prin teritoriul de poartă, prin aceasta el îşi asumă riscul de primi pedeapsă sau 
de a se anula golul. Mai mult, orice contact iniţiat de jucătorul aflat în atac cu portarul, fie direct sau 
prin împingerea unui adversar în portar, de asemenea, implica riscul de a primi o pedeapsă sau 
anularea golului.  
 
Regula 208 - DINCOLO DE LINIA ROŞIE DE CENTRU / PORTAR  
DEFINIŢIE: Portarului nu îi este permis să participe la joc dincolo de linia roşie de centru în orice 
situaţie/moment.  
... 
iii. Un portar care participă la sărbătorire cu echipa în cealaltă jumătate adversă după un gol va 
trebui să primească o Pedeapsă minoră.  
 
Regula 209 - CROSĂ RUPTĂ / PORTAR  
DEFINIŢIE: O crosă ce nu este pe deplin intactă, are lama sau mânerul rupt sau nu mai este 
întreagă este considerată ruptă şi, ca urmare este ilegală/neregulamentară. 
i. Un portar trebuie să lase jos o crosă ruptă imediat. În cazul în care el participă la acţiunea jocului 
cu crosa ruptă el va primi o Pedeapsă minoră.  
 
Regulile 211-216 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / PORTAR  
DEFINIŢIE: Acţiunea intenţionată de încetinire a jocului, forţarea pentru a fi oprit sau împiedicarea 
începerii jocului.  
 
Regula 217 - PUNEREA PUCULUI PE PLASA PORŢII / PORTAR  
DEFINIŢIE: Unui portar nu îi este permis să pună pucul pe partea superioară a plasei porţii sau pe 
plasa din spatele porţii pentru a provoca/cauza o oprire a jocului.  
i. Un portar care intenţionat pune pucul pe partea superioară a plasei porţii sau pe plasa din 
spatele porţii pentru a provoca/cauza o oprire a jocului va primi o Pedeapsă minoră. 
 
Regula 221 - SCHIMBARE NEREGULAMENTARĂ / PORTAR  
DEFINIŢIE: Un jucător care intră pe gheaţă pentru a înlocui portarul trebuie să aştepte până când 
portarul se află la 1.5 metri de propria bancă de jucători.  
 
Regula 222 - BLOCAREA NEREGULAMENTARĂ A PORŢII SAU ACUMULAREA ZĂPEZII / 
PORTAR  
DEFINIŢIE: Unui portar nu îi este permis să lase obiecte în faţa porţii sau să adune zăpadă lângă 
barele porţii sau în faţa porţii. Este responsabilitatea portarului să menţină teritoriul de poartă liber 
de obstacole.  
 
Regula 223 - PĂRĂSIREA TERITORIULUI DE POARTĂ ÎN TIMPUL UNEI ALTERCAŢII / 
PORTAR  
DEFINIŢIE: Un portar trebuie să rămână în teritoriul lui de poartă în timpul unei altercaţii între 
jucători de pe gheaţă, cu excepţia cazului în care altercaţia se extinde/se mută spre/în teritoriul de 
poartă. 
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Regula 224 - MAI MULŢI JUCĂTORI / PORTAR PE GHEAŢĂ 
DEFINIŢIE: Un portar nu poate juca pucul sau avea contact cu un adversar atunci când părăseşte 
gheaţa dacă jucătorul care îl înlocuieşte a intrat deja pe gheaţă.  
i. Toate regulile referitoare la mai mulţi jucători aplicabile jucătorilor se aplică şi portarului (vezi 
Regula 166). 
ii. În nici un moment în timpul acţiunii jocului echipelor nu le este permis să aibă doi portari pe 

gheață cu excepția situației când un portar este schimbat cu un alt portar în timpul jocului “on the 
fly”. 
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