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REGULAMENT

REGULA 1 - FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ (IIHF)
CA ȘI CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
i. Federația Internațională de Hochei pe Gheață cuprinde națiunile membre, care în momentul aderării, recunoscut
necesitatea de a participa sub rezerva unui sistem codificat de reguli bazat pe sportivitate, indiferent de nivelul de
joc sau locația jocului.
ii. Regulile Federației Internaționale de Hochei pe Gheață sunt destinate promovării competenței și atletismului într-un
mediu sigur. Încălcarea acestor reguli este rezolvată pe durata jocului de către reprezentanții de pe gheață.
Încălcările mai grave pot fi comunicate după joc de către autoritățile adecvate în conformitate cu Legile și
Regulamentele Interne ale Federației Internaționale de Hochei pe Gheață și Codului Disciplinar al Federației
Internaționale de Hochei pe Gheață.
iii. Un jucător, un reprezentant, un reprezentant al echipei sau un membru al unei asociații naționale legate de
administrarea competiție va fi disciplinat pe baza Codului de Purtare al Federației Internaționale de Hochei pe
Gheață.
iv. Jucătorii care concurează pentru asociațiile naționale de membri la un eveniment al Federației Internaționale de
Hochei pe Gheață fac acest lucru înțelegând și respectând aceste reguli și convin să le respecte.
v. Regulamentul Oficial al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață se aplică tuturor competițiilor Federației
Internaționale de Hochei pe Gheață, competițiilor olimpice și calificărilor la acestea și tuturor jocurilor
internaționale, așa cum se stabilește de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață și așa cum este definit
de către Regulamentul Intern al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață 1300.
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SECȚIUNEA 1 - STANDARDELE COMPETIȚIEI
PREZENTARE GENERALĂ - Standardele de joc asigură integritatea competiției la orice nivel. Aceste reguli
recunosc necesitatea de sportivitate și este responsabilitatea asociațiilor naționale de membri, jucătorilor și
reprezentanților de a adera la aceste standarde.

REGULA 2 – PARTICIPAREA DE GEN/GENDER PARTICIPATION
i. În cadrul competițiilor Federației Internaționale de Hochei pe Gheață niciun jucător de gen masculin nu poate
participa la un eveniment organizat pentru persoanele de gen feminin și niciun jucător de gen feminin nu poate
participa la un eveniment organizat pentru persoanele de gen masculin.

REGULA 3 - ELIGIBILITATEA / VÂRSTA JUCĂTORULUI
A se vedea și Legile și Regulamentul Intern al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață
i. Pentru turneele pentru o anumită vârstă, în special U18 și U20, există o vârstă minimă și una maximă pentru
eligibilitatea jucătorului. Vârsta minimă este de 15 ani.

REGULA 4 - REPREZENTANȚII DE PE GHEAȚĂ
A se vedea Manualul cu Proceduri pentru Reprezentanți al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață
i. Toate deciziile luate de reprezentanții de pe gheață se bazează pe discreția acestora din înțelegerea, pronunțarea
și interpretarea acestui regulament într-un mod imparțial
ii. În cadrul campionatelor, turneelor și jocurilor internaționale care implică echipă naționale se va folosi fie sistemul de
trei reprezentanți (un arbitru și doi arbitri de tușă) sau sistemul de patru reprezentanți (doi arbitri și doi arbitri de
tușă). Sarcinile arbitrilor și arbitrilor de linie sunt aceleași în oricare dintre cele două sisteme.
iii. Asociațiile naționale de membri au autoritatea de a folosi sistemul de doi reprezentanți (doi reprezentați pe gheață
care acționează și ca arbitri și ca arbitri de tușă) sau alte sisteme oficiale care se află sub completa jurisdicție a
acestora.
iv. Sistemul de decizie pe baza filmării video este obligatoriu doar pentru anumite competiții ale Federației
Internaționale de Hochei pe Gheață.
v. Sistemul de decizie pe bază de filmare video este obligatoriu doar pentru anumite competiții ale Federației
Internaționale de Hochei pe Gheață.

13

SECTION 1

REGULA 5 - AUTORITĂȚILE ADECVATE ȘI DISCIPLINA
A se vedea Codul Disciplinar al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață
i. “Autoritățile adecvate” fac referire la consiliul de administrație al jocului care are loc. Pe lângă reprezentanții de pe
gheață, fiecare joc din cadrul campionatele și evenimentelor Federației Internaționale de Hochei pe Gheață este
supravegheat de reprezentații denumiți. Acțiunile jucătorilor și personalului echipei care arată o ignorare flagrantă
a regulilor de joc pot fi rezolvate după joc de către autoritățile adecvate.

REGULA 6 - DOPAJ
A se vedea și Regulamentul pentru controlul dopajului al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață și Codul
Disciplinar al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață
i. Apartenența la Federația Internațională de Hochei pe Gheață include acceptarea Codului Mondial Anti - Doping și
cerința că politicile, regulile și programele asociațiilor naționale de membri sunt în conformitate cu codul.

REGULA 7 - TERMINOLOGIE
CATEGORIA DE VÂRSTĂ - Face referire la statutul jucătorului pentru un întreg sezon de hochei (adică un jucător în
categoria de vârstă sub 18 ani pentru un anumit sezon trebuie să respecte tot anul regulile care aparțin categoriei de
sub 18 ani, indiferent de evenimentul sau turneul în cadrul căruia participă).
ATAC / APĂRARE - Divizarea suprafeței de jos în două părți egale, folosind linia centrală roșie ca și punct de mijloc.
Echipa care este mai aproape de propria poartă este în jumătatea de apărare, în timp ce partea din echipă care este cel
mai departe de propria poartă este în jumătatea de atac.
BODICEC - Bodicecul reprezintă contactul unui jucător cu un jucător din echipa adversă, atât timp cât obiectivul este de
a separa oponentul de puc. Orice jucător care are control sau posesie asupra pucului poate fi atacat cu condiția ca:
(a) bodicecul să fie făcut cu șoldurile, corpul sau umărul;
(b) contactul cu oponentul sa fie din față sau lateral și să nu aibă drept țintă zona capului sau gâtului sau partea
inferioară a corpului (sub șold).
Nu există bodicec corect la spate, cap sau partea inferioară a corpului adversarului.
Nu există bodicec corect realizat, în principal, cu partea inferioară a corpului, crosă sau cap.
Nu există bodicec corect asupra portarului.

STRĂPUNGEREA APĂRĂRII - Orice situație de pe durata jocului care întrunește toate aceste criterii: (1) Un atacant se
află în controlul pucului sau într-o poziție evidentă pentru a obține controlul asupra unui puc liber și patinează singur
spre portar; (2) Atacantul nu are niciun oponent între el și poarta opusă pentru a marca; (3) Pucul se află complet în
afara zonei de apărare a atacantului; (4) Atacantul are o oportunitate rezonabilă pentru a marca.
CROSĂ RUPTĂ - O crosă care nu este intactă, are lama sau mânerul rupt sau nu mai este întreagă.
CASCĂ - O mască pentru protecția feței, atașată de casca jucătorului și care acoperă întreaga față.

ANTRENOR - Un antrenor este un reprezentant al echipei care se ocupă de toate deciziile aferente modului în care
echipa joacă, inclusiv strategia de echipă, schimbările jucătorilor și numirea jucătorilor pentru pedeapsă și banca de
pedeapsă - tragerea în caz de pedeapsă. Activitatea de antrenament pe durata jocului (începând cu două ore înainte de
deschiderea confruntării și până la fluierul final al jocului, inclusiv timpul suplimentar și / sau minutele de pedeapsă)
implică orice tip de comunicare, directă și / sau indirectă, prin orice mijloace, cu reprezentanții echipei și reprezentanții
de pe gheață în legătură cu aspectele directe și / sau indirecte ale jocului.

CONTACT COMPETITIV - Contactul competitiv reprezintă contactul corporal dintre doi sau mai mulți jucători care se
află în imediata apropriere a pucului și care încearcă să obțină posesia pucului. Acești jucători au voie, în mod
rezonabil, să împingă și să se sprijine unul de celălalt, cu condiția ca posesia pucului să rămână singurul obiect de
contact.
CONFRUNTARE - Orice incident în care oponenții inițiază contactul fizic într-o manieră nesportivă.
CONTROLUL/POSESIA PUCULUI - Controlul reprezintă posesia prelungită asupra pucului.
- Controlul asupra pucului înseamnă că un jucător în manevrarea crosei cu pucul folosește mâinile sau picioarele
pentru menținerea posesiei pucului. Dacă pucul este atins de un alt jucător sau de echipamentul acestuia, sau
lovește pentru a da gol sau se eliberează în orice mod, se consideră că jucătorul nu mai are control asupra pucului.
- Posesia pucului înseamnă că un jucător controlează pucul cu crosa, direcționează pucul către un coleg de echipă
sau blochează pucul. Orice contact accidental sau deviere către un adversar, poartă sau margini nu reprezintă
posesia. Ultimul jucător care atinge pucul este considerat a fi în posesia acestuia și poate fi atacat cu condiția ca
acest contact să fie legal și să apară pe durata sau imediat după pierderea posesiei asupra pucului.

DEVIERE/DIRECȚIONARE - Un puc deviat este o mișcare accidentală a pucului realizată de corpul unui jucător, de
crosă sau de patine. Un puc direcționat este o mișcare intenționată a pucului realizată de corpul unui jucător, de crosă
sau de patine.
CASCĂ (PORTAR) - Fie o cască a unui jucător cu un grilaj atașat sau protecția pentru față și cap a portarului.
ACȚIUNEA JOCULUI - Jocul în momentul în care este pornit ceasul.
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POARTA - Poarta cuprinde trei stâlpi roșii care reprezintă planul porții - stâlpii și bara. Plasa cuprinde întreaga unitate,
inclusiv cadrul și baza din spatele liniei porții.

LATE HIT - A late hit reprezintă punerea în pericol a jucătorului care nu mai are control sau posesie asupra pucului.
Orice jucător care se află în procesul de abandonare sau pierdere a controlului sau posesiei asupra pucului este supus
unui bodicec atât timp cât cel care atacă se află în imediata apropriere a jucătorului cu pucul. Dacă cel care atacă
trebuie să se miște către jucător și intră în contact în forță, persoana care atacă riscă să transforme bodicecul în atac
întârziat din cauza poziției vulnerabile a adversarului și a gradului de forță a loviturii.

PEDEAPSĂ MINORĂ / MINORĂ DE BANCĂ - O pedeapsă minoră este un penalizare de două minute acordată unui
anumit jucător. O pedeapsă minoră de bancă este tot o penalizare de două minute, acordată echipei fără a identifica un
anumit jucător. Pedepsele minore de bancă pot fi realizate de oricare jucător, indicat de antrenor prin căpitan, care este
pe gheață în momentul fluierului care oprește jocul sau în alt mod specificat de aceste reguli.
REPREZENTANT PE GHEAȚĂ - Fie arbitrul, fie arbitrul de tușă.
JUCĂTORI / JUCĂTORI PE GHEAȚĂ - Jucătorii sunt reprezentanți de oricare membru de echipă (portar, fundaș,
atacant) și jucătorii pe gheață fac referire doar fundași și la atacanți.
ZONA DE JOC - Zona tridimensională a suprafeței de gheață înconjurată de panouri și sticlă de protecție, dar nelimitată
la înălțimea sticlei de protecție și a panourilor.
AUTORITĂȚI - Organismele de conducere și decizie care supraveghează comportamentul jucătorilor și reprezentanților
echipelor pe durata jocului.
ATITUDINE GREȘITĂ - Orice acțiune care ar pune în pericol oponentul.
LOVIREA PUCULUI - Acțiunea de a arunca pucul în direcția porții. Odată ce pucul a fost lovit, orice mișcare continuă a
pucului fără acțiunea echipei care realizează atacul și înainte ca echipa care apară să obțină posesia asupra pucului
este considerată a fi continuarea lovirii.
REPREZENTANTUL ECHIPEI - Orice membru al echipei care nu este îmbrăcat ca un jucător, inclusiv (dar fără a se
limita la) antrenor, antrenorii asistenți, personalul pentru echipament și antrenare, etc.
AVANTAJ TERITORIAL - Orice decizie care mută confruntarea mai aproape de zona de apărare este luată pentru a se
asigura că nu există avantaj teritorial în echipa care atacă.

VULNERABIL - Un jucător este considerat a fi într-o poziție vulnerabilă dacă nu mai are control sau posesie asupra
pucului și nu este conștient de o lovitură iminentă sau dacă nu este pregătit pentru lovitură.
Bodicecul față de un adversar care este vulnerabil este considerat a fi greșit chiar dacă bodicecul ar fi legal față de un
adversar care nu se află în poziție vulnerabilă.
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SECȚIUNEA 2 - PATINOAR
PREZENTARE GENERALĂ - Hocheiul pe gheață se joacă pe o bucată de gheață îngrădită cu marcajele
specifice regulilor de joc. Patinoarul poate fi sigur pentru jucători și realizat în așa fel încât se ia în considerare
și siguranța spectatorilor. Singurele marcaje permise pe oricare parte din patinoar sunt cele subliniate în
aceste reguli sau în directivele de marketing ale Federației Internațional de Hochei pe Gheață. Orice deviere de
la aceste cerințe pentru orice competiție a Federației Internaționale de Hochei pe Gheață necesită aprobarea
Federației. Pentru directivele legate de teren și cerințele pentru facilități, consultați manualele relevante.

REGULA 8 - SUPRAFAȚA DE GHEAȚĂ / POTRIVTĂ PENTRU JOC
i. Hocheiul pe gheață trebuie jucat pe o suprafață de gheață albă, cunoscută ca și patinoar. Trebuie să fie de
calitatea considerată a fi potrivită pentru joc de către reprezentanții de pe gheață responsabili cu jocul.
ii. Întreaga suprafața de gheață trebuie pregătită cu apă și chimicale de calitate și trebuie înghețată fie printr-un
sistem sigur de înghețare pentru a asigura temperatura stabilă și densitatea, fie prin cauze naturale.
iii. Dacă, înainte sau pe durata jocului, orice parte din gheață sau patinoar este afectată, reprezentanții de pe gheață
vor opri imediat jocul și vor asigura reparațiile necesare înainte de reluarea jocului.
iv. Dacă reparațiile întârzie jocul în modul necorespunzător, arbitrul are opțiunea de a trimite echipele la vestiare până
în momentul în care patinoarul este considerat a fi potrivit pentru joc. Dacă problema nu poate fi rezolvată într-o
perioadă scurtă de timp sau dacă oricare din părțile gheții sau patinoarului are o calitate care face ca jocul să fie
periculos, arbitrul are dreptul de a amâna jocul până în momentul în care gheață sau patinoarul sunt potrivite
pentru joc.
v. Dacă întârzierea are loc în ultimele zece minute ale unei reprize, arbitrul are opțiunea de a trimite echipele la
vestiare pentru a începe pauza imediat. Restul reprizei va fi jucată după finalizarea reparațiilor și după terminarea
perioadei complete pentru pauză. În momentul în care se reia jocul, echipele vor apăra aceeași poartă ca înainte
ca jocul să fie amânat și la finalul reprizei vor schimba porțile și vor începe să joace repriza următoare fără
întârziere.
vi. Dacă zona de joc este afectată de ceață sau altfel de tip de aer opac, arbitrul nu va permite continuarea jocului
până ce aerul nu este curățat pentru care jucătorii și fanii să se bucure de un mediu sigur.
REGULA 9 - BĂNCILE JUCĂTORILOR
i. Deși băncile jucătorilor nu sunt parte din suprafața de gheață, sunt considerate a fi parte din patinoar și sunt
supuse regulilor pentru suprafața de gheață.

ii.
iii.

Singurele persoane care au voie pe sau la băncile jucătorilor sunt jucătorii îmbrăcați și nu mai mult de opt
reprezentanți ai echipei.
Ambele bănci ale jucătorilor trebuie să aibă aceleași dimensiuni și aceeași calitate, neoferind avantaje echipelor, în
niciun fel.
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iv. Banca fiecărui echipei trebuie să înceapă de la 2.0 metri (6' 6 %") de la linia roșie din centru și să fie lată de 10
metri (32' 9 %") și înaltă de 1.5 metri (5').
v. Fiecare bancă trebuie să aibă două uși, una la fiecare capăt.
vi. Fiecare trebuie să fie localizată pe aceeași parte a patinoarului, opus față de banca de pedeapsă și de cea a
persoanei care ține scorul.
vii. Echipele trebuie să folosească aceeași bancă pe durata jocului.
viii. Băncile jucătorilor trebuie să fie încadrate pe toate cele trei părți față de spectatori, singura parte deschisă trebuie
să fie cea cu acces direct către gheață pentru jucători.
ix. Gazda are dreptul să își aleagă banca.
REGULA 10 - BANCA DE PEDEAPSĂ
i. O bancă de pedeapsă, una pentru fiecare echipă, trebuie situată pe fiecare parte a bănci pentru persoana care ține
scorul și pe partea cealaltă a băncilor respectivilor jucători. Fiecare bancă trebuie să aibă aceeași dimensiune și
calitate, pentru a nu oferi avantaje echipei, în niciun fel.
ii. Echipele trebuie să folosească banca de pedeapsă opusă băncii jucătorilor lor și trebuie să folosească aceeași
bancă de pedeapsă pe durata jocului.
iii. Fiecare bancă de pedeapsă trebuie să aibă o ușă pentru atât pentru intrare, cât și pentru ieșire și trebuie să fie
operată doar de însoțitorul de la banca de pedeapsă.
iv. Doar însoțitorul, jucătorii penalizați și reprezentanții jocului au permis accesul în banca de pedeapsă.
v. Ambele bănci de pedeapsă trebuie să fie situate în zone neutre.
REGULA 11 - OBIECTE PE GHEAȚĂ
i. Suprafața gheții este destinată doar jucătorilor și reprezentanților de pe gheață. Orice obiecte de pe gheață care nu
au legătură directă cu aceștia sau echipamentul acestora sau puc sunt strict interzise. Orice daune aduse
facilităților de joc, prin orice metode, au drept rezultate oprirea imediată a jocului. Jocul nu va reluat până ce
gheața nu este curățată de aceste obiecte și zona de joc este pregătită.

REGULA 12 - DIMENSIUNILE STANDARD ALE PATINOARULUI
i. Pentru competițiile importante ale Federației, dimensiunile recomandate ale patinoarului sunt de 60 de metri (197')
lungime și 25 - 30 de metri lățime (82'- 98' 5").
ii. Colțurile patinoarului trebuie să fie rotunjite sub formă de arc de cerc cu o rază între 7.0 și 8.5 metri (23' -28').
iii. În țările în care standardele stabilite în Regulile 12-i și 12-ii nu sunt posibile, sunt permise alte dimensiuni atât timp
cât sunt aprobate de Federație înainte de competiție sau de joc.
iv. Pentru turneele din Campionatul Mondial, dimensiunile oficiale trebuie să fie de 60 de metri lungime (197') și 30
metri (98' 5") lățime.
v. Înălțimea minimă de la suprafața de joc la orice obiecte deasupra acesteia trebuie să fie de 7 metri (23').

REGULA 13 - MARGINILE PATINOARULUI
i. Patinoarul trebuie să fie înconjurat de panouri care sunt realizate din bucăți de lemn sau plastic și vopsite cu alb.
ii. Spațiul dintre panourile care cuprind placajele nu trebuie să fie mai mare de 3 mm (Vs").
iii. Panourile trebuie construite în așa fel încât suprafața dinspre gheață să fie netedă și fără obstrucții care pot
provoca rănirea jucătorilor sau pot modifica, în mod artificial, direcția pucului.
iv. Înălțimea panourilor trebuie să fie de 107 cm (42") de la suprafața gheții.
v. În partea de jos a panourilor trebuie să se află o placă de protecție galbenă care înconjoară întreaga circumferință
a panourilor de pe gheață. Trebuie să fie de 15 - 25 cm (6" - 10") înălțime.
vi. Atașat de partea de sus a panourilor trebuie să se afle o mantinelă albastră care înconjoară întreaga circumferință
a panourilor și marchează zona în care se termină panourile și începe sticla de protecție. Mantinela trebuie să fie
de
110
cm
(43
W) de la
podeaua
de beton
de
sub
gheață.

Toate măsurătorile sunt în cm

REGULA 14 - STICLA DE PROTECȚIE
i. Ferestrele de Plexiglas sau material acrilic similar care sunt de 12 mm - 15 mm (%"- %") grosime, transparente și
de durabilitate ridicată trebuie introduse și atașate de partea de sus a panourilor. Sticla de protecție trebuie să fie
aliniată folosind stâlpi de susținere care permit secțiunilor să fie flexibile. Aceasta este o componentă obligatorie a
pentru competițiile Federației.
ii. Sticla de protecție trebuie să fie de 2.4 metri (7' 10 IT") înălțime în spatele porților și trebuie extinsă până la cel
puțin 4.0 metri (13' 1 IT") de la linia porții către linia albastră. Sticla de protecție trebuie să fie de 1.8 metri (5' 11")
înălțime pe părți, cu excepția locului din fața băncilor jucătorilor.
iii. Sticla de protecție nu este permisă în fața băncilor jucătorilor, dar trebuie să existe sticlă de protecție cu înălțimea
similară cu cea de la 14-ii în spatele și de-a lungul băncilor jucătorilor și băncilor de pedeapsă. În cazul în care
sticla de protecție deviază de la panouri, trebuie să existe un strat de protecție care prelungește înălțimea
completă a sticlei de protecție.
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iv. Sticla de protecție și dispozitivele de prindere folosite pentru fixarea panourilor pe poziție trebuie instalate pe partea
opusă suprafeței de joc.
v. Golurile dintre panourile sticlei de protecție nu trebuie să aibă mai mult de 5 mm (3/ie").
vi. Nu sunt permise deschideri sau găuri pe circumferința sticlei de protecție cu excepția unei găuri rotunde de 10 cm
(4") lățime în fața băncii persoanei care ține scorul.
vii. Sticla de protecție trebuie instalată în așa fel încât o bucată să poată fi înlocuită fără compromiterea integrității
celorlalte.
REGULA 15 - PLASA DE PROTECȚIE
i. Plasa de protecție de înălțime potrivită este obligatorie pentru competițiile Federație. Trebuie să fie suspendată
deasupra capătului sticlei de protecție în spatele porților și trebuie extinsă în jurul patinoarului, cel puțin în locul în
care linia porția întâlnește panourile.

REGULA 16 - UȘI
i. Toate ușile care permit accesul la suprafața de gheață trebuie să se deschidă în interior, către zona spectatorilor.
ii. Golurile dintre uși și panouri nu trebuie să fie de mai mult de 5 mm (W).
REGULA 17 - MARCAJELE SUPRAFEȚEI DE GHEAȚĂ / ZONE
i. Suprafața de gheață trebuie împărțită pe lung prin cinci linii marcate pe suprafața de gheață, extinzându-se complet
și continuând vertical de la panouri până la mantinelă: linia porții, linia albastră, linia roșie de centru, linia albastră,
linia porții.
ii. Cele trei linii de mijloc marchează trei zone ale patinoarului și sunt numite zona de apărare, zona neutră și zona de
atac. Zonele vor fi stabilitate după cum urmează: de la linia porții la linia albastră, de la linia albastră la linia
albastră, de la linia albastră la linia porții, fiind măsurate de la mijlocul fiecărei linii.
iii. Linia roșie centrală împarte lungimea patinoarului egal. Trebuie să fie de 30 de cm (12") lățime și se extinde până
la înălțimea completă de la panouri la mantinelă. În cazul publicității permise pe panouri, liniile trebuie marcate cel
puțin pe placa de protecție.
iv. Cele două linii ale porților trebuie să fie marcate 4.0 metri (13' 1 %") de la secțiunile de mijloc și plane ale panourilor
finale (adică nu secțiunile curbate) până la ambele capete ale patinoarului și trebuie să fie de 5 cm (2") lățime.
v. Liniile albastre trebuie să fie de 22.86 metri (75') de la secțiunile plane și de mijloc ale panourile finale până la
ambele capete ale patinoarului și trebuie să fie de 30 de cm (12") lățime. Acestea trebuie să se extindă până la
placa de protecție și pe panouri. În cazul publicității permise pe panouri, liniile trebuie marcate, cel puțin, pe placa
de protecție.

vi. Distanțele sunt astfel încât grosimea completă a liniilor să fie inclusă în toate măsurătorile.
vii. Pentru patinoarele deschise, liniile albastre și linia roșie de centru sunt de 30 cm (12") lățime, dar sunt create cu
două linii de 5 cm lățime.
REGULA 18 - MARCAJELE SUPRAFEȚEI DE GHEAȚĂ / CERCURILE DE CONFRUNTARE ȘI LOCURILE

Team A

Trebuie să existe nouă locuri de confruntare pe gheață. Există doar locuri în care reprezentanții pe gheață pot
arunca pucul pentru a începe jocul.
ii. Toate locurile de confruntare trebuie să fie roșii, cu excepția celui din centrul gheții care trebuie să fie albastru.
iii. Un loc circular cu diametrul de 30 cm (12") trebuie să fie marcat exact în centrul suprafeței de gheață. Cu acest loc
ca și centru, cercul cu o rază de 4.5 metri (14' 9 14") trebuie marcat cu o linie albastră de 5 cm (2") lățime. Acesta
reprezintă
cercul
de
confruntare din centru.
90 45 90
iv. Trebuie marcat un total de 4
locuri de confruntare cu
diametrul de 60 cm (24") în
zona neutră.
Trebuie să existe două locuri
de 1.5 metri (5') de la fiecare
linie albastră. Aceste locuri de
confruntare trebuie să fie la
aceeași distanță de o linie
dreaptă
imaginară
care
pornește din centrul ambelor
linii ale porții ca și loc de
confruntare al zonei finale.
v. Un total de patru locuri de
confruntare cu diametrul de 60 cm (24") și cercuri roșii de 5 cm (2") lățime cu o rază de 4.5 metri (14' 9 14") de la
centrul locului de confruntare către exteriorul liniei cercului trebuie marcate pe gheață în ambele zone finale și pe
ambele părți ale fiecărei porți. Pe fiecare parte a locurile de confruntare ale zonei finale trebuie marca un ”L” dublu.

SECTION 2

i.
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vi. Locația locurile de confruntare din zonele finale trebuie fixată de-a lungul unei linii de 6 metri (19' 8 1/2") de la
fiecare linie a porții. Paralel cu aceasta, sunt marcate două puncte de 7 metri (23') pe ambele părți ale liniei drepte
desenate de la centrul unei linii a porții la cealaltă. Fiecare punct va fi centrul locul final de confruntare.
vii. Distanțele sunt astfel încât grosimea liniilor să fie inclusă în toate măsurătorile (cu excepția celor notate în alt mod).
REGULA 19 - MARCAJELE SUPRAFEȚEI DE GHEAȚĂ / TUȘA

All measurements in cm

i.
ii.

Există trei tușe pe gheață: una pentru fiecare portar în fața plasei porții și una lângă panouri lângă banca persoanei
care ține scorul pentru reprezentanții de pe gheață.
Tușa roșie, a reprezentanților de pe gheață trebuie marcată pe gheață printr-un semicerc de 5 cm (2") lățime cu o
rază de 3.0 metri (9' 10") imediat în fața băncii persoanei care ține scorul. Jucătorii nu au voie în această zonă pe
durata opririi jocului în momentul în care reprezentanții pe gheață se consultă sau raportează reprezentanților care
nu sunt pe gheață.

E

24

Scorekeeper’s Bench

iii. În fața fiecărei plase a porții, zona de tușă trebuie marcată cu linii roșii care au 5 cm lățime (2").
iv. Zona de tușă trebuie vopsită cu albastru deschis, dar în interiorul zonei porții de la linia porții până spatele plasei
porții trebuie să fie alb.
v. Tușa este un spațiu tridimensional și include zona de deasupra marcajelor de pe gheață până în partea superioară
a barei.
vi. Tușa trebuie să fie creată după cum urmează:
1. 30.5 cm (12") de la fiecare stâlp al porții trebuie vopsită o linie perpendicular pe linia porții, care se extinde 137
cm (4' 6") către centrul gheții. Această linie de 30.5 cm include lățimea liniei și lățimea stâlpului și 137 cm
include lățimea liniei porții.
2. Trebuie desenat un semicerc de 183 cm (6') ca rază, folosind centrul liniei porții ca punct de centrul și care
conectează ambele capete ale liniilor care formează lateralele tușei. Această linie de 183 cm începe în spatele
liniei porții și include lățimea liniei tușei.
3. 122 cm (4') din spatele liniei porții de-a lungul fiecărei din cele două linii care formează lateralele tușei, trebuie
desenată o linie de 13 cm (5") lungime perpendicular pe aceste linii, care se prelungește în tușă. Această
distanță de 122 cm nu include lățimea liniei.
4. În total, lățimea tușei trebuie să fie de 244 cm (8'), inclusiv lățimea liniilor.
5. Distanța din spatele liniei porții până la partea superioară a tușei este de 183 cm (6'), inclusiv lățimea ambelor
linii.
vii. Tușa porții este un spațiu tridimensional și include zona de deasupra marcajelor de pe gheață până în partea
superioară a stâlpilor. Zona tușei include tot spațiul evidențiat de linia tușei și se extinde vertical 122 cm (4') până
la nivelul părții superioare a cadrului porții.
244 cm

SECTION 2

183 cm

Toate liniile au 5 cm (2") lățime.
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REGULA 20 - PLASA PORȚII
i. Fiecare patinoar trebuie să aibă două părți, câte una la fiecare capăt al patinoarului.
ii. Plasa porții cuprinde cadrul și plasa.
iii. Partea deschisă a porții trebuie să fie cu fața la centrul gheții.
iv. Fiecare poartă trebuie localizată în centrul liniei porții la fiecare capăt și trebuie instalată în așa fel încât să rămână
staționară pe durata jocului. Pentru competițiile importante ale Federației, sub obligatorii pironii flexibili pentru
poartă care țin cadrul porții pe loc, dar care permit deplasarea plasei porții din sistemul de fixare în cazul unui
contact semnificativ. Găurile pentru pironii porții trebuie localizați exact pe linia porții.
v. Stâlpii porții trebuie să se extindă vertical 1.22 metri (4') deasupra suprafeței gheții și să fie la 1.83 metri (6')
depărtare unul de celălalt (măsurare interioară). Stâlpii porții și barele care formează cadrul tubular din oțel al porții
trebuie să aibă un anumit design cu diametrul de 5 cm (2").
vi. Stâlpii porții și barele trebuie să fie roșii. Toate celelalte părți ale plasei și cadrului trebuie să fie albe.
vii. Stâlpii porții și barele trebuie fie completate de un cadrul alb în interiorul bazei cadrului porții de-a lungul gheții și în
partea superioară, prelungindu-se de la stâlp la stâlp către final și sprijinind plasa, punctul cel mai adânc fiind de
0.60 - 1.12 metri (2'-3'8").
viii. Trebuie atașată o plasă dintr-un fir de nailon alb durabil pe întreaga parte din spate a cadrului porții în așa fel încât
pucul să se prindă în plasa porții după ce a intrat în aceasta și să împiedice pucul să intre în plasa porții în alt mod
în afara de prin față.
ix. Reprezentanții de pe gheață trebuie să verifice plasa înainte de începerea fiecărei reprize de joc. Dacă găsesc
defecte ale plasei, jocul nu poate începe până ce nu sunt realizate reparațiile necesare.
x. Părțile interioare ale suporturilor cadrului alb, altele decât stâlpii și barele porții, trebuie acoperite cu un înveliș alb.
Învelișul cadrului bazei trebuie să înceapă cu nu mai puțin de 10 cm (4") de la stâlpul porții și trebuie să fie atașat
în așa fel încât să nu împiedice pucul să treacă complet de linia porții.
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SECȚIUNEA 3 - ECHIPE ȘI JUCĂTORI

PREZENTARE GENERALĂ - Un joc de hochei are loc între două echipe care joacă sub indicațiile
reprezentanților de pe gheață.
Toate referințele din acest regulament sunt la masculin (el), dar regulile se aplică în mod egal și femeilor care joacă
hochei, cu excepția cazului în care se notează altfel.

REGULA 21 - STRUCTURA ECHIPEI
i. Pentru ca o echipă să joace, aceasta trebuie să aibă pe gheață cel puțin cinci jucători și un portar la începutul
jocului.

REGULA 22 - FORFEIT
i. Dacă ambele echipe se află pe gheață și o echipă refuză să joace din orice motiv, arbitrul va avertiza căpitanul
echipei care refuză că trebuie să înceapă în 30 de secunde. Dacă echipa refuză în continuare să joace, arbitrul va
acorda o pedeapsă minoră de bancă. Dacă există o recurență sau continuare a aceluiași incident, arbitrul va opri
jocul și va raporta incidentul autorităților competente.
ii. Dacă o echipă nu este pe gheață și nu dorește să intre pe gheață pentru a juca în momentul în care arbitrul decide
prin căpitan, manager sau antrenor, arbitrul va permite echipei care refuză să joace nu mai mult de două minute
pentru a relua jocul. Dacă echipă reia jocul în acele două minute, va fi acordată o pedeapsă minoră de bancă.
Dacă echipa refuză să intre pe gheață, arbitrul va opri jocul și va raporta incidentul autorităților competentă.
iii. Echipa care refuză să înceapă jocul, cu numărul prescris de jucători pe gheață va pierde jocul în favoarea
oponentului.
iv. Echipa va pierde jocul în favoarea oponentului dacă nu poate oferi numărul prescris de jucători pe durata jocului
din cauza penalizărilor și rănirilor. Dacă o echipă refuză să participe la loviturile de pedeapsă, oponentul va primi
victoria.

SECTION 3

REGULA 23 - JUCĂTOR NEADMISIBIL ÎN JOC
i. Un jucător trebuie să întrunească criteriile asociației naționale a membrilor și ale Federației înainte să poată juca
într-un joc. Trebuie să întrunească cerințele de naționalitate și vârstă și să se afle pe lista de pre-turneu, preeveniment sau pre-joc, cât și pe fișa de joc.
ii. Factorul determinant pentru admisibilitatea jucătorului în numele acestuia (nu numărul de pe jerseu) fiind
enumerată corect în program.
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iii.

iv.
v.
vi.

Nu va fi permis niciun gol al unei echipe pe durata jocului, dacă unul din jucătorii acestuia este neadmisibil și
arbitrul a fost informat în legătură cu eroare înainte de confruntarea următoare din centrul gheții imediat după gol.
Toate golurile anterioare ale echipei jucătorului neadmisibil vor fi luate în considerare.
Dacă un jucător este penalizat și pe durata penalizării este considerat a fi un jucător neadmisibil, acesta va fi scos
din joc și un jucător numit de antrenor prin căpitan va trebui să îndeplinească restul penalizării.
Dacă un jucător este considerat a fi neadmisibil pe durata jocului, acesta va fi scos din joc imediat fără penalizare.
Toate cazurile cu privire la jucătorul neadmisibil vor fi raportate autorităților competente.

REGULA 24 - ÎMBRĂCAREA JUCĂTORILOR
i. Cu șaizeci de minute înainte de începerea jocului, un reprezentant de la fiecare echipă trebuie să ofere persoanei
care ține scorul o listă (lista de nume și numerele corespunzătoare de pe jerseu pentru jucătorii îmbrăcați), inclusiv
numele căpitanului și căpitanilor alternativ.
ii. În turneele Federației, nu mai târziu cu două minute înainte de începerea jocului, un reprezentant de la fiecare
echipă trebuie să confirme lista, dar jucătorii pot adăuga sau șterge jucătorii până la deschiderea confruntării.
iii. Cu excepția unui al treilea portar, nu sunt permise alte modificări ale listei odată ce jocul a început.
iv. Nu este permis niciun reprezentant pe gheață fără aprobarea unui reprezentant de pe gheață, cu excepția cazului
în care însoțește un jucător rănit.
v. Fiecare echipă poate să îmbrace până la maxim 20 de jucători și doi portari pentru un joc (a se vedea Regula 202
vi - vii pentru excepții).
vi. Toți jucătorii trebuie să aibă câte o crosă și patine și să poarte întregul echipament pentru a fi considerați admisibili
pentru a juca în joc. Echipamentul complet cuprinde crose, patine, echipament de protecție și uniforma echipei.
vii. Tot echipamentul de protecție trebuie purtat în întregime pe sub uniformă, cu excepția mănușilor, căștilor și a
protecțiilor pentru portar.
viii. Niciun jucător nu are voie să se încălzească pe gheață la finalul reprizei sau în momentul oprii jocului.
ix. Doar jucătorii admisibili pot fi enumerați pe listă și pot juca.
x. Jucătorii care sunt înregistrați pentru turneu sau eveniment, dar care nu sunt enumerați pe foaia de joc pot participa
la încălzirea de dinaintea jocului.
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REGULA 25 - PERSONALUL ECHIPEI
i. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin un membru al personalul în spatele băncii pentru a acționa ca și antrenor și
cel puțin un antrenor calificat sau un expert medical pentru a trata jucătorii în caz de rănire.

REGULA 26 - REPREZENTANȚII ECHIPEI ȘI TEHNOLOGIA
i. Reprezentanții echipei care stau pe sau lângă banca jucătorilor pe durata jocului au voie să folosească tehnologii
de tipul radioului pentru contactarea unui reprezentant al altei echipei într-o anumită zona indicată de IIHF.
ii. Alte forme de tehnologie sunt permise doar în scopul antrenării, (adică, etichetare și statistică) și nu pot fi folosite
pentru a încerca influențarea deciziilor reprezentanților de pe gheață în orice fel.
REGULA 27 - JUCĂTORII DE PE GHEAȚĂ PE DURATA JOCULUI
i. Regulile jocului nu permit unei echipe să aibă mai puțin de patru jucători (un portar și cinci jucători sau șase
jucători) pe gheață în orice moment pe durata jocului.
ii. Jucătorii se pot muta liber în orice fel și pot juca în orice poziție doresc pe durata jocului, dar cele șase poziții ale
jocului sunt portar, apărare de stânga, apărare de dreapta, centrul, partea stângă și partea dreaptă.
iii. Este permis un singur portar pe gheață pe durata jocului. Acest portar poate fi scos de pe gheață și înlocuit cu un
jucător. Totuși, acest jucător nu poate juca în baza regulilor pentru portar, în ceea ce privește echipamentul,
blocarea pucului, și contactului fizic cu oponenții.
REGULA 28 - CAPITANUL ȘI CĂPITANII ALTERNATIVI
i. Fiecare echipă trebuie să numească un căpitan și nu mai mult de doi căpitani alternativi dintre jucătorii enumerați
pe listă. O echipă nu poate să nu numească un căpitan prin numirea a trei căpitani alternativi pentru un joc.
ii. O echipă nu poate schimba căpitanul sau căpitanii alternativi pe durata jocului. Dacă un căpitan este eliminat din
joc sau nu poate juca pe durata întregului joc din cauza unei răniri, unul din căpitanii alternativi trebuie să își asume
îndatoririle.
iii. Căpitanul trebuie să poarte litera ”C” și căpitanii alternativi trebuie să poarte litera ”A” în poziție evidentă pe partea
din față a jerseului. Litera trebuie să aibă 8 cm (3 Vs") înălțime și aibă o culoare contrastantă față de culoarea
principală a jerseului.
iv. Doar jucătorii numiți, dacă nu sunt penalizați, pot discuta cu arbitrul în legătură cu interpretarea regulilor pe durata
jocului.
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În cazul în care și căpitanul și căpitanul alternativ sunt pe gheață, doar căpitanul poate vorbi cu arbitrul despre
interpretare.
vi. Dacă nici căpitanul, nici căpitanul alternativ nu se află pe gheață, aceșția nu pot veni de pe banca jucătorilor pentru
a discuta despre orice situație cu arbitrul, cu excepția cazului în care li se solicită acest lucru de către un
reprezentant de pe gheață. Dacă vine de pe bancă neinvitat, acesta va fi transmis înapoi de către arbitru, care îl va
avertiza pe antrenorul principal că o a doua încălcare a reguli va avea drept rezultat o penalizare pentru
comportament greșit.
vii. O plângere cu privire la meritele penalizării nu este o problemă aferentă interpretării regulilor și nu este permisă.
Un jucător care nu este de acord cu o penalizare poate fi supus unei penalizări pentru comportament greșit.
v.
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SECȚIUNEA 4 - ECHIPAMENTUL JUCĂTORILOR

PREZENTARE GENERALĂ - Echipamentul jucătorilor cuprinde crosele, patinele, echipamentul de
protecție și uniformele. Tot echipamentul de protecție - cu excepția mănușilor, căștilor și patinelor trebuie purtat pe sub uniformă. Echipamentul trebuie să respecte standardele de siguranță și poate fi
folosit doar pentru a proteja jucătorii, nu pentru a îmbunătăți capacitatea de joc sau pentru a provoca
rănirea oponentului. Echipamentul complet, inclusiv căștile, trebuie purtate pe durata încălzirii de
dinaintea jocului.

REGULA 29 - ECHIPAMENT PERICULOS
i. Echipamentul ilegal, echipamentul care nu respectă standardele Federației, și echipamentul considerat
neacceptat pentru joc va fi clasificat ca echipament periculos și jucătorii care poartă acest echipament
sunt supuși penalizărilor indicate în Regula 128.
ii. Arbitrul poate solicita măsurarea crosei jucătorului sau protecției portarului. Dacă decide că nu sunt
conforme cu standardele Federației din regulile stabilite în prezenta, acestea vor fi considerate
echipament periculos și nu pot fi folosite pe durata jocului până ce nu sunt ajustate în conformitate cu
regulile.
iii. Un jucător care folosește echipament periculos va fi eliminat din jos și echipa va primi un avertisment de la
arbitru.
iv. Echipamentul periculos include purtarea unui vizor într-un mod în care poate provoca rănirea unui
oponent, purtarea echipamentului neaprobat, folosind patine sau crosă ilegale sau periculoase, fără a
purta echipamentul pe sub uniformă (cu excepția mănușilor, căștii și protecției portarului) și tăierea palmei
de la una sau ambele mănuși.

REGULA 31 - PROTECȚIE FACILĂ & PROTECȚIE PENTRU GURĂ
A se vedea Regulamentele sportive ale Federației
i. Există trei tipuri admisibile de protecție care pot fi atașate de partea
din față a căștii jucătorului: grilaj, vizor și vizor complet.
ii. Vizorul este atașat de cască și trebuie tras în jos pentru a acoperi
ochii și nasul în întregime. Trebuie fixat de cască pe părți astfel
încât să nu se desprindă.
iii. Asociațiile naționale de membri care participă în campionatele
Federației trebuie să se asigure că jucătorii lor sunt echipați cu
cască fabricată special pentru hochei pe gheață și că, după caz,
casca are și un vizor atașat.
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REGULA 30 - COTIERE
i. Cotierele trebuie să aibă un înveliș exterior de protecție din cauciuc sau un material similar cu o grosime
de până la 1.27 cm (%").

iv. Jucătorii de sex masculin născuți după data de 31 decembrie 1974 trebuie să poarte, minim, un vizor.
v. Toți jucătorii de sex feminin trebuie să poarte o cască cu grilaj sau vizor complet.
vi. Toți jucătorii din aceeași categorie de vârstă, sub 18 ani, trebuie să poarte o cască în așa el încât pucul
sau lama crosei să nu o penetreze.
vii. Jucătorii nu pot purta vizor colorat sau fumuriu.
viii. Jucătorul al cărui vizor sau grilaj se rupe pe durata jocului trebuie să iasă imediat de pe gheață.
ix. Toți jucătorii din categoria de vârstă sub 20 de ani trebuie să poarte o protecție pentru gură.

Vizor

Vizor complet

Grilaj

REGULA 32 - MATERIAL FLUORESCENT
i. Nu este permis materialul fluorescent pe nicio parte a echipamentului, îmbrăcăminte sau uniforme.

REGULA 33 - MĂNUȘI
i. Mănușile unui jucător trebuie să acopere mâna și încheietura și să aibă modelul corect.
ii. Spatele mănușilor trebuie să fie dintr-un material moale și să nu aibă alte materiale sau obiect decât
căptușeală cusută de ele.
iii. Mănușile trebuie să fie întregi și nu pot fi modificate pentru a câștiga avantaj (adică, tăierea palmelor)
REGULA 34 - CASCĂ
i. Pe durata încălzirii dinainte de joc și pe durata jocului (timp regulament, timp suplimentare și lovituri de
pedeapsă), jucătorii trebuie să poarte o cască atestată fabricată pentru hochei pe gheață cu bretea sub
bărbie, fixată în mod corect.
ii. Dacă un jucător nu poartă casca pe durata încălzirii într-o competiție a Federației, arbitrul de rezervă va
raporta încălcarea regulilor autorităților competente. În competițiile naționale, procedura trebuie să urmeze
regulile asociațiilor naționale.
iii. Jucătorii trebuie să poarte casca astfel încât marginea inferioară a borului să nu fie la mai mult de două
degete distanță de sprâncene. În plus, trebuie să fie destul spațiu între bretea și bărbie pentru a introduce
un deget.
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iv. În cazul în care casca jucătorului cade pe durata jocului, acesta trebuie să meargă direct pe banca
jucătorilor. Nu poate atinge pucul sau participa la joc și nu poate să o pună la loc în timp ce se află pe
gheață dacă nu participă la joc.
v. Un jucător nu poate scoate, în mod deliberat, casca unui oponent doar pentru a-l forța să meargă pe bancă
sau pentru a-l elimina din joc.
vi. Căștile jucătorilor nu pot avea un model sau un scris pe acestea, cu excepția numărului corespunzător de
pe jerseu sau în scopul publicității autorizate în mod oficial.
vii. Jucătorii trebuie să poarte căștile în timp ce stau pe bancă sau în banca de pedeapsă, cu excepția cazului
în care casca este curățată sau reparată.
SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă breteaua de pe bărbie a căștii jucătorului se desface pe durata jocului, dar casca
rămâne pe cap, acesta poate continua să participe la joc până la următoarea oprire a jocului sau până
părăsește gheața.

REGULA 35 - PROTECȚIE PENTRU GÂT / JUCĂTOR
A se vedea Regulamentul sportiv al Federației
i. Toți jucătorii care au 18 ani sau mai puțin, indiferent de eveniment sau turneul la care participă, trebuie să
poarte o protecție pentru gât.

REGULA 36 - PROTECȚIE PENTRU TIBIE
i. Protecția pentru tibie a jucătorilor trebuie să fie de dimensiunea care permite introducerea acestora în șosete.
Nu sunt permise adăugiri la protecțiile pentru tibie.

SECTION 4

REGULA 37 - PATINE/JUCĂTOR
i. Patinele trebuie să cuprindă doar patru părți: cizmă, lamă, suport
pentru lamă și șirete.
ii. Cizma trebuie să se potrivească piciorului jucătorului și să nu fie mai
mare sau să aibă alte atașamente.
iii. Lama trebuie să fie netedă din față până în spate și securizată în
suportul pentru lamă.
iv. Partea din față și partea din spate a lamei trebuie să fie acoperită de
suportul lamei, astfel încât nicio parte din capete să nu iasă în afară.
Lama nu trebuie să se extindă în fața degetelor sau în spatele
călcâiului.
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v.

Nu este permis niciun atașament sau un alt dispozitiv care poate ajuta la viteza jucătorului sau
capacitatea acestuia de a patina.
vi. Șireturile pot avea o culoare non-fluorescentă și pot fi legate în orice fel, dar nu trebuie să fie atât de lungi
pentru a atinge gheața.
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REGULA 38 - CROSĂ / JUCĂTOR
i. Crosele trebuie realizate din materiale aprobate de Federație. Acestea nu trebuie să aibă proiecții și toate
marginile trebuie să fie tăiate oblic.
ii. Curbura lamei crosei nu trebuie să depășească 1.5 cm (W). Curba este determinată prin realizarea unei
linii perpendiculare măsurate de la linia dreaptă desenată din orice punct al colțului până la capătul lamei.
iii. Lama unei crose poate avea o singură curbă și crosa poate avea o singură lamă. Orice curbură dublă a
lamei, așa cum este măsurată de un aparat va face crosa ilegală.
iv. Mânerul crosei de susul în josul crosei trebuie să fie drept.
v. Capătul crosei trebuie să fie acoperit de formă de protecție. În cazul în care capacul din partea superioară
a crosei (adică, metal sau carbon) au fost îndepărtate sau au picat, crosa va fi considerată echipament
periculos.
vi. Este interzisă introducerea materialului în mânerul tubular al crosei pentru a modifica greutatea sau
scopul.
vii. Poate fi folosită bandă adezivă, non-fluorescentă de orice culoare pentru a fi înfășurată în jurul crosei.
Crosele pictate fluorescent nu sunt permise.
viii. Este ilegal jocul cu o crosă ruptă. În cazul în care crosa jucătorului se rupe pe durata jocului, acesta
trebuie să o arunce imediat.
ix. Jucătorul nu are voie să folosească crosă portarului.
x. Jucătorul nu are voie să folosească mai multe crose odată.
xi. Este interzis ca un jucător să folosească crosa oponentului, indiferent dacă o ia de pe gheață sau dacă o
apucă din mâna oponentului.
xii. Lungimea maximă a mânerului crosei este
de 163 cm (64") din partea de sus a
mânerului în partea de jos; lățimea
maximă este de 3 cm (1 W); grosimea
maximă este de 2.54 cm (1").
xiii. Lungimea maximă a lamei crosei este 32
cm (12 1/2") de-a lungul părții de jos, de la
călcâi până la degete și trebuie să fie
înaltă de 5-7.62 cm (2"-3").
xiv. Excepțiile de la lungimea crosei vor fi
permise dacă: (1) jucătorul are cel puțin
2.0 metri înălțime (6' 6"); (2) este depusă
o solicitare scrisă la Federație într-un
moment potrivit înainte ca jucătorul să
dorească să folosească crosa; (3)
înălțimea mânerului nu depășește 165.1
cm (65").

REGULA 39 - BANDA PE CROSĂ
i. Este permisă doar banda care este rulată pe crosă pentru acoperirea lamei. Orice bandă adezivă este
ilegală.

SECTION 4

REGULA 40 - UNIFORME/JUCĂTOR
i. Toți jucătorii unei echipe trebuie să fie îmbrăcați uniform în jerseuri, pantaloni, șosete și căști identice.
ii. Toate jerseurile unei echipe trebuie să aibă același model, inclusiv logo pe partea din față, numere pe
mâneci și spate și numele imprimat pe spate.
iii. Jucătorii nu pot modifica uniformele sub nicio formă, indiferent dacă taie o parte din acestea, scriu pe ele
sau le marchează.
iv. Dacă, în opinia arbitrului, culorile uniformelor echipelor sunt atât de similare încât nu există posibilitatea
diferențierii jucătorilor, este responsabilitatea echipei gazdă să își schimbe jerseurile.
v. Culoarea dominantă a uniformei trebuie să acopere aproximativ 80% din jerseu și șosete, excluzând
numele și numerele.
vi. Jerseurile trebuie să fie purtate în afara pantalonilor și, dacă este posibil, să fie fixate de pantaloni cu
curele.
vii. Jerseurile trebuie să urmeze conturul corpului jucătorului și să nu fie excesiv de largi.
viii. Jerseurile nu trebuie să fie mai lungi de pantaloni și mânecile nu trebuie să treacă de degetele mănușilor.
ix. Fiecare jucător trebuie să poarte un număr care are 25 - 30 cm (10"-12") înălțime pe spatele jerseului și 10
cm (4") înălțime pe ambele mâneci. Numerele sunt limitate la numere întregi de la 1 la 99 (fără fracții sau
zecimale).
x. Doi jucători de la o echipă nu pot folosi același număr în același joc.
xi. Jucătorii nu pot schimba numerele de pe jerseu odată ce jocul a început. Aceștia trebuie să poarte
numărul lor pentru tot jocul și în cadrul turneului sau evenimentului.
xii. Singura excepție de la Regula 40 - xi este dacă jerseul jucătorului se pătează de sânge sau se rupe pe
durata jocului. În acel punct, acestuia i se poate spune de către un reprezentant de pe gheață să
părăsească gheață și să se schimbe într-un jerseu indicat cu un alt număr și fără plăcuță pentru nume.
xiii. Un jucător al cărui păr este destul de lung pentru a ascunde numele sau numărul de pe jerseu trebuie să îl
aranjeze într-o coadă sau să îl ascundă sub cască.
xiv. Modelele de tip graffitti, ilustrațiile, desenele sau sloganurile care sunt abuzive sau obscene și care fac
referire la cultură, rasă sau religie nu sunt permise pe uniformă.
xv. În competițiile Federației, fiecare jucător trebuie să poarte numele
acestuia pe partea superioară a spatelui jerseului, imprimat la 10 cm
(4") înălțime, cu litere majuscule și un font aprobat de Federație
înainte de joc sau turneu.
xvi. Toți jucătorii dintr-o echipă trebuie să poarte aceleași numere pe
uniforme și jerseu ca înainte de joc.
xvii. Jucătorii care nu respectă aceste prevederi nu pot participa la joc. Nerespectarea de către jucător a
avertismentelor va avea drept rezultat o penalizare minoră pentru întârzierea jocului.
REGULA 41 - MĂSURAREA ECHIPAMENTULUI JUCĂTORULUI
i. Arbitrul poate solicita măsurarea a două piese din echipament pe durata jocului: crosa jucătorului (la orice
oprire a jocului) sau protecțiile portarului (pe durata primei și celei de-a35doua pauze sau după ce de-a treia
pauză dacă se intră în timpul suplimentar). Dacă decide că nu sunt conforme cu standardele Federației,
vor fi considerate echipament periculos și nu pot fi folosite pe durata jocului până ce nu sunt ajustate în
conformitate cu regulile.
ii. Niciun gol nu poate fi refuzat drept consecință a echipamentului ilegal.
iii. Căpitanul sau căpitanul alternativ al echipei este singurul jucător care poate face o plângere la arbitru
împotriva dimensiunii specifice a echipamentului oponentului. Poate face acest lucru la orice oprire a
jocului sau pe gheață înainte de începerea pauzei.
iv. Arbitrul va face măsurătorile necesare. Dacă plângerea nu este valabilă, echipa care solicită măsurătorile
va primi o penalizare. Dacă plângerea este susținută, jucătorul va primi o penalizare și echipamentul ilegal
va fi înapoiat de către arbitru.
v. Solicitarea este limitată la o măsurătoare și o echipă la orice oprire a jocului, dar căpitanul poate face toate
cererile pentru măsurări pe care le dorește pe durata jocului.
vi. Jucătorul al cărei crose va fi măsurată trebuie să țină crosa în momentul solicitării. Poate fi pe bancă sau
pe gheață, dar arbitrul trebuie să aibă confirmarea vizuală că crosa în discuție îi aparține jucătorului.
vii. Dacă o crosă este considerată ilegală, jucătorul trebuie să fie penalizat imediat și un coleg îi poate aduce o
altă crosă. Arbitrul va înapoia crosa ilegală echipei și dacă echipa modifică crosa la dimensiunile legale,

aceasta poate fi folosită din nou. Drept consecință, aceasta poate fi măsurată din nou.
viii. Dacă arbitrul nu poate folosi aparatul de măsurat pentru curbură, din orice motiv, crosa va fi considerată
ilegală și va fi eliminată din joc. Totuși, nu va fi acordată nicio penalizare pentru nicio echipă.
ix. Crosa unui jucător sau a unui portar poate fi măsurată în orice moment din timpul suplimentar sau de
lovituri de pedeapsă sau în orice moment de la începutul jocului până la final.
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SITUAȚIE DE JOC 1: Unui jucător care a intrat sau a ieșit din boxa de pedeapsă în care a trebuit să stea
pentru o penalizare i se poate măsura crosa pentru legalitate.

SECTION 4

REGULA 42 - MĂSURAREA CROSEI JUCĂTORULUI / PEDEAPSĂ
i. Un căpitan poate solicita măsurarea crosei pe durata perioadei de pedeapsă.
ii. Dacă măsurarea este solicitată înainte ca un jucător să efectueze pedeapsa și crosa este legală, echipa
solicitantă va primi o penalizare și jucătorul de la acea echipă trebuie să meargă în boxa de pedeapsă.
Acesta nu va putea participa la lovitura de pedeapsă din acel punct înainte. Jucătorul al cărei crose a fost
măsurată poate efectua pedeapsa.
iii. Dacă măsurarea de la Regula 42-ii dovedește că crosa este ilegală, jucătorul care urma să efectueze
pedeapsa trebuie să meargă în boxa de pedeapsă și acesta nu va putea participa la lovitura de pedeapsă
din acel moment înainte. Un alt jucător va fi denumit pentru a efectua pedeapsa.
iv. Căpitanii poate solicita măsurarea crosei între oricare dintre loviturile de pedeapsă, dar nu este permisă
mai mult de o ”oprire” (adică, timpul dintre trageri).
v. Dacă măsurarea apare după ce un jucător a efectuat pedeapsa, vor intra în vigoare Regulile 42-ii și 42-iii.
Dacă jucătorul înscrie cu ceea ce se denumește a fi crosă ilegală, golul este luat în considerare.
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SECȚIUNEA 5 - REGULI DE JOC/GENERAL
PREZENTARE GENERALĂ - Regulile formează baza pentru jocul de hochei și trebuie să fie respectate
întotdeauna. Deoarece au fost depuse toate eforturile pentru a evidenția toate infracțiunile de pe
gheață, reprezentanții de pe gheață au dreptul de a acorda penalizări pentru alte încălcări care sunt
contrare spiritului de fair play și integrității sportului în conformitate cu acest regulament, dar care nu
sunt stabilite, în mod necesar, în regulile de mai jos.

REGULA 43 - CUM SE JOACĂ
i. Un joc cuprinde trei reprize de 20 de minute, plus timp suplimentar și perioadă pentru lovituri de pedeapsă,
dacă este cazul.
ii. Două echipe concurează pentru a înscrie cele mai multe goluri. Echipa care înscrie cele mai multe goluri
este declarată câștigătoare.
iii. Pentru a înscrie un gol, echipa trebuie să bage pucul, în mod legal, în poarta oponentului (pentru excepții
consultați Regulile 179 și 180 re; Goluri acordate).
iv. Jucătorii controlează pucul cu crosa și avansează pe gheață prin pase, tragere și patinaj.
v. Bodicecul este un element integrant al jocului. Este cea mai obișnuită metodă de a obține controlul asupra
pucului. Pentru ca un bodicec să fie legal, trebuie să întrunească o serie de criterii specificate de aceste
reguli.
vi. Jucătorii și reprezentanții echipei care încalcă regulile sunt pedepsiți de reprezentanții de pe gheață sau, în
cazuri mai grave, de autoritățile competente.
REGULA 44 - DURATA JOCULUI
A se vedea Regulamentul sportiv al Federației
i. Timpul regulamentar cuprinde trei reprize de 20 de minute de joc, pauză.
ii. Reprizele sunt separate prin pauză de 15 minute.
iii. Echipele schimbă terenurile la începutul fiecărei reprize.
iv. Gheața trebuie nivelată înainte de începutul fiecărei reprize (cu excepția perioadelor de timp suplimentar
de 5 și 10 minute).
v. Timpul suplimentar urmează cea de-a trei repriză în momentul în care scorul este strâns după 60 de
minute de timp regulamentar și poate cuprinde reprize de 5 minute, 10 minute sau 20 de minute. În fiecare
caz, aceste reprize sunt jucate în modul de ”următorul gol câștigă”. Loviturile de pedeapsă cuprind un
număr specific de trageri pe echipă, urmat de o tragere de tip ”următorul gol câștigă” dacă scorul rămâne
strâns după această perioadă.
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REGULA 45 - TABELĂ DE MARCAJ
i. Tabela de marcaj măsoară timpul jocului și începe de la cât durează o repriză (20 minute, 10 minute sau 5
minute) până la 0:00.
ii. Tabela de marcaj este activată prin punerea în joc a pucului de către reprezentantul de pe gheață și este
oprită în momentul fluierului unui reprezentant de pe gheață.
iii. Reprezentanții de pe gheață pot consulta imaginile video în cazul în care timpul suplimentar se scurge de
pe tabela de marcaj - după un început fals sau din cauza reacției încete a persoanei care ține scorul la un
fluier - și pot face ajustările necesare.
REGULA 46 - FLUIER
i. În momentul în care reprezentantul de pe gheață fluieră pentru a opri jocul, jucătorii trebuie să înceteze
contactul cu oponenții și să abandoneze pucul.
ii. Dacă acțiunea jocului se află în progres, jocul continuă până ce un reprezentant fluieră pentru a opri jocul.
REGULA 47 - PUCUL
i. Pucul trebuie să fie, în principal, negru și să fie fabricat din cauciuc vulcanizat sau alt material aprobat de
Federație.
ii. Pucul trebuie să aibă un diametru de 7.62 cm (3") și o grosime de 2.54 cm (1").
iii. Pucul trebuie să cântărească 156-170 grame (5.5- 6.0 uncie).
iv. Logo-ul, marca comercială și publicitatea tipărită pe puc nu trebuie să depășească diametrul de 4.5 cm (1
%") în fiecare parte a pucului. Tipărirea poate să apară pe ambele părți ale pucului.

2.54 cm

<-

7.62 cm

SECTION 5

REGULA 48 - ÎNCĂLZIREA
i. Contactul fizic dintre jucătorii din echipele adverse nu este permis pe
durata încălzirii și jucătorii nu pot patina peste linia roșie centrală pe
durata acestei perioade. Arbitrul de rezervă care supraveghează
încălzirea se va ocupa de încălcarea acestor reguli.
ii. Orice încălcare a regulilor jocului care apare pe durata încălzirii nu
pot fi puse în vigoare de către reprezentanții de pe gheață deoarece
nu se află pe gheață pentru a fi martori la încălcare, dar acestea pot
fi evaluate după joc de către autoritățile competente.
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REGULA 49 - PUCUL ÎN JOC
i. Acțiunea jocului va fi oprită imediat dacă pucul nu este întreg (adică, fragmentat sau rupt).
ii. Dacă pucul, altul decât cel legal, apare pe gheață pe durata jocului, acțiunea jocului nu va fi oprită până nu se
schimbă posesia sau dacă pucul ilegal este jucat în mod eronat în locul pucului jocului.
iii. Pucul trebuie păstrat întotdeauna în mișcare sau jucat. Dacă una sau ambele echipe refuză să joace pucul,
reprezentanții de pe gheață vor opri jocul și următorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care
pucul s-a aflat în momentul în care jocul s-a oprit.
SITUAȚIA DE JOC 1: Echipa A are mai puțini jucători din cauza penalizărilor. Dacă Echipa B primește o pedeapsă
(întârziată), dar Echipa A refuză în mod intenționat să joace pucul pentru a lăsa timpul să curgă pe penalizare, arbitrul
va opri jocul. Faceoff-ul va avea loc în locul de faceoff de apărare al echipei căreia i s-a acordat penalizarea (Echipa B).

REGULA 50 - SCHIMBAREA TERENURILOR
i. Echipele trebuie să înceapă jocul apărând poarta cea mai apropiată de banca jucătorilor.
ii. Echipele trebuie să schimbe terenurile pentru fiecare repriză regulamentară. Pentru situațiile de timp suplimentar și
lovituri de pedeapsă, consultați Regulamentul sportiv al Federației.
iii. Pentru jocurile în exterior, jocul va fi oprit la 10:00 din a treia repriză astfel încât terenurile să se schimbe. Pentru
mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al Federației.
REGULA 51 - ÎNCEPEREA JOCULUI
i. Acțiunea jocului trebuie să înceapă cu un faceoff efectuat de un reprezentant de pe gheață.
ii. Fiecare repriză începe cu un faceoff în mijlocul terenului. Fiecare alt moment de jocului va începe cu un faceoff
doar în unul din locurile indicate pentru faceoff marcate pe gheață.
REGULA 52 - DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/GENERAL
i. În momentul în care jocul este oprit din orice motiv, care nu este specificat mai jos, faceoff-ul următor va avea loc în
locul de faceoff din cea mai apropiată zonă a locului în care pucul a fost jucat.
ii. Dacă oprirea jocului este realizată din încălcarea a două reguli de către o echipă (adică, offside intenționat), viitorul
faceoff va fi în locul de faceoff care nu oferă echipei care încalcă regulile avantaj teritorial.
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Dacă încălcarea jocului este comisă de ambele echipe, având drept rezultat oprirea jocului (adică, offside
intenționat), viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care pucul a fost situat în momentul
opririi jocului.
iv. În momentul în care oprirea jocului este provocată de un atacant în zona de atac, viitorul faceoff va avea loc în
zona neutră din cel mai apropiat loc de faceoff, cu excepția cazului în care echipa care apără a provocat o
penalizare în același timp.
v. Dacă un jucător ridică pucul destul de sus încât să lovească tabela de marcaj sau orice alt obstacol din centrul
gheții, acțiunea jocului va fi oprită și viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care pucul a
fost ridicat.
iii.

SECTION 5

REGULA 53 - DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/ACORDAREA PENALIZĂRILOR
i. În momentul în care jucătorii sunt penalizați, viitorul faceoff va avea loc în unul din cele două zone de faceoff la
capetele terenului, în partea echipei care va juca cu un număr mai mic de jucători, cu excepția:
1. Cazului în care se acordă o penalizare după marcarea unui gol, următorul faceoff va avea loc în centrul gheții:
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF
2. Cazului în care se acordă o penalizare după începerea sau finalul unei reprize, următorul faceoff va avea loc în
centrul gheții;
3. Cazului în care echipa care apără urmează să fie penalizată și un atacant intră în zona de atac după marginea
exterioară a cercurilor de faceoff pe durata confruntării jucătorului, viitorul faceoff va avea loc în una din cele
două zone de faceoff din afara zonei de atac.
ii. Dacă se acordă o penalizare atacantului pe durata unui faceoff în zona de atac, viitorul faceoff va avea loc în zona
de apărare a echipei care este penalizată.
iii. Dacă unui jucător i se acord o pedeapsă pentru conduită ilegală sau conduită ilegală pe durată jocului, viitorul
faceoff va avea loc în zona de apărare a echipei care este penalizată.
iv. Dacă sunt acordate pedepse ambelor echipe pe durata opririi jocului, dar din diferite motive, faceoff-ul se va afla în
zona de apărare a echipei care a comis-o ultimul fault.
v. În momentul în care ambele echipe suferă pedepse care sunt afișate pe tabela de marcaj, următorul faceoff va
avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din zona în care acțiunea jocului a fost oprită.
SITUAȚIE DE JOC 1: În cazul unei pedepse întârziate, dacă echipa care nu primește pedeapsă face o înlocuire
prematură a portarului la oprirea jocului în zona echipei care nu primește pedeapsa, faceoff-ul va avea loc în unul din
cele două locuri de faceoff din zona echipei care primește pedeapsa.

41

REGULA 54 - DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF /RĂNIRE
i. În momentul în care acțiunea este oprită pentru un jucător rănit, următorul faceoff va avea loc în loculde faceoff
determinat de locația pucului și de echipa care se află în posesia pucului în momentul fluierului.
ii. Dacă echipa jucătorului rănit are posesia pucului în zona de atac, indiferent de locul în care se află jucătorul rănit,
viitorul faceoff va avea loc în unul din locurile de faceoff din afara liniei albastre a zonei de atac.
iii. Dacă echipa jucătorului rănit are posesia pucului într-o zonă neutră, indiferent de locul în care se află jucătorul
rănit, viitorul faceoff va avea loc în unul din locurile de faceoff dintre liniile albastre, cel mai aproape de zona în care
pucul a fost jucat în momentul fluierului.
iv. Dacă echipa jucătorului rănit are posesia pucului în zona de apărare, indiferent de locul în care se află jucătorul
rănit, viitorul faceoff va avea loc în unul din locurile de faceoff din zona de apărare.
v. Dacă un reprezentant de pe gheață este rănit, acțiunea de joc va fi oprită imediat, cu excepția cazului în care există
o oportunitate de înscriere, și viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care pucul se juca în
momentul fluierului.
REGULA 55 - DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/ZONA DE APĂRARE
i. În momentul în care un jucător din echipa de apărare blochează pucul de-a lungul panourilor din zona de apărare,
viitorul faceoff va avea loc în locul de faceoff de la capăt de pe partea în care a avut loc oprirea.
ii. Dacă un atacant trage sau pasează pucul și un fundaș deviază pucul în orice fel în afara zonei neutre, viitorul
faceoff va avea loc în zona neutră în cel mai apropiat loc în care pucul a fost deviat.
iii. Dacă un atacant trage sau pasează pucul și un fundaș deviază pucul în orice fel în afara zonei de apărare,
următorul faceoff va avea loc în zona de faceoff din capătul cel mai apropiat de locul în care pucul a fost deviat.
iv. Dacă echipa care atacă comite un offside intenționat, viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare de pe partea în
care offside-ul a avut loc.
REGULA 56 - DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/LOCUL DIN CENTRUL GHEȚII
i. Faceoff-urile vor avea loc în locul de faceoff din centrul gheții în baza următoarelor circumstanțe:
1. La începutul reprizei;
2. După marcarea unui gol;
3. După o eroare a unui reprezentant de pe gheață la apelul de blocare;
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5. Dacă jucătorii de la ambele echipe blochează pucul de-a lungul panourilor lângă linia roșie centrală;
6. Pentru înlocuirea prematură a portarului după ce echipa atacantă obține posesia pucului în momentul în care
acțiunea jocului este oprită în jumătatea de atac a gheții, dar doar dacă jocul este în spatele liniei roșii centrale.
Dacă jocul este oprit înainte ca pucul să atingă linia roșie centrală, următorul faceoff va avea loc în cel mai
apropiat loc de faceoff din zona în care jocul a fost oprit.
ii. În momentul în care jocul este oprit în zona neutră din orice motiv care nu se atribuie niciunei echipe, viitorul faceoff
va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff dintre liniile albastre. În momentul în care nu este clar care dintre cele
cinci locuri de faceoff din zona neutră este cel mai apropiat, locul care oferă cel mai mare avantaj teritorial echipei
gazdă va fi ales pentru viitorul faceoff.

REGULA 57 - DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/ZONA DE ATAC
i. Dacă un jucător din echipa de atac blochează pucul de-a lungul panourilor din zona de atac într-o încercare clară
de a opri jocul, viitorul faceoff va avea loc în afara liniei albastre din zona de atac de pe partea în care oprirea a
avut loc.
ii. Dacă un jucător din echipa de atac lovește pucul spre sticla de protecție în interiorul liniei albastre de pe zona de
atac fără ca pucul să atingă corpul sau crosa oponentului, viitorul faceoff va avea loc în afara liniei albastre în locul
de faceoff cel mai apropiat de unde pucul a fost lovit.
iii. Dacă jucătorul din echipa de atac lovește pucul spre sticla de protecție în interiorul liniei albastre de pe zona de
atac, dar pucul atinge corpul sau crosa oponentului, viitorul faceoff va avea loc în locul de faceoff din interiorul liniei
albastre de pe partea în care pucul a fost ultima oara atins.
iv. Dacă jucătorul din echipa de atac trage la poartă de oriunde de pe gheață și pucul, fără deviere, lovește orice parte
a cadrului porții și iese din jos, viitorul faceoff va avea loc în zona de atac din cel mai apropiat loc de faceoff din
zona în care pucul a fost lovit.
v. În momentul în care un jucător din echipa de atac marchează un gol printr-o mișcare de lovire sau orice altă
metodă care este consideră ilegală de către un reprezentant de pe gheață sau sistem video, viitorul faceoff va
avea loc în afara liniei albastre a zonei de atac.
vi. În momentul în care pucul intră în poartă ca rezultat al devierii pucului direct dintr-un reprezentant pe gheață,
următorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din care pucul a deviat din acesta.
vii. Dacă un atacant lovește poartă în zona de atac și nu încearcă să evite acest lucru, viitorul faceoff va avea loc în
locul de faceoff din zona neutră, cel mai aproape de zona de atac. Totuși, dacă un atacant este împins în cadrul
porții de către un fundaș, viitorul faceoff va avea loc în locul capătului zonei de atac.
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viii. Există patru cazuri în care este folosit fluierul în interiorul liniei albastre din zona de atac, dar viitorul faceoff va
avea loc în afara liniei albastre:
1. Dacă unul sau mai mulți fundași de pe gheață sau un jucător care vine de pe banca echipei atacante intră în
zona de atac în spatele marginii exterioare a cercului de faceoff din capăt pe durata unei confruntări între
jucători;
2. Dacă un jucător din echipa de atac lovește sau deviază pucul în afara zonei de joc fără ca pucul să atingă
plasa porții sau un jucător din echipa de apărare;
3. Dacă echipa atacantă folosește metoda de joc cu crosa ridicată în interiorul zonei de atac;
4. Dacă un atacant stabilește o poziție în zona porții;
REGULA 58 - PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA FACEOFF-URILOR
i. Reprezentantul de pe gheață trebuie să arunce pucul doar într-unul din cele nouă locuri de faceoff indicate.
ii. Doar un jucător din fiecare echipă poate participa la faceoff.
iii. Doi jucători din cadrul unui faceoff trebuie să se poziționeze unul în fața celuilalt, la o distanță aproximativă de o
lungime de crosă, cu vârful lamei crosei staționar pe partea albă a locului de faceoff. Pentru faceoff-urile din
capete, patinele trebuie poziționate în interiorul marcajelor de pe oricare parte a punctului de faceoff (dublu ”L”) și
jucătorii nu pot călca pe spațiul fiecăruia peste punctul situat la jumătatea punctului cu oricare parte a corpului.
iv. Dacă oricare dintre jucătorii din faceoff au contact cască la cască cu oponentul, acesta va fi eliminat din faceoff.
Dacă arbitrul de linie nu își poate da seama care dintre jucători a cauzat contactul, ambii jucători vor fi eliminați.
v. Reprezentantul de pe gheață poate arunca pucul doar dacă un jucător este pregătit pentru faceoff, cu condiția ca
toți ceilalți jucători care nu sunt implicați în faceoff să fie în joc și pe poziția de pregătiți.
vi. În momentul în care faceoff-ul are loc în zona de apărare de pe gheață, jucătorul din echipa de apărare trebuie să
își așeze crosa pe gheață prima dată, urmat de jucătorul din echipa de atac.
vii. În momentul în care faceoff-ul are loc în locul central de faceoff, jucătorul din echipa oaspete trebuie să așeze
primul pucul pe gheață.
viii. Toți jucătorii care nu iau parte la faceoff trebuie să își pună patinele în afara cercului (este permis contactul cu
linia). Crosa unui jucător poate fi în interiorul cercului cu condiția să nu intre în contact cu corpul sau crosa
oponentului.
ix. Un jucător trebuie să își păstreze patinele pe partea lui a liniilor (este permis contactul cu linia). Crosa unui jucător
poate fi în interiorul zonei dintre două linii paralele, cu condiția să nu există contact cu crosa sau corpul
oponentului.
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Toți jucătorii trebuie să fie pe partea loc de gheață la o distanță potrivită de jucătorii care fac parte din faceoff, între
liniile albastre. Acestea trebuie să rămână staționari și nu pot patina liberi pe durata procedurii de faceoff sau nu
pot influența sau interfera cu procedura de faceoff.
xii. Odată ce toți jucătorii sunt în poziția stabilită pentru faceoff, aceștia nu pot schimba pozițiile.
xi.

REGULA 59 - FACEOFF FALS
i. Dacă unul sau ambii jucătorii care fac parte din faceoff nu își iau poziția corectă imediat după ce li se spune acest
lucru, reprezentantul de pe gheață poate solicita înlocuirea unui sau ambilor jucători pentru faceoff cu colegii de pe
gheață.
ii. După înlocuire, arbitrul de linie va anunța viitorul jucător că o a doua nerespectare a regulilor va avea drept rezultat
o pedeapsă minoră pe bancă pentru întârzierea jocului.
iii. Dacă unul dintre jucători care nu face parte faceoff intră în cercul de faceoff prematur, reprezentantul de pe gheață
va opri faceoff-ul. Jucătorul din echipa de atac care face parte din faceoff trebuie înlocuit.
iv. Dacă unul dintre ceilalți jucători care nu face parte din faceoff intră în cercul de faceoff prematur, și pucul a fost
deja aruncat, jocul se va opri și faceoff-ul va fi reluat, cu excepția cazului în care echipa adversă obține posesia
asupra pucului. Dacă jocul este oprit, jucătorul din echipa de atac va fi înlocuit.
v. Nu este permisă înlocuirea jucătorilor după un faceoff fals până ce faceoff-ul nu a fost executat corect, cu excepția
cazului în care se acordă o pedeapsă care afectează rezistența pe gheață a oricărei echipe.
vi. Dacă un jucător câștiga un faceoff, lovind pucul către un coleg, acțiunea jocului va fi oprită și faceoff-ul va fi reluat.
Jucătorul echipei atacante trebuie înlocuit.
vii. Dacă faceoff-ul este câștigat prin pas cu mână, jocul va fi oprit și faceoff-ul va fi reluat și jucătorul echipei care a
comis pas cu mâna trebuie înlocuit. Dacă un jucător lovește cu mănușa pucul în cadrul faceoff-ului și echipa opusă
obține posesia asupra pucului, jocul va continua. Orice reprezentant de pe gheață va face acest apel.
viii. O echipă care comite o doua încălcare a procedurilor de faceoff în cadrul aceluiași faceoff va primi o pedeapsă
minoră pe bancă.
ix. Nu va fi câștiga un faceoff pe baza lovirii pucului de către un jucător cu o mână în aer imediat după ce a fost
aruncat de un reprezentant de pe gheață.
x. Dacă patina unui jucător care nu face parte din faceoff trece de liniile paralele înainte de aruncarea pucului într-un
faceoff, această faptă este considerată încălcarea unui faceoff.
xi. Orice contact cu un oponent sau crosa acestuia înainte de aruncarea pucului într-un faceoff va fi considerat o
încălcare a faceoff-ului.
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xiii. În cazul în care tabela merge pe durata un faceoff fals, timpul pierdut trebuie adăugat pe ceas înainte ca faceoff-ul
să fie reluat.

REGULA 60 - PAUZE DE TELEVIZIUNE
A se vedea Regulamentul sportiv al Federației
i. Un joc al Federației care este televizat este supus pauzelor de publicitate.

REGULA 61 - TIMEOUT PENTRU ECHIPĂ
i. Fiecare echipă are dreptul la un timeout de 30 de secunde pe durata jocului (60 de minute de timp regulamentar
plus timp suplimentar).
ii. Doar jucătorul indicat de antrenor sau chiar antrenorul poate solicita arbitrului un timeout de echipă pe durata opririi
jocului.
iii. Toți jucătorii de pe gheață pot merge la băncile echipelor pe durata timeout-ului de echipă.
iv. Ambele echipe pot lua perioada de timeout la aceeași oprire a jocului, dar echipa care ia al doilea timeout trebuie
să anunțe arbitrul în legătură cu intențiile acestuia înainte de finalul primului timeout.
v. O echipă nu poate solicita un timeout pe durata loviturilor de pedeapsă, înainte ca repriză să fi început sau după ce
repriza s-a încheiat.
vi. Echipa nu poate solicita timeout după schimbarea jucătorilor.
vii. Echipa nu poate solicita timeout după un faceoff fals.
viii. Echipa nu poate solicita timeout pe durata acțiunii jocului.
REGULA 62 - TIMP SUPLIMENTAR
A se vedea Regulamentul sportiv al Federației.
i. Un joc care trebuie să aibă un câștigător (adică, în care nu este permis un scor strâns) și care are un scor strâns după
timpul regulamentar trebuie prelungit printr-o repriză de timp suplimentar de 5, 10 sau 20 de minute.

REGULA 63 - LOVITURI DE PENALTI
A se vedea Regulile 176 - 178 pentru Procedura loviturilor de penalti
i. Dacă nu se marchează niciun gol în perioada suplimentară, se vor folosi loviturile de pedeapsă pentru a determina
un câștigător.
ii. Înainte de începerea loviturilor de penalti, întreaga secțiune centrală a patinoarului dintre locurile finale de faceoff
va fi aranjată de mașina pentru nivelarea gheții.
iii. Arbitrul va chema cei doi căpitani în zona porții la reprezentanții de pe gheață pentru a da cu banul. Gazda va face
un apel. Câștigătorul are dreptul de a alege dacă echipa lui începe prima sau nu.
iv. Portarii vor apăra la aceeași poartă pe durata timpului suplimentar.
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vi.
vii.

viii.

ix.
x.
xi.

xii.
xiii.
xiv.
xv.

Portarii de la fiecare echipă pot fi schimbați după fiecare lovitură, dar dacă o lovitură trebuie reluată din orice motiv,
jucătorul și portarul trebuie să rămână aceeași cu excepția unui caz de rănire.
Portarii pentru ambele echipe pot rămâne în zona porții pe durata tuturor loviturilor de penalti.
Diferiți jucători de la fiecare echipă pot executa loviturile alternativ (A, B, A, B, etc.). Jucătorii nu trebuie să fie
numiți dinainte și pot fi schimbați în orice moment până în punctul în care arbitrul fluieră pentru a semnala
începutul loviturii.
Pot participa la loviturile de penalti toți jucătorii de la ambele echipe care sunt enumerați pe lista oficială a jocului,
cu excepția: (a) jucătorilor care execută pedepse și care nu au fost finalizate înainte de finalizarea perioadei de
timp suplimenta; (b) jucătorii care primesc pedepse pentru comportament necorespunzător sau pedepse de meci.
Acești jucători trebuie să rămână pe banca de pedeapsă sau în vestiar pe durata loviturilor de penalti.
Echipa cu cele mai multe goluri este declarată câștigătoare. Dacă rezultatul meciului este cunoscut dinaintea
executării tuturor loviturilor, loviturile rămase vor fi abandonate.
Dacă după loviturile de penalti scorul este încă strâns, meciul va continua în formatul ”echipa care marchează
prima câștigă”.
Loviturile de penalti de tipul ”echipa care marchează prima câștigă” vor permite ca un singur jucător de la fiecare
echipă să execute o lovitură până ce se hotărăște câștigătorul. Orice jucător, inclusiv cei care participă în prima
parte a loviturilor de penalti pot executa loviturile până ce se marchează primul gol.
Echipa care execută prima lovitură pe durata loviturilor de penalti pentru primele runde vor lovi a doua oară pentru
viitoarele lovituri de tipul ”echipa care marchează prima câștigă” până în momentul în care se decide câștigătorul.
Dacă, la solicitarea arbitrului, antrenorul nu trimite un jucător pentru a efectua lovitura sau dacă jucătorul refuză,
lovitura va fi declarată ”fără gol” și echipa opusă va executa următoarea lovitură.
Dacă echipa refuză să participe la loviturile de penalti, oponentul va fi declarat câștigător.
Arbitrul poate consulta sistemul video doar dacă există o îndoială cu privire la trecerea pucului de planul liniei porții.
Toate celelalte utilizări ale sistemului video nu se aplică pe durata loviturilor de penalti.

SECTION 5

v.
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SECȚIUNEA 6 - REGULI DE JOC/OPRIREA JOCULUI
PREZENTARE GENERALĂ - Acțiunea jocului începe odată ce pucul este aruncat de un reprezentat de pe
gheață. Se oprește prin fluierul reprezentantului de pe gheață din cauza unei încălcări a uneia dintre regulile
stabilite mai jos sau din cauza unui eveniment prin care nu se poate continua jocului (pucul este în afara zonei
de joc, pucul este blocat, etc.)

REGULA 64 - INTERVENȚIA SPECTATORILOR
i. Orice apariție a intervenției unui spectator trebuie raportată de un reprezentant pe gheață autorităților competente.
ii. În cazul în care sunt aruncate obiecte pe gheață de către spectatori și acțiunea jocului este compromisă,
reprezentanții de pe gheață vor opri jocul și viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff de locul în
care jocul a fost oprit.
iii. În cazul în care un jucător este reținut sau asupra căruia a intervenit un spectator, jocul va fi oprit.
iv. Dacă echipa jucătorului asupra căruia s-a produs intervenția se află în posesia pucului, acțiunea jocului va continua
până are loc schimbarea posesiei.
REGULA 65 - DEGAJAREA INTERZISĂ
i. Dacă un jucător al unei echipe egal în număr sau cu un număr mai mare de jucători lovește pucul în orice fel
(crosă, mănușă, patină, corp) din jumătatea lui de gheață până în spatele liniei porții echipei adverse (dar nu între
stâlpii porții) - inclusiv panouri sau sticlă de protecție - fără ca pucul să fie atins de alt jucător de la echipa din
jumătatea de atac a gheții înainte ca pucul să treacă linia porții (nu între stâlpii porții), va intra în vigoare degajarea.
ii. Există două decizii pe care un arbitru de linie trebuie să le ia în cazul regulilor de degajare interzisă. În primul rând,
acesta trebuie să decidă că lovitura dintr-o parte a terenului jucătorului va trece linia porții în zona de atac (nu între
stâlpii porții). În al doilea rând, acesta trebuie să decidă dacă fundașul sau atacantul va fi primul care atinge pucul.
iii. Această a doua decizie trebuie luată nu mai târziu de momentul în care primul jucător ajunge în locul de faceoff din
capăt, deși decizia poate fi luată mai devreme. Patinele jucătorilor sunt factorul determinant.
iv. Dacă pucul care va fi lovit în așa fel încât să ajungă de-a lungul panourilor și să se glisează către centrul gheții,
arbitrul de linie va decide care jucător va fi primul care atinge pucul. În acest caz, factorul determinant nu este locul
final de faceoff, ci pucul.
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Dacă nu există o ”luptă” pentru puc, devierea nu va fi anunțată până ce fundașul nu traversează linia albastră de
apărare și pucul trece linia porții (nu între stâlpii porții).
vi. Dacă această luptă pentru puc este prea aproape pentru a decide care jucător de la ce echipă va atinge pucul
primul, va fi invocată devierea.
vii. Pe durata situației de deviere care rezultă în momentul în care jocul este oprit, există o aplicare strictă a regulilor cu
privire la contactul care poate fi evitat.
viii. Pe durata situației de deviere, în care devierea a fost anulată deoarece atacantul a obținut avantajul pozițional,
jucătorii trebuie să concureze în cadrul regulilor care aparțin de contactul fizic.
v.

SECTION 6

REGULA 66 - DEVIEREA PUCULUI/DETALIILE JOCULUI
A se vedea Regula 93 - Schimbarea jucătorilor la fluierul de degajare și Regula 205 - Devierea pucului și portarul
i.
În scopul devierii, întreaga linie centrală roșie este parte din jumătatea de atac a gheții. Odată ce jucătorul a
”câștigat linia”, acesta poate lovi pucul pentru restul distanței fără a apărea penalizarea pentru deviere.
ii. Pentru a ”câștiga linia”, jucătorul trebuie să intre în contact linia centrală roșie cu pucul pe crosă (nu patină).
iii. Doar echipa care joacă în mai puțin oameni (adică, are mai puțini jucători pe gheață decât oponentul din cauza
pedepselor) poate lovi pucul din partea proprie a gheții către linia porții oponentului (nu între stâlpii porții) fără a
avea drept rezultat fluierul pentru deviere.
iv. Dacă o echipă are mai puțini jucători sau nu se decide prin numărul de jucători pe gheață în momentul în care
pucul părăsește crosa jucătorului. Dacă însoțitorul pentru banca de pedeapsă a deschis ușa la finalul pedepsei,
dar jucătorul nu a intrat pe gheață, acesta va fi considerat pe gheață în ceea ce privește interpretarea devierii.
v. O echipă nu este considerată a avea mai puțini jucători dacă numărul de jucători de pe gheață este mai mic decât
cel permis, dar numărul nu este rezultatul pedepselor.
vi. Dacă pucul lovește un reprezentant de pe gheață, devierea va intra în vigoare. Dacă, pe baza lovirii unui
reprezentant de pe gheață, pucul încetinește și nu trece linia porții (nu între stâlpii porții), devierea va fi anulată.
vii. După un fluier de deviere, viitorul faceoff va avea loc în locul de faceoff din partea echipei atacante în cel mai
apropiat loc în care jucătorul care a lovit pucul l-a atins.
viii. Dacă reprezentanții de pe gheață au greșit când au decis devierea, următorul faceoff va avea loc în locul central de
faceoff.
ix. Dacă survine oricare dintre următoarele situații nu se va fluiera de deviere:
1. Dacă pucul este deviat direct de un jucător care participă la faceoff;
2. Dacă un jucător oponent poate juca pucul înainte să treacă de linia porții (nu între stâlpii porții, inclusiv jucătorii
care încetinesc pentru a se asigura că pucul trece de linia porții (nu între stâlpii porții ) sau pretind că patinează
mai repede, dar nu depun efortul necesar pentru face ca pucul să treacă de linia porții);
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x.

3. Dacă un jucător care schimbă linia ignoră pucul pentru a merge pe bancă în loc de a juca pucul, indiferent
dacă pentru a evita pedeapsa de mai mulți jucători pe gheață sau din orice alt motiv;
4. Dacă pucul atinge orice parte a corpului sau echipamentului oponentului în orice moment de la lovire până
atinge linia porții (nu între stâlpii porții);
5. Dacă un portar părăsește zona porții pe durata devierii sau se află în afara zonei porții și se mișcă în direcția
pucului;
6. Dacă pucul lovește cadrul porții și trece de linia porții (nu între stâlpii porții).
Dacă echipa de apărare deviază pucul în timp ce echipa atacantă în situația de offside, se va anunța devierea.

SITUAȚIA DE JOC 1: Un jucător pasează pucul din spatele liniei albastre către un coechipier care are ambele patine în
fața liniei centrale roșii. Dacă pucul lovește crosa coechipierului care se află în spatele liniei centrale roșii și continuă să
se miște către linia porții oponentului (nu între stâlpii porții), nu se va anunța devierea.
SITUAȚIA DE JOC 2: Pucul este lovit de jucătorul din Echipa A în interiorul liniei albastre și acesta lovește jucătorul din
Echipa B care se află înainte de linia centrală roșie. Dacă după lovirea jucătorului din Echipa B, pucul continuă să se
miște pe gheață și peste linia porții Echipei B (nu între stâlpii porții), nu se va anunța devierea.
SITUAȚIA DE JOC 3: Un portar cu lama crosei chiar în afara zonei porții se îndreaptă către puc în situația de deviere,
dar patinele rămân în zona porții. Chiar dacă își trage crosa înapoi în zona porții, nu se va anunța devierea deoarece se
îndreaptă către puc.
SITUAȚIA DE JOC 4: Un jucător din zona de atac de pe gheață lovește pucul către poarta oponentului. Dacă acesta
lovește un jucător din apărare și sare peste linia porții echipei care a lovit inițial pucul (nu între stâlpii porții), nu se va
anunța devierea.
SITUAȚIA DE JOC 5: Un jucător are patinele peste linia centrală roșie și pucul este pe crosă în spatele liniei centrale
roșii. Dacă lovește pucul și trece de linia porții (nu între stâlpii porții), din această poziție (adică, nu obține linia), se va
anunța devierea.

SITUAȚIA DE JOC 6: Pucul este lovit de un jucător din spatele liniei centrale roșii și sare peste crosa oponentului
încercând să îl joace. Dacă pucul continuă să se miște și trece linia porții (nu între stâlpii porții), se va anunța devierea.

REGULA 67 - PUC ÎN AFARA JOCULUI
i. În momentul în care un puc este lovit sau deviat în afara zonei de joc (inclusiv banca jucătorilor) sau lovește alte
obstacole decât panourile sau sticla de protecție de deasupra suprafeței gheții, acțiunea jocului va fi oprită și
viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff de unde pucul va fi lovit sau deviat, cu excepția cazului
în care se stabilește altfel în aceste reguli.
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În momentul în care jocul este oprit din cauza faptului că lovitura sau pasa jucătorului lovește un coechipier de pe
banca jucătorilor care se apleacă peste panouri sau al cărui corp se află peste suprafața gheții, sau pucul intră pe
banca jucătorilor printr-o ușă deschisă, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din zona în
care pucul a fost lovit și care nu oferă echipei care atacă avantaj teritorial.
iii. În momentul în care jocul este oprit din cauza faptului că lovitura sau pasa jucătorului lovește un oponent de pe
banca jucătorilor care se apleacă peste panouri sau al cărui corp se află peste suprafața gheții, sau pucul intră pe
banca jucătorilor printr-o ușă deschisă, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din zona în
care pucul a fost lovit și care nu oferă echipei care atacă avantaj teritorial.
iv. Dacă pucul iese din joc direct dintr-un faceoff, faceoff-ul va fi efectuat din nou din același loc și nu se va acorda o
pedeapsă niciunui jucător pentru întârzierea jocului.
v. Sticla de protecție de la oricare dintre capetele băncilor jucătorilor se leagă de un stâlp de susținere care se leagă
de o piuliță de strângere curbată (sticla de protecție din interiorul zonei băncii jucătorilor). Dacă pucul lovește acest
stâlp de protecție, acesta este încă în joc, dar dacă lovește piulița, se consideră în afara jocului.
vi. Dacă pucul lovește plasa din spatele oricărei porți, se consideră în afara jocului și se aplică regulile normale pentru
faceoff deoarece fluierul a oprit jocul.
ii.

REGULA 68 - PUCUL PE MANTINELĂ
i. Dacă pucul se așază pe mantinelă oriunde în interiorul terenului pe durata jocului, acesta va fi considerat în joc și
jucătorii pot obține posesia acestuia prin metode obișnuite și permise.

SECTION 6

REGULA 69 - PUCUL PE PLASA PORȚII (LA BAZĂ ȘI ÎN PARTEA SUPERIOARĂ)
i. În momentul în care pucul ajunge în exteriorul plasei porții (fie la bază spatelui porții sau în partea superioară)
pentru mai mult decât permite jocul sau dacă se blochează, arbitrul va opri jocul.
ii. Dacă oprirea jocului este cauzată de un jucător din apărare, viitorul faceoff va avea loc în cea mai apropiată zonă
de faceoff din acel capăt.
iii. Dacă oprirea este cauzată de un atacant, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din afara
liniei albastre.
iv. Dacă un jucător care, pe durata jocului, poate băga pucul în plasa porții, fie la bază, fie în spatele porții, fie în
partea superioară a porții, acțiunea va continua.
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v.

Dacă, în acțiunea de lovire a mingii din partea superioară a porții, jucătorul aduce în contact crosa și pucul, se vor
aplica regulile normale pentru jocul cu crosa ridicată.

REGULA 70 - PUC ÎN AFARA PLASEI
i. Dacă pucul este lovit din interiorul zonei de atac și lovește plasa direct din lovitură, viitorul faceoff va avea loc în
afara liniei albastre a zonei de atac.
ii. Dacă pucul este lovit din interiorul zonei de atac și lovește plasa ca rezultat al devierii de către echipa de apărare,
viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc din zona de atac unde lovitura a avut loc.
iii. Dacă pucul este lovit din afara zonei de atac și lovește plasa direct din lovitură, viitorul faceoff va avea loc în cel
mai apropiat loc de faceoff din care a avut loc lovitura care nu oferă echipei de apărare avantaj teritorial.
iv. Dacă lovitura de la Regula 70-iii este realizată în zona neutră, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de
faceoff în care a avut loc lovitura și care nu oferă echipei de apărare un avantaj teritorial.
v. Dacă lovitura de la Regula 70-iii este realizată în zona de apărare, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc
de faceoff din zona de apărare.
vi. Dacă pucul este lovit din afara zonei de atac și lovește plasa drept rezultat al devierii realizate de echipa de
apărare, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care a avut loc devierea și care nu oferă
echipei de atac avantaj teritorial.
vii. Dacă lovitura de la Regula 70-vi este deviată în zona de apărare, viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare.
viii. Dacă lovitura din Regula 70-vi este deviată în zona neutră, viitorul faceoff va avea loc în zona neutră cea mai
apropiată de deviere și care nu oferă echipei de atac avantaj teritorial.
REGULA 71 - PUC ASCUNS
i. De îndată ce arbitrul nu vede pucul, acesta va fluiera pentru a opri jocul. Viitorul faceoff va avea loc în cel mai
apropiat loc de faceoff de unde jocul a fost oprit, cu excepția cazului în care se specifică în alt mod prin aceste
reguli.

REGULA 72 - PUC ÎN AFARA PLASEI PORȚII
i. Dacă pucul este lovit de un atacant și lovește orice parte din cadrul porții sau plasa porții și iese direct afară din joc,
fără a atinge oponentul, viitorul faceoff va avea loc în zona de atac.
ii. Dacă pucul este deviat înainte sau după lovirea cadrului porții sau plasei porții de către un jucător al echipei de
apărare, viitorul faceoff va avea loc în locul de faceoff din capătul terenului în care a avut loc lovitura.
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REGULA 73 - PUCUL LOVEȘTE UN REPREZENTANT DE PE GHEAȚĂ
i. Jocul nu va fi oprit dacă pucul atinge un reprezentant de pe gheață pe durata cursului normal al jocului, cu excepția
cazului în care:
1. Pucul intră în plasa porții ca rezultat al acelui contact;
2. Pucul iese din joc ca rezultat al acelui contact;
3. Un reprezentant de pe gheață este rănit.
ii. Dacă echipa care atacă marchează un gol deoarece pucul este deviat sau sare direct dintr-un reprezentant de pe
gheață, golul nu va fi luat în considerare și viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff de locul în
care pucul a intrat în contact cu reprezentantul de pe gheață.
iii. Dacă pucul lovește un reprezentant de pe gheață și acesta ajunge în plasa porții în mod legal, golul va fi luat în
considerare.
iv. Dacă pucul părăsește zona de joc după lovirea unui reprezentant de pe gheață în zona neutră, viitorul faceoff va
avea loc în locul de faceoff din zona neutră cea mai apropiată de locul în care pucul a intrat în contact cu
reprezentantul de pe gheață.
v. Dacă pucul părăsește zona de joc după lovirea unui reprezentant de pe gheață în oricare din zonele de capăt,
următorul faceoff va avea loc în locul de faceoff cel mai apropiat de zona în care pucul a intrat în contact cu
reprezentantul de pe gheață.

SECTION 6

REGULA 74 - PASA CU MÂNA
i. Un jucător nu poate pasa sau direcționa pucul către un coechipier cu mănușa în afara zonei de apărare. Nu are
voie să prindă pucul în palmă și să patineze cu acesta, fie pentru a evita un atac, fie pentru a menține posesia
pucului.
ii. În momentul în care are loc încălcarea pasei cu mâna, jocul va fi oprit și viitorul faceoff va avea loc în cel mai
apropiat loc de faceoff în care a avut loc infracțiunea sau în care coechipierul a obținut posesia pucului, oricare
oferă echipei de atac mai puțin avantaj teritorial.
iii. Este permisă pasa cu mâna în zona de apărare cu condiția ca ambii jucători să primească pasa și pucul să fie în
interiorul acelei zone de apărare.
iv. Dacă jucătorul din zona de apărare direcționează pucul cu mănușa sau mâna coechipierului sau a permis echipei
să obțină avantaj în orice altă zonă decât cea de apărare, drept rezultat al direcționării pucului cu mănușa sau
brațul, acțiunea va fi oprită și viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare din cel mai apropiat loc de faceoff
unde a avut loc pasa cu mâna în mod original.
v. Un jucător din zona neutră nu poate face pasa cu mâna către un coechipier din zona de apărare. În acest caz,
arbitrul va opri jocul și viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din zona de apărare.
vi. Dacă pucul intră în plasa porții ca rezultat al lovirii cu mănușa de către un atacant sau devierii în plasă de oricare
dintre jucători sub orice fel după contactul inițial cu mănușa, golul nu va fi luat în considerare și viitorul faceoff va
avea loc în afara liniei albastre în cel mai apropiat loc de faceoff de locul în care pasa cu mâna a fost inițiată de
echipa care face atacul și care oferă cel mai puțin avantaj teritorial acelei echipe.

53

vii. Dacă un fundaș lovește pucul în poartă, golul va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 1: A6 lovește pucul folosind mâna. Dacă lovește portarul oponent, sare și este prins de un
coechipier, jocul va fi oprit deoarece portarul nu a avut control asupra pucului.

SITUAȚIE DE JOC 2: A6 lovește pucul folosind mâna în interiorul liniei albastre. Dacă acesta lovește corpul A10 și este
apoi prins de un oponent, jocul va continua cu excepția cazului în care A10 obține posesia pucului în afara liniei albastre
a echipei.

SITUAȚIE DE JOC 3: A6 lovește pucul din zona de apărare în zona neutră. Pucul lovește pe B7 în zona neutră, dar B7
nu obține posesia sau controlul asupra pucului. Dacă pucul este mai apoi controlat de un jucător din echipa A în zona
neutră, jocul va fi oprit deoarece B7 nu a avut control asupra pucului.

REGULA 75 - JOCUL CU CROSA RIDICATĂ / ACȚIUNEA JOCULUI
i.
Dacă un jucător atinge pucul cu crosa deasupra înălțimii umărului și acesta sau un coechipier este următorul
jucătorul care intră în posesia sau controlează pucul, sau pucul este scos din joc, jocul va fi oprit.
ii. Dacă această infracțiune are loc în zona de atac și coechipierul care intră în posesia și controlul pucului în zona de
atac, viitorul faceoff va avea loc în afara liniei albastre pe partea cea mai apropiată de locul în care coechipierul a
obținut controlul.
iii. Dacă această infracțiune are loc în zona de atac, și coechipierul obține controlul pucului într-o zonă neutră sau de
apărare, viitorul faceoff va avea loc în locul de faceoff cel mai apropiat de locul în care pucul a fost controlat și care
nu oferă avantaj teritorial echipei din atac.
iv. Dacă această infracțiune apare în zona neutră, viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare din partea cea mai
apropiată de locul în care coechipierul a intrat în controlul pucului.
v. Dacă această infracțiune are loc în zona de apărare, viitorul faceoff va avea loc în capătul de apărare de pe partea
cea mai apropiată de locul în care coechipierul a obținut controlul pucului.
vi. Jocul cu crosa ridicată pe durata acțiunii jocului este determinat de umărul jucătorului (întrucât înălțimea permisă
pentru devierea pucului în plasă este bara)
vii. Dacă un jucător atinge pucul sub orice formă cu crosa deasupra înălțimii umărului și oponentul este următorul
jucător care joacă pucul, acțiunea pucului va continua.
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viii. Dacă un jucător lovește pucul cu crosa ridicată și lovește pucul în propria poartă, golul va fi luat în considerare.
ix. Manevra ”lacrosse-like” (unde un jucător leagănă pucul pe lama pucului) este permisă cu condiția ca jucătorul să
nu ridice crosa (și pucul) deasupra înălțimii umărului pe durata mișcării. Dacă pucul și lama crosei sunt deasupra
înălțimii umărului oricând pe durata manevrei, jocul va fi oprit.
x. Dacă un jucător din echipă care se află în posesia pucului intră în contact cu pucul cu crosa ridicată pe durata unei
situații de pedeapsă împotriva echipei opuse, următorul faceoff va avea loc într-unul din locurile de faceoff din
capătul echipei care este pedepsită.
SITUAȚIE DE JOC 1: B6 intră în contact cu pucul folosind crosa ridicată. Pucul sare din pieptul portarului Echipei A.
Dacă oricare jucător din Echipa B controlează, lovește sau pasează pucul, jocul va fi oprit deoarece portarul nu s-a aflat
în controlul pucului.

REGULA 76 - JOC CU CROSA RIDICATĂ ÎN POARTĂ
A se vedea Regula 97-ii - Respingerea unui Gol / Acțiunea jocului
i. Nu este permis un gol dacă un atacant direcționează, deviază sau lovește pucul în poartă cu crosa deasupra
înălțimii barei, chiar dacă pucul deviază dintr-un jucător, din portar sau un reprezentant de pe gheață sau pe
gheață și intră în poartă.
ii. Factorul determinant este locul în care pucul intră în contact cu crosa în ceea ce privește bara. Dacă acea parte a
crosei care intră în contact cu pucul este la sau sub bară, golul va fi luat în considerare.
xi. Un gol poate fi înscris folosind metoda ”lacrosse-like” (unde un jucător leagănă pucul pe lama pucului) cu condiția
ca jucătorul să nu ridice crosa (și pucul) deasupra înălțimii umărului pe durata mișcării. Dacă pucul și lama crosei
sunt deasupra înălțimii umărului la lansarea pucului în poartă, golul nu va fi luat în considerare.
REGULA 77 - STICLA DE PROTECȚIE/AFECTATĂ
i. Dacă o secțiune sau parte a sticlei de protecție este afectată pe durata jocului, jocul va fi oprit imediat și nu se va
relua până nu este reparată.
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REGULA 78 - OFFSIDE
i. Singura linie de offside este linia albastră de atac. Jucătorii din echipa de atac nu pot trece această linie înaintea
pucului fără să aibă drept rezultat un offside (A se vedea Regula 81-i pentru excepții).
ii. Întreaga lățime a linii albastre este considerată parte a zonei în care se află pucul.
iii. Dacă pucul se află în afara liniei albastre de atac, nu se consideră în interiorul zonei de atac până ce nu este
complet trecut de linia albastră.
iv. Dacă pucul este în zona de atac, nu se poate considera în afara liniei albastre, până ce nu este complet trecut de
linia albastră.
v. Dacă un jucător din echipa de atac se află în interiorul zonei de atac și pucul se află în zona neutră, pucul nu este
considerat în zona de atac până ce nu trece complet de linia albastră.
vi. Offside-ul este determinat de poziția patinelor echipei de atac în linia albastră de atac în ceea ce privește pucul. Un
atacant este în offside dacă ambele patine sunt trecute complet de linia albastră în zona de atac înainte ca pucul
să treacă de linia albastră. Acesta include poziția tridimensională a pucului. Dacă pucul se află în aer direct
deasupra zonei plane a liniei albastre înaintea atacantului, jocul este în teren.
vii. Patinele jucătorului sunt interpretate doar în două dimensiuni. Orice patină care se află în aer nu este considerată
în nicio parte a liniei albastre până nu atinge gheață.
viii. Pentru a fi în joc, jucătorul trebuie să aibă o patină în interiorul liniei albastre, atât timp cât una este în sau în
exteriorul liniei albastre, atingând gheața.
REGULA 79 - SITUAȚII DE OFFSIDE

• Pass

i. Dacă un atacant lovește sau pasează pucul care lovește un coechipier care precedă pucul în zona de atac, jocul va fi
oprit și va fi anunțat offside-ul. Următorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care a avut loc
pasa sau lovitura originală și care oferă echipei din atac un avantaj teritorial mic.
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Dacă un atacant lovește pucul din afara zonei de atac, și acesta iese din joc în zona de atac în timp ce coechipierul
precedă pucul în acea zonă, jocul va fi oprit și se anunța offside-ul. Viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat
loc de faceoff în care a avut lovitura sau pasa originală și care oferă echipei din atac un avantaj teritorial mic
iii. Dacă un jucător din echipa de apărare se află în zona de apărare și lovește sau pasează pucul care lovește un
reprezentant de pe gheață în afara zonei albastre și sare înapoi în timp ce un jucător din echipa de atac se află în
interiorul liniei albastre, jocul va fi considerat întârziat din cauza offside-ului.
iv. Dacă un jucător pasează din exteriorul zonei de apărare către un coechipier cu ambele patine în interiorul zonei de
atac, se va anunța un offside și faceoff-ul următor va avea loc în zona neutră din cel mai apropiat loc de faceoff din
care a avut loc pasa și care oferă un avantaj teritorial mai mic echipei de atac.
v. Dacă un jucător pasează din interiorul zonei de apărare către un coechipier care se află deja în interiorul zonei de
atac, se va anunța offside-ul și viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare din cel mai apropiat loc de faceoff în
care a avut loc pasa.
vi. Dacă un atacant se află în zona de atac, dar controlează pucul în afara zonei sau merge în zig zag pe linia albastră
a zonei de atac, se va anunța un offside și viitorul loc de faceoff va avea loc în zona neutră din cel mai apropiat loc
de faceoff în care a fost situat pucul în momentul fluierului.
SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă un jucător are patina în afara gheții și o patină în zona de atac în momentul în care pucul
trece complet de linia albastră, acesta este un offside.
SITUAȚIE DE JOC 2: Dacă un jucător are ambele patine în zona de atac în momentul în care pucul trece de linia
albastră, acesta este un offside.
SITUAȚIE DE JOC 3: Dacă un jucător din zona neutră lovește pucul, dar coechipierul urmărește pucul de-a lungul liniei
albastre de atac fără a juca pucul, coechipierul se află în poziție de offside.
SITUAȚIE DE JOC 4: Un jucător cu ambele patine în interiorul zonei de atac primește o pasă de la un coechipier. Dacă
oprește pucul cu crosa înainte ca pucul să treacă de linie și apoi îl trage peste linia albastră, acesta este un offside.
SITUAȚIE DE JOC 5: A6 are ambele patine în zona de atac. A8, în zona neutră, lovește sau pasează pucul, dar
lovește pe B4, tot în zona neutră. Dacă acesta deviază din corpul sau crosa lui B4 și trece de linia albastră în zona de
atac, A6 se află în poziție de offside.
SITUAȚIE DE JOC 6: Echipa de atac se află în posesia pucului în zona de atac. Pucul este parțial pe linia albastră și
parțial în zona neutră. Dacă atacantul mișcă pucul peste linia albastră și în zona de atac, acesta nu este offside.

SECTION 6

ii.
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SITUAȚIE DE JOC 7: Un atacant are o patină în interiorul liniei albastre a zonei de atac și o patină în afara acesteia.
Acesta preia o pasă cu crosa în zona neutră și aduce patina care este în zona neutră peste linia albastră în timp ce
pucul este încă pe crosa lui în zona neutră. Dacă trage pucul peste linia albastră, se numește offside.
SITUAȚIE DE JOC 8: Un jucător din apărare scoate pucul din zona de apărare și pucul trece complet de linia albastră.
Pucul deviază dintr-un jucător din oricare echipă în zona neutră și intră înapoi în zona de apărare. Dacă un atacant este
în zona de atac, atunci acesta este un offside.

REGULA 80 - FACEOFF-URI DUPĂ OFFSIDE
i. Dacă are loc un offside, jocul va fi oprit și va avea loc faceoff-ul după cum urmează:
1. În cel mai apropiat loc de faceoff din zona neutră, dacă pucul a fost purtat dincolo de linia albastră de către un
atacant în timp ce coechipierul a fost în interiorul liniei albastre în fața pucului;
2. În locul central de faceoff dacă pasa sau lovitura a pornit între linia centrală roșie și linia albastră de atac.
3. Într-un loc de faceoff din zona neutră, cel mai apropiat de zona de apărare dacă pasa sau lovitura a pornit între
linia albatră de apărare și linia centrală roșie;
4. Într-un loc de faceoff final în zona de atac a echipei din atac dacă jucătorul provoacă offside-ul intenționat;
5. Într-un loc de faceoff final din zona de apărare dacă pucul a fost pasat sau lovit de un atacant din zona lui de
apărare;
6. În cel mai apropiat loc de faceoff de lângă zona în care pucul a fost lovit dacă lovitura sau pasa care a creat
offside-ul a ieșit direct din joc;
7. Într-un loc de faceoff din zona de apărare dacă echipa de apărare urmează să sufere o pedeapsă pentru un
offside întârziat.
ii. Dacă un arbitru de linie face o eroare în legătură cu un offside și oprește jocul, faceoff-ul trebuie să aibă loc în
același loc de faceoff ca și când fluierul ar fi fost corect.
REGULA 81 - ÎN JOC
i. Dacă persoana care poartă pucul menține controlul asupra pucului în timp ce patinele trec de linia albastră înaintea
pucului, acesta este considerat în joc cu condiția că a avut control asupra pucului cu ambele patine în zona neutră
și că a păstrat pucul pe crosă până ce pucul a trecut complet de linia albastră.
ii. Dacă un jucător primește o pasă și crosa și una din patine sunt trecute de linia albastră, dar o patină este în zona
neutră și atinge gheață, acesta este în joc.
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iv. Dacă un jucător de la echipa de apărare care este în zona neutră sau zona de atac mișcă pucul înapoi în zona sa
de apărare (prin pase sau lovirea pucului) în timp ce jucătorii din echipa de atac sunt în acea zonă, acesta este în
joc.
SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă un jucător are o patină pe linia albastră sau în zona neutră și o patină în zona de atac în
momentul în care pucul trece complet linia albastra, acesta nu reprezintă offside.
SITUAȚIE DE JOC 2: Dacă un jucător are ambele patine în zona neutră, dar crosa în zona de atac în momentul în care
pucul trece complet de linia albastră, acesta nu este offside.
SITUAȚIE DE JOC 3: Dacă un jucător are o patină în zona neutră și o patină pe linia albastră în momentul în care
pucul trece complet de linia albastră, acesta nu este offside.
SITUAȚIE DE JOC 4: Dacă un jucător are ambele patine complet în zona de atac, dar pucul este încă pe linia albastră,
acesta nu este offside până ce pucul nu trece complet de linia albastră.
SITUAȚIE DE JOC 5: Dacă A8 are ambele patine complet în zona de atac, în momentul în care B5 lovește, pasează
sau poartă pucul înapoi din zona neutră în zona de apărare, A8 nu este în offside.
SITUAȚIE DE JOC 6: Un atacant, cu ambele patine complet în zona de atac, primește o pasă de la un coechipier în
zona neutră. Acesta oprește pucul cu crosa înainte ca pucul să treacă linia albastră, apoi își mișcă o patină în spatele
liniei albastre și ține patina pe linie. Dacă acesta trage pucul peste linia albastră în timp ce patina este încă pe linie,
acesta nu este offside.

SECTION 6

REGULA 82 - OFFSIDE ÎNTÂRZIAT
i. Dacă un atacant precedă pucul în zona de atac, dar nu atinge pucul, reprezentantul de pe gheață va ridica mâna
pentru a semnala un offside întârziat. Jocul va continua dacă echipa din apărare obține posesia asupra pucului și
atacantul nu depune un efort pentru a obține posesia pucului sau forțează persoana care poartă pucul înapoi în
partea lui de teren și părăsește zona de atac astfel încât cel puțin un jucător intră în contact cu linia albastră.
ii. Zona de atac nu trebuie să aibă atacanți sau echipa de apărare trebuie să mute pucul în afara liniei albastre înainte
ca arbitrul de linie să poată anula offside-ul. În acest punct, echipa atacantă poate încercă sa obțină posesia
pucului sau să reintre în zona de atac.
iii. Dacă apare un offside întârziat în timpul opririi jocului, viitorul faceoff va avea loc în afara liniei albastre a echipei de
apărare în cel mai apropiat loc de faceoff de locul în care s-a aflat pucul în momentul fluierului.
iv. Dacă, pe durata unui offside întârziat, echipa de apărare nu depune niciun efort pentru a muta pucul din partea ei
de teren și echipa de atac nu încearcă să elibereze zona, acțiunea va fi oprită și se va acorda offside. Viitorul
faceoff va avea loc în afara liniei albastre a echipei de apărare în cel mai apropiat loc de faceoff de locul în care sa aflat pucul în momentul fluierului.
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v. Dacă, pe durata unui offside întârziat, echipa de apărare bagă pucul în propria plasă, golul va fi luat în considerare.
vi. Pe durata unui offside întârziat, echipa de apărare poate lua pucul din spatele propriei plase în procesul de
eliberare a zonei, atât timp cât nu există nicio încercare de întârziere a jocului.
vii. Dacă pucul este lovit în zona de atac, având drept rezultat un offside întârziat, dar, drept rezultat al acestei lovituri,
pucul intră în plasa echipei de apărare (direct sau deviat din portar, un jucător din apărare, sau un reprezentant sau
după ce se lovește de sticlă sau panouri), golul nu va fi luat în considerare pentru că lovitură a fost din offside.
Faptul că echipa atacantă a eliberat zona înainte ca pucul să intre în poartă este irelevant.
viii. Dacă, pe durata unui offside întârziat, un jucător din echipa de apărare lovește pucul direct în afara jocului, regulile
care țin de întârzierea jocului vor fi aplicate și se va acorda pedeapsa corectă.
ix. Dacă apare situația de la Regula 82-viii, dar pucul deviază din sticla de protecție sau coechipier, dar nu trece de
zona plană a liniei albastră, nu se va acorda o pedeapsă, dar viitorul faceoff va avea loc în zona neutră din cauza
offside-ului întârziat.
x. Dacă apare situația de la Regula 82-viii, dar pucul deviază din sticla de protecție sau coechipier, dar nu trece de
zona plană a liniei albastră, nu se va acorda o pedeapsă, dar viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare a părții
în care pucul a fost lovit sau deviat.
xi. Dacă, pe durata unui offside întârziat, echipa de atac lovește pucul peste linia albastră și pucul deviază dintr-un
jucător al echipei de apărare și iese din joc, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din zona
din care pucul a fost lovit.
xii. Regulile pentru o pedeapsă întârziată înlocuiesc regulile pentru un offside întârziat. Dacă echipa de atac provoacă
un fluier legat de un offside întârziat în timp ce echipa de apărare va fi pedepsită, faceoff-ul va avea loc în zona de
apărare conform regulilor normale pentru faceoff, urmat de pedeapsă.
REGULA 83 - OFFSIDE ÎNTÂRZIAT/DEGAJARE INTERZISĂ
i.
Dacă un jucător care încearcă să anuleze un fluier de degajare interzisă avansează după linia albastră de atac
înaintea pucului, creând un offside întârziat, degajarea interzisă va fi anunțată conform regulilor de degajare
interzisă. Dacă arbitrul de linie decide că jucătorul care este în offside va atinge primul pucul, se va anunța offsideul.
ii. Dacă jucătorul atinge pucul în Regula 83-i înainte de fluierul pentru degajare și drept rezultat creează un offside,
viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din care pucul a fost lovit.
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REGULA 84 - OFFSIDE INTENȚIONAT
i. Se decide un offside intenționat în momentul în care echipa atacantă comite o acțiune intenționată de a provoca
oprirea jocului.
ii. Viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare a echipei care comite offside-ul intenționat.
iii. Offside-ul întârziat va fi numit offside intenționat dacă:
1. Pucul este lovit către sau aproape de poartă de către echipa atacantă pe durata unui offside întârziat, forțând
portarul să îl salveze;
2. Echipa atacantă atinge pucul sau încearcă să obțină posesia pucului pe durata unui offside întârziat prin
jucarea pucului sau prin a încercarea de atac cu corpul a jucătorului din apărare aflat în posesia pucului;
3. Echipa atacantă înscrie un gol în timpul situației care a creat offside-ul întârziat (adică, intră în poartă), caz în
care golul nu va fi luat în considerare;
4. Echipa atacantă nu face niciun efort pentru a elibera zona de atac pentru a anula offside-ul.
iv. Dacă pucul este lovit în zona de atac, având drept rezultat un offside întârziat și pucul intră în poartă sub orice
metodă, golul nu va conta cu excepția cazului în care a fost marcat prin acțiunea deliberată a jucătorului din
apărare. Viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare a echipei care comite offside-ul intenționat.
v. Dacă, în timp ce echipa care atacă eliberează zona de atac, pucul lovește în mod accidental un atacant în interiorul
acelei zone, offside-ul va fi anunțat, dar decis în mod neintenționat.

SECTION 6

REGULA 85 - JUCĂTOR RĂNIT
i. Dacă este evident că un jucător a suferit o rănire serioasă, reprezentanții de pe gheață vor opri imediat jocul și vor
chema personalul medical pe gheață.
ii. În toate celelalte cazuri, dacă un jucător este rănit și nu poate continua să joace sau merge pe banca jucătorului,
jocul va continua până echipa lui obține posesia asupra pucului, cu excepția cazului în care echipa se află în
poziția de a marca.
iii. Dacă un jucător este rănit în același timp în care i se acordă o pedeapsă, acesta poate merge la vestiar. Dacă i s-a
acordat o pedeapsă minor, majoră sau de meci, echipa acestuia trebuie să înlocuiască imediat jucătorul pe banca
de pedepse pentru a executa pedeapsa pe deplin.
iv. Dacă jucătorul rănit și pedepsit se poate întoarce în joc înainte de terminarea pedepsei, acesta poate merge pe
banca de pedepse pentru a executa timpul rămas de unul singur.
v. În momentul în care se oprește jocul din cauza rănirii unui jucător,
acesta trebuie să părăsească gheață și nu se poate întoarce până
ce nu se reia jocul.
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REGULA 86 - REPREZENTANT PE GHEAȚĂ RĂNIT
i. În cazul în care un reprezentant de pe gheață suferă o rănire pe durata jocului, jocul va fi oprit imediat (cu excepția
cazului în care o echipă are o șansă de a înscrie) pentru a evalua gravitatea rănii și pentru a îngriji reprezentantul
de pe gheață. Dacă problema poate fi tratată imediat, reprezentantul de pe gheață va patina către banca jucătorilor
echipei gazdă sau va fi însoțit de personalul medical al echipei gazdă.
ii. Dacă un arbitru este rănit și nu poate continua, arbitrul rămas (din sistemul de patru) va fi unicul arbitru. Într -un
sistem de trei persoane, unul din arbitrii de linie, ales de arbitrul supraveghetor, arbitrul rănit sau liderii de echipă își
vor asuma sarcinile arbitrului.
iii. Dacă un arbitru de linie este rănit și nu poate continua într-un sistem de patru persoane sau de trei persoane,
acesta va fi înlocuit dacă arbitrul consideră acest lucru necesar.
iv. Dacă jocul este jucat cu arbitrii de rezervă, reprezentantul corect va intra în joc în momentul în care este îmbrăcat
și pregătit, dar jocul va continua în provizorat.
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SECȚIUNEA 7 - REGULI DE JOC/SCHIMBAREA JUCĂTORILOR
PREZENTARE GENERALĂ - Jucătorii pot fi schimbați pe durata unui joc în două moduri: pe durata opririi unui
joc și pe durata jocului. În oricare dintre cazuri, se aplică regulile specifice legate de modul în care aceste
schimbări pot fi efectuate și în baza căror circumstanțe acestea nu pot fi efectuate.

REGULA 87 - DEFINIȚIA PE GHEAȚĂ / ÎN AFARA GHEȚII
i. Un jucător care are o patină pe gheață și o patină în afara gheții pe banca jucătorilor se consideră a fi în afara gheții.
Dar, dacă joacă pucul sau se angajează într-o acțiune cu oponentul, acesta este considerat pe gheață.

REGULA 88 - SCHIMBAREA JUCĂTORILOR PE DURATA JOCULUI
i. Jucătorul se poate schimba oricând pe durata jocului cu condiția ca schimbările să aibă loc în 1.5 metri (5') de la
panouri, de-a lungul lățimii băncii jucătorilor și jucătorii schimbați nu sunt implicați în joc.
ii. Dacă un jucător care intră pe teren părăsește zona de 1.5 metri (5') și participă la joc înainte ca jucătorul care
părăsește terenul să iasă de pe gheață pe banca jucătorilor, echipa va primi o pedeapsă pentru prea mulți jucători
pe gheață.
iii. Dacă, pe durata schimbării unui jucător, un jucător care intră pe gheață sau iese de pe gheață pe banca jucătorilor
joacă pucul, intră în contact cu un oponent sau participă la joc (inclusiv, obține avantaj teritorial sau numeric) în
timp ce cei doi jucători sunt pe gheață în zona de 1.5 metri (5') zone, se va acorda o pedeapsă pentru prea mulți
jucători pe gheață.
iv. Dacă are loc o schimbare pe durata jocului și jucătorii care se schimbă în zona de 1.5 metri (5') a panourilor de-a
lungul băncii jucătorilor și jucătorii nu sunt implicați în acțiunea jocului, nu se va acorda o pedeapsă pentru prea
mulți jucători pe gheață.

REGULA 89 - ACCESUL ILEGAL AL BĂNCII JUCĂTORILOR OPONENȚI
i. Un jucător nu poate folosi banca jucătorilor oponenților pe durata jocului, cu excepția unui greșeli.

SECTION 7

REGULA 90 - BANCA JUCĂTORILOR ÎN INTERIORUL LINIEI ALBASTRE/OFFSIDE
i. Dacă, pe durata unui offside întârziat, jucătorul din zona de atac părăsește gheață pe banca jucătorului care se
extinde în zona de atac, acesta va fi considerat în afara gheții cu condiția ca înlocuitorul se intre pe gheață în zona
neutră. Dacă înlocuitorul intră pe gheață în zona de atac, offside-ul întârziat este încă în vigoare, înlocuitorul
trebuie să elibereze zona de atac. dacă atacanții rămași au eliberat zona de atac și arbitrul de linie au anulat
offside-ul, înlocuitorul va fi în joc.
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REGULA 91 - SCHIMBAREA JUCĂTORILOR PE DURATA UNEI OPRIRI
i. Schimbarea unuia sau mai multor jucători reprezintă o schimbare a jucătorilor.
ii. Echipa gazdă are dreptul la ”ultima schimbare”. Acest lucru înseamnă că antrenorul echipei oaspete trebuie să își
pună primul jucătorii pe gheață, după care antrenorul echipei gazde trebuie să facă acest lucru urmând procedura
stabilită mai jos. Dacă niciuna din echipe nu face o schimbare în mod prompt, arbitrul nu va permite schimbarea.
iii. Nerespectarea de către oricare echipă, sau întârzierea în respectarea, sau eroarea deliberată în respectarea
acestei reguli va avea drept rezultat o avertizarea, în primul rând, de la arbitru și apoi o pedeapsă minoră pentru
întârzierea jocului.
iv. Odată ce au avut loc schimbările de jucători, echipa nu poate modifica alinierea de pe gheață până ce acțiunea
jocului nu a început după un faceoff legal.
v. Dacă, după realizarea schimbărilor și înainte de faceoff-ul legal, una sau ambele echipe suferă pedepse care
modifică persoanele de pe gheață de la oricare echipă, echipele pot face viitoare schimbări.
vi. Jucătorii de pe banca jucătorilor pot veni pe gheață după un gol în scopul realizării schimbărilor și nu mai mult de
jucătorii care sunt schimbați pot sărbători pe gheață.
REGULA 92 - PROCEDURA PENTRU SCHIMBAREA JUCĂTORILOR
i. Următoarea procedură trebuie urmată pentru schimbările de jucători:
1. Imediat după oprirea jocului, arbitrul semnalează antrenorului echipei oaspete că poate face schimbările de
jucători.
2. Echipa oaspete are cinci secunde pentru a face o schimbare;
3. Arbitrul își ridică mâna pentru a indica faptul că echipa oaspete nu mai poate face schimbări;
4. Cu mâna ridicată, arbitrul indică faptul că antrenorul echipei gazdă poate face o schimbare.
5. După cinci secunde, arbitrul lasă mâna jos pentru a indica faptul că echipa gazdă nu mai poate face schimbări;
6. De îndată ce antrenorul își lasă mâna jos, arbitrul de linie care efectuează faceoff fluieră pentru a indica faptul
că ambele echipe au nu mai mult de cinci secunde pentru a se așeza pentru faceoff;
7. La finalul celor cinci secunde (mai repede, dacă jucătorii din faceoff sunt pregătiți), antrenorul de linie aruncă
pucul. Este responsabilitatea arbitrului de linie să se asigure că toți jucătorii sunt în poziția corectă de faceoff;
8. În momentul în care echipa încearcă să facă o schimbare de jucători după timpul alocat, arbitrul va trimite
jucătorul înapoi pe bancă și va emite un avertisment pentru antrenor. Orice încălcare viitoare a acestei
proceduri va avea drept rezultat o pedeapsă minoră pentru întârzierea jocului.
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SECTION 7

REGULA 93 - SCHIMBAREA JUCĂTORILOR LA FLUIERUL DE DEVIERE
i. O echipă care realizează o deviere nu poate face schimbări de jucători înainte de viitorul faceoff. Regula se aplică
acelor jucători care au fost pe gheață în momentul în care pucul a părăsit crosa jucătorilor pentru a produce
devierea.
ii. Dacă o echipă încearcă să schimbe jucătorii după ce au deviat pucul, arbitrul va lansa un avertisment pentru prima
încălcare și apoi va acorda o pedeapsă minoră pentru întârzierea jocului pentru viitoarele încălcări.
iii. Dacă o echipă care deviază pucul folosește timeout-ul echipei la această oprire de joc, nu mai poate face înlocuiri
de jucători.
iv. O echipă poate face înlocuiri de jucători dar în aceste cazuri:
1. Pentru a înlocui portarul care a fost înlocuit pentru un jucător suplimentar;
2. Pentru a înlocui un jucător rănit;
3. Dacă oricare dintre echipe primește o pedeapsă care modifică numărul de jucători de pe gheață, echipa care
deviază pucul poate face o schimbare de jucători, dar viitorul faceoff va avea loc în zona de apărare a echipei
care suferă pedeapsa;
4. Pentru a înlocui un jucător care a rupt echipamentul (adică, grilajul, vizorul sau lama patinei).
v. Un jucător care își rupe crosa pe durata jocului și care primește un fluier pentru deviere va putea merge pe banca
jucătorilor pentru a obține una nouă.
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SECȚIUNEA 8 - REGULI DE JOC/GOLURI
PREZENTARE GENERALĂ - Se aplică anumite reguli pentru modul în care pot fi înscrise golurile și în ce
circumstanțe pot fi respinse. De îndată ce pucul intră în poartă, sub orice fel și arbitrul fluieră, tabela este
oprită.

REGULA 94 - MARCAREA UNUI GOL
i. Un gol este înscris în momentul în care o echipă a lovit sau direcționat pucul în poartă și pe întreaga zonă plană a
liniei porții între stâlpi pe durata jocului și este considerat legal de către arbitru și / sau sistemul video (pentru
excepțiile de la această regulă, a se vedea Regula 99-vii).
ii. Un gol este marcat în momentul în care pucul se află între stâlpii porții sub bară și trece complet de zona plană a
liniei porții.
iii. Un gol este marcat dacă pucul este lovit, direcționat sau pus în plasă sub orice fel de către un jucător din apărare.
iv. Un gol este marcat în momentul în care un puc este deviat în poartă, lovind accidental casca sau oricare parte di n
corpul jucătorului din lovitura oricărui jucător de pe gheață.
v. Dacă pucul este direcționat dintr-o cască sau oricare parte a corpului atacantului, golul nu va fi luat în considerare.
vi. Pucul trebuie să fie întreg în momentul în care trece de zona plană a liniei porții între stâlpi.
vii. Orice puc lovit în poartă pe durata unei opriri a jocului nu este considerat gol.
viii. Orice gol este considerat oficial odată ce faceoff-ul a avut loc în centrul gheții după acel gol. Dovezile video
obținute după viitorul faceoff care indică faptul că golul nu ar fi trebuit permis nu sunt admisibile.
ix. Un singur gol poate fi acordat unei echipe în orice unic moment pe durata unui joc. În cazul în care este marcat un
gol fără oprirea jocului și este marcat un alt gol de oricare echipă, pentru care sistemul video arată inițial că a fost
gol, al doilea gol este anulat, primul gol este luat în considerare și se pornește timpul pe tabelă (atât timpul de joc
și, dacă este cazul, timpul de pedeapsă) pentru a indica momentul în care primul gol a fost înscris.
x. Dacă, la viitoarea evaluare din situația Regula 94-ix, golul inițial este considerat ilegal prin sistemul video, următorul
video va fi luat în considerare și tabela nu va fi ajustată.
xi. Orice pedepse care apar pe durata celor două goluri de la Regula 94-ix sau după fluierul pentru al doilea gol vor fi
acordate, cu excepția primei pedepse minore către echipa care a marcat (conform regulilor cu privire la anularea
pedepselor în momentul în care un gol este marcat pe durata unei pedepse întârziate).
xii. Manevra ”lacrosse-like” (un jucător are pucul pe lama crosei) este permisă cu condiția să nu ridice crose deasupra
înălțimii umărului, în orice moment pe durata mișcării (a se vedea Regula 75-ix).
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xiii. Dacă un portar se află în zona porții și pucul este deviat în poartă cu crosa sau prin corpul atacantului care a stabilit
poziția în zona porții, golul nu va fi luat în considerare și viitorul faceoff va avea loc într-un loc de faceoff din afara
liniei albastre.
xiv. Dacă patinele unui jucător nu sunt în zona porții la Regula 94-xiii, dar crosa este, atunci golul marcat din crosă va fi
permis cu condiția ca crosa să nu intervină asupra capacității portarului de a-și juca poziția. Dacă crosa intervine,
golul nu va fi luat în considerare, și viitorul faceoff va avea loc în locul de faceoff din afara liniei albastre.
xv. Un jucător poate fi complet în zona porții în momentul în care pucul intră în poartă, fie singur, fie cu ajutorul altui
jucător, atât timp cât portarul nu este în poartă.
xvi. Pentru ca un gol să fie legal, pucul trebuie să treacă zona plană a liniei porții înainte de expirarea reprizei. Dacă
tabela nu funcționează, sistemul video poate fi consultat. În toate celelalte cazuri, decizia reprezentanților de pe
gheață este finală.
xvii. Dacă însoțitorul băncii de pedeapsă nu deschide ușa la expirarea pedepsei, întârziind reintrarea jucătorului pe
gheață și pe durata acestei perioade echipa opusă înscrie un gol, golul va fi luat în considerare.
xviii. Dacă pucul intră în poartă înainte de sunetul care anunță finalul reprizei și arbitrul permite luarea în considerare a
golului, nu este necesară efectuarea unui faceoff în centrul gheții. Arbitrul se va asigura că tabela înregistrează
golul 19:59 pe fișa oficială a jocului.
xix. În momentul în care sunt marcate goluri în minutul final al reprizei când mai sunt zece secunde pe tabelă, minutul
golului va fi rotunjit la cea mai apropiată secundă de pe fișa jocului.
SITUAȚIE DE JOC 1: Pe durata evaluării video a unui gol, dacă arbitrul este anunțat că tabela nu funcționa în
momentul în care pucul intră în plasă, golul se va lua în considerare cu condiția să fie demonstrat că repriza nu s-a
terminat. Arbitrii, în discuție cu arbitrul de linie, persoana care ține scorul și sistemul video vor decide durata timpului în
care tabela nu a funcționat și vor face ajustarea necesară. Dacă nici arbitrul, nici reprezentanții de pe gheață nu pot
determina ajustarea de timp, jocul va continua folosind timpul de pe ceas.
SITUAȚIE DE JOC 2: Dacă jucătorul din apărare pune pucul în poartă în timp ce atacantul se află în zona porții, golul
va fi luat în considerare.

SECTION 8

REGULA 95 - ZONA PORȚII PENTRU MARCAREA GOLURILOR
i.
Dacă jucătorul echipei care atacă este împins sau faultat de un jucător din apărare pentru ca acesta să fie în zona
porții în momentul în care pucul intră în poartă, golul va fi permis cu excepția cazului în care jucătorul din atac a avut
suficient timp pentru a ieși din zona porții.
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ii. Dacă pucul este în zona porții și intră în poartă cu ajutorul crosei unui jucător din atac, golul va fi luat în
considerare.
iii. Dacă un jucător din atac este în zona porții în momentul în care pucul trece zona plană a liniei porții, și poziția lui
nu afectează capacitatea portarului de a salva pucul sau de a juca corect, golul va fi luat în considerare.
iv. Dacă un portar este în afara zonei porții și jucătorul care atacă împiedică portarul din a se întoarce în zona porții lui
sau împiedică portarul să joace în timp ce golul este marcat, golul nu va fi luat în considerare și jucătorul din atac va
primi o pedeapsă minoră pentru intervenție.
v. Zona porții este considerată un spațiu tridimensional și toate regulile pentru zona porții aparțin nu doar de zona
albastră, dar și de spațiul de deasupra de la înălțimea barei.
REGULA 96 - GOLURI CU PATINELE
i.
Nu va fi admis golul care este marcat de un jucător care direcționează pucul în poartă cu ajutorul patinei.
ii. Dacă un atacant lovește pucul și este ulterior lovit în poartă de oricare dintre jucători sau coechipieri după ce
portarul a salvat pucul, golul va fi luat în considerare.
iii. Dacă atacantul lovește pucul și acesta deviază direct din portar sau echipamentul lui sau dintr-un jucător al oricărei
echipe în poartă, golul nu va fi luat în considerare.
iv. Dacă un atacant își întoarce patină, sub orice formă, cu intenția de a direcția pucul în poartă, și pucul intră în poartă
drept rezultat al acelei direcționări, golul nu va fi luat în considerare.
v. Dacă un atacant încearcă să lovească pucul din patină către crosă, dar nu reușește să obțină posesia pucului cu
crosa înainte ca pucul să intre în poartă, golul nu va fi luat în considerare.
vi. Dacă atacantul se împinge cu un alt oponent și în acest timp direcționează pucul în plasă în timp ce încearcă să își
mențină echilibrul, golul nu va fi luat în considerare. Direcționarea pucul este unicul criteriu, nu împingerea cu
oponentul.
vii. Dacă un atacant are pucul pe crosă și lovește cu crosa pentru a împinge pucul în plasă, golul nu va fi luat în
considerare.
REGULA 97 - RESPINGEREA UNUI GOL/ACȚIUNEA JOCULUI
A se vedea regulile 184-186 pentru regulile pentru portar și încălcarea zonei porții.
i.
Nu va fi respins un gol dacă atacantul lovește , aruncă, atinge cu mănușa sau direcționează pucul în poarte în orice
alt fel cu orice parte a mănușii sau prin orice altă metodă în afară de crosă dacă pucul este deviat pe mai departe
de un jucător sau un reprezentant de pe gheață după contactul inițial.
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Nu va fi permis un gol dacă atacantul direcționează, deviază sau lovește pucul în poarte în orice fel cu crosa
deasupra înălțimii barei, chiar dacă pucul este deviat ulterior de un jucător, de portar, sau de un reprezentant de
pe gheață sau sare de pe gheață. Factorul decisiv este locul în care pucul intră în contact cu crosa în ceea ce
privește bara. Dacă acea parte a crosei care intră în contact cu pucul este la sau sub nivelul barei, golul va fi luat
în considerare.
iv. Nu va fi permis un gol dacă pucul este deviat direct în plasă dintr-un reprezentant de pe gheață chiar dacă pucul
este ulterior deviat dintr-un jucător de la oricare echipă sau de portar. Dacă pucul lovește un reprezentant de pe
gheață și este ulterior în poartă, golul va fi luat în considerare.
v. Nu va fi permis un gol dacă pucul se află sub jucătorul din apărare care este împins de un atacant, împreună cu
pucul, în plasă.
vi. Nu va fi permis un gol dacă jucătorul intră în joc ilegal de pe banca jucătorilor și echipa înscrie golul în timp ce el
este pe gheață.
vii. Dacă un jucător părăsește banca de pedeapsă înainte de finalizarea pedepsei, dintr-o eroare proprie sau o eroare
a persoanei de la banca de pedepse, și echipa jucătorului înscrie un gol în timp ce acesta este pe gheață sau a
fost înlocuit, golul nu va fi luat în considerare, și jucătorul trebuie să întoarcă pe banca de pedeapsă pentru a
executa timpul rămas din pedeapsă. Dacă sunt acordate alte pedepse pe durata acestei perioade, acestea trebuie
executate.
viii. Arbitrul are dreptul de a consulta arbitrul de linie pentru incidentele care duc la marcarea unui gol. Dacă arbitrul de
linie este martorul unui fault care poate avea drept rezultat o pedeapsă majoră, o pedeapsă pentru conduită
necorespunzătoare, o pedeapsă de meci sau o pedeapsă pentru comportament nesportiv comis de atacant și care
intră nedetectat de arbitrul imediat înainte de joc, arbitrul de linie poate raporta incidentul și arbitrul poate decide
respingerea golului și acordarea pedepselor.
ix. Nu va fi permis un gol dacă pucul a trecut complet de zona plană a liniei porții după finalizarea reprizei.
x. Nu va fi permis un gol dacă arbitrul a fluierat pentru oprirea jocului înainte ca pucul să treacă de zona plană a liniei
porții. Un astfel de joc nu este supus evaluării video.
SITUAȚIE DE JOC 1: A7 lovește pucul cu mâna. Acesta deviază din portarul adversar către A8 care îl lovește în
poartă, golul nu va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 2: A6 lovește pucul cu mâna. Dacă deviază din portarul adversar, deviază din B2 către A9 care apoi
îl lovește în poartă, golul nu va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 3: A7 lovește pucul cu mână. Dacă pucul lovește mânerul crosei A6 și intră direct în poarta echipei
opuse, golul nu va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 4: Dacă pucul intră în contact cu crosa atacantului în momentul în care crosa este deasupra
înălțimii barei și apoi lovește corpul oricărui jucător de pe gheață și intră în plasă, golul nu va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 5: Dacă un jucător din apărare direcționează pucul în plasă în timp ce atacantul este în zona porții
și inițiază contactul cu portarul, golul nu va fi luat în considerare și atacantul poate fi pedepsit.

SECTION 8

iii.
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SITUAȚIE DE JOC 6: Dacă un jucător din apărare direcționează pucul în plasă în timp ce atacantul inițiază contactul cu
portarul, golul nu va fi luat în considerare și atacantul poate fi pedepsit.
SITUAȚIE DE JOC 7: Dacă un jucător din apărare direcționează pucul în poartă în timp ce atacantul se află în zona
porții și nu afectează capacitatea portarului de a putea juca, golul va fi luat în considerare.

REGULA 98 - MARCAREA UNUI GOL/CADRUL PORȚII PICĂ
i. Dacă un jucător din apărare mută poarta și echipa adversă înscrie, golul va fi permis cu condiția ca:
1. Oponentul să fi fost în acțiunea de lovire înainte de mutarea cadrului porții;
2. Arbitrul decide dacă pucul ar fi intrat în poartă în cazul în care cadrul ar fi fost în poziție normală.
ii. Cadrul porții este considerat mutat dacă:
1. Unul din cei doi pironi nu sunt în găurile respective;
2. Unul din cei doi pironi pică.
iii. Dacă unul din cei doi stâlpi ai porții nu este fixat pe gheață, dar intră în contact cu pironul și pironul este în gaură,
golul va fi luat în considerare.
iv. Pentru cadrele de poartă care nu folosesc pironi, stâlpii trebuie să fie drepți pe gheață și pe linia porții în momentul
în care pucul intră în poartă pentru a lua în considerare golul.
v. Dacă un jucător din apărare ridică spatele porții, dar pucul intră în poartă și trece de zona plană a porții, golul va fi
luat în considerare atât timp cât regulile legate de pironi sunt respectate (Regula 98-i-iv).
vi. Dacă poziția plasei porții este modificată pe durata jocului, jocul va fi oprit dacă plasa nu se întoarce la poziția
normală. Dacă plasa se întoarce la poziția normală, acțiunea jocului va continua.
vii. Nu va fi permis un gol dacă poarta este mutată înainte ca pucul să treacă de zona plană a liniei porții, cu excepția
celor furnizate de Regula 98-i.
viii. Se va acorda un gol dacă portarul a fost eliminat de pe gheață pentru jucător suplimentar și un coleg mută poarta
din poziția normală în momentul în care atacantul străpunge apărarea.
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SECTION 8

REGULS 99 - UTILIZAREA SISTEMULUI VIDEO PENTRU DECIDEREA GOLURILOR
i. Sistemul video poate fi consultat doar de arbitru la cererea arbitrului sau la cererea persoanei care se ocupă de
sistemul video. Acesta este consultat prima dată pentru deciderea legalității unui gol.
ii. Dacă se marchează un gol sau pare că este marcat un gol, arbitrul va fluiera imediat (gol sau nu) și apoi, dacă este
cazul, va consultat sistemul video. Va fi decizia persoanei care se ocupă de sistemul video confirmarea fluierului
arbitrului sau, dacă există destule dovezi, refuzarea acestuia.
iii. În cazul în care sistemul video este inconclusiv, va rămâne fluierul original al arbitrului.
iv. Dacă persoana care se ocupă de sistemul video solicită consultarea cu arbitrul despre un potențial gol pe care nu la confirmat un reprezentant de pe gheață, opinia persoanei care se ocupă de sistemul video va fi cea decisivă.
v. Dacă niciunul dintre reprezentanții de pe gheață, nici persoana care se ocupă de sistemul video nu evaluează un
posibil gol la următoarea oprire a jocului, nu va fi permisă o evaluare ulterioară după faceoff.
vi. Dacă nu există o indicație de la arbitrii sau persoana care se ocupă de sistemul video pentru evaluarea acțiunii
imediat după finalul reprizei, nu va fi efectuată nicio evaluare odată ce jucătorii părăsesc gheața.
vii. Următoarele situații sunt supuse evaluării de către persoana care se ocupă de sistemul video (a se vedea Regula
45-iii pentru alte utilizări):
1. Pucul trece de zona plană a liniei porții;
2. Pucul intră în poartă înainte de mutarea porții;
3. Pucul intră în poartă la terminarea reprizei;
4. Pucul este direcționat în poartă cu orice parte a corpului atacantului;
5. Pucul este deviat în poartă dintr-un reprezentant de pe gheață;
6. Pucul este lovit cu o crosă deasupra înălțimii barei de un atacant înainte de intrarea în poartă;
7. Pucul intră în poartă după ce un jucător a interferat cu un portar;
viii. Pentru regulile care țin de dificultățile antrenorului, a se vedea Regulamentul Sportiv al Federației.
ix. Persoana care se ocupă de sistemul video poate fi consultată pentru a decide:
1. Dacă pucul a intrat sau nu în poartă înainte sau după fluier;
2. Dacă plasa a fost mutată pe durata unei lovituri de pedeapsă;
3. Dacă a fost încercată o a doua lovitură drept rezultat al unei recuperări pe durata unei lovituri de pedeapsă.
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SECȚIUNEA 9 - PEDEPSELE DE JOC/DURATA ȘI SITUAȚIILE
PREZENTARE GENERALĂ - Pedepsele de joc sunt acordate la discreția reprezentanților de pe gheață.
Pentru toate infracțiunile aferente portarului, a se vedea Secțiunea 12 - Reguli specifice Portarilor.

REGULA 100 - CÂND POT FI ANUNȚATE PEDEPSELE
i. Pedepsele pot fi anunțate oricând pe durata jocului. Acesta reprezintă 60 de minute de timp regulamentar, timpul
suplimentar, loviturile de pedeapsă, oprirea jocului și plecarea echipelor de pe gheață către vestiar.
ii. Un reprezentant de pe gheață trebuie fie martorul unei infracțiuni, dacă se acordă o pedeapsă și este încorporată
în fișa oficială a jocului. Aceasta include evenimentele dinainte, de pe durata și după joc.
iii. ”Înaintea” jocului reprezintă minutele înainte de faceoff-ul de deschidere, atunci când reprezentanții de pe gheață și
jucătorii sunt pe gheață, dar jocul nu a început încă.
iv. Orice încălcare a regulilor comisă pe durata patinării dinaintea jocului sau de la standuri nu poate fi pedepsită prin
acordarea unei pedepse pe durata jocului deoarece reprezentanții de pe gheață nu participă la aceste evenimente.
Aceste infracțiuni vor fi notate de către arbitrul de rezervă și rezolvate, dacă este necesar, de autoritățile
competente.
v. Niciun jucător sau reprezentant al echipei nu va putea intra în vestiarul reprezentanților de pe gheață pe durata
jocului, înainte sau după joc. Orice încălcare a acestei reguli va fi raportată autorităților competente.
REGULA 101 - PEDEPSE ACORDATE - PROTOCOL
i. În sistemul cu doi arbitri, nu va fi pedepsit niciun jucător de ambii arbitrii pentru aceeași infracțiune, dar același
jucător poate fi pedepsit de ambii arbitrii pentru două infracțiuni diferite.
ii. În momentul pedepsei, un jucător trebuie să meargă direct pe banca de pedeapsă sau la vestiar, cu excepția
cazului în care i se spune altceva de către un reprezentant de pe gheață. Nerespectarea acestui lucru va avea
drept rezultat o pedeapsă minoră suplimentară, pe bancă.
iii. Dacă una din echipe primește mai mult de o pedeapsă de aceeași durată care afectează numărul de jucători de pe
gheață, căpitanul trebuie să anunțe arbitrul în legătură cu ordinea executării pedepselor în cazul altor pedepse
care pot avea drept rezultat părăsirea băncii de pedeapsă de către un jucător înaintea altora.
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iv. Un jucător trebuie să meargă în vestiar dacă i se acordă o pedeapsă pentru comportament neregulamentar în a
treia repriză care l-ar putea împiedica să participe la timpul suplimentar și loviturile de pedeapsă.
v. Dacă o echipă pedepsită este în posesia pucului, jocul va fi oprit imediat. Dacă echipa adversă este în posesia
pucului, jocul va continua până echipa pedepsită obține controlul asupra pucului.
REGULA 102 - PEDEPSE PE TABELĂ
i. Pedepsele expiră în momentul exact al pedepsei de pe tabelă plus durata pedepsei. Spre exemplu, dacă se anunță
o pedeapsă minoră la 4:58, aceasta expiră la 2:58. Dacă se acordă o pedeapsă majoră la 13:05, aceasta expiră la
8:05, indiferent dacă jucătorul intră pe gheață sau nu exact în acea secundă. Pentru pedepsele minore simultane
și pedepsele pentru comportament neregulamentar, jucătorul se poate întoarce pe gheață doar la primul fluier
după expirarea perioadei de pedeapsă.
ii.
Doar pedepsele afișate pe tabelă permit unei echipe să obțină un jucător suplimentar pe durata jocului în
momentul în care expiră. Pedepsele care nu sunt afișate pe tabelă includ pedepse minor sau majore simultane, de
comportament necorespunzător, de comportament necorespunzător de meci, și pedepsele simultane de meci.
iii. Pedepsele care trebuie afișate pe tabelă includ pedepse minore, minore duble, majore și de meci.
iv. Pedepsele cu un început întârziat vor fi afișate pe tabelă doar în momentul în care încep.
v. În cazul pedepselor pentru comportament neregulamentar, jucătorul se poate întoarce pe gheață doar după primul
fluier după expirarea pedepsei.
vi. În cazul a mai mult de o pedeapsă către echipă, jucătorii se pot întoarce pe gheață doar când propria pedeapsă a
expirat. Un jucător care intră pe gheață după expirarea pedepsei colegilor - nu propria - va fi supus unei alte
pedepse.
REGULA 103 - JOCUL CU UN NUMĂR INFERIOR DE JUCĂTORI
i. O echipă poate avea un număr mai mic de jucători decât echipa adversa ca rezultat al uneia sau mai multor
pedepse pe durata jocului.
ii. Dacă echipa adversă înscrie un gol în timp ce echipa are un număr inferior de jucători, jucătorul pedepsit se poate
întoarce imediat pe gheață dacă pedeapsă executată este o pedeapsă minoră sau o pedeapsă minoră de bancă
prin care echipa rămâne cu un număr inferior de jucători.
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REGULILE 104-110 - DURATA PEDEPSELOR
REZUMAT (pentru un jucător)
Pedeapsă minoră / minoră de bancă = 2 minute pe tabelă (2 PIMs)
Pedeapsă majoră = 5 minute pe tabelă + comportament necorespunzător de joc, timpul nu este pe tabelă (25 PIMs)
Pedeapsă minoră + majoră = 5 minute pe tabelă, apoi 2 minute pe tabelă + comportament necorespunzător de joc,
comportament necorespunzător de joc (27 PIMs)
Pedeapsă pentru comportament necorespunzător = 10 minute, timpul nu este pe tabelă (10 PIMs)
Pedeapsă minoră + pedeapsă pentru comportament necorespunzător = 2 minute pe tabelă + 10 minute, timpul nu este
pe tabelă (12 PIMs)
Pedeapsă minoră + pedeapsă pentru comportament necorespunzător în joc = 2 minute pe tabelă + echilibrul jocului,
timpul nu este pe tabelă (22 PIMs)
Pedeapsă pentru comportament necorespunzător în joc= echilibrul jocului, timpul nu este pe tabelă (20 PIMs)
Pedeapsă de meci = 5 minute pe tabelă + echilibrul jocului, timpul nu este pe tabelă (25 PIMs) + suspendare automată
într-un joc.

REGULA 104 - DURATA PEDEPSELOR/PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ
i. O pedeapsă minoră reprezintă două minute de joc și trebuie să fie executată complet de jucătorul pedepsit. Nu
este permisă nicio înlocuire a jucătorului. Dacă echipa adversă înscrie, prima pedeapsă minoră este considerată a
fi trecut și jucătorul poate părăsi banca de pedeapsă.
ii. Dacă o echipă înscrie un gol din lovitură de pedeapsă, jucătorul pedepsit nu se va putea întoarce pe gheață.
REGULA 105 - DURATA PEDEPSELOR / PEDEAPSĂ MAJORĂ
i. O pedeapsă majoră reprezintă cinci minute de joc și atrage după sine o pedeapsă automată pentru comportament
neregulamentar. Nu este permisă înlocuirea jucătorului pentru cele cinci minute. Jucătorul pedepsit trebuie să
meargă la vestiar și coechipierul numit de antrenor prin căpitan trebuie să execute complet pedeapsa, indiferent de
cât de multe goluri înscrie echipa adversă. Odată ce au expirat cele cinci minute, echipa poate înlocui jucătorul
pentru partea de comportament neregulamentar din pedeapsă. Se efectuează verificarea pedepsei de către
autoritățile competent după joc.

REGULA 106 - DURATA PEDEPSELOR /MINORE ȘI MAJORE
i. În momentul în care un jucător primește o pedeapsă minoră și majoră (și automat o pedeapsă pentru comportament
neregulamentar) în același timp, pedeapsa majoră este executată prima după care începe pedeapsa minoră.
Jucătorul pedepsit trebuie să meargă la vestiar și este numit un jucător prin căpitan care trebuie să execute
pedepsele acordate.
ii. În momentul care pedepsele minoră și majoră sunt impuse în același timp pentru doi jucători din aceeași echipă, iar
echipa este deja inferioară numeric, pedeapsa minoră este executată prima și pedeapsa majoră nu va începe până
nu au expirat toate pedepsele. Jucătorul pedepsit cu pedeapsă majoră trebuie să meargă la vestiar și un jucător
denumit de antrenor prin căpitan trebuie să execute pedepsele acordate.
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REGULA 107 - DURATA PEDEPSELOR /COMPORTAMENT NEREGULAMENTAR
i. O pedeapsă pentru comportament neregulamentar reprezintă zece minute de joc, dar este permisă înlocuirea
imediată. Jucătorul trebuie să efectueze pedeapsa de comportament neregulamentar complet, cu excepția cazului
în care este rănit, atunci coechipierul denumit de antrenor prin căpitan trebuie să stea pe banca de pedeapsă.
Jucătorul nu poate părăsi banca de pedeapsă până la primul fluier după cele zece minute de joc.
ii. Dacă un jucător primește o a doua pedeapsă pentru comportament neregulamentar pe durata jocului, aceasta va
deveni o pedeapsă automată pentru comportament neregulamentar. Acesta trebuie să meargă la vestiar, dar poate
fi înlocuit imediat pe gheață și niciun coechipier nu trebuie să execute pedeapsa.
iii. Dacă un portar primește o pedeapsă pentru comportament neregulamentar, aceasta trebuie executată de un
jucător de pe gheață în momentul fluierului pentru oprirea jocului și cine este numit de antrenor prin căpitan.
REGULA 108 - DURATA PEDEPSELOR /MINORĂ ȘI COMPORTAMENT NEREGULAMENTAR
i. În momentul în care un jucător primește o pedeapsă minoră și o pedeapsă pentru comportament în același timp,
echipa pedepsită trebuie să pună un jucător suplimentar pe banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa
minoră. Nu este permisă înlocuirea jucătorului cu persoanele de pe gheață. La expirarea pedepsei minore, acel
jucător suplimentar poate părăsi baca de pedeapsă, dar jucătorul care a comis infracțiunile trebuie să rămână pe
banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa pentru comportament. Chiar dacă coechipierul execută pedeapsa
minoră, pedeapsa pentru comportament nu începe până la expirarea pedepsei mai mici.

SECTION 9

REGULA 109 - DURATA PEDEPSELOR /COMPORTAMENT NEREGULAMENTAR DE JOC
i. O pedeapsă pentru comportament neregulamentar necesită ca jucătorul pedepsit sau reprezentantul echipei să
meargă la vestiar, dar este permisă înlocuirea imediată.
ii. Un jucător care primește două pedepse de comportament neregulamentar pentru joc în același joc sau în jocuri
diferite ale turneului sau evenimentului este suspendat automat
pentru un joc suplimentar.
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SECȚIUNEA 8 - REGULI DE JOC/GOLURI

REGULA 110 - DURATA PEDEPSELOR /MECI
i. O pedeapsă de meci are drept rezultat excluderea imediată a jucătorului sau reprezentantului echipei
din joc și o pedeapsă de cinci minute executată de un coechipier indicat de antrenor prin căpitan. Nu
sunt permise înlocuirile acestui jucător până ce nu expiră cele cinci minute.
ii. O pedeapsă de meci poartă o suspendare automat (și minimă) de un joc.
REGULA 111 - SITUAȚII DE PEDEAPSĂ
A se vedea Regula ANEXA 1 - Pedepse pe tabelă - Situații specifice
i. Doar pedepsele care sunt afișate pe tabelă afectează oamenii de pe gheață (cu excepția pedepselor
care au un început întârziat).
ii. Pentru ca un jucător pedepsit să se întoarcă în joc drept rezultat al golului unui adversar, echipa
acestuia trebuie să fie în inferioritate numerică printr-o pedeapsă minoră pe bancă în momentul golului
(neluând în considerare pedeapsa întârziată). În cazul în care mai mult de un jucător este pedepsit,
prima pedeapsă minoră sau pedeapsă minoră de bancă se va încheia (cu excepția cazului în care a fost
pedeapsă minoră simultană cu un oponent, caz în care următoarea pedeapsă minoră va fi anulată).
iii. Dacă se anunță o pedeapsă întârziată împotriva echipei care este deja în inferioritate numerică din
motivul unei pedepse majore sau de meci și adversarii înscriu înainte ca jocul să fie oprit pentru
acordarea unei noi pedepse, acea pedeapsă semnalată va fi anulată datorită golului.
iv. Dacă se va anunța o pedeapsă întârziată împotriva unui jucător care va avea drept rezultat o pedeapsă
minoră, majoră sau automată pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci, dar
echipa adversă înscrie pe durata pedepsei, pedeapsa minoră va fi anulată, dar pedeapsa majoră și cea
pentru comportament neregulamentar sau de meci vor fi acordate. Jucătorul trebuie să meargă la
vestiar, iar un coechipier va fi numit de antrenor prin căpitan pentru a executa pedeapsa majoră sau pe
cea de meci.
v. Dacă o echipă primește două sau mai multe pedepse de aceeași durată la aceeași oprire de joc,
căpitanul echipei trebuie să anunțe arbitrul înainte de începerea jocului ce jucător va ieși primul de pe
banca de pedeapsă (fie după marcarea unui gol de către adversar, fie la încheierea pedepselor în
momentul în care jucătorul părăsește banca de pedeapsă). Arbitrul va anunța persoana care ține scorul.
SITUAȚIE DE JOC 1: Echipa A primește o pedeapsă minoră pentru prea mulți jucători pe teren. La aceeași
oprire a jocului, Echipa A solicită măsurarea crosei jucătorului Echipei B. Dacă crosa este legală și se acordă
o a doua pedeapsă pentru echipa A, un jucător de la Echipa A va executa ambele pedepse minore (2 + 2
minute).
SITUAȚIE DE JOC 2: A5 primește o pedeapsă minoră întârziată pentru agățarea 76. Dacă Echipa A
primește o pedeapsă suplimentară la aceeași oprire a jocului, A5 va executa doar pedeapsa minoră și
Echipa A va numi un alt jucător pentru a executa pedeapsă minoră de bancă.
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SITUAȚIE DE JOC 3: O pedeapsă întârziată este semnalată împotriva echipei care este deja inferioară
numeric din motivul unei sau mai multor pedepse minore, și pedeapsa semnalată ar avea drept rezultat
acordarea unei lovituri de pedeapsă. Dacă echipa care nu atacă înscrie un gol înainte ca arbitrul să
oprească jocul pentru acordarea loviturii de pedeapsă, pedeapsa semnalată (care ar avea drept rezultat o
lovitură de pedeapsă) va fi acordată ca pedeapsă minoră (dublă minoră, majoră sau de meci) și prima din
pedepsele minore care se execută deja va fi încheiată.
SITUAȚIE DE JOC 4: Echipa A este în inferioritate numerică din cauza unei pedepse minore și arbitrul
semnalează o pedeapsă majoră întârziată împotriva acelei echipe. Dacă Echipa B înscrie un gol înainte de
oprirea jocului, prima pedeapsă minoră care se execută va fi încheiată, dar arbitrul va acordă o pedeapsă
majoră și una automată pentru comportament necorespunzător.
SITUAȚIE DE JOC 5: Dacă un jucător primește o pedeapsă majoră și una automată pentru comportament
necorespunzător și apoi, pentru alt incident fie înainte, fie după fluier, o pedeapsă de meci, echipa trebuie să
trimită un jucător pe banca de pedeapsă și echipă va juca în inferioritate numerică pentru cele zece minute.
SITUAȚIE DE JOC 6: Dacă un reprezentant al echipei primește o pedeapsă de meci, restul personalului
echipei trebuie să numească, prin căpitan, un jucător care să execute pedeapsa de cinci minute pe banca de
pedeapsă.

SECTION 9

REGULA 112 - PEDEPSE SIMULTANE
A se vedea și ANEXA 1 - Pedepse pe tabelă - Situații specifice
i. În momentul în care un număr egal de pedepse minore, majore sau de meci de aceeași durată sunt
acordate ambelor echipe la aceeași oprire a jocului, pedepsele sunt considerate simultane.
ii. În momentul în care sunt acordate pedepse ambelor echipe la aceeași oprire de joc, arbitrul va anula
cât mai multe pedepse posibile de durată egală (minoră, minoră de bancă, dublă minoră, majoră și
automată pentru comportament necorespunzător de meci, de meci) pentru a evita înlocuirile de pe
banca de pedeapsă și pentru a întoarce cât mai mulți jucători pe gheață.
iii. Totuși, dacă echipele joacă 5 la 5 și se acordă doar o pedeapsă minoră sau minoră de bancă pentru
fiecare echipă, echipele vor juca 4 la 4. Cei doi jucători trebuie să meargă pe banca de pedeapsă fără
înlocuiri și aceștia se pot întoarce pe gheață la expirarea pedepselor.
iv. Dacă unul sau mai mulți jucători sunt pedepsiți la Regula 112-iii pentru comportament neregulamentar,
pe lângă pedeapsa minoră, echipele vor juca 4 la 4 și un jucător suplimentar trebuie să meargă pe
banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa minoră în timp ce un jucător pedepsit va executa toate
cele 12 minute. Jucătorul care execută pedeapsa minoră se poate întoarce pe gheață în momentul
expirării pedepsei.
v. În momentul în care se acordă pedepsele de la Regula 112-i și o echipă este în inferioritate numerică,
se permite înlocuirea imediată pentru un număr egal de pedepse simultane de aceeași durată pentru
fiecare echipă și nu va avea o sarcină pentru timpul de începere a pedepselor (a se vedea Regula 113).
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vi. Dacă echipele joacă cu echipe care nu sunt de 5 la 5, nu există o reducere viitoare a oamenilor de pe
gheață drept rezultat al pedepselor de durată egală și număr care se pot anula reciproc.
vii. Dacă sunt acordate mai multe pedepse ambelor echipe, numărul egal de pedepse minore, majore (și
automat pedeapsa pentru comportament necorespunzător) și de meci vor fi anulate conform regulilor
pentru pedepse simultane. Orice diferențe între durata pedepselor vor fi afișate pe tabelă și jucătorii vor
executa durata în consecință. Aceștia nu se pot întoarce până la prima oprire de joc după expirarea
pedepselor.
viii. Jucătorii care primesc pedepse majore sau de meci (și automat pedeapsă pentru comportament
necorespunzător) care sunt simultane trebuie să meargă la vestiar, dar niciun coechipier nu trebuie să
meargă pe banca de pedeapsă cu excepția cazului în care una dintre pedepse apare pe tabelă.
ix. În cazul în care sunt implicați portari, a se vedea Regulile 207-ii și 207-iv.
x. În aplicarea pedepselor simultane, pedepsele minore și minore de bancă sunt considerate aceleași.
REGULA 113 - ÎNTÂZIEREA ÎNCEPERII PEDEPSELOR
A se vedea ANEXA 1 - Pedepse pe tabelă - Situații specifice
i. Nicio echipă nu poate avea mai puțin de trei jucători pe gheață pe durata jocului.
ii. Jucătorii trebuie să se întoarcă pe gheață în ordinea expirării pedepselor.
iii. Dacă un al treilea jucător al echipei primește o pedeapsă pe durata timpului regulamentar prin care
acesta trebuie să meargă pe banca de pedeapsă și doi coechipieri își execută deja pedepsele, timpul
pedepsei celui de-al treilea jucător sau al jucătorilor ulteriori nu va începe până ce pedeapsa unuia
dintre cei doi jucători nu a expirat. Cel de-al treilea jucător sau viitorul trebuie să intre pe banca de
pedeapsă de îndată ce li s-au acordat pedepsele, dar nu pot fi înlocuiți pe gheață printr-o rezervă până
ce nu începe pedeapsa.
iv. Odată ce trece prima pedeapsă a celor trei sau mai multor jucători, jucătorul nu se poate întoarce pe
gheață până la primul fluier după expirarea pedepsei.
REGULA 114 - ANUNȚAREA PEDEPSELOR ÎNTÂRZIATE - CONTROLUL PUCULUI & GOL
i. Pentru cele mai multe pedepse, un jucător din echipa din atac trebuie să aibă controlul asupra pucului
pentru ca jocul să fie oprit și acordate pedepsele.
ii. Atingerea pucului sau contactul dintre crosă și pucul nu reprezintă control, cu excepția cazului în care
contactul are drept rezultat golul pentru echipa pedepsită.
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iv.
v.
vi.
vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

Dacă echipa din atac nu se află în controlul pucului, arbitrul va ridica mâna arătând intenția de a anunța
o pedeapsă, dar nu va opri jocul până ce:
1. Echipa din atac a obținut controlul asupra pucului;
2. Pucul este deviat;
3. Pucul iese din joc;
4. Echipa aflat în controlul pucului comite un fault;
5. Oricare dintre echipe deviază pucul;
6. Alte motive specificate de aceste reguli.
Dacă echipa din atac nu se află în controlul pucului, dar echipa care va obține avantaj împiedică jocul
pucului pentru a se scurge timpul de pedeapsă, arbitrul va opri jocul.
Dacă echipa care se află în controlul pucului pe durata unei situații de pedeapsă înscrie în propria
poartă, golul va fi acordat echipei opuse, dar se va acorda și o pedeapsă.
Echipa care este pedepsită pe durata unei situații de pedeapsă întârziată nu poate marca un gol de una
singură.
Dacă se anunța o pedeapsă minoră sau o pedeapsă minoră de bancă și, după ce arbitrul și-a ridicat
mâna, s-a înscris un gol de către echipa care are controlul asupra pucul, golul va fi luat în considerare și
arbitrul va ruga căpitanul echipei pedepsite ce pedeapsă va fi anulată.
Dacă echipa care este pedepsită se află deja în inferioritate și echipa adversă înscrie un gol pe durata
anunțării pedepsei, pedeapsa minoră de mai devreme care se execută este încheiată automată și toate
pedepsele noi care vor fi semnalate vor fi acordate.
Dacă există o pedeapsă întârziată pentru o echipă pentru o pedeapsă minoră și acea echipă se află
deja în inferioritate din cauza unor pedepse majore sau de meci și echipa adversă înscrie, pedeapsa
întârziată va fi anulată, dar pedeapsa majoră sau de meci rămâne pe tabelă.
Dacă o echipă primește o pedeapsă și înscrie un gol atât de repede încât arbitrul nu are timp să fluiere
înainte ca pucul să intre în poartă, acesta poate anula golul și poate acorda o pedeapsă după oprirea
jocului.
Dacă, pe durata unei pedepse întârziate, echipă aflată în posesia pucului înscrie în poarta oponentului,
se va acorda o pedeapsă minoră. Dacă se acordă o pedeapsă minoră dublă, se va anula pedeapsa
minoră și cealaltă impusă. Dacă s-au impus pedepse majore, de comportament neregulamentar sau de
meci, acestea vor fi acordate chiar dacă este înscris un gol.
Dacă, pe durata unei pedepse întârziate, au fost acordate două sau mai multe pedepse minore pentru
mai mulți jucători și se înscrie un gol, arbitrul va ruga căpitanul echipei pedepsite ce pedeapsă se
anulează. A doua pedeapsă și cea ulterioară vor fi impuse. Ordinea pedepselor nu va fi luată în
considerare.
Dacă un atacant aflat în străpungerea apărării este faultat de un oponent în așa fel încât garantează o
pedeapsă majoră și de comportament necorespunzător, pedepsele vor fi impuse asupra oponentului
indiferent dacă lovitura de pedeapsa este reușită sau nu.
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SECTION 9

iii.

SITUAȚIE DE JOC 1: O pedeapsă întârziată este semnalată pentru Echipa A și un jucător din Echipa B
lovește pucul către poartă. Dacă portarul oprește lovitura, obține controlul asupra pucul și direcționează în
mod intenționat pucul către un coechipier, arbitrul va opri jocul.
SITUAȚIE DE JOC 2: O pedeapsă întârziată este semnalată pentru un jucător din Echipa A și Echipa B a
înlocuit portarul în favoarea unui jucător suplimentar. În timp patinează în fața porții cu pucul, jucătorul de la
Echipa B este atacat cu crosa de un jucător de la Echipa A. Dacă pucul întră poarta liberă, golul nu va fi luat
în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 3: O pedeapsă întârziată este semnalată pentru un jucător din Echipa A și Echipa B a
înlocuit portarul în favoarea unui jucător suplimentar. Un jucător de la Echipa B are posesia asupra pucului și
din pasa către un coechipier, pucul deviază dintr-un jucător de la Echipa A. Dacă pucul intră în poarta liberă
a Echipei B, golul nu va fi luat în considerare și se va acorda o pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 4: O pedeapsă întârziată este semnalată pentru Echipa A și Echipa B a înlocuit portarul
în favoarea unui jucător suplimentar. Jucătorul de la Echipa B lovește pucul, care lovește un jucător de la
Echipa A. Dacă pucul deviază înapoi pe gheață și în poarta goală a Echipei B, golul nu va fi luat în
considerare și se va acorda o pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 5: O pedeapsă întârziată este semnalată împotriva A6 și o lovitură de pedeapsă va fi
acordată Echipei B drept rezultat al unei infracțiuni. Înainte de oprirea jocului, A6 comite o altă infracțiune,
anunțând o pedeapsă minoră. Dacă Echipa B înscrie golul înainte de a opri jocul, lovitura de pedeapsă este
eliminată, dar arbitrul va acorda o pedeapsă minoră lui A6. Dacă Echipa B nu înscrie înainte de oprirea
jocului, arbitrul va acorda o lovitură de pedeapsă echipei B și va acorda o pedeapsă minoră lui A6. A6
trebuie să execute pedeapsa indiferent de rezultatul loviturii de pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 6: O pedeapsă întârziată este semnalată pentru Echipa A. Echipa B, în posesia pucul,
scoate portarul pentru un jucător suplimentar. Jucătorul de la Echipa B, în posesia pucului în zona de
apărare, încearcă să paseze unui coechipier, dar pucul se îndreaptă către poarta goală a propriei echipe.
Coechipierul încearcă să împiedice pucul să intre în poarta goală, dar nu prinde pucul. Dacă mișcarea îl
poartă până în cadrul porții, provocând căderea plasei porții, golul va fi acordat și pedeapsa se va acorda
Echipei A.
SITUAȚIE DE JOC 7: O pedeapsă întârziată este semnalată pentru Echipa A. Echipa B, în posesia pucul,
scoate portarul pentru un jucător suplimentar. Jucătorul de la Echipa B, în posesia pucului în zona de
apărare, încearcă să paseze unui coechipier, dar pucul se îndreaptă către poarta goală a propriei echipe.
Coechipierul încearcă să împiedice pucul să intre în poarta goală, dar nu prinde pucul. Dacă arbitrul decide
că jucătorul a mutat accidental (puțin probabil) poartă după împiedicarea intrării pucului în plasă, nu se va
acorda pedeapsă Echipei B.
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Dacă, totuși, arbitrul decide că jucătorul a mutat intenționat poartă pentru a împiedica golul, arbitrul va acorda
un gol Echipei A și va acorda o pedeapsă Echipei A.
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SECTION 9

REGULA 115 - PEDEPSE PE DURATA TIMPULUI SUPLIMENTAR
A se vedea Regulamentul Sportiv al IIHF
i. Indiferent de durata timpului suplimentar sau regulilor cu privire numărul jucătorilor în timpul
suplimentar, pedepsele de la finalul timpului regulamentar sau acordate înainte de începutul perioadei
suplimentare se vor transfera.

SECȚIUNEA 8 - REGULI DE JOC/GOLURI

SECȚIUNEA 10 - DESCRIEREA PEDEPSELOR DE JOC
PREZENTARE GENERALĂ - Acestea sunt definiții, explicații și interpretări ale faulturilor pe durata
jocului (care reprezintă 60 de minute de timp regulamentar, timp suplimentar, lovitură de pedeapsă și
timpul imediat după finalul jocului în care jucătorii părăsesc gheață și merg în vestiar). În orice caz,
în cazul în care un jucător rănește un oponent, comitetul disciplinar are dreptul de a suspenda un
jucător după orice pedepse acordate de reprezentanții de pe gheață.
REGULA 116 - ABUZUL REPREZENTAȚILOR
A se vedea Regula 168 - Comportament nesportiv
DEFINIȚIE: O încercare a unui jucător sau a unui reprezentant al echipei de a uzurpa puterea unui
reprezentant de pe gheață, de a umili sau degrada un reprezentant de pe gheață, de a pune sub semnul
întrebării integritatea sau capacitatea reprezentantului de pe gheață sau de a confrunta fizic un reprezentant
de pe gheață.
i. Pedeapsă minoră
1. Un jucător care lovește sticla de protecție sau panourile cu crosa sau orice alte obiecte pentru a
protesta față de decizia unui reprezentant de pe gheață;
2. Un jucător care folosește limbaj obscen, profan sau abuziv sau acțiuni direcționate către un
reprezentant de pe gheață.
ii. Pedeapsă minoră de bancă
1. Un jucător neidentificabil sau reprezentat al echipei care folosește limbaj obscen, profan sau abuziv
sau acțiuni sau folosește numele oricărui reprezentant de pe gheață împreună cu alte observații
zgomotoase;
2. Un jucător penalizat care nu merge direct pe banca de pedeapsă sau la vestiar așa cum i se indică
de către reprezentantul de pe gheață;
3. Un reprezentant al echipei care lovește panourile cu crosa sau alt obiect pentru a protesta față de
decizia unui reprezentant de pe gheață;
4. Un reprezentant al echipei care folosește tehnologia video pentru a acționa asupra unui fluier al
reprezentantului de pe gheață.
iii. Pedeapsă pentru comportament neregulamentar
1. Un jucător care contestă sau folosește tehnologia video pentru a face apel asupra fluierului unui
reprezentant de pe gheață;
2. Un jucător care lovește pucul intenționat în afara ariei reprezentantului de pe gheață;
3. Un jucător care intră sau rămâne în zona porții în timp ce reprezentanții de pe gheață se consultă
între ei sau cu reprezentanții din afara gheții;
4. Un căpitan sau un căpitan alternativ, de pe gheață sau din afara ei, care se plânge unui
reprezentant de pe gheață despre modul în care reprezentantul de pe gheață conduce jocul,
interpretând regulile sau administrând jocul;
5. Un jucător care lovește sticla de protecție sau panourile cu crosa sau alte obiecte pentru a protesta
față de decizia reprezentanților de pe gheață pentru care i s-a acordat deja o pedeapsă minoră; Un
jucător pedepsit care nu merge direct și imediat pe banca de pedeapsă după o bătaie sau o
confruntare dintre jucători.
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Pedeapsă pentru comportament neregulamentar de meci
1. Un jucător sau un reprezentant al echipei care folosește limbaj abuziv, profane sau obscen sau
acțiuni direcționate către un reprezentant de pe gheață pentru care i s-a acordat deja o pedeapsă
minoră sau o pedeapsă minoră de bancă. În momentul în care acest comportament apare după
terminarea jocului, pe sau în afara gheții, pedeapsa pentru comportament neregulamentar de meci
se poate aplica fără a fi nevoie ca jucătorului i se acordă o pedeapsă minoră sau o pedeapsă minoră
de bancă;
2. Un jucător sau un reprezentant al echipei care intră în contact cu un reprezentant de pe gheață întro mod nerespectuos sau care aplică forța fizică asupra unui reprezentant de pe gheață;
3. Un jucător sau un reprezentant al echipei care aruncă un obiect sau pulverizează reprezentantul de
pe gheață cu o sticlă cu apă;
4. Un jucător care insistă cu acțiuni pentru care a primit deja o pedeapsă pentru comportament
neregulamentar.
iv. Pedeapsă de meci
1. Un jucător sau un reprezentant al echipei care aplică în mod intenționat forța sub orice formă sau
care provoacă rănirea unui reprezentant de pe gheață;
2. Un jucător care aruncă sau balansează crosa la un reprezentant de pe gheață (lovindu-l sau nu) sau
lovește un reprezentant de pe gheață cu pucul;
3. Un jucător sau un reprezentant al echipei care amenință, face comentarii rasiale sau etnice, scuipă
sau face observații sexuale către un reprezentant de pe gheață;
4. Un jucător sau un reprezentant al echipei care face gesturi obscene sau acțiuni către un
reprezentant de pe gheață pe gheață sau oriunde în patinoar, imediat înainte, pe durata sau imediat
după joc.
6.
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SECTION 10

REGULA 117 - PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ
DEFINIȚIE: Comportament în detrimentul jocului sau încălcarea regulilor de la banca jucătorilor de la un
jucător sau reprezentant de pe gheață identificabil sau nu.
i. O infracțiune care vine de pe banca jucătorului se pedepsește prin pedeapsă minoră de bancă.
ii. Orice acțiune de pe gheață care garantează o pedeapsă pentru comportament necorespunzător se
pedepsește în mod egal dacă vine de la jucător sau un reprezentant de pe gheață identificabil pe banca
jucătorilor.
iii. O pedeapsă minoră de bancă trebuie executată de un jucător care a fost pe gheață în momentul
fluierului pentru oprirea jocului sau altfel menționat în aceste reguli.
iv. Dacă antrenorul principal al echipei pedepsite refuză să numească un jucător pentru executarea
pedepsei minore de bancă sau a unei pedepse către un portar, arbitrul va numi un jucător la alegere.
v. În competițiile IIHF, antrenorul poate contesta golul pe baza unui offside posibil care duce la intrarea
pucului în poartă. Dacă apelul de pe gheață rămâne, echipa antrenorului care face contestația va primi
o pedeapsă minoră de bancă.

REGULA 118 - MUȘCĂTURI
DEFINIȚIE: Un jucător care mușcă orice parte a corpului oponentului.
i. Un jucător care mușcă va primi o pedeapsă de meci.

REGULA 119 - ABORDARE
DEFINIȚIE: Un jucător care atacă cu corpul, coatele, împiedică un oponent în așa fel încât face ca oponentul
să fie aruncat violent în panouri.
i. O penalizare de abordare este pasibilă de cel puțin o penalizare (nu doar ca penalizare minoră
ii. Un jucător care pune intenționat în pericol un oponent drept rezultat al abordării va primi o pedeapsă
majoră și una automată pentru comportament necorespunzător sau pedeapsă de meci.
iii. Un apărător care imobilizează oponentul care se află în posesia pucului de-a lungul panourilor în timp
ce încearcă să se strecoare poate face acest lucru atât timp cât nu apar alte infracțiuni (intervenție).
REGULA 120 - CROSĂ RUPTĂ/JOCUL CU UNA ÎNLOCUITOARE
A se vedea Regula 165 - Aruncarea unei Crose sau a unui Obiect
DEFINIȚIE: O crosă care nu este complet intactă, are lama sau mânerul rupte, sau nu mai sunt întregi, sunt
considerate a fi rupte și ilegale.
i. Un jucător trebuie să renunțe imediat la crosa ruptă. Dacă participă la joc cu o crosă ruptă acesta va
primi o pedeapsă minoră.
ii. Jucătorul care folosește crosa portarului pe durata jocului va primi o pedeapsă minoră.
iii. Un jucător al cărei crosă este ruptă nu poate primi crosa aruncată pe gheață de pe banca jucătorilor sau
de la un spectator. Acesta trebuie să primească crosa de pe banca jucătorilor printr-un schimb din mână
în mână. Un coechipier care aruncă, sau lovește o crosă către acesta va primi o pedeapsă minoră. Un
coechipier neidentificat care aruncă sau lovește crosa va primi o pedeapsă minoră de bancă. Jucătorul
care primește crosa nu va fi pedepsit.
iv. Jucătorul al cărei crose este ruptă poate primi o crosă de la un coechipier de pe gheață. Acest schimb
trebuie realizat din mână în mână. Un coechipier care aruncă, sau lovește o crosă către acesta va primi
o pedeapsă minoră. Jucătorul care primește crosa nu va fi pedepsit.
v.
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Un jucător nu poate lua crosa oponentului: (1) de la un oponent de pe gheață care ține crosa sau care a
scăpat-o pe gheață; (2) de la un oponent care stă pe banca jucătorilor; (3) din suportul pentru crose de
la banca oponenților. Orice încălcare a acestei reguli va avea drept rezultat o pedeapsă minoră.

vi. Un jucător care participă la joc în timp înlocuiește crosa unui jucător sau portar va primi o pedeapsă
minoră.
vii. Dacă jucătorul primește o crosă pe durata acțiunii de la un coechipier de pe banca de pedeapsă,
jucătorul care primește crosa va primi o pedeapsă minoră.
viii. Un jucător care nu are o crosă de jucător în mână, poate participa la joc.
SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă un jucător de la Echipa A ia o crosă aruncată de pe banca jucătorilor Echipei B
care a fost menită pentru un jucător din Echipa B, se va acorda o pedeapsă minoră pentru jucătorul Echipei
A și pentru jucătorul Echipei B. Dacă jucătorul Echipei nu poate fi identificat, echipa va primi o pedeapsă
minoră de bancă.
SITUAȚIE DE JOC 2: Un jucător poartă crosa portarului către portar care a pierdut sau rupt crosa și portarul
decide să devină implicat în joc. Dacă acesta scapă crosa portarului pentru a participa la joc, nu se va
acorda nicio pedeapsă. Dar dacă joacă pucul sau se implică în joc cu crosa portarului în mână, acesta va
primi o pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 3: A5 participă la joc fără crosă. Dacă A8 îi dă crosa și A9 îi dă crosa lui A8 în timp ce
jocul continuă, nu există o încălcare a regulilor. Jucătorii pot pasa crosa între ei de câte ori vor cu condiția să
fie din mână în mână.

SITUAȚIE DE JOC 4: Pe durata jocului, un jucător rupe sau pierde porțiunea din lemn a crosei. Dacă acesta
continuă să joace cu crosa, va primi o pedeapsă minoră.

REGULA 121 - BUTT-ENDING
DEFINIȚIE: Un jucător care lasă partea de sus în jos pentru a crea o protruzie periculoasă pe care o
îndreaptă către corpul unui oponent.
i. O încercare de butt-end se pedeapsă printr-o pedeapsă minoră dublă și o pedeapsă de comportament
neregulamentar.
ii. Un jucător care folosește această metodă asupra oponentului va primi o pedeapsă majoră și automat
una pentru comportament neregulamentar sau una de meci.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent va primi o pedeapsă de meci.

SECTION 10

REGULA 122 - ATAC
DEFINIȚIE: Un jucător care, după ce patinează către un oponent, îl atacă cu o forță care nu este necesară
sau aleargă sau sare către oponent. Această regulă ia locul tuturor acțiunilor similare cu privire la lovirea
capului și gâtului, cu excepția celor legate de bătaie. Un jucător care atacă un oponent cu o forță care nu
este necesară sau care aleargă sau sare către un oponent va primi o pedeapsă minoră.
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Un jucător care intră în contact fizic cu un oponent după fluier, dar care a avut suficient timp pentru a
evita acest contact va primi o pedeapsă minoră pentru atac.
ii. Un portar nu joacă corect doar pentru că se află în afara zonei porții. Este garantată o pedeapsă minoră
pentru intervenție sau atac în momentul în care oponentul intră un contact cu portarul.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent drept rezultat al atacul va primi o pedeapsă majoră și
automat una pentru comportament neregulamentar sau o pedeapsă de meci.
i.

REGULA 123 - ATAC DIN SPATE
DEFINIȚIE: Un jucător care atacă un jucător vulnerabil care nu este conștient de lovitură sau care nu se
poate apăra de această lovitură. Punctul de contact este spatele corpului.
i. Un jucător care lovește un oponent din spate în panouri, cadrul porții sau pe gheață în orice fel (joc cu
crosa ridicată, etc., dar nu intervenție) va primi o pedeapsă minoră și una pentru comportament
neregulamentar.
ii. Un jucător care pune în pericol un oponent drept rezultat al atacului din spate va primi o pedeapsă
majoră și automat una pentru comportament neregulamentar sau o pedeapsă de meci.
iii. Dacă jucătorul care atacat își întoarce spatele către oponent și se pune într-o poziție vulnerabilă imediat
înainte de atac pentru a crea situația de atac din spate, nu se va acorda o pedeapsă pentru atac (deși
se pot acorda alte pedepse).
REGULA 124 - ATACUL LA CAP SAU GÂT
DEFINIȚIE: Nu există atac cinstit la cap. Un jucător care direcționează o lovitură de orice tip, cu orice parte a
corpului sau echipamentului, la cap sau gât sau împinge capul adversarul în sticla de protecție sau panouri.
Această regulă înlocuiește toate acțiunile cu privire la lovirea capului și gâtului, cu excepția celor aferente
bătăii.
i. Un jucător care direcționează o lovitură asupra capului sau gâtului unui adversar va primi o pedeapsă
minoră și pentru comportament neregulamentar.
ii. Un jucător care direcționează o lovitură asupra capului sau gâtului unui adversar poate primi o
pedeapsă majoră și una automată pentru comportament neregulamentar sau o pedeapsă de meci.
iii. O pedeapsă pentru atac asupra capului sau gâtului va fi acordată dacă are loc una din următoarele în
momentul în care un jucător atacă oponentul:
1. Jucătorul direcționează o lovitură cu oricare parte a corpului sau echipamentul către capul sau gâtul
oponentului;
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2. Jucătorul forțează capul oponentului pentru a intra în sticla de protecție sau panouri, folosind orice
parte superioară a corpului;
3. Jucătorul întinde și direcționează orice parte superioară a corpului pentru a intra în contact cu capul
sau gâtul oponentului;
4. Jucătorul se întinde pentru a ajunge la oponent sau folosește orice parte superioară a corpului
pentru a intra în contact cu gâtul sau capul oponentului;
5. Jucătorul sare (părăsește patinele) pentru a lovi capul sau gâtul oponentului.
iv. Dacă un jucător patinează cu capul înainte, este în posesia pucului și se așteaptă la un atac, oponentul
nu are dreptul să-l lovească la cap sau gât.
v. Dacă forța principală a loviturii este inițial asupra zonei corpului și apoi contactul se îndreaptă către cap
sau gât, se va acorda o pedeapsă pentru atacul capului sau gâtului.
vi. Un jucător care atacă un oponent care patinează cu pucul și capul în jos în direcția jucătorului și nu
folosește o mișcare înainte sau nu se îndreaptă cu corpul către oponent, nu va fi pedepsit pentru atac
asupra capului sau gâtului.
vii. Dacă jucătorul își menține poziția pe durata jocului la intrarea unui oponent în acesta, viitorul contact nu
va fi considerat atac la cap sau gât, cu excepția cazului în care condițiile de la Regulile 124-iii sau124-iv
sunt încălcate.

REGULA 125 - CLIPPING
DEFINIȚIE: Un jucător care își coboară corpul cu intenția de a lovi zona genunchiului oponentului.
i. Un jucător, care lovește ca printr-o retezare sau își coboară corpul pentru a lovi adversarul la genunchi,
va primi o pedeapsă minoră.
ii. Un jucător care se ghemuiește lângă panouri pentru a evita atacul și care, drept rezultat, drept rezultat
face ca oponentul să pice peste el, va primi o pedeapsă minoră.
iii. Un jucător care pune în pericol oponentul printr-o acțiune de retezare va primi o pedeapsă majoră și
automat una pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci.
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SECTION 10

REGULA 126 - ÎNCHIDEREA MÂINII ASUPRA PUCUL
DEFINIȚIE: Deși un jucător poate lovi pucul cu mănușa sau îl poate prinde și plasa pe gheață imediat,
acesta nu poate atinge pucul cu palma (adică, să îl păstreze în mănușă), nu îl poate ține pentru mai mult
timp în palmă sau nu poate patina cu acesta în mănușă.
i. Un jucător care prinde pucul și îl ține în timp ce staționează sau patinează cu el în mănușă, pentru a
evita oponentul sau pentru a câștiga posesia asupra acestuia va primi o pedeapsă minoră pentru
închiderea mâinii deasupra pucului.
ii. Un jucător care ridică pucul de pe gheață cu mănușa sau mâna în afara zonei porții pe durata jocului va
primi o pedeapsă minoră.

iii. Un jucător care acoperă pucul cu mănușa pe gheață în afara zonei porții va primi o pedeapsă minoră.
iv. Dacă un jucător ridică pucul de pe gheață cu mănușa, ascunde sau acoperă pucul cu mănușa pe
gheață în interiorul zonei tridimensionale a zonei porții în timp ce portarul este pe gheață, se va acorda
o lovitură de pedeapsă echipei adverse.
v. Dacă un jucător ridică pucul de pe gheață cu mănușa, ascunde sau acoperă pucul cu mănușa pe
gheață în interiorul zonei tridimensionale a zonei porții în timp ce portarul nu este gheață, fiind înlocuit
pentru un jucător, se va acorda o lovitură de pedeapsă echipei adverse.
REGULA 127 - CROSS-CHECKING
DEFINIȚIE: Un jucător care atacă un oponent cu ambele mâini pe crosă și nicio parte din crosă pe gheață.
i. Un jucător care atacă oponentul va primi o pedeapsă minoră.
ii. Un jucător care pune în pericol un oponent va primi o pedeapsă majoră și una automată pentru
comportament neregulamentar sau pedeapsă de meci.
REGULA 128 - ECHIPAMENT PERICULOS/UTILIZAREA PERICULOASĂ A ECHIPAMENTULUI
DEFINIȚIE: Genunchierele și echipamentul de protecție făcut dintr-un material care poate provoca rănirea
sunt considerate periculoase și utilizarea este interzisă.
i. Un arbitru poate interzice utilizarea echipamentului unui jucător dacă acesta consideră că ar provoca
rănirea.
ii. Echipa jucătorului care participă la joc cu echipament ilegal va fi prima care va primi un avertisment de
la arbitru.
iii. Nerespectarea avertizării pentru ajustarea, înlocuirea sau securizarea echipamentului conform
instrucțiunilor arbitrului va însemna că orice jucător din acea echipă care încălcă regulile pentru
echipament periculos va primi o pedeapsă pentru comportament neregulamentar.
iv. Dacă un arbitru consideră că crosa jucătorului este periculoasă, crosa trebuie să fie eliminată din joc
fără pedeapsă. Dacă jucătorul folosește ulterior crosa, acesta va primi o pedeapsă pentru
comportament neregulamentar.
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Arbitrul poate solicita ca un jucător să își elimine accesoriile personale considerate periculoase. Dacă
aceste accesorii personale sunt dificil de îndepărtat, jucătorul le va lipi sau le va pune într-un loc sigur
sub jerseul jocului în așa fel încât să nu mai fie periculoase. Jucătorul va trebui să părăsească gheață
pe durata acestui proces și va fi emis un avertisment echipei. Nerespectarea avertismentului conform
instrucțiunilor arbitrului va însemnă că orice jucător din acea echipă care încălcă regulile pentru
echipament periculos va primi o pedeapsă pentru comportament neregulamentar.
vi. Jucătorul sau portarul care pierde crosa pe durata jocului nu poate primi crosa înapoi de la un
coechipier care i-o aruncă. Acesta poate primi de la un coechipier dar schimbul trebuie aibă din mână în
mână. Jucătorul care aruncă crosa va primi o pedeapsă minoră.
v.

REGULILE 129-137 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI
DEFINIȚIE: O acțiune intenționată sau accidentală care încetinește jocul, oprește jocul sau împiedică
începerea jocului.

REGULA 129 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/AJUSTAREA ECHIPAMENTULUI
i. Un jucător care oprește jocul sau întârzie începutul jocului pentru a repara sau ajusta echipamentul va
primi o pedeapsă minoră.
ii. Un jucător trebuie să poarte echipamentul de protecție în totalitate pe sub uniformă, cu excepția
mănușilor, căștilor sau genunchierelor portarului. Dacă nu se întâmplă acest lucru după un avertisment
se va acorda o pedeapsă minoră.
iii. Un jucător care nu respectă prevederile stabilite în Regula 40-vi după o avertizare va primi o pedeapsă
minoră.
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REGULA 130 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /POARTĂ MUTATĂ
i. Un jucător mută poarta în mod deliberat din poziția normală va primi o pedeapsă minoră.
ii. Dacă jucătorul mută poarta din poziția normală pe durata ultimele două minute de timp regulamentar
sau oricând pe durata perioadei de timp suplimentar, arbitrul va acorda echipei opuse o lovitură de
pedeapsă.
iii. Dacă un jucător mută în mod deliberat poate din poziție normală, în momentul în care un atacant
străpunge apărarea, arbitrul va acorda echipei opuse o lovitură de pedeapsă.
iv. Dacă, în momentul în care portarul este eliminat de pe gheață, coechipierul mută poarta din poziție
normală când atacantul străpunge apărarea, arbitrul va acorda un gol echipei adverse.
v. Dacă poarta se mută pe durata jocului ca rezultat al acțiunii echipei din atac în timp ce echipa din
apărare obține posesia pucului cu o șansă clară de câștig, nu se va fluiera până nu se schimbă posesia
pucului. Dacă echipa din apărare înaintează și marchează, golul va fi luat în considerare.
vi. Dacă posesia de la Regula 130-v se schimbă în interiorul liniei albastre a echipei din apărare, viitorul
faceoff va avea loc în unul din locurile de faceoff din zona neutră cea mai apropiată a liniei albastre
echipei din apărare.

vii. Dacă posesia de la Regula 130-v se schimbă în zona neutră sau zona de atac a echipei de apărare,
viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care jocul a fost oprit.

REGULA 131 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/CĂDEREA PE PUC
A se vedea Regula 175 (Acordarea loviturii de pedeapsă) & Regula 179 (Goluri acordate)
i. Un jucător care cade, ține sau preia pucul sub corpul lui sau echipament pentru a crea oprirea jocului va
primi o pedeapsă minoră. Dacă, totuși, pucul a fost blocat de patinele jucătorului sau echipament în timp
ce blochează lovitura sau pasa, acțiunea jocului va fi oprită, dar nu se va acordă o pedeapsă.
ii. Un jucător care folosește mâinile pentru a ascunde pucul în palmă sau echipament pentru a forța fluierul
va primi o pedeapsă minoră.
REGULA 132 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/BLOCAREA PUCULUI FĂRĂ A FI NEVOIE
i. Un jucător care ține sau blochează pucul cu crosa, patina sau corpul de-a lungul panourilor sau pe
gheață în momentul în care nu este presat de un oponent va primi o pedeapsă minoră.
REGULA 133 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /SĂRBĂTORIREA GOLULUI
i. Jucătorii de pe banca jucătorilor pot veni pe gheață după un gol doar dacă se fac schimbări și nu pot
intra mai mulți jucători decât cei care sunt schimbați. Încălcarea acestei reguli va avea drept rezultat o
avertizare pentru ambele echipe și o viitoare încălcare va avea drept rezultat o pedeapsă minoră de
bancă.

REGULA 134 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /LATE LINEUP
i. Un antrenor care nu trimite numărul necesar de jucători în timp util pentru a începe repriza, inclusiv
timpul suplimentar, va primi o pedeapsă minoră de joc.
ii. ”Numărul necesar” este reprezentat de numărul complet de jucători permiși pentru a participa la joc
conform regulilor (5 jucători plus portar, dacă echipa joacă complet; și 4 sau 3 jucători plus portar, dacă
echipa joacă în inferioritate).
REGULA 135 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / LOVIREA SAU ARUNCAREA PUCULUI ÎN AFARA JOCULUI
i. Un jucător care lovește sau aruncă pucul direct în afara zonei de joc din interiorul zonei de apărare
oriunde pe patinoar (cu excepția locului în care nu există sticlă de protecție) pe durata jocului, fără deviere,
va primi o pedeapsă minoră. Factorul determinant va fi poziția pucului în momentul jocului acestuia.
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ii. Nu se va acorda pedeapsă dacă jucătorul lovește pucul direct peste panouri în zona băncii jucătorilor,
dar nu peste sticla de protecție, în spatele băncii jucătorilor.
iii. Nu se va acorda pedeapsă dacă jucătorul lovește pucul direct peste panouri în orice zonă a patinoarului
fără sticla de protecție direct deasupra panourilor.
iv. Un jucător care lovește deliberat pucul în afara jocului oriunde pe gheață sau după oprire, va primi o
pedeapsă minoră.
v. Un jucător care ridică pucul din zona de apărare și lovește tabela sau orice obiect structural deasupra
suprafeței gheții, provocând oprirea jocului, va primi o pedeapsă
SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă pucul este lovit și ajunge la crosa portarului sau jucătorului sau oricare parte din
acest echipament și este deviat în mod neintenționat pe panouri, nu se va acorda o pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 2: Dacă un jucător lovește pucul prin poarta liberă, nu se va acorda o pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 3: Dacă pucul este lovit din zona de apărare peste sticla de protecție în capătul opus al
gheții, se va acorda o pedeapsă minoră pentru întârzierea jocului (această acțiune înlocuiește devierea).
SITUAȚIE DE JOC 4: Se semnalează o pedeapsă minoră de către arbitru împotriva lui A3. Dacă A6, care
este în zona de apărare, obține control asupra pucul odată ce fluieră arbitrul și lovește peste sticla de
protecție, nu se va acorda o pedeapsă pentru A6. Dacă, totuși, arbitrul crede că A6 a lovit pucul peste sticla
de protecție în mod deliberat, din furie sau pentru a contesta un fluier al arbitrului, se va acorda o pedeapsă.

SECTION 10

REGULA 136 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / ÎNLOCUIREA DUPĂ DEVIEREA PUCULUI
i. O echipă este penalizată cu devierea nu poate înlocui jucătorii, cu excepția:
1. Pentru a înlocui un portar care a fost substituit pentru un jucător suplimentar;
2. Pentru a înlocui un jucător rănit;
3. Dacă oricare echipă primește o pedeapsă pe durata devierii care modifică numărul de jucătorii de pe
gheață, echipa care deviază pucul poate face schimbări de jucători, dar viitorul faceoff va avea loc în
zona de apărare a echipei care primește pedeapsa.
ii. Un antrenor care încearcă să facă o înlocuire ilegală după o deviere, forțând o întârziere de joc în timp
ce arbitrul sau arbitrul de linie organizarea alinierea corectă, va primi
un avertizare de la arbitrul pentru prima încălcare. Antrenorul care
încearcă pentru a doua oară să facă o înlocuire în scopul întârzierii
jocului va primi o pedeapsă minoră de bancă.
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iii. Orice jucător din echipa de apărare care intenționează să comite o încălcare a unui faceoff după apelul
pentru deviere în scopul întârzierii jocului va avea drept rezultat o avertizare pe bancă. O a doua
încălcare pe durata jocului va avea drept rezultat o pedeapsă minoră de bancă pentru întârzierea
jocului.

REGULA 137 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /ÎNCĂLCAREA PROCEDURILOR DE FACEOFF
i. În momentul în care un jucător care nu face parte din faceoff intră în cercul de faceoff înainte ca pucul
să fie aruncat, jucătorul echipei lui și care face parte din faceoff trebuie să fie înlocuit. Pentru o a doua
încălcare a unui jucător din acea echipă la același faceoff, echipa din atac va primi o pedeapsă minoră
de bancă.
ii. În momentul în care un jucător care face din faceoff a fost eliminat din faceoff de către un reprezentant
de pe gheață și un alt jucător din aceeași echipă întârzie să își preia poziția după avertisment, echipa
din atac va primi o pedeapsă minoră de bancă.
iii. Un jucător care se aliniază pentru faceoff în poziție de offside sau într-un mod incorect și, după
avertismentul de la reprezentantul de pe gheață, continuă să se așeze în offside sau incorect, va primi o
pedeapsă minoră.
REGULA 138 - CĂDERI SAU EXAGERĂRI
DEFINIȚIE: Un jucător care exagerează la o cădere sau mimează o rănire în încercarea de a obține o
pedeapsă.
i. Un jucător care mimează un fault sau care pretinde să fi fost faultat de un oponent va primi o pedeapsă
minoră.

REGULA 139 - LOVIREA CU COTUL
DEFINIȚIE: Un jucător care își folosește cotul pentru a faulta un oponent.
i. Un jucător care lovește oponentul cu cotul va primi o pedeapsă minoră.
ii. Un jucător care pune în pericol un oponent prin lovirea cu cotul va primi o pedeapsă majoră sau una
automată pentru comportament neregulamentar sau o pedeapsă de meci.
REGULA 140 - IMPLICAREA JUCĂTORILOR
DEFINIȚIE: Un jucător sau un reprezentant al echipei care intră în contact fizic cu un spectator pe durata
jocului, inclusiv opririle de joc și pauzele.
i. Un jucător sau un reprezentant al echipei care se confruntă fizic sau ripostează asupra unui spectator
va primi o pedeapsă de meci.
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REGULA 141 - BĂTAIE
DEFINIȚIE: Un jucător care lovește în mod repetat un oponent pe durata jocului, după fluier sau oricând
după cursul normal al jocului pe durata unei confruntări prelungite.
i. Toți jucătorii care se implică în bătaie vor primi pedepse de meci.
ii. Un jucător care ripostează la faptul că este lovit va primi o pedeapsă minoră.
iii. Un jucător care își scoate mănușa sau casca cu intenția de a se bate cu un oponent va primi o
pedeapsă pentru comportament necorespunzător pe lângă celelalte pedepse.
iv. Dacă există un instigator clar la bătaie, acel jucător va primi o pedeapsă minoră suplimentară.
v. Un jucător care este pe gheață și este primul care intervine în bătaie care se desfășoară între cei doi
jucători (”o terță persoană”) va primi o pedeapsă pentru comportament necorespunzător.
vi. Un jucător care încearcă să se bată sau continuă să se bată dup ce i s-a spus să se oprească care se
opune arbitrului de linie care încearcă să evite continuarea bătăii, va primi o pedeapsă minoră dublă, o
pedeapsă majoră și una automată pentru comportament neregulamentar sau o pedeapsă de meci.
vii. Un reprezentant al echipei care este implicat în bătaie, pe gheață sau în afara ei, va primi o pedeapsă
de meci, una pentru comportament neregulamentar.
viii. Primul jucător din oricare echipă care părăsește banca jucătorilor sau pe cea de pedeapsă pe durata
confruntării jucătorilor de pe gheață va primi o pedeapsă minoră dublă și automat o pedeapsă pentru
comportament neregulamentar. Următorii jucătorii care părăsesc banca jucătorilor pe durata confruntării
jucătorilor vor primi o pedeapsă pentru comportament neregulamentar. Următorii jucătorii care părăsesc
banca de pedeapsă pe durata confruntării jucătorilor vor primi o pedeapsă minoră și automat o
pedeapsă pentru comportament neregulamentar. Aceste pedepse vor fi executate la expirarea tuturor
pedepselor anterioare. Acțiunea de părăsirea a băncii jucătorilor sau a băncii de pedeapsă reprezintă
încălcarea acestor reguli, chiar dacă jucătorii se nu angajează în bătaie odată ce sunt pe gheață.
ix. În cazul în care confruntarea apare pe durata înlocuirii jucătorilor (adică, se schimbă linia), se vor aplica
regulile normale. Dar orice jucător care se implică ulterior în confruntarea și care nu este parte din
schimbare va fi pedepsit ca și cum ar fi părăsit banca jucătorilor sau pe cea de pedeapsă pentru a
participa la acea confruntare.
x. Dacă jucători de la ambele echipe părăsesc acele bănci în același timp sau dacă jucătorii de una dintre
echipe părăsesc banca jucătorilor după ce văd jucătorii de la cealaltă echipă făcând acest lucru, primul
jucător identificabil de la ambele echipe vor fi pedepsite în baza acestei reguli.
xi. Pot fi acordate un maximum de cinci pedepse pentru comportament neregulamentar și/sau pedeapsă
pentru comportament neregulamentar de meci.
xii. Un jucător nu poate primi și pedeapsă de meci și pedeapsă pentru comportament neregulamentar
pentru continuarea bătăii.
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REGULA 142 - LOVIREA CU CAPUL
DEFINIȚIE: Un jucător care își folosește capul, cu sau fără cască, pentru a lovi un oponent.
i. Un jucător care încearcă să lovească cu capul sau reușească să lovească un oponent cu capul va primi
o pedeapsă de meci.

REGULA 143 - JOC CU CROSA RIDICATĂ
DEFINIȚIE: Un jucător care poartă o parte din crosă deasupra înălțimii umerilor și care lovește oponentul cu
orice parte din aceasta.
i. Un jucător care intră în contact cu oponentul cu crosa ridicată va primi cel puțin o pedeapsă minoră.
ii. Un jucător care provoacă un pericol accidental pentru un oponent cu crosa ridicată va primi o pedeapsă
dublă minoră.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent printr-un fault din jocul cu crosa ridicată va primi o pedeapsă
majoră și una automată pentru comportament neregulamentar sau o pedeapsă de meci.
iv. Un jucător care intră în contract cu oricare parte superioară din corpul oponentului în timp ce se
pregătește să lovească sau în timp ce lovește sau pasează este supus pedepselor pentru jocul cu crosa
ridicată.
REGULA 144 - ȚINEREA
DEFINIȚIE: Un jucător care împiedică mișcarea unui oponent cu una sau ambele mâini, brațe, picioare sau
prin orice metodă pentru a-l împiedica să patineze liber.
i. Un jucător care ține oponentul va primi o pedeapsă minoră.
ii. Există trei metode comune de ținere:
1. Un jucător care apucă un oponent cu una sau ambele mâini cu intenția de a împiedica acel adversar
să patineze liber cu sau fără puc;
2. Un jucător care folosește panourile pentru a imobiliza adversarul folosind brațele sau partea
inferioară sau superioară a corpului pentru a împiedica adversarul să se miște;
3. Un jucător care apucă jerseul adversarului pentru a-l împiedica să se miște liber sau să îl
încetinească.
REGULA 145 - ȚINEREA UNEI CROSE
DEFINIȚIE: Un jucător care ține crosa adversarului prin orice metodă (mâini, corp, picioare) pentru a-l
împiedică să patineze, să joace pucul sau să joace liber sau orice acțiune prin care împiedică adversarul să
folosească crosul.
i. Un jucător care ține crosa adversarului va primi o pedeapsă minoră.
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REGULA 146 - AGĂȚAREA
DEFINIȚIE: Un jucător care folosește crosa pentru a împiedica progresul sau intervine asupra unui jucător,
cu sau fără puc.
i. Un jucător care agață un oponent va primi o pedeapsă minoră.
ii. Există patru metode comune de agățare:
1. Un jucător care agață brațul, mâna sau mănușa unui oponent care urmează să facă o pasă sau să
execute o lovitură;
2. Un jucător care intră în contact cu oricare parte din corpul oponentului folosind crosa, pe durata unei
confruntări de unu la unu pentru puc;
3. Un jucător care folosește crosa împotriva corpului unui oponent pentru îl împiedică să mențină
posesia pucului;
4. Un jucător care folosește crosa pentru a împiedica un oponent să patineze liber.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent prin agățare va primi o pedeapsă majoră și automat una
pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci.

REGULA 147 - CROSĂ ILEGALĂ - MĂSURAREA CROSEI
DEFINIȚIE: Jucătorii trebuie să folosească crose legale care respectă standardele IIHF. (A se vedea Regula
38 (Crosa/Jucătorul) & Regula 196 (Crosa/Portarul).
i. Căpitanul echipei poate solicita măsurarea crosei la orice oprire a jocului. Dacă din măsurare se află că
crosa este ilegală, jucătorul din atac va primi o pedeapsă minoră și crosa va fi înapoiată pe banca
jucătorilor de către arbitru.
ii. Jucătorul al cărei crose se măsoară trebuie să fie în posesia crosei în momentul solicitării. Acesta se
poate afla pe bancă sau pe gheață, dar arbitrul trebuie să facă confirmarea vizuală că această crosă
aparține jucătorului.
iii. Dacă din măsurătoare reiese că crosa este legală, echipa care solicită măsurarea va primi o pedeapsă
minoră de bancă pentru întârzierea jocului. Pedeapsa trebuie executată de oricine de pe gheață în
momentul în care măsurarea a fost solicitată.
iv. Nu există o limită pentru numărul de solicitări pentru măsurări pe care o echipă le poate face într-un joc,
dar este permisă o singură măsurarea pe oprirea de joc și de o singură echipă.
v. Dacă un jucător refuză să predea crosă sau distruge crosa sau oricare parte din echipament pentru
măsurare în momentul în care arbitrul solicită acest lucru, echipamentul va fi considerat ilegal și
jucătorul va primi o pedeapsă minoră și una pentru comportament ilegal.
vi. Măsurarea unei crose poate fi solicitată după un gol pe durata timpului regulamentar, dar dacă crosa
este considerată ilegală, golul va fi luat în considerare. Aceeași regulă se aplică și pentru timpul
suplimentar și loviturile de pedeapsă.
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vii. În cazul în care căpitanul echipei care are mai puțin cu doi jucători în ultimele două minute de joc sau în
orice moment pe durata timpului suplimentar solicită măsurarea echipamentului care invalid, arbitrul va
acorda o lovitură de pedeapsă împotriva echipei care îl solicită. Dacă măsurarea este susținută,
jucătorul din atac va primi o pedeapsă minoră.
SITUAȚIE DE JOC 1: Unui jucător care abia a intrat sau a ieșit de pe banca de pedeapsă unde trebuia să
execută o pedeapsă i se poate măsura crosa.

REGULA 148 - JUCĂTOR RĂNIT CARE REFUZĂ SĂ IASĂ DE PE GHEAȚĂ
DEFINIȚIE: Un jucător care nu poate continua jocul sau nu poate părăsi gheața singur trebuie să
părăsească gheață (odată ce este posibil) dacă jocul s-a oprit pentru a i se îngriji rănile.
i. Un jucător care necesită atenție medicală gheață trebuie să meargă pe bancă, odată ce poate, cel puțin
până la următorul faceoff. Dacă refuză să părăsească gheața după ce i se acordă o pedeapsă minoră,
acesta va primi o pedeapsă pentru comportament neregulamentar.
ii. Un jucător care sângerează nu se poate întoarce în joc până ce rănile nu sunt bandajate suficient pentru
a împiedica curgerea liberă a sângelui. Dacă se întoarce fără protecție sau cu echipamentul pătat de
sânge, acesta va primi o pedeapsă minoră.
iii. Un jucător care este întins pe gheață și se preface că este rănit sau refuză să se ridice de pe gheață, va
primi o pedeapsă minoră.
REGULA 149 - INTERVENȚIE
DEFINIȚIE: Un jucător care obstrucționează sau împiedică oponentul fără posesia pucul să patineze,
primească o pasă sau să se miște liber pe gheață.
i. Un jucător care intervine asupra unui oponent va primi o pedeapsă minoră.
ii. Intervenția pe durata jocului poate reprezenta una din următoarele:
1. Un jucător care împiedică oponentul să patineze liber;
2. Un jucător care blochează oponentul din a se mișca liber în zona de atac, în special în cazul în care
forțează oponentul să patineze în jurul lui;
3. Un jucător care împiedică oponentul să atace cu corpul un coechipier al acelui jucător aflat în
posesia pucului sau care se mișcă în calea oponentului fără a stabili în primul rând poziția corpului;
4. Un jucător care blochează un oponent pentru a nu fi în poziția de a primi o pasă;
5. Un jucător care câștigă un faceoff, dar își împiedică oponentul să avanseze cu pucul (intervenție în
faceoff);
6. Un jucător de pe oricare din băncile jucătorilor sau de pe banca de pedeapsă care, cu ajutorul crosei
sau corpului, ajunge pe gheață și intervine asupra mișcării pucului sau a unui oponent pe durata
jocului;
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7. Un jucător care se mișcă lateral pentru a împiedica progresul oponentului fără a-și fi stabilit poziția
corpului;
8. Un jucător care împiedică un oponent să ridice o piesă din echipament de pe jos (crosă, mănușă,
cască), împingând-o de lângă oponent.
Jucătorii din fața porții au libertate pentru pedepse, cum ar fi intervenție, atac transversal, agățare,
ținere, împiedicare și lovire, atât timp cât eforturile pentru a stabili poziția în față sau pentru a elimina
acel jucător din față nu trece linia unui lupte corecte pentru teritoriu. Încălcarea acestei zone include:
lovirea unui oponent care nu are pucul; tragerea de jerseul oponentului; plasarea crosei între picioarele
oponentului; lovirea din spate a picioarelor oponentului;
Situații care nu sunt clasificate ca intervenție includ:
1. Un jucător are dreptul la gheața pe care o ocupă atât timp cât menține viteza de patinaj și poziția
corpului dintre oponent și pucul pierdut. Dacă încetinește, acesta riscă să intervină asupra
oponentului;
2. Un jucător are dreptul să stea pe terenul lui și nu trebuie să se miște dacă oponentul dorește să se
miște în zona aceea de gheață;
3. Un jucător poate bloca un oponent atât timp cât este în fața oponentului și se mișcă în aceeași
direcție;
4. Un jucător poate folosi această poziție pentru a forța un oponent să meargă pe o rută mai puțin
directă către puc, atât timp cât nu folosește mâna sau brațul pentru a ține sau bloca oponentul.
Un jucător care atacă oponentul care nu se află în posesia pucului va primi o pedeapsă minoră pentru
intervenție.
Un jucător care anticipează obținerea posesiei sau controlului asupra pucului de către un oponent, dar
intră în contact cu oponentul înainte de această fază va primi o pedeapsă pentru intervenție.
Doi jucători care folosesc contactul competitiv pentru poziție deoarece patinează către un puc liber au
dreptul de a face acest lucru, dar dacă unul folosește crosa, brațul sau patina pentru a obstrucționa
capacitatea oponentului de patina către puc, acesta va primi o pedeapsă minoră pentru intervenție.
“Pe gheață” înseamnă că ambii jucătorii sunt pe gheață. Dacă un jucător are o patină pe gheață și
cealaltă pe lângă panouri sau în afara gheții, la banca jucătorilor sau de pedeapsă, acesta este
considerat a fi în afara gheții. Totuși, dacă este în afara gheții în baza acestei definiții, acesta nu are
voie să joace pucul, să intre în contact cu oponentul, sau să participe la joc. Dacă face acest lucru, va fi
acordată o pedeapsă pentru intervenție.
Dacă un jucător se apleacă pe panourile de la banca jucătorilor lui și
joacă pucul, intră în contact cu oponentul pe gheață sau se implică
în joc, acesta va primi o pedeapsă de intervenție
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x.

Un jucător care pune în pericol un oponent prin intervenție va primi o pedeapsă majoră și una automată
pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci.

REGULA 150 - INTERVENȚIA ASUPRA UNUI PORTAR
A se vedea Regula 183 (Protecția Portarului) & Regula 184 (Portarul și Zona Porții)
DEFINIȚIE: Un jucător care folosește orice metodă pentru a împiedica un portar să joace.
i. Un jucător care, cu ajutorul crosei sau corpului, intervine sau împiedică mișcarea portarului care se află
în zona porții sau care împiedică portarul să își joace poziția, va primi o pedeapsă minoră.
ii. Dacă un atacant aflat în posesia pucului, patinează înainte sau înapoi, intră în contact cu portarul în
zona porții și pucul intră în poartă, golul nu va fi luat în considerare și atacantul va primi o pedeapsă
minoră (pentru excepții, a se vedea Regula 183-iii). Această regulă se aplică și loviturilor de pedeapsă.
iii. Un atacant care se poziționează în fața portarului opus și se angajează în acțiuni, cum ar fi mișcarea
brațelor sau crosei în fața portarului în scopul distragerii portarului, indiferent dacă atacantul este
poziționat în fața sau în afara zonei porții va primi o pedeapsă minoră.
iv. Un oponent care împiedică sau blochează portarul pentru a nu se întoarce în zona porții sau care îl
lovește în timp ce portarul joacă pucul în spatele porții va primi o pedeapsă minoră.
v. Un atacant poate patina prin zona porții pe durata jocului atât timp cât nu intră în contact cu portarul.
Dacă intră în contact sau dacă portarul intră în contact în timp ce se află în spatele zonei porții,
atacantul va primi o pedeapsă minoră.
vi. Contactul întâmplător cu portarul este permis atât timp cât nu încalcă situațiile stabilite în Regula 150-iv.

REGULA 151 - LOVIREA
DEFINIȚIE: Un jucător care generează o mișcare de balansare cu patina direcționată către orice parte a
corpului oponentului.
i. Un jucător care lovește sau încearcă să lovească un oponent va primi o pedeapsă de meci.

REGULA 152 - LOVIREA CU GENUNCHIUL
DEFINIȚIE: Un jucător care își întinde genunchiul pentru a intra în contact cu oponentul.
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i.
ii.

Un jucător care își folosește genunchiul pentru a intra în contact cu oponentul va primi o pedeapsă
minoră.
Un jucător care pune în pericol un oponent prin lovirea cu genunchiul va primi o pedeapsă majoră și una
automată pentru comportament neregulamentar sau una de meci.

REGULA 153 - ATAC ÎNTÂRZIAT
DEFINIȚIE: Un atac întârziat reprezintă atacul cu corpul asupra unui jucător care este într-o poziție
vulnerabilă pentru că nu se mai află în controlul sau posesia pucului. Un atac întârziat poate fi livrat unui
jucător care este conștient sau nu de contact.
i. Un jucător care nu se află în imediata apropiere a oponentului aflat în posesia sau controlul pucul și care
oferă un atac întârziat acelui oponent, care este conștient de contact, va primi o pedeapsă minoră.
ii. Un jucător care oferă un atac întârziat unui oponent va primi o pedeapsă majoră și automat una pentru
comportament neregulamentar.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent vulnerabil cu un atac întârziat va primi o pedeapsă de meci.

SECTION 10

REGULA 154 - ÎNCĂLCAREA BĂNCII DE PEDEAPSĂ - PĂRĂSIREA PREMATURĂ A ACESTEIA /
ACCESUL INCORECT
DEFINIȚIE: Doar persoana care se ocupă de banca de pedeapsă poate deschide și închide ușa pe durata
jocului. Un jucător nu poate părăsi banca, cu excepția de la finalul reprizei sau după terminarea pedepsei, și
acesta trebuie să facă asta pe suprafața gheții.
i. Un jucător pedepsit care părăsește banca de pedeapsă din propria greșeală înainte de terminarea
pedepsei va primi o pedeapsă minoră pe lângă executarea restului din pedeapsa existentă.
ii. Un jucător care părăsește banca de pedeapsă înainte din cauza unei erori a persoanei de la banca de
pedeapsă nu va fi pedepsit, dar trebuie să se întoarcă pe bancă pentru a executa restul de pedeapsă.
iii. Un jucător care părăsește banca înainte de terminarea pedepsei în scopul contestării unei decizii a
reprezentantului de pe gheață va primi o pedeapsă minoră și una pentru comportament
neregulamentar.
iv. Un jucător care părăsește banca înainte de terminarea pedepsei, fie pentru a intra sau a iniția o
confruntare va primi o pedeapsă minoră dublă și automat o pedeapsă pentru comportament
neregulamentar (dacă este primul care face acest lucru) sau o pedeapsă minoră și una pentru
comportament neregulamentar (dacă este un jucător ulterior).
v. Un jucător care folosește o parte din teren, alta decât suprafața
gheții pentru a intra sau ieși de pe banca de pedeapsă pe durata
jocului va primi o pedeapsă minoră.
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REGULA 155 - JOCUL FĂRĂ CASCĂ
DEFINIȚIE: Un jucător care participă la joc fără casca securizată.
i. Un jucător a cărui cască pică pe durata jocului și care nu se îndreaptă imediat către banca jucătorilor va
primi o pedeapsă minoră.
ii. Casca sau vizorul rupt sau cu daune sunt incluse în echipamente periculoase. Un jucător al cărui vizor
sau grilaj se rupe pe durata jocului trebuie să părăsească imediat gheața. Dacă nu face acest lucru
echipa jucătorului va primi un avertisment de la arbitru pentru echipament ilegal și periculos și o
pedeapsă pentru comportament neregulamentar pentru orice viitor jucător.
iii. Dacă protecția pentru bărbie se desface pe durata acțiunii, dar cască rămâne pe cap, acesta poate
continua să joace până la următoarea oprire a jocului sau până părăsește gheața.
REGULA 156 - TRAGEREA PĂRULUI, CĂȘTII, GRILAJULUI
DEFINIȚIE: Un jucător care apucă sau ține grilajul sau casca sau trage de păr un oponent.
i. Un jucător care apucă sau ține grilajul sau casca sau trage de păr un oponent va primi o pedeapsă minoră
sau majoră și una automată pentru comportament neregulamentar.

REGULA 157 - REFUZUL DE A ÎNCEPE JOCUL
DEFINIȚIE: Nicio echipă nu poate ignora fluierul arbitrului pentru a începe jocul.
i. Dacă ambele echipe sunt pe gheață și una dintre echipe refuză să joacă din orice motiv, arbitrul va
avertiza căpitanul echipei și le va acorda nu mai mult de 30 de secunde pentru a începe jocul. Dacă
echipa tot nu dorește să joace, arbitrul va acorda o pedeapsă minoră de bancă.
ii. Dacă există o recurență a aceluiași incident, arbitrul va opri jocul și incidentul va fi raportat autorităților
competente care au puterea de a acorda jocul oponentului.
iii. Dacă o echipă nu este pe gheață și nu intră pe gheață pentru a începe jocul în momentul în care li se
solicită de către arbitru prin căpitan, manager sau antrenor, arbitrul va permite echipei care refuză două
minute pentru a începe jocul. Dacă echipa reia jocul în aceste două minute, aceasta va primi o
pedeapsă minoră de bancă. Dacă echipa refuză să intre pe gheață, arbitrul va opri jocul și incidentul va
fi raportat de către arbitru autorităților competente care au puterea de a acorda jocul oponentului.
REGULA 158 - ATAC
DEFINIȚIE: Un jucător care împinge sau lovește un oponent pe durata jocului.
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Un jucător implicat într-o scurtă confruntare cu un oponent va primi o pedeapsă minoră, minoră dublă
sau majoră și automat o pedeapsă pentru comportament necorespunzător.
ii. Un jucător care lovește intenționat casca de pe capul oponentului pentru a-l forța să iasă din joc va primi
o pedeapsă minoră.
iii. Un jucător care insistă și continuă să fie implicat în atac este supus regulilor pentru bătaie. (a se vedea
Regula 141).
i.

REGULA 159 - LOVIRE
DEFINIȚIE: Un jucător care balansează crosa cu o mână sau două către orice corp sau echipamentul al
oponentului. Contactul cu oponentul nu este necesar pentru acordarea unei pedepse.
i. Atingerea crosei persoanei care poartă pucul nu este considerată lovitură dacă se limitează la lovirea
crosei doar în scopul obligării oponentului pentru pierderea posesiei asupra pucului. Contactul forțat, în
special dacă are drept rezultat ruperea crosei oponentului sau propriei crose, este considerat lovire.
ii. Un jucător care lovește un oponent va fi pedeapsă minoră.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent prin lovire va primi o pedeapsă majoră și una automată
pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci.
iv. Un jucător care balansează crosa spre un alt jucător pe durata confruntării va primi pedeapsă majoră și
una automată pentru comportament neregulamentar sau una de meci.
v. Un jucător care balansează crosa la puc, pe gheață sau în aer, cu intenția de a intimida oponentul, va
primi o pedeapsă minoră.
vi. Un jucător care ridică crosa între picioarele oponentului în scopul realizării contactului cu zona inghinală
va primi o pedeapsă majoră și una automată pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de
meci.
REGULA 160 - RĂSUCIRE
DEFINIȚIE: Un jucător care lovește crosa oponentului din spte sau care trage oponentul în spate în timp ce îl
lovește la picioare (reformulat: Un jucător care lovește nesăbuit patina adversarului din spate sau care trage
nesăbuit adversarul înapoi în spate în timp ce îl lovește în același timp la picioare).
i. Un jucător care lovește un adversar va primi o pedeapsă majoră și una automată pentru comportament
neregulamentar.
ii. Un jucător care pune în pericol un adversar prin această mișcare va primi o pedeapsă de meci.
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REGULA 161 - ÎMPUNGERE
DEFINIȚIE: Un jucător care împunge un oponent sau care încearcă să împungă un oponent cu capătul lamei
crosei, indiferent dacă crosa este ținută cu ambele mâini sau nu. Contactul cu oponentul nu este necesar
pentru acordarea pedepsei.

Un jucător care încearcă să împungă un oponent va primi o pedeapsă minoră dublă sau o pedeapsă
pentru comportament neregulamentar.
ii. Un jucător care împunge un oponent va primi fie o pedeapsă majoră și una automată pentru
comportament neregulamentar, fie una de meci.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent prin împungere va primi o pedeapsă de meci.
i.

REGULA 162 - SCUIPARE
DEFINIȚIE: Un jucător care scuipă către sau un oponent, spectator sau oricine de pe patinoar pe durata
jocului.
i. Un jucător sau un reprezentant al echipei care scuipă către sau un oponent sau pe oricine din patinoar
pe durata unui joc va primi o pedeapsă de meci.
ii. Un jucător care sângerează și care șterge intenționat sângele pe corpul oponentului sau pe oricine din
patinoar va primit o pedeapsă de meci pentru scuipat.
REGULA 163 - TACHINARE
DEFINIȚIE: Un jucător care sărbătorește sau tachinează opoziția în timp ce patinează pe lângă banca
oponenților prin gesturi de sărbătorire, ironice sau batjocoritoare sau cuvinte provocative intenționate pentru
a tachina și incita oponenții.
i. Sărbătorirea excesivă sau tachinarea oponenților de pe banca jucătorilor sub orice formă va avea drept
rezultat o pedeapsă pentru comportament necorespunzător.

REGULA 164 - INTRAREA ÎN ZONA DE JOC A UNUI REPREZENTANT AL ECHIPEI
DEFINIȚIE: Este interzis ca un reprezentant al echipei să intre pe gheață pe durata unui joc fără aprobare de
la un reprezentant de pe gheață.
i. În momentul în care are loc rănirea unui jucător și există o oprire a jocului, doctorul echipei (sau alt
personal medical) pot intra pe gheață pentru a îngriji persoana rănită fără a aștepta aprobarea arbitrului.
ii. Reprezentantul echipei care intră pe gheață în orice moment între începutul reprizei și finalul acesteia
(cu excepția Regulii 164-i) va primi o pedeapsă pentru comportament necorespunzător.
REGULA 165 - ARUNCAREA UNEI CROSE SAU A UNUI OBIECT
DEFINIȚIE: Un jucător sau un reprezentant al echipei care aruncă o crosă sau un alt obiect în sau în afara
zonei de joc.
i. Un jucător care aruncă o crosă sau o parte din această sau orice alt obiect în afara zonei de joc va primi
o pedeapsă pentru comportament necorespunzător.
ii. Un jucător poate arunca crosa sau o parte din aceasta, sau orice alt obiect departe de zona din imediata
apropiere atât timp cât acțiunile lui nu intervin asupra oponentului. Totuși, un jucător de pe gheață care
aruncă crosa sau o parte din aceasta, sau orice alt obiect spre puc sau persoana care poartă pucul întro zonă neutră sau de atac va primi o pedeapsă minoră.
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iii. Un jucător neidentificat sau un reprezentant al echipei de pe banca jucătorilor sau de pe banca de
pedeapsă care aruncă crosa sau o parte din aceasta, sau orice alt obiect spre puc sau persoana care
poartă pucul într-o zonă neutră sau de atac va primi o pedeapsă minoră sau de bancă sau pentru
comportament necorespunzător.
iv. Dacă un jucător sau un reprezentant al echipei comite una din aceste acțiuni de la Regula 165-ii-iv în
zona de apărare, arbitrul va acorda echipei oponentului o lovitură de pedeapsă.
v. Poziția pucului sau persoanei care poartă pucul în momentul în care are loc aruncarea este factorul
determinant pentru acordarea pedepsei minore / minore de bancă sau loviturii de pedeapsă.
vi. În momentul în care un jucător sau un reprezentant al echipei aruncă o crosă sau o parte din această
sau orice alt obiect către un atacant care se află în acțiunea de străpungere a apărării, arbitrul va acorda
o lovitură de pedeapsă echipei jucătorului.
vii. Dacă portarul a fost înlocuit pentru un jucător suplimentar, lăsând poarta goală și un coechipier sau un
reprezentant al echipei aruncă o crosă sau o parte din această sau orice alt obiect către puc sau
purtătorul pucul în zona neutră sau zona de apărare cu poarta goală, împiedicând purtătorul pucului să
aibă o lovitură clară, se va acorda un gol echipei atacante. Portarul este considerat în afara gheții odată
ce înlocuitorul are o patină pe gheață.
SITUAȚIE DE JOC 1: Se semnalează o pedeapsă pentru întârziere asupra Echipei A și Echipa B a înlocuit
portarul pentru un jucător suplimentar. Dacă un jucător de la Echipa B aruncă crosa spre pucul liber din
zona de apărare, iar pucul se îndreaptă către poarta goală, Echipa A va primi un gol. De asemenea, se
va acorda o pedeapsă Echipei A.
REGULA 166 - MAI MULȚI JUCĂTORI PE GHEAȚĂ
DEFINIȚIE: O echipă poate avea un număr maxim de un portar și cinci jucători sau șase jucători pe gheață.
Totuși, se va acorda o pedeapsă minoră de bancă pentru mai mulți jucători pe gheață în orice moment în
care o echipă are unul sau mai mulți jucători pe gheață decât este permis.
i. Un jucător care intră pe gheață trebuie să aștepte până jucătorul care iese de pe gheață ajunge într-o
zonă de 1.5 metri (5') distanță de bancă jucătorilor lui.
ii. Schimbările de jucători de pe durata jocului și opririlor trebuie să aibă loc doar la banca jucătorilor.
Schimbarea jucătorilor pe gheață, folosind intrarea sau ieșirea este ilegală și va avea drept rezultat o
pedeapsă minoră de bancă pentru mai mulți jucători pe gheață.
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iii. Echipa care are pe gheață mai mulți jucători decât are dreptul pe durata jocului, va primi o pedeapsă
minoră pentru mai mulți jucători pe gheață.
iv. Dacă, pe durata schimbării jucătorilor, un jucător care vine pe gheață sau iese de pe gheață joacă pucul,
intră în contact cu oponentul, sau participă la joc în timp ce jucătorii care intră sau ies de pe gheață sunt
prezenți într-o zonă de 1.5 metri (5'), se va acorda o pedeapsă minoră pentru mai mulți jucători pe
gheață.
v. Dacă sunt făcute schimbări de jucători pe durata jocului și (1) jucătorii schimbați se află la 1.5 metri (5')
de panouri de-a lungul lățimii băncii jucătorilor respectivi și (2) jucătorii schimbați nu sunt implicați în joc,
nu se va acorda o pedeapsă minoră pentru mai mulți jucători pe gheață.
vi. Va fi acordată o pedeapsă minoră pentru mai mulți jucători pe gheață pentru un jucător de pe gheață în
momentul fluierului pentru acordarea pedepsei.
REGULA 167 - PUNEREA UNEI PIEDICI
DEFINIȚIE: Un jucător care folosește crosa, patina, piciorul sau brațul pentru dezechilibrarea oponentului.
i. Un jucător care pune piedică unui oponent prin orice mijloace va primi o pedeapsă minoră.
ii. Dacă un jucător urmărește un oponent care se află în posesia pucului și sare pe gheață, lovind prima
data pucul cu crosa și apoi provocând căderea jucătorului, se va acorda o pedeapsă pentru punerea
unei piedici.
iii. Un jucător care pune în pericol un oponent prin punerea unei piedici va primi o pedeapsă majoră sau o
pedeapsă automată pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci.
REGULA 168 - COMPORTAMENT NESPORTIV
A se vedea Regula 116 - Abuzul Reprezentanților Oficiali
DEFINIȚIE: Un jucător sau un reprezentant al echipei care comite o încălcare a regulilor legate de
sportivitate, fair play și respect. i. Pedepse minore
1. Un jucător identificabil care comite o încălcare a regulilor de sportivitate, fair play și respect.
2. Un jucător identificabil care folosește limbaj abuziv, profan, obscen sau acțiuni de acest tip către o
persoană de pe gheață sau de oriunde.
3. Un jucător identificabil care sărbătorește sau felicită un coleg după rănirea unui oponent.
4. Un atacant care stropește un portar care blochează pucul pentru fluier.
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Pedeapsă minoră pe bancă
1. Un jucător neidentificabil sau un reprezentant al echipei care comite o încălcare a regulilor de
sportivitate, fair play și respect.
2. Un jucător neidentificabil sau un reprezentant al echipei care sărbătorește sau felicită un coleg după
rănirea unui oponent.
5. Un jucător neidentificabil sau un reprezentant al echipei care folosește limbaj abuziv, profan, obscen
sau acțiuni de acest tip către o persoană de pe gheață sau de oriunde.
3. Un jucător neidentificabil sau un reprezentant al echipei care nu este pe gheață și aruncă o crosă
sau un alt obiect pe gheață pentru a protesta asupra unui fluier.
iii. Pedeapsă pentru comportament necorespunzător
1. Un jucător care lovește pucul după fluier sau la finalul reprizei.
2. Dacă încălcarea regulilor este flagrantă sau dacă jucătorul continuă cu comportamentul nesportiv.
3. Un jucător care continuă să folosească limbajul obscen, profan sau abuziv sau acțiuni de același tip
către o persoană de pe gheață sau oriunde pentru care i s-a acordat deja o pedeapsă minoră.
4. Un jucător care continuă să incite un oponent în executarea unei pedepse.
5. Un jucător care intră pe banca jucătorilor adversari din orice motiv, dar nu accidental.
iv. Pedeapsă de joc pentru comportament neregulamentar
1. Un reprezentant al echipei care continuă cu acțiunea pentru care a fost deja pedepsit.
2. Un jucător sau reprezentant al echipei care folosește limbaj obscen, profan sau abuziv sau acțiuni
de același tip față de o persoană de pe gheață sau de oriunde pentru care a fost deja pedepsit cu o
pedeapsă minoră sau minoră de bancă. În momentul în care apare acest tip de comportament după
terminarea jocului, pe sau în afara gheții, pedeapsa pentru comportament necorespunzător va fi
aplicată fără nevoia de a fi primit înainte o pedeapsă minoră sau o pedeapsă minoră de bancă.
v. Pedeapsă minoră / minoră de bancă și pedeapsă pentru comportament necorespunzător
1. Un jucător identificabil sau un reprezentant al echipei care se află în afara gheții și care aruncă o
crosă sau un alt obiect pe gheață pentru a protesta pentru fluier.
vi. Pedeapsă de meci
1. Un jucător sau un reprezentant al echipei care amenință face comentarii rasiale sau etnice,
observații de ură, discriminatorii sau sexuale, scuipă o persoană.
2. Un jucător sau un reprezentant al echipei care face gesturi sau acțiuni obscene față de o persoană
de pe gheață sau de oriunde imediat înainte, pe durata sau imediat după joc.
3. Un jucător care balansează crosa la un spectator sau orice altcineva decât oponentul.
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ii.
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REGULA 169 - LOVITURĂ ILEGALĂ (FEMEI)
DEFINIȚIE - În cadrul hocheiului feminin o jucătoare nu poate aplica atacul cu corpul asupra unei jucătoare.
i. O jucătoare care aplică atacul cu corpul asupra unei oponente va primi una din următoarele: (1) o
pedeapsă minoră; (2) o pedeapsă majoră și o pedeapsă automată pentru comportament
necorespunzător; (3) o pedeapsă de meci.
ii. O jucătoare care pune în pericol o oponentă prin atac cu corpul va primi o pedeapsă majoră și o
pedeapsă automată pentru comportament necorespunzător sau o pedeapsă de meci.
iii. Dacă două jucătoare urmăresc pucul, acesta se pot împinge în mod rezonabil și se pot apleca una spre
cealaltă cu condiția ca posesia pucul să rămână singurul obiect dintre cele două jucătoare.
iv. Dacă două sau mai multe jucătoare se luptă pentru posesia pucului, acestea nu pot folosi panourile
pentru a intra în contact cu oponentul pentru a o elimina din joc, nu se pot împinge în panouri. Toate
aceste acțiuni indică absența interesului în obținerea posesiei asupra pucului.
v. O jucătoare care este staționată are dreptul la acea zonă de gheață. Oponenta trebuie să evite contactul
cu corpul cu acest jucător. Dacă acea jucătoare este oprită între oponentă și puc, oponenta trebuie să
patineze în jurul jucătoarei staționare.
vi. Dacă o jucătoare cu pucul patinează direct către o oponentă care este staționară, este obligația
persoanei care poartă pucul să evite contactul. Dar, dacă persoana care poartă pucul depune eforturi să
evite contactul și oponenta se mișcă spre persoana care poartă pucul, oponenta va primi o pedeapsă
minoră pentru atacul cu corpul.
vii. Jucătorii pot să se stea pe loc oricând și-au stabilit poziția pe gheață. Niciun jucător nu trebuie să se dea
din calea jucătoarei pentru a evita coliziunea. Orice mișcare a unei jucătoare pentru a păși sau patina în
oponentă va primi o pedeapsă minoră pentru atac cu corpul.
viii. Jucătorul nu poate fi pedepsit dacă intenția este de a juca pucul și făcând asta provoacă o coliziune cu
oponenta.
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SECȚIUNEA 11 - LOVITURI DE PEDEAPSĂ ȘI GOLURI ACORDATE
PREZENTARE GENERALĂ - În situațiile în care un membru din echipa de apărare folosește mijloace
ilegale pentru a împiedica un oponent să aibă o șansă de marcare, cu portarul pe gheață, arbitrul are
opțiunea de a acorda oponentului o lovitură de pedeapsă. În situațiile în care un membru al echipei
de apărare folosește metode ilegale pentru a împiedica un oponent să aibă o șansă de marcare, cu
portarul pe gheață, arbitrul are opțiunea de a acorda oponentului un gol.
Intenția acestor reguli este de a restabili oportunitatea de marcare care a fost diminuată din cauza unui fault
din spate de către un oponent sau printr-o încălcare clară a regulilor care ar avea drept rezultat oportunitatea
de marcare sau un gol.

REGULA 170 - LOVITURI DE PEDEAPSĂ CA PARTE DIN JOC
i. Executarea unei lovituri de pedeapsă și acțiunea jocului pentru loviturile de pedeapsă sunt considerate
parte din joc. Orice pedeapsă care poate fi acordată în mod normal jucătorilor pe durata jocului se aplică
în mod egal pe durata loviturilor de pedeapsă.
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REGULA 171 - ACORDAREA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ/STRĂPUNGEREA APĂRĂRII
i. Dacă un atacant se află în acțiunea de străpungere a apărării și este faultat de un oponent din spate sau
de un portar adversar, jucătorului i se va acorda o lovitură de pedeapsă.
ii. Dacă un jucător pierde controlul sau posesia pucului după ce a fost faultat, arbitrul va opri jocul și va
acorda o lovitură de pedeapsă.
iii. Dacă jucătorul este faultat, dar poate menține posesia pucului, arbitrul va întârzia anunțarea pedepsei și
va permite jucătorului să își finalizeze acțiunea.
iv. Dacă jucătorul faultat reușește să înscrie, lovitura de pedeapsă va fi anulată. Dacă pedeapsa acordată
este o pedeapsă minoră, aceasta va fi anulată de gol, dar dacă pedeapsa acordată a fost din cauza
comportamentului necorespunzător, pedeapsă majoră și pedeapsă automată pentru comportament
necorespunzător de meci sau pedeapsă de meci, acestea vor fi acordate.
v. Dacă arbitrul semnalează o lovitură de pedeapsă și înainte de joc se fluieră (din cauza unui gol sau a
unei lovituri de pedeapsă), se acordă un alt fault aceleași echipe, pedeapsa suplimentară va fi acordată
indiferent dacă jucătorul marchează din joc sau prin lovitura de pedeapsă.
vi. Dacă apare un fault lângă finalul reprizei (regulamentar sau suplimentar) și timpul de pe tabelă expiră
înainte ca arbitrul să acorde lovitura de pedeapsă, lovitura va fi executată.
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SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă A9 se află în acțiunea de străpungere a apărării și este faultat din spate de B5,
arbitrul va acordă o lovitură de pedeapsă pentru A9 și B5 va executa o pedeapsă automată pentru
comportament necorespunzător.
SITUAȚIE DE JOC 2: Un jucător de la Echipa A se află în acțiunea de străpungere a apărării și este faultat
din spate de B9. Dacă faultul are drept rezultat pedeapsă automată de comportament necorespunzător sau
pedeapsă de meci, arbitrul va acorda o lovitură de pedeapsă și jucătorul Echipei B care a comis faultul va
primi o pedeapsă automată sau o pedeapsă automată pentru comportament necorespunzător sau pedeapsă
de meci.
SITUAȚIE DE JOC 3: Un jucător de la Echipa A se află în acțiunea de străpungere a apărării și este faultat
din spate. Dacă acesta cade pe gheață, dar se descurcă să se ridice și să lovească pucul pentru a da gol,
nu se va acorda lovitură de pedeapsă. Totuși, se va acorda și pedeapsa minoră pentru Echipa B.
SITUAȚIE DE JOC 4: A9 se află în acțiunea de străpungere a apărării și se împiedică. Dacă pucul este liber
și A7 controlează pucul și îl lovește (dar nu marchează), nu va fi acordată lovitură de pedeapsă. Totuși, se
va acorda și pedeapsa minoră pentru Echipa B.
SITUAȚIE DE JOC 5: A6 se află în acțiunea de străpungere a apărării și este faultat din spate de B3.
Arbitrul semnalează o lovitură de pedeapsă, dar înainte ca jocul să fie finalizat, se semnalează o a doua
infracțiune (fie pentru B3, fie alt jucător din Echipa B). În acest caz, lovitura de pedeapsa anulează prima
infracțiune, dar jucătorul din Echipa B care comite o a doua infracțiune va fi pedepsit. Acesta trebuie să
meargă pe banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa, indiferent de rezultatul loviturii de pedeapsă.
Mai mult, dacă Echipa B execută deja o altă pedeapsă minoră, atunci echipa va executa pedeapsa indiferent
de rezultatul loviturii de pedeapsă și va juca fără doua persoane.
SITUAȚIE DE JOC 6: A10 se află pe banca de pedeapsă (pedeapsă pe tabelă). A8 va primi o pedeapsă de
lovitură, dar înainte ca jocul să fie oprit, Echipei B i se acordă o lovitură de pedeapsă din cauza unui fault
supliment al Echipei A. Dacă Echipa B înscrie dintr-o lovitură de pedeapsă, niciun jucător de la Echipa A nu
se va întoarce pe gheață și se va acorda o pedeapsă către A8.
SITUAȚIE DE JOC 7: Dacă A9 se află în acțiunea de străpungere a apărării și B2, stând în spatele porții, o
mută, arbitrul va acorda o lovitură de pedeapsă.

REGULA 172 - ACORDAREA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ /INTERFERENCE OR
THROWING OBJECTS
i. Dacă un jucător sau un reprezentant al echipei, pe gheață sau nu, execută o lovitură sau direcționează
o crosă ruptă sau oricare parte din aceasta sau orice alt echipament sau obiect spre puc sau persoana
care poartă pucul în timp ce jocul se află în zona de apărare a jucătorului care comite faultul, arbitrul va
acorda imediat lovitura de pedeapsă.
ii. Dacă jucătorul sau reprezentantul echipei intră ilegal în joc de pe banca jucătorilor sau orice altă zonă și
intervine asupra unui atacant care se află în acțiunea de străpungere a apărării, arbitrul va acorda
echipei opuse o lovitură de pedeapsă.
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iii. Dacă un jucător sau reprezentantul unei echipe aruncă sau lovește o crosă sau o parte din această sau
orice obiect sau care direcționează (cu orice parte a corpului) crosa sau o parte din aceasta sau un
obiect, în direcția pucului sau persoanei care poartă pucul care se află în acțiunea de străpungere a
apărării, arbitrul va acorda echipei opuse o lovitură de pedeapsă.

REGULA 173 - ACORDAREA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ/ULTIMELE DOUĂ MINUTE DE TIMP
REGULAMENTAR / ORICE MOMENT DIN TIMPUL SUPLIMENTAR
i. Dacă un jucător mută în mod deliberat poarta din poziția normală în ultimele două minute de timp
regulamentar sau oricând pe durata timpului suplimentar, arbitrul va acorda echipei opuse o lovitură de
pedeapsă.
ii. Dacă, în ultimele două minute de timp regulamentar sau oricând pe durata timpului suplimentar, o
echipă face o înlocuire deliberată ilegală pentru a ajunge în situația de mai mulți jucători pe gheață,
arbitrul va acorda echipei opuse o lovitură de pedeapsă.
iii. Înlocuirea deliberată ilegală apare în momentul în care o echipă trimite în mod intenționat jucători
suplimentari pe gheață pe durata jocului în scopul obținerii unui avantaj, cauzând oprirea jocului sau
împiedicând golul.
iv. Înlocuirea incorectă pe durata jocului nu va fi considerată o înlocuire deliberată ilegală. Echipa din atac
va primi o pedeapsă minoră pe bancă, cu excepția cazului în care devine o tactică ca în Regula 173-iii.
v. În cazul în care căpitanul unei echipe căreia îi lipsește două persoane în ultimele două minute din timpul
regulamentar sau oricând pe durata timpului suplimentar solicită măsurarea unei crose care nu este
susținută, arbitrul va acorda o lovitură de pedeapsă împotriva echipei care solicită măsurarea.
REGULA 174 - ACORDAREA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ/JUCĂTORUL MUTĂ POARTA
i. Dacă un jucător mută în mod deliberat poarta din poziția normală în momentul în care un atacant se află
în acțiunea de străpungere a apărării, arbitrul va acorda echipei opusă o lovitură de pedeapsă.

REGULA 175 - ACORDAREA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ/JUCĂTORUL CADE PE PUC
i. Dacă un jucător cade, ține, sau preia pucul cu corpul, ia pucul cu mâna sau ascunde pucul cu mâna în
zona porții echipei sale, arbitrul va acorda echipei adversare o lovitură de pedeapsă.
ii. Poziția pucului, și nu a jucătorului este factorul determinant.
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REGULA 176 - PROCEDURA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ /PREZENTARE GENERALĂ
i. În cazul în care jucătorul este faultat într-un mod care garantează lovitura de pedeapsă, orice jucător din
echipă care nu este penalizat poate fi numit de antrenor pentru a executa lovitura.
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Antrenorul echipei care apără poate schimba portarii înainte de lovitura de pedeapsă, dar viitorul portar
nu poate face încălzirea.
iii. Dacă sunt acordate două lovituri de pedeapsă pentru aceeași echipă la aceeași oprire a jocului (pentru
două faulturi separate), doar un singur gol poate fi înscris. Dacă prima lovitură are drept rezultat un gol,
a doua lovitură de pedeapsă este anulată automat, dar se acordă pedeapsa corectă pentru a doua
infracțiune. Dacă prima lovitură nu are succes, se va executa și a doua lovitură. Ordinea loviturilor de
pedeapsă va fi decisă prin ordinea infracțiunilor de pe durata jocului.
iv. Un singur portar sau portarul de rezervă poate să fie portar pe durata loviturilor de pedeapsă.
v. Un jucător poate să fie portar pe durata loviturilor de pedeapsă doar dacă portarul de la început și
portarul de rezervă sunt răniți sau execută pedepsele care i-au eliminat de pe teren.
ii.

REGULA 177 - PROCEDURA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ /EXECUTAREA LOVITURII
i. Jucătorii ambelor echipe pot patina până la băncilor loc și pot părăsi gheața, rămânând acolo pe durata
loviturilor de pedeapsă. Doar cei doi portari care apără loviturile, jucătorul care execută lovitura și
reprezentanții de pe gheață pot fi pe gheață.
ii. Arbitrul plasează pucul pe locul central de faceoff.
iii. Jucătorul care întreprinde lovitura trebuie să se afle pe partea lui de la centrul gheții înainte de
începerea loviturii de pedeapsă.
iv. Portarul trebuie să rămână în zona porții lui până ce jucătorul a atins pucul în centrul gheții. Dacă
portarul iese din zona porții înainte de acel moment, arbitrul va ridica mâna și va permite executarea
loviturii. Dacă jucătorul înscrie, golul va rămâne. Dacă nu înscrie, acesta va putea relua lovitura de
pedeapsă și portarul va primi o avertizare. Dacă portarul părăsește zona porții și a doua oară împotriva
acestui jucător, acesta va primi o pedeapsă pentru comportament necorespunzător și un jucător denumit
de antrenor prin căpitan trebuie să meargă pe banca de pedeapsă. Dacă acesta nu înscrie, jucătorul va
putea relua lovitura. Pentru o a treia încălcare, golul va fi acordat jucătorului care execută lovitura.
v. Dacă un portar comite un fault împotriva unui jucător pe durata unei lovituri de pedeapsă și nu este
marcat un gol, portarul va primi o pedeapsă corectă și jucătorul numit de antrenor prin căpitan trebuie să
meargă pe banca de pedeapsă. Cel care executa lovitura va putea relua lovitura. Dacă portarul comite un
fault din nou împotriva acestui jucător și nu se marchează niciun gol, arbitrul va acorda o pedeapsă corectă
cât și o pedeapsă pentru comportament necorespunzător asupra portarului. Același jucător va executa
această pedeapsă și un alt jucător numit de antrenor prin căpitan va executa pedeapsa pentru
comportament necorespunzător. Cel care executa lovitura va putea relua lovitura. Pentru o a treia încălcare
a regulilor față de acest jucător asupra loviturii, dacă nu se înscrie, se va acorda un gol.

110

SECTION 11

vi. Dacă un portar comite un fault împotriva unui jucător care execută o lovitură de pedeapsă, arbitrul va
acorda o pedeapsă majoră și o pedeapsă pentru comportament necorespunzător portarului și lovitura va
fi reluată dacă jucătorul nu a marcat. Portarul este scos de pe gheață pentru restul jocului și trebuie să
meargă la vestiar înainte ca lovitura să fie repetată. Antrenorul sau reprezentantul echipei, prin căpitan,
va numit un jucător pentru a executa o pedeapsă de cinci minute. Înainte de repetarea loviturii, jucătorul
numit trebuie să meargă la banca de pedeapsă și să rămână acolo până la finalul pedepsei. Portarul de
rezervă se va confrunta cu jucătorul pentru reluarea loviturii de pedeapsă.
vii. Lovitura de pedeapsă începe oficial în momentul în care arbitrul fluieră pentru ca jucătorul să înceapă
lovitura. Jucătorul trebuie, într-un timp rezonabil din momentul în care îl aude pe arbitru că fluieră, să
joace pucul și să se îndrepte către linia porții oponentului în mișcare continuă și să încerce să înscrie.
viii. Dacă jucătorul pierde pucul și nu atinge pucul în locul de faceoff din centrul, acesta se poate întoarce și
poate continua cu lovitura de pedeapsă. De îndată ce jucătorul atinge pucul, sub orice fel, se spune că
lovitura de pedeapsă a început.
ix. Odată ce pucul a părăsit pucul jucătorului și mișcare de lovitură sau încercarea de lovitură a fost
finalizată, lovitura de pedeapsă este considerată finalizată. Niciun gol nu poate fi marcat dintr-o a doua
lovitură.
x. Jucătorul poate folosi lățimea completă a gheții atât timp cât demonstrează mișcarea continuă sau
laterală a corpului și pucului către poartă.
xi. Lovitura de pedeapsă este considerată completă odată ce:
1. Pucul părăsește crosa jucătorului ca rezultat al loviturii;
2. Portarul a salvat pucul;
3. Jucătorul nu a păstrat pucul în mișcare continuă sau laterală;
4. Pucul atinge panourile oriunde între linia centrală roșie și linia porții și nu intră direct în poartă;
5. Pucul avansează până după linia porții, nu între stâlpi din orice motive sau în orice mod.
6. Un gol este marcat.
xii. Dacă un jucător manevrează greșit pucul sau cade, dar pucul continuă într-o mișcare laterală sau
înainte, acesta îl poate prinde, reobține posesia și poate continua lovitura în mod normal.
xiii. Dacă se înscrie un gol din lovitura de pedeapsă, viitorul faceoff va avea loc în centrul gheții. Dacă nu se
înscrie niciun gol, viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff din capătul în care a fost
încercată lovitura de pedeapsă.
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SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă lovitura unui jucător lovește sticla de protecția din spatele porții, sare înapoi,
lovește portarul în spate și ajunge înapoi în plasă, golul nu va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 2: Dacă lovitura jucătorului este deviată de portar, lovește jucătorul care a executat
lovitura și intră în poartă, golul nu va fi luat în considerare.
SITUAȚIE DE JOC 3: Un jucător încearcă o lovitură în plasa porții, dar nu intră în contact cu pucul, iar pucul
continuă să se miște în direcția porții. Dacă jucătorul execută o altă lovitură și înscrie, golul va fi luat în
considerare.

REGULA 178 - PROCEDURA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ / SITUAȚII SPECIFICE
i. Dacă un jucător din echipa opusă intervine sau distrage jucătorul care execută lovitura de pedeapsă și
din cauza acestor acțiuni lovitura eșuează, arbitrul va permite jucătorului să reia lovitura de pedeapsă și
va acorda o pedeapsă pentru comportament necorespunzător jucătorului care este vinovat.
ii. Dacă un reprezentant al echipei de pe banca jucătorilor echipei care apără intervine sau distrage
jucătorul care execută lovitura de pedeapsa și din cauza acestor acțiuni lovitura eșuează, arbitrul va
permite jucătorului să reia lovitura de pedeapsă și va acorda o pedeapsă pentru comportament
necorespunzător reprezentantului care este vinovat.
iii. Mișcarea ”spin-o-rama” în care jucătorul face o mișcare de 360 de grade în momentul în care se apropie
de poartă nu este permisă.
iv. Este interzisă manevra ”lacrosse-like” în care un jucător întoarce pucul pe lama crosei și patinează în
așa manieră.
v. Dacă oricare din următoarele are loc, golul va fi luat în considerare:
1. dacă pucul lovește stâlpul porții și sare în plasa porții;
2. dacă pucul lovește portarul și sare în plasa porții;
3. dacă pucul lovește stâlpul porții și apoi portarul și intră în poartă;
4. dacă pucul lovește portarul și apoi stâlpul și intră în plasă;
5. dacă pucul lovește portarul care se aruncă, împreună cu pucul, în poartă.
vi. În momentul în care au fost selectați un jucător și un portar de către antrenori pentru lovitură și pentru
apărarea porții, niciunul nu poate fi schimbat dacă lovitura trebuie reluată din cauza unei încălcări a
regulilor sau unui fault comis de portar, cu excepția cazului de rănire. În acest caz, antrenorul poate
denumit un alt jucător pentru a executa lovitura sau un portar de rezervă pentru a apăra.
vii. Pe durata lovitură de pedeapsă, în momentul în care pucul intră în poartă și cadrul se mișcă sau nu se
află în poziția corectă, drept rezultat al acțiunii portarului sau ”încercării portarului de a salva pucul”, golul
va fi luat în considerare fără evaluarea prin sistem video.
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viii. Pe durata loviturilor de pedeapsă, dacă plasa porții pică sau nu este în poziție corectă drept rezultat al
unei acțiuni a portarului sau din cauza încercării portarului de a salva pucul, iar acesta nu intră în plasă,
nu va fi acordat niciun gol.
ix. Folosirea metodelor de distragere a portarului de către un jucător care execută o lovitură de pedeapsă
va avea drept rezultat considerarea loviturii a fi completă și nu se va acorda niciun gol.
x. Dacă un spectator intervine asupra loviturilor de pedeapsă astfel încât jucătorul nu poate executa
lovitura de pedeapsă sau portarul nu poate juca, arbitrul va decide reluarea loviturii.
xi. Dacă se înscrie un gol dintr-o lovitură de pedeapsă pe durata unei situații în care echipa adversă se află
în avantaj numeric față de echipa care execută lovitura de pedeapsă, jucătorul penalizat nu se va putea
întoarce pe gheață.
xii. Lovitura de pedeapsă va fi întreprinsă fără ca tabela să funcționeze în momentul fluierului. Aceasta nu
funcționează pe durata procesului de lovituri de pedeapsă.
xiii. Dacă o echipă joacă fără ca portarul să fie îmbrăcat corespunzător în momentul în care sunt acordate
loviturile de pedeapsă, aceasta trebuie să numească un jucător care va fi portar și să îi ofere toate
privilegiile unui portar. Acest jucător trebuie să urmeze aceleași reguli ca și un portar normal pe durata
loviturii; totuși, nu trebuie să poarte tot echipamentul. După efectuarea loviturii, jucătorul va fi reclasificat
ca jucător. Această situație se aplică doar în cazul unei lovituri de pedeapsă.
SITUAȚIE DE JOC 1: Dacă un jucător își rupe crosa pe durata unei lovituri de pedeapsă, există patru decizii
posibile:
i. Dacă înscrie în momentul în care se rupe crosa, golul va fi luat în considerare;
ii. Dacă nu înscrie în momentul în care se rupe crosa, lovitura este considerată completă;
iii. Dacă se rupe crosa și lovește apoi și înscrie, golul nu va fi luat în considerare;
iv. Dacă rupe crosa în orice moment înainte de lovitură, lovitura este considerată completă.
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REGULA 179 - GOLURI ACORDATE
i. Pentru ca arbitrul să acorde un gol fără ca pucul să intre în poartă, portarul care apără trebuie să fie
eliminat de pe gheață pentru un jucător suplimentar înaintea infracțiunii.
ii. Va fi acordat un gol dacă portarul a fost eliminat de pe gheață și pucul se află în spațiul tridimensional al
zonei porții și jucătorul din echipă, în mod deliberat:
1. Cade, ține sau preia pucul cu corpul;
2. Preia pucul cu mâinile;
3. Acoperă pucul cu mâna.
iii. Va fi acordat un gol dacă portarul a fost eliminat de pe gheață și jucătorul care străpunge apărarea este
faultat din spate pentru a împiedica oportunitatea clară de a marca.
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iv. Va fi acordat un gol dacă portarul a fost eliminat de pe gheață și jucătorul echipei mută cadrul porții
echipei din poziția normală în momentul în care atacantul străpunge apărarea.
v. Va fi acordat un gol dacă portarul a fost eliminat de pe gheață și un jucător sau oricare reprezentant al
echipei intră în mod ilegal în joc de pe banca jucătorilor sau din oricare altă parte și intervine asupra unui
atacant în momentul străpungerii apărării.
vi. Va fi acordat un gol dacă portarul a fost eliminat de pe gheață și un jucător sau un reprezentant al
echipei de pe banca jucătorilor sau banca de pedepse, cu ajutorul crosei sau oricărui alt obiect sau parte
a corpului, intervine asupra mișcării pucului în afara liniei albastre a zonei de apărare a oponentului.
SITUAȚIE DE JOC 1: Portarul de la Echipa A a fost eliminat pentru un jucător suplimentar și A3 stă în zona
porții în care pucul a fost lovit sub el. Dacă nu încearcă să acopere pucul, să cadă pe puc sau să preia pucul
cu ajutorul corpului, dar pucul este blocat sub corpul acestuia, arbitrul nu va acorda gol, cu excepția cazului
în care A3 face o încercare deliberată pentru a acoperi pucul.
REGULA 180 - GOLURI ACORDATE/BLOCAREA PLASEI PORȚII
i. Dacă portarul a fost înlocuit cu un jucător și un jucător din acea echipă lasă un obiect în fața plasei porții
și pucul lovește acel obiect, împiedicând pucul să intre în plasă, va fi acordat un gol.
ii. Dacă un portar își lasă crosa sau alt echipament sau alte obiecte în fața porții înainte de a ieși de pe
gheață pentru a fi înlocuit de un jucător și aceste obiecte împiedică pucul să intră în poartă, va fi acordat
un gol.
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SECȚIUNEA 12 - REGULI SPECIFICE PORTARILOR
PREZENTARE GENERALĂ - Această secțiune include toate regulile și regulamentele care aparțin de
portari. Orice referință la ”portar” face referire în mod egal la ”portarul de rezervă”.

REGULA 181 - ÎNCĂLZIREA PORTARULUI
i. Odată ce pucul a fost aruncat pentru începerea jocului, orice portar care intră ulterior în joc nu are voie
la încălzire (a se vedea Regula 202-vii pentru excepții).
ii. ”Portar” ace referire la portarul de început care poate reintra în joc în orice moment, portarul de rezervă,
un al treilea portar sau un jucător care este obligat să se îmbrace și joace în poziția de portar.
REGULA 182 - PORTARUL ÎN CALITATE DE CĂPITAN SAU CĂPITAN ALTERNATIV
i. Portarul nu poate fi căpitanul sau căpitanul alternativ pentru echipa lui pe durata jocului.
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REGULA 183 - PROTECȚIA PORTARULUI
i. Nu este niciodată acceptat contactul inițiat de un jucător asupra portarului advers. Drept rezultat,
portarul nu poate fi responsabil pentru că se așteaptă la un atac cu corpul. Contactul, indiferent dacă
incidental sau în alt mod, poate fi cu crosa sau oricare parte a corpului.
ii. Va fi acordată o pedeapsă în orice caz în care jucătorul face un contact care nu este necesar cu un
portar advers. Contactul incidental este permis în momentul în care portarul joacă pucul în afara zonei
porții, cu condiția ca atacantul să depună un efort minim pentru a minimiza sau evita contactul.
iii. Dacă un atacant este împins sau faultat de un oponent astfel încât să îi cauzeze contactul cu portarul,
acest contact nu va fi considerat a fi contactul inițiat de atacant, cu condiția ca atacantul să depună
efortul necesar pentru evitarea contactului.
iv. Atacantul nu poate ciupi sau lovi mănușa portarului, indiferent dacă este pe gheață sau în aer, după ce
portarul a salvat pucul.
v. Atacantul nu poate lovi crosa portarului astfel încât să îi cadă din mână.
vi. Atât timp cât portarul se află în poziția lui de joc, crosa este considerată a fi parte din echipament și nu
poate fi agățată, ridicată sau atacată în niciun fel prin care interferează cu capacitățile acestuia. Totuși,
dacă folosește crosa ca și jucător pentru a juca pucul, acesta poate fi atacat.
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vii. Un portar din afara zonei porții nu poate interveni asupra unui atacant care încearcă să joacă pucul sau
să atace cu corpul oponentul.

REGULA 184 - PORTARUL ȘI ZONA PORȚII
PREZENTARE GENERALĂ - Capacitatea portarului de a juca se bazează pe capacitatea acestuia de a se
mișca liber în zona porții. Deși un atacant poate să patineze prin zona porții, acesta riscă de primească o
pedeapsă sau să i se anuleze golul din această cauză. Mai mult, orice contact al atacantului inițiat cu
portarul, direct sau prin împingerea unui oponent în portar, poate cauza o pedeapsă sau anularea unui gol.
i. Dacă un atacant își stabilește poziția în zona porții, jocul va fi oprit și viitorul faceoff va avea loc în cel
mai apropiat loc de faceoff din zona neutră.
ii. Un atacant care comite un fault asupra portarului, indiferent de capacitatea portarului de a juca sau de
zona în care se joacă pucul, va fi pedepsit.
iii. Dacă portarul se află în afara zonei porții și un atacant împiedică portarul să se întoarcă în zona porții
sau împiedică portarul să joace din poziția acestuia, atacantul va fi primi o pedeapsă minoră pentru
intervenție.
iv. Dacă un atacant se află în zona porții și inițiază un contact incidental cu portarul, împiedicând portarul să
joacă din poziția acestuia în momentul în care pucul intră în plasă, golul nu va fi luat în considerare și nu
se va acorda o pedeapsă.
REGULA 185 - PORTARUL ȘI ZONA PORȚII / GOLURI PERMISE
i. Dacă un atacant se află în zona porții în momentul în care pucul trece planul linii porții și nu afectează în
niciun fel capacitatea portarului de a-l salva sau de a-l juca corect, golul va fi luat în considerare.
ii. Dacă un jucător din echipa de atac este împins sau faultat de un jucător din echipa de apărare și acesta
ajunge în zona porții în momentul în care pucul ajunge în zona porții, golul va fi luat în considerare dacă
acesta intră în contact cu portarul, cu excepția cazului în care atacantul a avut suficient timp să iasă din
zona porții.
iii. Un atacant care intră într-un contact incidental cu portarul în afara zonei porții în timp ce ambii încearcă
să obțină posesia pucului, nu va fi pedepsit. Dacă este marcat un gol în acest moment, golul va fi luat în
considerare.
iv. Un atacant stabilește poziția în afara zonei porții, dar în fața portarului, blocând vederea portarului, dar
fără a intra în contact. Dacă este marcat un gol, acesta va fi luat în considerare (cu excepția cazului în
care există o încălcare a Regulii 150-iii).
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REGULA 186 - PORTARUL ȘI ZONA PORȚII / GOL RESPINS
i. Dacă un atacant intră în contact cu portarul în zona porții pe durata jocului, acesta va primi o pedeapsă
minoră pentru intervenție. Dacă se marchează un gol în acest moment, acesta nu va fi luat în
considerare.
ii. Un atacant care intră intenționat în contact cu un portar pe durata jocului va primi o pedeapsă minoră
pentru intervenție. Dacă se marchează un gol în acest moment, acesta nu va fi luat în considerare.
iii. Dacă un atacant împinge un oponent în orice fel pe durata jocului și drept rezultat apare contactul
oponentului cu propriul portar, iar un gol este marcat în această perioadă, golul nu va fi luat în
considerare.
iv. Dacă un atacant stabilește poziția în zona porții, blocând vederea portarului, dar neintrând în contact și
un gol este marcat, golul nu va fi luat în considerare.
v. Un atacant care intră în contact, în alt mod decât incidental, cu un portar care se află în afara zonei porții
pe durata jocului, acesta va primi o pedeapsă minoră pentru intervenție. Dacă se marchează un gol în
acest timp, golul nu va fi luat în considerare.

SECTION 12

REGULA 187 - ECHIPAMENTUL PORTARULUI / GENERAL
A se vedea Standardele de măsurare pentru portar ale Federației
i. Echipamentul de protecție trebuie purtat pe sub uniformă, cu excepția mănușilor, măștii pentru față și
protecțiilor.
ii. Măsurarea protecțiilor pentru portar trebuie solicitată doar pe durata primei sau celei de-a doua pauze
sau după a treia repriză a jocului care are drept rezultat timpul suplimentar.
iii. Cu excepția patinele și crosei, echipamentul purtat de portar trebuie fabricat doar în scopul protejării
capului și corpului și nu trebuie să includă îmbrăcăminte sau adăugiri care oferă portarului asistență
inadecvată pentru păzirea porții sau ”pentru a părea mai mare”.
iv. Sunt interzise protecțiile abdominale, care se extind din fața șoldurilor în jos în afara pantalonilor.
v. Designul de tip graffitti, modelele, graficele, desenele sau sloganurile care pot fi abuzive sau obscene și
care fac referire la cultură, rasă sau religie nu sunt permise.
vi. Arbitrul poate solicita îndepărtarea accesoriilor personale ale portarului dacă accesoriile sunt
considerate periculoase. Dacă aceste accesorii personale sunt dificil de îndepărtat, portarul trebuie să le
lipească sau să le pună într-un loc sigur pe sub jerseu în așa fel încât să nu mai fie considerate
periculoase. În acest caz, portarul va trebui să părăsească gheața pe durata acestui proces și va fi
lansată o avertizare pentru echipa acestuia.
vii. Pentru o a doua încălcare a Regulii 187-vi, arbitrul va acorda o pedeapsă pentru comportament
necorespunzător portarului care realizează încălcarea.
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REGULA 188 - MĂNUȘA DE BLOCAJ/PORTAR
i. Mănușa de blocaj trebuie să fie rectangulară.
ii. Partea care protejează degetul mare și încheietura trebuie să fie fixată de dispozitivul de blocare și să
urmeze conturul degetului mare și încheieturii.
iii. Cusăturile proeminente nu sunt permise pe nicio parte a mănușii de blocaj.
REGULA 189 - PROTECȚIE PENTRU PIEPT ȘI BRAȚ / PORTAR
i. Nu sunt permise cusăturile proeminente pe marginile frontale sau laterale ale protecției pentru piept, în
interiorul sau exteriorul brațelor sau de-a lungul umerilor.
ii. Este permisă așezarea mai multor straturi la cot pentru a adăuga protecție, dar nu pentru a suplimenta
zona de oprire.
iii. Protecțiile pentru umăr trebuie să urmeze conturul protecției pentru umăr a portarului fără a deveni o
proeminență sau extensie în spatele sau deasupra umărului.
iv. Pe fiecare parte, protecțiile pentru clavicula umărului nu vor fi extinse sau proiectate peste umărul
portarului sau subraț. Nu sunt permise inserții între protecția pentru umăr și protecția pentru piept care
pot ridica protecția pentru umăr.
v. Dacă, în momentul în care portarul preia poziția normală de ghemuire, protecția pentru umăr este
împinsă deasupra conturului umărului, protecția pentru piept va fi considerată ilegală.
REGULA 190 - MASCĂ/PORTAR
i. Portarii trebuie să poarte o mască pe durata jocului. Masca trebuie fabricată în așa fel încât pucul să nu
intre printre deschizături.
ii. Toți portarii care se încadrează în categoria de vârstă de sub 18 ani trebuie să poarte o mască fabricată
în așa fel încât nici pucul, nici lama crosei să nu penetreze deschizăturile.
iii. Portarul poate purta o mască de culoare și model diferite de cele
ale colegilor
iv. Portarul de rezervă nu trebuie să poarte cască și masca pentru față în
momentul în care traversează gheața pentru a se întoarce la banca jucătorilor
după pauză.
REGULA191 - PROTECȚIE PENTRU GENUNCHI / PORTAR
i. Protecția pentru genunchi trebuie să fie legate și așezate sub
protecția pentru șold a pantalonilor.
ii. Clapele atașate în interiorul protecțiilor portarului de deasupra
genunchiului care nu sunt purtate sub protecția pentru șold a pantalonilor nu sunt permise.
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iii. Protecția pentru genunchi este protecția care separă interiorul genunchiului de gheață.
iv. Protecția pentru genunchi trebuie purtată cu banda strânsă astfel încât să nu ascundă nicio porțiune.
Protecția dintre banda genunchiului și canalul interior al genunchiului nu este afectată de acest standard
de măsurare.
v. Nu sunt permise cusăturile proeminente.
REGULA 192 - PROTECȚIE PENTRU GÂT / PORTAR
i. Toți portarii de 18 ani și mai puțin trebuie să poarte protecție pentru gât indiferent de evenimentul sau
turneul în care joacă.

REGULA 193 - GENUNCHERE/PORTAR
i. Nu este permisă o bucată de material care acoperă spațiul dintre gheață și partea inferioară a
genuncherelor portarului în fața patinelor.
ii. Designul de tip graffitti, modelele, graficele, desenele sau sloganurile care pot fi abuzive sau obscene și
care fac referire la cultură, rasă sau religie nu sunt permise. Protecțiile pot fi de culori non-fluorescente.
iii. Nu sunt permise atașamente, cum ar fi folii de plastic pe niciuna din părțile protecțiilor.
REGULA 194 - PANTALONI/PORTAR
i. Pantalonii portarului sunt fabricați de un furnizor al Federației după indicațiile specifice ale Federației.
Aceștia nu pot fi modificați, sub nicio formă, fără aprobarea reprezentantului Federației.
ii. Nu sunt permise protecțiile interne sau externe pe picior sau în talie pentru a oferi protecție (adică, fără
cute, in interior sau exterior).
i. Protecțiile pentru șold din interiorul pantalonilor trebuie să urmeze conturul piciorului. Nu sunt permise
protecțiile plate pentru șold.
REGULA 195 - PATINE / PORTAR
i. Patinele portarului trebuie să aibă un înveliș metalic de protecție, non-fluorescent în partea frontală a
fiecărei cizme.
ii. Lama patinei trebuie să fie plată și nu poate fi mai lungă decât cizma.
iii. Nu este permisă nicio lamă, proeminență adăugată cizmei pentru a oferi portarului contactul suplimentar
cu suprafața gheții.
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REGULA 196 - CROSĂ/PORTAR
A se vedea Regula 39 - Bandă pentru crosă
i. Crosa portarului trebuie să fie fabricată din materiale aprobate de Federație. Nu trebuie să aibă
proeminențe și toate marginile trebuie să fie oblic.
ii. Mânerul, de la partea principală până la lamă, trebuie să fie drept.
iii. Partea principală a crosei portarului trebuie să aibă formă de protecție. În cazul în care capătul părții
superioare a crosei a fost îndepărtat sau cade, crosa va fi considerată echipament periculos.
iv. Este interzisă introducerea oricărui tip de material în mânerul tubular al crosei pentru a modifica
greutatea, substanța sau scopul.
v. Banda adezivă, non-fluorescentă de orice culoare poate fi înfășurată în jurul crosei, în orice loc. Crosele
vopsite fluorescent nu sunt permise.
vi. Lungimea maximă a mânerului crosei
portarului este de 163 cm (64") din partea
de sus a mânerului până jos; lățimea
maximă este de 3 cm (1 W); grosimea
maximă este de 2.54 cm (1").
vii. Mânerul cuprinde două părți. Secțiunea
inferioară nu trebuie să fie mai lungă de 71
cm (30") și mai lată de 9 cm (3 IT").
Ambele părți ale mânerului trebuie să fie
drepte.
viii. Lungimea maximă a lamei este de 39 cm
(15 Ts") de-a lungul părții de jos. Înălțimea
maximă este de 9 cm (3 IT") cu excepția
părții călcâiului care poate fi de 11.5 cm (4
IT"). Curbura maximă a lamei este 1.5 cm
(W).

REGULA 197 - TRICOU/PORTAR
iii. Tricoul portarului este fabricat de un furnizor al Federației după indicațiile specifice ale Federației. Acesta
nu poate fi modificat, sub nicio formă, fără aprobarea reprezentantului Federației.
iv. Nu este permisă legarea jerseului la încheieturi dacă acest lucru creează tensiunea, astfel încât apare
efectul de cordon la nivelul subrațului.
v. Nu sunt permise legările sau adăugirile în niciun loc de pe bluză pentru a crea efectul de cordon.
vi. Un tricou este ilegal dacă lungimea acoperă orice zonă dintre picioarele portarului.
vii. Mânecile nu trebuie să treacă de degetele mănușilor de prindere și blocare.

120

REGULA 198 - PROTECȚIA PENTRU GÂT/PORTAR
i. Portarul poate atașa o protecție pentru gât de bărbia măștii. Aceasta trebuie să fie fabricată dintr-un
material care nu poate provoca rănirea.

REGULA 199 - UNIFORME/PORTAR
i. Portarul poate purta o mască de culoare și model diferite de cele ale colegilor.
ii. Portarul poate folosi patinele și mănușile de culoare diferită de cele ale colegilor.
REGULA 200 - ACȚIUNEA JOCULUI/PUCUL LOVEȘTE MASCA PORTARULUI
i. Dacă un portar este lovit în mască de o lovitură pe durata acțiunii jocului, arbitrul poate opri jocul dacă nu
există o șansă imediată de gol.
ii. Dacă masca unui portar cade pe durata jocului, iar echipa se află în posesia pucului, arbitrul va opri jocul
imediat. Viitorul faceoff va avea loc în cel mai apropiat loc de faceoff în care pucul s-a aflat în momentul
opririi acțiunii jocului.
iii. Dacă masca unui portar cade pe durata jocului, iar echipa adversă se află în posesia pucului, arbitrul va
opri jocul dacă nu există o șansă imediat de gol. Viitorul faceoff va avea loc într-unul din locurile de
faceoff din zona de apărare.
iv. Dacă masca unui portar cade pe durata jocului, iar pucul intră în plasa porții înainte ca arbitrul să fluiere
pentru a opri jocul, golul va fi luat în considerare.
v. Dacă pucul lovește masca unui portar și intră în plasa porții, golul va fi luat în considerare.
REGULA 201 - ARUNCAREA PUCULUI / PORTAR
i. Dacă un portar are pucul în oricare dintre mănuși și îl plasează pe gheață în fața lui și îl lovește cu crosa,
patina sau oricare parte a corpului sau echipamentul, nu se va acorda o pedeapsă.
ii. Dacă un portar aruncă pucul și pucul este jucat prima data de un coechipier, arbitrul va opri jocul și
viitorul faceoff va avea loc într-unul din locurile de faceoff dintr-un capăt, cel mai aproape de locul în care
a avut loc aruncarea.
iii. Dacă un portar aruncă pucul și pucul este jucat prima dată de un oponent, acțiunea jocului va continua.

SECTION 12

REGULA 202 - ÎNLOCUIREA PORTARULUI
i. Dacă un portar patinează până la banca jucătorilor pe durata opririi jocului din orice motiv, acesta trebuie
înlocuit, cu excepția cazului în care oprirea are loc pentru o pauză publicitară sau un timeout pentru
echipă. Acesta nu poate întârzia începutul jocului pentru a ajusta, fixa sau înlocui echipamentul.
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Dacă un portar are crosa ruptă sau dorește să înlocuiască crosa din orice motiv, acesta trebuie să stea
în zona porții și să roage un coleg să facă schimbarea.
iii. În momentul în care înlocuirea unui portar se realizează pe durata opririi jocului sau pe durata unui
timeout, portarul care a părăsit jocul nu poate intra din nou în joc până ce acțiunea jocului nu se reia.
iv. Portarul de pe gheață și portarul rezervă se pot schimba pe durata acțiunii jocului la fel ca jucătorii, dar
sunt supuși acelorași reguli pentru ”schimbarea pe loc”.
v. Nu este permisă încălzirea pentru un portar de rezervă sau un viitor portar (a se vedea Regula 202-vii
pentru excepții).
vi. Dacă un portar are o rană sau se îmbolnăvește, acesta trebuie să fie gata de joc imediat după primirea
îngrijirilor medicale pe gheață. Dacă rănirea provoacă întârzierea, portarul rănit trebuie să părăsească
jocul și să fie înlocuit deși se poate întoarce ulterior în orice moment.
vii. Dacă, pe durata jocului, niciunul dintre portarii echipei nu poate juca, echipa va putea permite unui
jucător să se îmbrace pentru a juca drept portar. Jucătorul are zece minute în care să se îmbrace și să
fie gata de joc, dar dacă este gata înainte de cele zece minute, acesta poate folosi timpul rămas pentru
încălzire pe gheață.
viii. Dacă situația de la Regula 202-vii apare, niciunul dintre cei doi portari nu se poate întoarce la joc.
ix. În competițiile Federației în care sunt înregistrați trei portari și unul din cei doi portari de pe fișa de joc nu
poate juca, se aplică Legea Federației.
REGULA 203 - ÎNLOCUIREA ILEGALĂ/PORTAR
DEFINIȚIE: Un jucător care intră pe gheață pentru a înlocui un portar trebuie să aștepte până ce portar este
la 1.5 metri (5') de banca jucătorilor.
i. Dacă un portar se îndreaptă către banca jucătorilor în scopul înlocuirii pentru un jucător suplimentar, dar
înlocuirea este realizată prematur, arbitrul va opri jocul în momentul în care echipa atacantă obține
posesia pucului.
ii. În momentul în care jocul este oprit în zona de atac a gheții, viitorul faceoff va avea loc în locul central de
faceoff.
iii. În momentul în care jocul este oprit în zona de apărare de pe gheață, viitorul faceoff va avea loc în cel
mai apropiat loc de faceoff din zona în care jocul a fost oprit și care nu oferă avantaj teritorial echipei de
atac.
ii.

REGULA 204 - FACEOFF/PORTAR
i. Un portar nu poate participa la un faceoff.
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REGULA 205 - DEGAJARE INTERZISĂ ȘI PORTAR
i. Dacă portarul părăsește zona porții sau se află în afara zonei porții în momentul în care se semnalează
degajarea interzisă echipei adverse și acesta se mișcă în direcția pucului, apelul pentru degajare
interzisă va fi anulat chiar dacă se întoarce în zona porții.
ii. Dacă un portar se află în afara zonei porții în momentul în care pucul este lovit și se semnalează
degajarea interzisă pentru echipa opusă, degajarea interzisă va intra în vigoare dacă acesta se duce în
zona porții imediat.
iii. Dacă un portar din cadrul 205-ii nu încearcă să meargă înapoi în zona porții, nu va fi numită degajarea
interzisă.
iv. Dacă un portar se îndreaptă către banca jucătorilor pe durata jocului și se semnalează o degajare
interzisă în echipa opusă, va fi anunțată degajarea interzisă dacă acesta nu încearcă să joace pucul și
fie continuă drumul către banca jucătorilor, fie se întoarce înapoi la zona porții fără a încerca să joace
pucul.
v. Dacă un portar din cadrul 205-ii joacă sau încearcă să joace pucul, nu va fi numită degajarea interzisă.
REGULA 206 - TIMEOUT ȘI PORTAR
i. Pe durata jocului, portarul poate merge pe banca jucătorilor doar pe durata unei pauze publicitare sau a
unui timeout al echipei.
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SECTION 12

REGULA 207 - PEDEPSE PENTRU PORTAR/PREZENTARE GENERALĂ
i. Un portar care faultează un atacant va primi o pedeapsă minoră.
ii. Un portar nu execută pedepse sau pedepsele acordate acestuia sau echipei lui prin care trebuie să stea
pe banca de pedepse.
iii. Orice pedepse minore suplimentare care sunt acordate unui portar la aceeași oprire a jocului trebuie
executate doar de un jucător al echipei care era pe gheață în momentul opririi jocului pentru acordarea
pedepsei (cu condiția ca jucătorul să nu primească pedepse pentru el).
iv. Un jucător care execută o pedeapsă pentru un portar trebuie să fi fost pe gheață în momentul opririi
jocului pentru acordarea pedepsei.
v. Pentru o pedeapsă de comportament necorespunzător acordată portarului, acesta continuă să joace.
Această pedeapsă trebuie să fie executată de un jucător care se afla pe gheață în momentul opririi
jocului (cu condiția ca jucătorul să nu primească pedepse pentru el).
vi. Un portar care primește o a doua pedeapsă pentru comportament necorespunzător într-un joc (care are
drept rezultat o pedeapsă automată pentru comportament necorespunzător) trebuie să părăsească jocul
și va fi înlocuit cu un portar de rezervă.
vii. Pentru pedepsele majore de meci și comportament necorespunzător, portarul este eliminat.
viii. În cazul unor pedepse minore sau majore asupra portarului, pedeapsa de cinci minute trebuie executată
de un jucător din echipa acestuia care se afla pe gheață în momentul opririi jocului (cu condiția ca
jucătorul să nu primească pedepse pentru el).

ix. În orice moment în care un portar este eliminat din joc, portarul de rezervă trebuie să fie prima opțiune
pentru înlocuirea portarului eliminat, înainte ca un jucător să se îmbrace ca portar.
x. În momentul în care portarului i se acordă mai mult de o pedeapsă minoră sau majoră la aceeași oprire a
jocului, un jucător din echipa lui, numit de antrenor prin căpitan, care a fost pe gheață în momentul în
care a fost oprit jocul, trebuie să execute toate pedepsele (cu condiția ca jucătorul să nu primească
pedepse pentru el).
xi. Dacă un portar primește și pedeapsă minoră și pentru comportament necorespunzător, un jucător care
era pe gheață în momentul în care jocul a fost oprit trebuie să execute pedeapsa minoră și un al doilea
jucător care era pe gheață în momentul opririi acțiunii jocului trebuie să execute toate cele 12 minute.
Ambii jucători trebuie să fie numiți de antrenor prin căpitan.
SITUAȚIA DE JOC 1: Portarul a primit o pedeapsă pentru comportament ilegal. În momentul în care un
jucător de rezervă se află pe banca de pedeapsă executând o pedeapsă, portarul primește o a doua
pedeapsă pentru comportament ilegal. Drept rezultat, portarul este eliminat din joc deoarece o a doua
pedeapsă pentru comportament ilegal devine un comportament ilegal pentru joc. Jucătorul care execută
pedeapsa poate părăsi banca de pedeapsă.
SITUAȚIA DE JOC 2: Dacă portarul de pe banca jucătorilor primește o pedeapsă, un jucător care a fost pe
gheață în momentul în care jocul a fost oprit pentru acordarea pedepsei trebuie să execute pedeapsa.
Antrenorul sau un reprezentant al echipei trebuie să numească jucătorul prin căpitan.

REGULA 208 - PEDEPSELE PENTRU PORTAR / DESCRIERE
i. Portarul este supus tuturor pedepsele evidențiate în Secțiunea 10 - Descrierea Pedepselor Jocului.
Suplimentar, există reguli specifice poziției pe gheață, echipamentului și rolului în joc.

REGULA 209 - ÎN SPATELE LINIEI CENTRALE ROȘII / PORTAR
DEFINIȚIE: Portarul nu poate participa la joc dacă trece de linia centrală roșie.
i. Va fi acordată o pedeapsă minoră pentru încălcarea acestei reguli.
ii. Ambii jucători trebuie să treacă de linia centrală roșie pentru ca pedeapsa să fie acordată.
iii. Portarul care participă la celebrarea echipei în jumătatea de atac de pe gheață după marcarea unui gol
va primi o pedeapsă minoră.
iv. Această regulă este înlocuită de regulile pentru bătaie dacă portarul patinează spre centrul terenului
pentru a se angaja într-o confruntare.
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REGULA 210 - CROSĂ RUPTĂ/PORTAR
A se vedea Regula 120-iii (Crosă ruptă / Jocul cu aceasta - Înlocuirea) și Regula 128-v (Echipament
periculos / Utilizarea periculoasă a echipamentului)
DEFINIȚIA: O crosă care nu este complet intact, are lama sau mânerul rupt, sau nu mai este întreagă este
considerată a fi ruptă și ilegală.
i. Un portar trebuie să arunce crosa ruptă imediat. Dacă o ține pe durata jocului, acesta va primi o
pedeapsă minoră.
ii. Un portar, al cărui crosă este ruptă, nu poate primi o crosă aruncată pe gheață de pe banca jucătorilor
sau de la un spectator. Acesta poate folosi o crosă a unui coechipier cu condiția să îi fie dată prin schimb
din mână în mână. Un coleg care aruncă, pasează, dă o crosă acestuia va primi o pedeapsă minoră.
iii. Un portar care patinează către banca jucătorilor pe durata opririi jocului pentru a înlocui crosa și care se
întoarce în zona porții sale, va primi o pedeapsă minoră. Totuși, dacă este înlocuit până la reluarea
jocului, nu va primi nicio pedeapsă.
iv. Un portar poate merge la banca jucătorilor și își poate schimba crosa pe durata jocului.
v. Un portar nu poate lua niciodată crosa oponentului: (1) de la un oponent de pe gheață care poate ține
crosa sau care a scăpat-o pe gheață; (2) de la un oponent care stă pe banca jucătorilor; (3) din suportul
pentru crose de pe banca oponentului. Orice încălcare a acestei reguli va avea drept rezultat o pedeapsă
minoră.
vi. Dacă portarul al cărei crose este ruptă primește o crosă pe durata jocului de la un coleg de pe banca de
pedeapsă, portarul care primește crosa va primi o pedeapsă minoră.
vii. Portarul poate folosi crosa unui jucător (a se vedea regula 210-ii).
viii. Portarul nu poate folosi mai mult de o crosă odată.

SECTION 12

REGULA 211 - ECHIPAMENT PERICULOS / PORTAR
DEFINIȚIE: Echipamentul portarului trebuie să respecte standardele de siguranță, să fie de calitate
acceptabilă și în stare de folosire și să fie purtat pe sub uniformă (cu excepția mănușilor, măștii și
protecțiilor).
i. Echipa portarului care participă la joc cu echipament ilegal va primi prima dată o avertizare de la arbitru.
Nerespectarea avertizării pentru ajustarea, înlocuirea sau securizarea echipamentului conform
instrucțiunilor arbitrului va însemna că orice jucător de la acea echipă încalcă regulile pentru echipament
și va primi o pedeapsă pentru comportament ilegal.
ii. Dacă echipamentul portarului este măsurat între reprize și se consideră a fi ilegală, acesta va primi o
pedeapsă minoră. Orice jucător de la această echipă poate efectua pedeapsa.
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SECȚIUNEA 8 - REGULI DE JOC/GOLURI

REGULA 212-217 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR
DEFINIȚIE: O acțiune intenționată sau accidentală care încetinește jocul, forțează oprirea acțiunii jocului sau
împiedică începerea acțiunii jocului.

REGULA 212 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - AJUSTAREA ECHIPAMENTULUI
i. Un portar care oprește acțiunea jocului sau întârzie începerea jocului pentru a repara sau ajusta
echipamentul va primi o pedeapsă minoră.

REGULA 213 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - PLASĂ DEPLASATĂ
i. Un portar care mută în mod intenționat poarta din poziție normală va primi o pedeapsă minoră.
ii. Dacă portarul mută poarta din poziția normală în ultimele două minute de timp regulamentar sau în orice
moment pe durata timpului suplimentar, se va acorda o lovitură de pedeapsă opoziției.
iii. Dacă portarul mută poarta din poziția normală pe durata loviturii de pedeapsă, se va acorda un gol, cu
excepția cazului în care se aplică Regula 178-vii sau 178-viii.
REGULA 214 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - BLOCAREA PUCULUI DE-A LUNGUL
PANOURILOR
i. Un portar care ține sau joacă pucul cu crosa, patinele sau corpul de-a lungul panourilor în așa fel încât să
cauzeze oprirea jocului va primi o pedeapsă minoră, chiar dacă este atacat.
.O.

portarul poate bloca pucul doar în momentul
în care este presat și doar dacă nu poate juca
pucul în mod sigur
]2

12
6

]3
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portarul nu poate bloca pucul

REGULA 215 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - DEPLASAREA CĂTRE BANCA JUCĂTORILOR PE DURATA
OPRIRII
i. Un portar care intră pe banca jucătorilor pe durata unei opriri a jocului care nu este o pauză la televizor sau un
timeout pentru echipă, cu excepția înlocuirii, va primi o pedeapsă minoră.
SITUAȚIA DE JOC 1: Dacă un portar patinează până la banca jucătorilor pentru a celebra un joc, acesta trebuie să fie
înlocuit sau va primi o pedeapsă minoră pentru întârzierea jocului.
SITUAȚIA DE JOC 2: În cazul unei pedepse întârziate, portarul echipei care obține avantaj patinează până la banca lui
pentru un jucător în plus, dar înainte de a ajunge acolo, jocul este oprit. Dacă acesta continuă să patineze către banca
jucătorilor, reprezentanții de pe gheață vor lansa un avertisment pentru o primă abatere, dar dacă acest lucru are loc și
a doua oară, portarul va primi o pedeapsă minoră pentru întârzierea jocului.

REGULA 216 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - ÎNDEPĂRTAREA MĂȘTII
i. Un portar care își scoate în mod intenționat masca pe durata jocului pentru a opri jocul va primi o pedeapsă minoră.

REGULA 217 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - LOVIREA SAU ARUNCAREA PUCULUI ÎN AFARA JOCULUI
i. Un portar care lovește, aruncă pucul direct în afara terenului de joc din zona de apărare oriunde pe patinoar (cu
excepția locului în care nu există sticlă de protecție) pe durata jocului, fără deviere, va primi o pedeapsă minoră.
Factorul determinant va fi poziția pucului în momentul în care se joacă.
ii. Portarul nu va fi pedepsit dacă deviază pucul peste sticla de protecție salvându-l, dar dacă îl salvează și în aceeași
mișcare lovește sau scoate pucul din joc, acesta va primi o pedeapsă minoră.
iii. Un portar care lovește în mod intenționat pucul în afara jocului oriunde pe gheață pe durata jocului sau oprire,
acesta va primi o pedeapsă minoră.
SECTION 12

REGULA 218 - CĂDEREA PUCUL ÎN PLASA PORȚII / PORTAR
DEFINIȚIE: Portarul nu poate scăpa pucul pe partea de sus a plasei porții
sau în spatele plasei porții pentru a provoca oprirea jocului.
i. Un portar care scapă în mod intenționat pucul pe plasa porții sau în
spatele plasei porții pentru a provoca oprirea jocul va primi o pedeapsă minoră.
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ii. Dacă pucul sare în plasa porții, portarul poate acoperi pucul cu mănușa pentru a împiedica oponentul să joace.

REGULA 219 - BĂTAIE/PORTAR
DEFINIȚIE: Un portar care lovește în mod repetat un oponent pe durata jocului, după fluier sau în orice moment pe
durata cursului normal al acțiunii pe durata confruntării prelungite dintre jucători.
i. Un portar care folosește mănușa să lovească un oponent în cap, gât sau față va primi o pedeapsă de meci.
ii. Un portar care își scoate mănușa pentru a se implica într-o confruntare cu un oponent va primi o pedeapsă de
comportament ilegal, pe lângă alte pedepse.
iii. Un portar care începe o bătaie va primi o pedeapsă de meci.
REGULA 220 - MENȚINEREA PUCULUI ÎN ZONA PORȚII/PORTAR
DEFINIȚIE: Un portar poate bloca pucul în zona porții atât timp cât este presat de un oponent. Dacă nu este presat și
are timp să joace pucul în mod sigur, acesta este obligat să facă acest lucru.
i. Cu excepția cazului în este presat de un oponent, un portar care deține pucul pentru mai mult de trei secunde va
primi o pedeapsă minoră.
ii. Un portar care nu se află sub presiune și care scapă în mod intenționat pucul pe protecții, corp sau echipament
pentru a obține oprirea jocului va primi o pedeapsă minoră.
REGULA 221 - MENȚINEREA PUCULUI ÎN AFARA ZONEI PORȚII / PORTAR
DEFINIȚIE: Portarul nu poate cădea pe puc pentru a cauza oprirea în joc în anumite situații în cazul în care corpul se
află în afara zonei porții.
i. Dacă portarul al cărui corp se află complet în afara zonei porții și momentul în care pucul se află în spatele liniei de
gol (nu între stâlpi) pică sau ia pucul cu ajutorul corpului sau menține sau plasează pucul în orice parte opusă
porții sau panourilor, acesta va primi o pedeapsă minoră indiferent dacă este presat sau nu de un oponent.
ii. Un portar care pică sau preia pucul cu corpul în zona dintre linia porții și liniile paralele din cercurile de faceoff ale
zonei unui capăt va primi o pedeapsă minoră cu excepția cazului în care este presat de un oponent și nu poate
juca pucul în mod sigur cu crosa.
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REGULA 222 - BLOCAREA ILEGALĂ A PLASEI PORȚII/PORTAR
DEFINIȚIE: Portarul nu poate să părăsească crosa sau alt echipament sau să adune gheața sau alte obiecte în fața
plasei porții care pot împiedica intrarea pucului în poartă. Este responsabilitatea acestuia să păstreze zona porții fără
obstacole.
i. Portarul va primi o pedeapsă minoră dacă își lasă crosa sau alt echipament sau adună gheață sau alte obiecte în
fața plasei porții și orice alte obstacole care împiedică pucul să intre în plasa porții în momentul în care este pe
gheață.
ii. Va fi acordat un gol dacă portarul își lasă crosa sau alt echipament sau adună gheață sau alte obiecte în fața porții
și orice obstacole care pot împiedica intrarea pucul în poartă în momentul în care nu este pe gheață.
REGULA 223 - PĂRĂSIREA ZONEI PORȚII PE DURATA CONFRUNTĂRII JUCĂTORILOR / PORTAR
DEFINIȚIE: Un portar trebuie să rămână pe zona porții sale pe durata unei confruntări a jucătorilor, cu excepția cazului
în care confruntarea se mută în zona porții.
i. Un portar care părăsește imediata vecinătate a zonei porții pentru a participa într-o confruntare, va primi o
pedeapsă minoră.
ii. Un portar care se află în afara zonei porții (adică, pentru a juca pucul în spatele plasei porții, pentru a merge pe
banca jucătorilor) și care se implică într-o confruntare într-o confruntare a jucătorilor nu va primi o pedeapsă pentru
părăsirea zonei porții, dar va fi supus altor pedepse pe baza acțiunilor sale de pe durata confruntării.
iii. În cazul în care confruntarea are loc în zona porții sale, portarul trebuie să părăsească poarta, iar acest lucru nu va
atrage după sine o pedeapsă. În plus, acesta trebuie să părăsească zona porții sau să patineze către un colț sau
oricare zonă din zona de apărare cea mai apropiată de zona porții care nu este parte din confruntarea jucătorilor,
dacă i se recomandă acest lucru de către un reprezentant de pe gheață.

SECTION 12

SITUAȚIA DE JOC 1: Dacă portarul părăsește zona porții sale pe durata unei altercații și este primul care intervine întro ceartă, acestuia i se va acorda o pedeapsă minor (pentru părăsirea zonei porții) și o pedeapsă pentru comportament
ilegal pe durata jocului (pentru că este a terța persoană dintr-o altercație).
SITUAȚIA DE JOC 2: Pe durata confruntării din zona de atac, dacă portarul din zona de apărare patinează către banca
jucătorilor, rămânând pe partea lui de la linia roșie centrală, acestuia i se va acorda o pedeapsă minoră.
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REGULA 224 - MAI MULȚI JUCĂTORI PE GHEAȚĂ - PORTAR
DEFINIȚIE: Portarul nu poate juca pucul sau intra în contact cu un oponent în momentul în care părăsește gheață dacă
jucătorul care îl înlocuiește a intrat deja pe gheață.
i. Toate regulile pentru mai mulți jucători pe gheață se aplică portarului, la fel cum se aplică și jucătorilor (a se vedea
Regula 166).
ii. În niciun moment pe durata jocului, echipa nu are voie să aibă doi portari pe gheață, cu excepția momentului în
care portarii sunt schimbați pe loc.
REGULA 225 - LOVITURI DE PEDEAPSĂ/FAULTURI REALIZATE DE PORTAR
i. Dacă un portar comite un fault asupra atacantului care află în atac, arbitrul va acorda echipei adverse o lovitură de
pedeapsă indiferent dacă faultul are loc din spate sau nu.
ii. Dacă portarul mută în mod intenționat poarta din poziția normală pe durata ultimelor două minute din timpul
regulamentar sau în orice moment pe durata timpului suplimentar, arbitrul va acorda echipei adverse o lovitură de
pedeapsă.
iii. Dacă un portar mută în mod intenționat poarta din poziția normală în momentul în care un atacant se află în atac,
arbitrul va acorda echipei atacante o lovitură de pedeapsă.
iv. Dacă un portar de rezervă intră în mod ilegal în loc și interferează cu atacantul care se află în atac, arbitrul va opri
jocul și va acorda echipei adverse o lovitură de pedeapsă. Dacă jucătorul marchează un gol înainte de fluier, golul
va fi luat în considerare și lovitura de pedeapsă va fi anulată.
v. Dacă un portar îndepărtează masca de față în momentul în care un atacant se află în atac, arbitrul va opri jocul și
va acorda oponentului o lovitură de pedeapsă.
REGULA 226 - GOLURI ACORDATE/ FAULTURI REALIZATE DE PORTAR
A se vedea Regula 177-v (Procedura loviturilor de pedeapsă /Executarea șutului)
i. Dacă, pe durata loviturilor de pedeapsă, portarul mută poartă, golul va fi acordat, cu excepția celor declarate în alt
mod prin aceste reguli (a se vedea Regula 178-vii și 178-viii).
ii. Dacă, pe durata loviturilor de pedeapsă, portarul scoate masca, va fi acordat un gol.
iii. Dacă, pe durata loviturilor de pedeapsă, portarul aruncă crosa spre puc sau cel care poartă pucul, va fi acordat un
gol.
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ANEXA 1 - PENALIZĂRI PE TABELA DE MARCAJ - SITUAȚII SPECIFICE
GOLURILE MARCATE ÎMPOTRIVA UNEI ECHIPE FĂRĂ NUMĂRUL TOTAL DE JUCĂTORI
1. A6 - 2 minute
la 3:00
B11 - 2 minute la 3:00
A9 - 2 minute
la 3:30
B Gol
la 4:00
-

La 3:00 echipele joacă 4 la 4
La 3:30 echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
A9 se întoarce la 4:00

2.

B11 - 2 minute la 3:00
A6 - 2 minute
A9 - 2 minute

la 3:30
la 4:00
B Gol

la 4:30

- A6 se întoarce la 4:30
A6 - 2 minute
la 3:00
A9 - 5 minute + GM la 3:30

B11 - 2 minute la 3:00
B Gol

la 4:00

- La 3:00 echipele joacă 4 la 4
- La 3:30 echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
- A9 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru
a executa cele 5 minute
- Niciun jucător nu se întoarce la 4:00
4.

A6 - 5 minute + GM la 3:00
A9 - 2 minute
la 3:30

B11 - 2 minute la 3:00
B Gol

la 4:00

- La 3:00 echipele joacă 4 la 4
- A6 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru
a executa cele 5 minute
- La 3:30 echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
- A9 se întoarce la 4:00
5.

A6 - 5 minute + GM la 3:00
A9 - 2 minute
la 3:00

B11 - 2 minute la 3:00
B Gol

la 4:00
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3.

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- A6 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru a
executa cele 5 minute
- Niciun jucător nu se întoarce la 4:00
6.

A6 - 2 + 5 minute + GM la 4:00 A9 - 2 minute
la 8:00
B Gol la 9:15

- A6 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru a
executa penalizarea pentru A6
- A9 se întoarce la 9:15 deoarece penalizarea pentru A9 este prima penalizarea executată
7.

A6 - 2 + 5 minute + GM la 4:00 A9 - 2 minute
la 9:10
B Gol la 9:15

- A6 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru a
executa penalizarea pentru A6
- Jucătorul înlocuitor pentru A6 se întoarce la 9:15 deoarece penalizarea pentru este prima penalizarea executată
8.

A7 - 5 minute + GM la 3:00 A11 - 5 minute + GM la 3:10 A12 - 2 minute
la 4:00
B Gol
la 4:30

- A7 și A11 sunt eliminați din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru a
executa penalizarea de 5 minute pentru A7 și A11
- Nu se întoarce niciun jucător după gol deoarece penalizarea pentru A12 nu este executată în acel moment.
- La 11:00 echipele joacă 3 (A) la 5 (B) deoarece penalizările pentru B8 și A9 se anulează una pe cealaltă
9. A4 - 2 minute

la 10:00
la 10:30

A7 - 2 minute

B8 - 2 minute B

la 11:00

Gol

la 12:10

la 11:00
A9 - 2 minute

- A4 se întoarce pe gheață la 12:00 și echipele joacă 4 (A) la 5 (B), și penalizarea pentru A7 este singura penalizare de
pe ceas
- A7 se întoarce pe gheață la 12:10
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A9 – 5 minute + GM la 3:00
A6 - 2 minute la 3:30
B Gol

10.

la 4:30

- A9 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să pună un jucător înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru a
executa cele 5 minute
- La 3:30 echipele joacă 4 la 4
- La 3:30 penalizarea pentru și penalizarea pentru B11 se anulează una pe cealaltă
- Echipa B trebuie să trimită un jucător în boxa de pedeapsă pentru a executa penalizarea pentru B11
- Niciun jucător nu se întoarce la 4:30
- B11 se întoarce la prima oprire după 7:30
11. A6 - 5 minute + GM la 3:00
B11 - 5 minute + GM la 3:30
A9 - 2 minute

la 3:30
B Gol

la 4:00

- A6 și B11 sunt eliminați din joc, astfel că Echipa A și Echipa B trebuie să trimită jucătorii înlocuitori în boxa de
pedeapsă pentru a executa cele 5 minute
- La 3.30 echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
- Penalizarea minoră A9 și penalizarea majoră B11 nu se anulează una pe cealaltă
- A9 se întoarce la 4:00
la 12:00
la 13:15

B3 - 2 minute la 12:00
B Gol

la 13:30

- La 12:00 Echipa A trebuie să pună un înlocuitor în boxa de pedeapsă pentru a executa penalizarea minoră
pentru A7
- O penalizare minoră pentru A și o penalizare minoră pentru B3 se anulează reciproc
- Înlocuitorul pentru A7 se întoarce la 13:30
- A7 se întoarce la prima oprire după 15:30
13. A7 - 2 minute

la 3:30

B11 - 2 minute
la 3:30
B14 - 5 minute + GM la 3:30
B19 - 2 minute
la 3:30

A Gol la 4:00
- B14 este eliminat din joc, astfel că Echipa B trebuie să trimită un jucător de rezervă în boxa de pedeapsă
pentru a executa cele 5 minute
- La 3:30 echipele joacă 5 (A) la 3 (B), deoarece penalizarea minoră A7 anulează penalizările minore B11 sau
B19 (alegerea căpitanului)
B11 sau B19 se întoarce la 4:00
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12. A7 - 2 + 2 minute
A9 - 2 minute

14. A6 – 5 minute + GM la 3:00
B11 – 2 minute la 3:30
-

A9 - 2 minute

la 3:30

B Gol
la 4:00
- A6 este eliminat din joc, astfel că Echipa A trebuie să trimită un jucător de rezervă în boxa de pedeapsă pentru a
executa cele 5 minute
- La 3:30 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- Penalizarea minoră A9 și penalizarea minoră B1 se anulează reciproc
- Niciun jucător nu se întoarce la 4:00 deoarece rezerva pentru A6 execută o penalizare majoră
- A9 și B11 se întorc la prima oprire după 5:30
15. A8 - 2 + 2 minute
A9 - 2 minute

la 3:00
la 4:00
B Gol
B Gol

-

la4:30
la5:30

La 4:30 prima penalizare minoră către A8 este anulată și echipele joacă 3(A) la 5(B)
La 5:30 penalizarea minoră către A9 este anulată și echipele joacă 4 (A) la 5 (B)

GOLURI MARCATE PE DURATA PENALIZĂRII ÎNTÂRZIATE
1. A15 - 2 minute la 3:00 A23 - 2 + 2 minute (penalizare întârziată la 3:00)
B Gol
la 4:00
-

A15 se întoarce la 4:00
Penalizarea minoră dublă, întârziată către A23 este acordată la 4:00

2.

A15 - 2 minute la 3:00
B12 - 2 minute
A23 - 2 minute (penalizare întârziată la 3:30)
B Gol

la 3:30
la 4:10

- Nu se întoarce niciun jucător
- Golul echipei B anulează penalizarea semnalizată către A23 deoarece Echipa A nu avea mai puțini jucători
3.

A15 - 2 minute la 3:00
B12 - 2 minute

la 3:30

B Gol

la 4:30

A23 - 2 minute la 4:00

- A15 se întoarce la 4:30 (a avut suficient timp pentru a executa penalizarea minoră)
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4. A15 – 5 minute + GM la 3:00
A23 – 2 minute
la 3:30
B12 – 2 minute la 4:00
B Gol
la 4:30

5. A15 - 2 minute

la 3:00

A23 - 2 minute

B12 - 2 minute

la 3:00

B Gol

la 4:30

la 3:15

- A23 se întoarce la 4:30 deoarece echipa a avut mai puțini jucători din cauza
penalizării față de A23

6. A15 - 2 minute
A23 - 2 minute

la 3:00
la 4:00

B12 - 2 minute
B3 - 2 minute

la 3:30

(penalizare întârziată după 4:00)
A Gol
la 4:30
- A23 se întoarce la 4:30 deoarece echipa a avut mai puțini jucători din cauza penalizării minore
- Penalizarea întârziată către B3 este anulată prin gol deoarece penalizarea către B12 nu face ca Echipa B să aibă mai
puțini jucători
7. A15 - 2 minute
A23 - 2 minute
A6 - 2 minute

at 3:00
at 4:00

B12 - 2
minute

la 3:30

B Gol

la 4:30

(penalizare întârziată după 4:00)

- A15 se întoarce la 4:30
- Penalizarea întârziată față de A6 începe la 4:30
8. A15 - 2 minute
A23 - 2 minute

la 3:00
la 4:00

B12 - 2
minute

la 3:30

B Gol

la 5:00

-

A15 se întoarce la 5:00 deoarece penalizarea minoră se încheie

-

Echipele sunt egale în momentul golului

APPENDIX 1 - PENALTIES ON THE SCORECLOCK - SPECIFIC SITUATIONS

135

9. A15 - 2 minute la 3:0
A23 - 2 minute la 3:30
B12 - 2 minute
B Gol
la 4:30

la 4:00

- A15 se întoarce la 4:30

10.

B12 - 2 minute la 3:00
A15 - 2 minute la 3:30 A23 - 5 minute + GM la 4:00
B Gol
la 4:30

- A15 se întoarce la 4:30
11. A15 - 5 minute + GM la 3:00 A23 B12 - 5 minute + GM la 3:30 B
2 minute la 4:00
Gol

la 4:30

- A23 se întoarce la 4:30 deoarece
echipa A are mai puțini jucători din
cauza unei penalizări minore
12. A15 - 2 minute la 3:00
B12 - 2 minute la 3:00
A23 - 5 minute + GM la 3:30 A6 - 2 minute (penalizare întârziată după 3:30)
B Gol
la 4:30
- Penalizarea față de A6 este anulată (cu excepția cazului în care este o penalizare majoră sau de meci) deoarece
Echipa A nu are mai puțini jucători din cauza unei penalizări minore

PENALIZĂRI MINORE SIMULTANE
1. A6 - 2 minute

la 3:00

- Echipele joacă 4 la 4
2. A6 - 2 + 2 minute la 3:00

B11 - 2 minute la 3:00

B11 - 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizarea minoră față de B11 și penalizarea minoră față de A6 se
anulează reciproc
- Echipa A trebuie să trimită o rezervă pentru A6 în boxa de pedeapsă
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3. A6 – 2 minute la 3:00
B11 – 2 minute la 3:30
A9 – 2 minute la 3:30
- La 3:30 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) după ce penalizarea minoră A9 și B11 s-au anulat reciproc
4. A6 - 2 minute

la 3:00
B11 - 2 minute la 3:30

A9 - 2 minute
A7 - 2 minute

la 3:30
la 3:30

- La 3:30 echipele joacă 3 (A) la 5 (B) deoarece penalizarea față de B11 anulează o penalizare minoră fie pentru A9, fie
pentru A7 (alegerea căpitanului)
5. A6 - 2 minute la 3:00
A9 - 2 minute la 3:15

B12 - 2 + 10 minute la 3:15

6. A6 - 2 minute
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- La 3:15 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizarea față de A9 și
B12 se anulează reciproc
la 3:00
B12 - 2 + 2 minute la 4:00
A9 - 2 + 2 minute la 4:00
- La 4:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizarea minoră dublă
față de A9 și B12 se anulează reciproc
7. A6 - 2 minute

la 3:00
B11 - 2 minute la 3:00

A9 - 2 minute

la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizarea minoră la
B11 anulează penalizarea minoră la A6 sau A9 (alegerea căpitanului)
8. A6 - 2 minute

la 3:00

A9 - 2 minute

la 3:30

B11 - 2 + 2 minute la 3:30

- La 3:30 echipele joacă 4 la 4 deoarece penalizarea minoră la A9
anulează penalizarea minoră la B11
- Echipa B trebuie să trimită o rezervă pe banca de pedepse pentru a
executa pedeapsa minoră pentru B11
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9. A6 - 2 + 10 minute la 3:00
B11 - 2 + 10 minute la 3:00
- Echipele joacă 4 la 4
- Echipa A și Echipa B trebuie să trimită rezervele pe banca de pedepse, care se vor întoarce pe gheață la 5:00
- A6 și B11 se întorc pe gheață la prima oprire a jocului după 15:00
10.
A6 - 2 minute

la 9:00

A9 - 2 minute

la 9:20

A8 - 2 minute

B4 - 2 minute

la 9:20

B7 - 2 minute

la 9:20

la 9:20

- La 9:20 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizările minore față de A9 și A8 și B4 și B7 se anulează reciproc
11. A6 - 2 + 2 minute la 3:00
A9 - 2 + 2 minute la 3:00

B11 - 2 + 2 minute la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizările minore duble față de B11 anulează penalizările duble
minore față de A6 sau A9 (alegerea căpitanului)
12. A6 - 2 minute
la
A9 - 2 + 2 minute la 3:00

3:00

B11 - 2 + 2 minute la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizările minore duble față de A9 și B11 se anulează reciproc
13. A6 - 2 minute la
3:00 B11
A9 - 2 minute la
3:00 B12
A7 - 2 + 2 minute la 3:00

-

2 + 2 minute la3:00
2 minute la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizările minore duble față de A7 și B11 se anulează reciproc și
penalizarea minoră față de B12 anulează penalizarea minoră față de A6 sau A9 (alegerea căpitanului)
14. A6 - 2 minute
la 3:00
A9 - 2 + 2 minute
la 3:00
A7 - 2 + 2 minute la 3:00

B11 - 2 + 2 + 2 minute la 3:00
B12 - 2 minute
la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) o 5 (B) deoarece penalizările minore față de B11 și B12 anulează penalizările minore A9
și A7
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15. A6 - 2 minute
la 3:00
A9 - 2 + 2 + 2 minute la 3:00
A7 - 2 minute
la 3:00

B11 - 2 + 2 minute
B12 - 2 + 2 minute

la 3:00
la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizările minore față de B11 și B12 anulează penalizările minore A9
și fie A6, fie A7 (alegerea căpitanului)
16. A6 - 2 minute
A9 - 2 + 2 minute
A7 - 2 + 2 minute

la 3:00
la 3:00
la 3:00

B11 - 2 + 2 + 2 minute
B12 - 2 + 2 minute

la 3:00
la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 5 la 5 pentru că toate penalizările minore se anulează reciproc (5 penalizări minore pentru
Echipa A și 5 penalizări minore pentru Echipa B)
17. A6 - 2 minute
A3 - 2 + 2 minute
A5 - 2 minute

la 3:00
la 3:00
la 3:00

B8 - 2
B9 - 2
B7 - 2

minute
minute
minute

la 3:00
la 3:00
la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece cele trei penalizări minore față de Echipa B anulează cele două
penalizări minore față de A3 și una față de A6 sau A5 (alegerea căpitanului)

18. A5 - 2 minute A6 - 2
+ 2 minute A7 - 2
minute

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 3:00
la 5 (B) deoarece penalizările la 3:00
minore față de A5 și A7
anulează penalizările minore față de B8 și

B9
19. A5 - 2 + 2 minute
A6 - 2 minute
A7 - 2 + 2 + 2 minute

la 3:00
la 3:00
la 3:00

B8 - 2 + 2 minute
B9 - 2 + 2 minute

la 3:00
la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece penalizările minore față
de B8 și B9 anulează penalizările minore față de A7 și A6
20. A6 - 2 minute
A9 - 2 minute

la 3:00
la 3:00

B11 - 2 + 2 minute

la 3:00

- Echipele joacă 5 la 5 deoarece penalizările minore duble față de B11
anulează penalizările minore față de A6 și A9
21. A6 - 2 minute
A9 - 2 minute

la 3:00
la 3:00

B8 - 2 minute
B7 - 2 minute

la 3:00
la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 5 la 5 deoarece toate cele patru penalizări minori
se anulează reciproc
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la 3:00 B8 - 2 minute la 3:00 B9 - 2 minute la 3:00

22.

A6 - 2 + 2 minute

la 3:00 B8 - 2 + 2 minute

la 3:00 - La 3:00 echipele joacă 5 la 5 deoarece toate cele

patru penalizări minori se anulează reciproc
23.

-

A6 - 2 + 10 minute
A9 - 2 + 2 minute

la 3:00
la 3:00

B11 - 2 minute la 3:00

Echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece pedepsele minore către A6 și B11 se anulează reciproc
Echipa A este în inferioritate numerică pentru 4 minute (A9 minoră dublă)
A9 se întoarce pe gheață la 7:00
A6 se întoarce la prima oprire a jocului după 15:00 și B11 se întoarce la prima oprire de joc după 5:00

24.

A6 - Lovitură de pedeapsă la 3:00 B11 - 2 minute la 3:00
A9 - 2 minute
la 3:00

- Echipele joacă 4 la 4 pentru că pedepsele minoră față de A9 și B11 se anulează reciproc
25. A15 - 2 minute
la 4:00
la
B10 - 2 minute
4:20
A18 - 2 minute
la 4:30
A77 - 2 + 2 minute
la 5:00
la
B21 - 2 minute
5:00
La 4:20 echipele joacă 4 la 4
La 4:30 echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
La 5:00 echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
La 5:00 B21 minoră anulează pe pedeapsă minoră față de A77
Echipa A trebuie să pună o rezervă pe banca de pedeapsă
La 6:00 pedeapsa minoră pentru A77 începe, dar A15 trebuie să rămână pe banca de pedeapsă până la prima oprire
a jocului după terminarea pedepsei și echipele joacă 3 (A) la 4 (B)
- A77 părăsește banca de pedeapsă la prima oprire a jocului după 10:00
- B21 părăsește banca de pedeapsă la prima oprire a jocului după 7:00
26. A6 - 2 minute la 3:00
A7 - 2 minute la 3:30
B9 - 2 minute + GM la 3:30
-

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- La 3:30 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- B9 este scos din joc, dar Echipa B nu are nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece timpul de pedeapsă
pentru A7 și B9 nu sunt pe ceas (pedepse simultane)
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PEDEPSE MAJORE SIMULTANE
1. A3 - 5 minute + GM la 3:00 B8 - 5 minute + GM la 3:00
- La 3:00 echipele joacă 5 la 5
- Echipa nu are nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A3 și B8 sunt scoși din jos și cele două pedepse
majore se anulează reciproc
2. A1 (portar) 5 minute + GM

la 3:00 B8 - 5 minute + GM la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 5 la 5
- Echipa nu are nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A1 și B8 sunt scoși din jos și cele două pedepse
majore se anulează reciproc

PEDEPSE MAJORE ȘI MINORE SIMULTANE ȘI COMBINATE
1. A6 - 2 minute
la 3:00
B14 - 5 minute + GM la 3:30
A9 - 5 minute + GM la 3:30
- La 3:30 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece pedepsele majore plus GM față de A9 și B14 se anulează reciproc
- Echipa nu are nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A9 și B14 sunt scoși din jos și cele două
pedepse majore se anulează reciproc
2. A6 - 2 minute

la 3:00
B19 - 2 + 5 minute + GM

la 4:00

- La 4:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece pedepsele minore, majore și GM față de A7 și B19 se
anulează reciproc
- Echipele nu au nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A7 și B19 sunt scoși din jos și cele
două pedepse majore se anulează reciproc
3. A6 - 2 minute
A5 - 2 minute

la 3:00
la 4:00

B11 - 2 minute
B19 - 5 minute + GM

la 4:00
la 4:00

A7 - 5 minute + GM la 4:00
-La 4:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) deoarece pedepsele minore față de A5 și B11 și pedepsele majore și GM
față de A7 și B19 se anulează reciproc
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A7 - 2 + 5 minute + GM la 4:00

Echipele nu au nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A7 și B19 sunt scoși din jos și cele două
pedepse majore se anulează reciproc
4. A3 - 2 + 2 minute la 3:00 B8 - 2 + 5 minute + GM la 3:00
- La 3:00 echipele joacă 4 la 4 (o pedeapsă minoră pentru fiecare echipă se anulează)
- Rezerva pentru A3 se întoarce la 5:00
- B8 este scos din joc și rezerva se întoarce pe gheață la 8:00
5. A3 - 2 + 2 minute
la 3:00 B8 - 2 + 5 minute + GM la 3:00
A5 - 2 minute
la 3:00 B9 - 5 minute + GM
la 3:00
A7 - 5 minute + GM la 3:00
- La 3:00 echipele joacă 4 la 4 (pedeapsa majoră și GM față de A7 și pedeapsa minoră față de A5 anulează toate
pedepsele față de B8)
- A7, B8, și B9 sunt scoși din joc
- Rezerva pentru B9 trebuie să execute o pedeapsă de 5
- Rezerva pentru B9 se întoarce la 8:00
6. A7 - 2 minute

la 4:00
B4 - 5 minute + GM la 5:00 A9 - 5 minute

A8 - 2
A4 - 2

minute la
minute
minute

5:10
la 5:10
la 5:10

B7 - 2 minute

+ GM

la

5:00

B3 - 2

la 5:10

- La 5:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) (pedeapsa majoră și GM față de A9 și B4 se anulează)
- La 5:10 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) (toate pedepsele minore se anulează reciproc)
- Echipele nu au nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A9 și B4 sunt scoși din jos și cele două
pedepse majore se anulează reciproc
7. A3 - 2 + 5 minute + GM la 3:00 B8 - 2 + 5 minute + GM la 3:00
- La 3:00 echipele joacă 5 la 5 (toate pedepsele se anulează reciproc)
- Echipele nu au nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A3 și B8 sunt scoși din jos și cele două
pedepse majore se anulează reciproc
8. A3 - 2 minute
la 3:00 B8 - 2 minute
A7 - 5 minute + GM la 3:00

la 3:00

B9 - 5 minute + GM la 3:00
- - La 3:00 echipele joacă 5 la 5 (toate pedepsele se anulează reciproc)
Echipele nu au nevoie de o rezervă pe banca de pedeapsă deoarece A7 și B9 sunt scoși din jos și cele două
pedepse majore se anulează reciproc.
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9.

A6 - 5 minute + GM la 3:00
A9 - 2 minute
la 3:00

B11 - 2 minute la 3:00

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B) (pedeapsa minoră către A9 și B11 se anulează reciproc)
- Echipa A trebuie să înlocuiască o rezervă pentru a servi pedeapsa de 5 minute pentru A6 care a fost eliminat din joc.

PEDEAPSĂ MAJORĂ ȘI DE MECI COMBINATE
1.
A6 - 5 minute + GM la 3:00

B7 - pedeapsă de meci la 3:00

- Echipele joacă 5 la 5 și nu este nevoie de nicio rezervă pe banca de pedeapsă
A6 - Pedeapsă de meci

2.

Echipele joacă 5 la 5 și nu este nevoie de nicio rezervă pe banca de pedeapsă

PEDEPSE ÎNTÂRZIATE
1. A6 - 2 + 2 +10 minute
A6 - 2 minute
-

B7 - Pedeapsă de meci la 3:00

la 13:00
la 20:00 (finalul reprizei)

Pedeapsa minoră acordată la finalul reprizei începe la începutul următoarei reprizei și echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
Pedeapsa pentru comportament necorespunzător va începe iar la 2:00 după finalizarea pedepsei minore
A6 se va întoarce pe gheață la prima oprire a jocului după 9:00
Echipa A trebuie să înlocuiască un jucător pe banca de pedeapsă
pentru a executa pedeapsa minoră la începutul reprizei și se poate
întoarce pe gheață la 2:00

2. Următoarele pedepse se acordă Echipei A pe durata opririi jocului:
A4 - 2 minute A5 - 2
minute A6 - 2 + 2
minute A7 - 5
minute + GM
A 7 este eliminat din joc
- Pedeapsa majoră pentru A7 va fi ultima pedeapsă executată (de
rezervă)
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-

la 3:00

Ordinea în care ceilalți trei jucători execută pedepsele este alegerea căpitanului, chiar dacă un jucător are o
pedeapsă minoră dublă.
3. A6 - 2 minute

la 3:00 B7 - 2 + 2 minute la 3:00
B7 - 2 minute la 3:30 (pe banca de pedeapsă)

- La 3:00 echipele joacă 5 (A) la 4 (B)
- Echipa B trebuie să pună o rezervă pe banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa minoră pentru B7
- La 3:30 echipele joacă 5 (A) la 4 (B) (pedeapsa minoră către B7 (la 3:30, când a fost pe banca de pedeapsă) se
adăuga la timpul rezervei.
- Rezerva Echipei B trebuie să execute o pedeapsă de 4 minute și se poate întoarce pe gheață la 7:00
- Dacă Echipa A nu înscrie, echipele vor juca 5 (A) la 4 (B) până la 7:00
- B7 trebuie să execute timpul total pentru cele trei pedepse (6 minute) și se poate întoarce pe gheață la prima oprire a
jocului după 9:00
4. A7 A8 A9 -

2 + 2 minute
la 3:00
2 minute
la 3:00
2 minute (minoră de bancă) la 3:00

La 3:00 echipele joacă 3 (A) la 5 (B)
La 3:00 A8 și A9 execută pedepsele minore (pe tabelă)
La 5:00 A7 începe să execute cele două pedepse
La 5:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
La 5:00 A8 sau A9 se întoarce pe gheață (alegerea căpitanului)

5. A6 - 5 minute + GM
la 3:00
A8 (înlocuitor pentru A6) - 2 minute la 3:30
(pe banca de pedeapsă)
A8 (înlocuitor pentru A6) - 10 minute la 4:00
(pe banca de pedeapsă)
- A6 este scos din joc, astfel Echipa A trebuie să pună o rezervă pe banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa de
5 minute
- La 3:00 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- La 3:30, după acordarea unei pedepse suplimentare minore în momentul în care se află pe bancă față de A8,
echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- Pedeapsa minoră A8 începe la 8:00 după terminarea pedepsei de 5 minute (pedeapsă întârziată)
- La 4:00, după acordarea unei pedepse pentru comportament, în timp ce se află pe banca de pedeapsă față de A8,
echipele joacă 4 (A) la 4 (B)
- La 4:00 Echipa A trebuie să pună o rezervă pe banca de pedeapsă pentru a executa pedeapsa minoră pentru A8
(acordată la 3:30)
- Pedeapsa pentru comportament necorespunzător a lui A8 începe la 10:00 (pedeapsă întârziată)
Dacă Echipa A nu mai primește alte pedepse, și se nu înscrie un alt gol după terminarea celor 5 minute de pedeapsă
la 10:00, echipele vor juca 5 la 5.
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PEDEPSE PENTRU PORTARI
1. A1 (portar) 2 + 10 minute
A1 (portar) 2 + 10 minute

la 3:00
la 3:30

- La 3:00 Echipa A trebuie să pună doi jucători care erau pe gheață în momentul opririi jocului pe banca de pedeapsă
pentru a executa pedeapsa portarului, una pentru 2 minute și a doua pentru 12 minute.
- La 3:30 Echipa A trebuie să pună un alt jucător care a fost pe gheață în momentul opririi jocului pe banca de
pedeapsă pentru a executa a doua pedeapsă minoră a portarului.
- Din cauza celei de-a doua pedepse, A1 primește automat o pedeapsă pentru comportament necorespunzător și
jucătorul care execută pedepsele de 2 + 10 minute acordate la 3:00 poate părăsi banca de pedeapsă
- La 3:30 echipele joacă 3 (A) la 5 (B)
- A doua pedeapsă minoră pentru portar va începe la 3:30
- Jucătorul care execută pedeapsa minoră pentru portar se poate întoarce pe gheață la 5:00 (dacă nu se înscrie).
2. A30 (portar) 2 minute
la 3:00
A30 (portar) 2 minute
la 3:30

- La 3:00 echipele joacă 4 (A) on 5 (B)
- Echipa A trebuie să pună un alt jucător care a fost pe gheață în
momentul opririi jocului pe banca de pedeapsă pentru a executa
pedeapsa minoră a portarului.
- La 3:30 Echipa A trebuie să pună un alt jucător care a fost pe gheață în
momentul opririi jocului pe banca de pedeapsă pentru a executa
pedeapsa pentru comportament necorespunzător
- La 3:30 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- A doua pedeapsă (comportament necorespunzător) începe la 3.30
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- La 3:00 echipele joacă 4 (A) on 5 (B)
- Echipa A trebuie să pună un alt jucător care a fost pe gheață în momentul opririi jocului pe banca de pedeapsă pentru
a executa prima pedeapsă minoră a portarului.
- La 3:30 echipele joacă 3 (A) la 5 (B)
- Jucătorul care execută pedeapsa minoră pentru portar se poate întoarce pe gheață la 5:00 (dacă nu se înscrie).
3. A30 (portar) 2 minute
la 3:00
A30 (portar) 10 minute la 3:30

- Jucătorul care execută pedeapsa minoră se poate întoarce pe gheață la 5:00 (dacă nu este înscris un gol)
- Jucătorul care execută pedeapsă pentru comportament necorespunzător se poate întoarce pe gheață la prima oprire
a jocului după 13.30
4.

A30 (portar) 10 minute la 3:00 A30 (portar) 2 minute la 3:30

- La 3:00 echipele joacă 5 la 5
- Echipa A trebuie să pună un jucător pe gheață în momentul în care jocul a fost oprit pentru executarea pe banca de
pedeapsă a unei pedepse pentru comportament necorespunzător
- La 3:30 Echipa A trebuie să pună un alt jucător care a fost pe gheață în momentul opririi jocului pentru a executa
pedeapsa minoră pe banca de pedeapsă
- La 3:30 echipele joacă 4 (A) la 5 (B)
- Pedeapsa minoră începe la 3:30
- Jucătorul care execută pedeapsa minoră se va întoarce pe gheață la 5:30 (dacă nu este înscris un gol)
- Jucătorul care execută o pedeapsă pentru comportament necorespunzător se va întoarce pe gheață după prima
oprire a jocului după 13.00
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SEMNELE ARBITRILOR ȘI ALE ARBITRILOR DE
TUȘĂ

SEMNELE ARBITRILOR
REGUL
A 61 TIMEO
UT
PENTR
U
ECHIP
Ă
Folosin
d
ambele mâini pentru a forma un
”T” în fața pieptului.

REGULA 184-i - Atacantul se
află pe tușa porții
Mișcarea semicirculară realizată
cu o mână la nivelul pieptului
făcută parelel cu suprafața gheții
și apoi întinderea brațului
orizontal cu mâna care arată în
direcția zonei neutre.
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REGULA 74 - HANDS PAS
Folosind palma deschisă a
mâinii în mișcarea de împingere.

REGULA 92 - Semnul pentru
schimbarea unui jucător
Arbitrul permite o pauză de cinci
secunde pentru oaspeți pentru a
face o schimbare de jucător.
După cinci secunde, arbitrul va
ridica mâna, care indică faptul că
oaspeții nu mai pot schimba
jucătorul și gazdele au cinci
secunde pentru a schimba un
jucător.

REGULA 94 - Gol înscris
Întinderea mâinii arătând spre
poartă pentru a indica faptul că
pucul este în plasă.

REGULILE 107 ȘI 109 Penalizare
pentru
comportament
neregulamentar și penalizare
comportament
neregulamentar legat de joc
Ambele mâini pe șold.

REGULA 110 - PEDEAPSA DE
MECI
Așează palma unei mâini
deasupra căștii.

REGULA 114 - PEDEAPSĂ
ÎNTÂRZIAT ÎN VIGOARE
Întinde brațul deasupra capului.
Se acceptă indicarea jucătorului
mai întâi și apoi întinderea mâinii
deasupra capului.

150

REGULA 119 - ÎMPINGEREA
ÎN PANOURI
Lovirea cu pumnul strâns a
palmei deschise a mâinii opuse
în fața pieptului.

REGULA 121 - LOVIREA CU
CROSA
Mișcarea orizontală a brațelor,
una sub cealaltă. Mâna din
partea de sus este deschis și
cea din partea de jos are pumnul
strâns.

REGULA 122 - ATAC
Rotirea pumnilor strânși unul în
jurul celuilalt în fața pieptului.

REGULA 123 - LOVIREA PRIN
SPATE
Mișcarea înainte a ambelor
mâini, cu palmele mâinilor
deschise și îndreptate în partea
opusă
corpului,
îndepărtate
complet de piept la nivelul
umerilor.

REGULA 124 - LOVIREA
CAPULUI SAU GÂTULUI
Mișcarea laterală a palmei
deschise către partea laterală a
capului.

REGULA 127 - DUBLĂ
LOVITURĂ
Mișcarea de înainte și înapoi a
brațelor cu ambii pumni strânși,
întinzându-se de la piept pentru
o distanță de aproximativ
jumătate de metru.

REGULA 125 - PLACARE
Lovirea picioarelor cu mâna sub
genunchi din spate, păstrarea
ambelor patine pe gheață.

REGULA 139 - ATINGEREA
COATELOR
Atingerea coatelor cu mâna
opusă.

REGULILE 135 ȘI 217 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI
Plasarea mâinii care nu se folosește pentru fluierat, cu palma
deschisă, de-a lungul pieptului și extinsă de la umăr în afara
corpului.

REGULA 143 - RIDICAREA
CROSEI
Ambii pumni sunt ținuți strâns,
unul deasupra ceiluilalt la
înălțimea frunții.
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REGULA 144 - ȚINERE
Prinderea oricărei încheieturi cu
cealaltă mână în fața pieptului.

REGULA 145 - ȚINEREA CROSEI
Semnal în doi pași implicând semnul de ținere urmat de indicația
folosirii a două mâini pentru ținerea crosei într-un mod normal.

REGULA 146 - AGĂȚAREA
Mișcarea de tragere cu ambele mâini ca și când ar trage ceva din
față spre stomac.
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REGULILE
150
151
INTERFERENȚA
Brațele încrucișate cu pumnii
strânși staționar în fața pieptului.

REGULA 152 - ATINGEREA
GENUNCHILOR
Atingerea genunchilor cu palma
mâinii, în timp ce patinele sunt
pe gheață.

REGULA 153 - LATE HIT
Doi pumni se ciocnește în fața
pieptului.

REGULA 158 - FAULT
Pumnul este încleștat și brațul
întins într-o parte a corpului.

REGULA 159 - FLUTURA ÎN
AER
Mișcare ca de tăiere cu
marginea unei mâini pe brațul
celălalt

ELIMINARE
Mișcarea în ambele părți a
ambelor mâini de-a lungul
corpului la nivelul umărului cu
palmele în jos. Pentru arbitru, se
folosește pentru a arăta că nu a
fost gol, hand pass sau ridicarea
crosei. Pentru arbitrii de tușă, se
folosește în momentul în care nu
există blocare și offside.

REGULA 161 STRĂPUNGERE
Mișcarea de împingere cu
ambele mâini în fața corpului și
apoi mâinile sunt lăsate în jos pe
lângă corp.

REGULA 167 - ÎMPIEDICARE
Lovirea
piciorului
printr-o
mișcare cu oricare dintre mâini
sub genunchi, păstrând patinele
pe gheață.
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SEMNE PENTRU ARBITRU

SEMNE PENTRU ARBITRU
(FEMEI)

REGULA 170 - LOVITURĂ DE
PEDEAPSĂ
Brațele încrucișate deasupra
capului.

REGULA 169 - LOVITURĂ
ILEGALĂ (FEMEI)
Palma de la mâna care nu este
folosită pentru a fluiera este
adusă de-a lungul corpului și
plasată pe umărul opus.

SEMNELE ARBITRILOR DE TUȘĂ

REGULA 65 - BLOCAREA PUCULUI
Arbitrul de tușă din spate (sau arbitrul din sistemul de două persoane)
semnalează o posibilă blocare prin întinderea completă a brațului deasupra
capului. Brațul trebuie să rămână ridicat până ce arbitrul de tușă din față sau
arbitrul fluieră pentru a indica blocarea sau până ce blocarea este eliminată.
Odată ce blocarea a fost finalizată, arbitrul din spate sau arbitrul își vor
încrucișa brațele în fața pieptului și apoi voi arăta spre locul de confruntare
corect și vor patina până acolo.

REGULA 78 - OFFSIDE
Reprezentantul trebuie să fluiere
și apoi să își întindă brațul
orizontal arătând spre linia
albastră cu mâna pe care nu o
folosește pentru a fluiera.

REGULA 166 - PREA MULTE
PERSOANE
Indicație cu șase degete (o
mână deschisă) în fața pieptului.

REGULA 82 - OFFSIDE
ÎNTÂRZIAT
Brațul pe care nu îl folosește
pentru a fluiera este întins
deasupra capului. Pentru a
anula un offside întârziat, arbitrul
de tușă trebuie să își lase mâna
în jos.

INDEX
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ABUZUL REPREZENTANȚILOR

116

PEDEPSE ACORDATE - PROTOCOL
GOLURI ACORDATE
GOLURI ACORDATE /BLOCAREA PORȚII
GOLURI ACORDATE /FAULTURI DE LA PORTAR

101
179

ACORDAREA
UNEI
LOVITURI
DE
PEDEAPSĂ/STRĂPUNGEREA APĂRĂRII
ACORDAREA UNEI LOVITURI DE PEDEAPSĂ /INTERVENȚIE
SAU ARUNCAREA OBIECTELOR
ACORDAREA UNEI LOVITURI DE PEDEAPSĂ/ULTIMELE
DOUĂ MINUTE DE TIP REGULAMENT / TIMP SUPLIMENTAR
ACORDAREA UNEI LOVITURI DE PEDEAPSĂ /JUCĂTORUL
MIȘCĂ POARTA
ACORDAREA UNEI LOVITURI DE PEDEAPSĂ /JUCĂTORUL
CADE PE PUC

171
172
173
174
175

PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ
ÎN SPATELE LINII ROȘII CENTRALE / PORTAR

117
209

MUSCAREA
MĂNUȘĂ DE BLOCARE/PORTAR
BOARDING
CROSĂ RUPTĂ / PORTAR
CROSĂ RUPTĂ / JOCUL CU - ÎNLOCUIREA
BUTT-ENDING
CĂPITANUL ȘI CĂPITANII ALTERNATIVI
SCHIMBAREA TERENULUI

118
188
119

ATAC
ATAC PE LA SPATE
ATAC ASUPRA CAPULUI ȘI GÂTULUI
PROTECȚIE PENTRU PIEPT ȘI BRAȚE/PORTAR
CLIPPING
ÎNCHIDEREA MÂINII ASUPRA PUCULUI
PEDEPSE SIMULTANE
CROSS-CHECKING
ECHIPAMENT PERICULOS
ECHIPAMENT PERICULOS /UTILIZAREA PERICULOASĂ A
ECHIPAMENTUUI

122
123
124
189
125

ECHIPAMENT PERICULOS /POTAR
DEFINIRE PE GHEAȚĂ / ÎN AFARA GHEȚII

159

180
226

ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/AJUSTAREA ECHIPAMENTULUI
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / POARTĂ MUTATĂ
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/CĂDEREA PE PUC
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/BLOCAREA PUCULUI FĂRĂ A FI
NEVOIE
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /SĂRBĂTORIREA GOLULUI
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - AJUSTAREA
ECHIPAMENTULUI
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - PLASĂ DEPLASATĂ
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - BLOCAREA PUCULUI DE-A
LUNGUL PANOURILOR
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - DEPLASAREA CĂTRE
BANCA JUCĂTORILOR PE DURATA OPRIRII

210
120
121
28
50

126
112
127
29
128
211
87
129
130
131
132
133
212
213
214
215

ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - ÎNDEPĂRTAREA MĂȘTII
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI/PORTAR - LOVIREA SAU
ARUNCAREA PUCULUI ÎN AFARA JOCULUI
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /LATE LINEUP
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / LOVIREA SAU ARUNCAREA
PUCULUI ÎN AFARA JOCULUI
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI / ÎNLOCUIREA DUPĂ DEVIEREA
PUCULUI
ÎNTÂRZIEREA JOCULUI /ÎNCĂLCAREA PROCEDURILOR DE
FACEOFF
OFFSIDE ÎNTÂRZIAT
OFFSIDE ÎNTÂRZIAT/DEGAJARE INTERZISĂ
ANUNȚAREA PEDEPSELOR ÎNTÂRZIATE - CONTROLUL
PUCULUI & GOL
ÎNTÂZIEREA ÎNCEPERII PEDEPSELOR
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/ZONA DE ATAC
ZONE
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/LOCUL DIN
CENTRUL GHEȚII
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/ZONA DE
APĂRARE
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/GENERAL
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF /RĂNIRE
DETERMINAREA LOCAȚIEI DE FACEOFF/ACORDAREA
PENALIZĂRILOR
RESPINGEREA UNUI GOL/ACȚIUNEA JOCULUI
CĂDERI SAU EXAGERĂRI
UȘO
DOPAJ
CĂDEREA PUCUL ÎN PLASA PORȚII / PORTAR
DURATA PEDEPSELOR /COMPORTAMENT
NEREGULAMENTAR DE JOC
DURATA PEDEPSELOR / PEDEAPSĂ MAJORĂ
DURATA PEDEPSELOR /MECI
DURATA PEDEPSELOR /MINORE ȘI MAJORE
DURATA PEDEPSELOR /MINORĂ ȘI COMPORTAMENT
NEREGULAMENTAR
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DURATA PEDEPSELOR/PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ
DURATA PEDEPSELOR /COMPORTAMENT
NEREGULAMENTAR
COTIERE
LOVIREA CU COTUL
IMPLICAREA SPECTATORILOR
MASCĂ/PORTAR
FACEOFF-URI DUPĂ OFFSIDE
FACEOFF/PORTAR
PROTECȚIE FACILĂ & PROTECȚIE PENTRU GURĂ
FACEOFF FALS
BĂTAIE
BĂTAIE/PORTAR
MATERIAL FLUORESCENT
FORFEIT
ACȚIUNEA JOCULUI/PUCUL LOVEȘTE MASCA
PORTARULUI
SEX
MĂNUȘI
ZONA PORȚII PENTRU MARCAREA GOLURILOR
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30
139
140
190
80
204
31
59
141
219
32
22
200
2
33
95

INDEX

INDEX

INDEX

REGULA

POARTA
GOLURI CU PATINELE
PORTARUL ȘI ZONA PORȚII

20
96
184

PORTARUL ȘI ZONA PORȚII / GOLURI PERMISE
PORTARUL ȘI ZONA PORȚII / GOL RESPINS
PORTARUL ÎN CALITATE DE CĂPITAN SAU CĂPITAN
ALTERNATIV
ECHIPAMENTUL PORTARULUI / GENERAL
PEDEPSELE PENTRU PORTAR / DESCRIERE
PEDEPSE PENTRU PORTAR/PREZENTARE GENERALĂ

185
186

ÎNLOCUIREA PORTARULUI
ÎNCĂLZIREA PORTARULUI
PASĂ CU MÂNA
LOVIREA CU CAPUL
CASCA
JOC CU CROSA RIDICATĂ ÎN POARTĂ
JOCUL CU CROSA RIDICATĂ / ACȚIUNEA JOCULUI
JOCUL CU CROSA RIDICATĂ

202
181
74
142
34
76
75
143

ȚINEREA
MENȚINEREA PUCULUI ÎN ZONA PORȚII/PORTAR
MENȚINEREA PUCULUI ÎN AFARA ZONEI PORȚII / PORTAR
ȚINEREA UNEI CROSE
AGĂȚAREA
CUM SE JOACĂ
MARCAJELE SUPRAFEȚEI DE GHEAȚĂ / TUȘA
MARCAJELE SUPRAFEȚEI DE GHEAȚĂ / CERCURILE DE
CONFRUNTARE ȘI LOCURILE
MARCAJELE SUPRAFEȚEI DE GHEAȚĂ / ZONE
SUPRAFAȚA DE GHEAȚĂ / POTRIVTĂ PENTRU JOC
DEGAJARE INTERZISĂ ȘI PORTAR
DEVIEREA PUCULUI/DETALIILE JOCULUI
DEGAJAREA INTERZISĂ
ACCESUL ILEGAL AL BĂNCII JUCĂTORILOR OPONENȚI
LOVITURĂ ILEGALĂ (FEMEI)
CROSĂ ILEGALĂ - MĂSURAREA CROSEI
ÎNLOCUIREA ILEGALĂ/PORTAR
BLOCAREA ILEGALĂ A PLASEI PORȚII/PORTAR
JUCĂTOR NEADMISIBIL ÎN JOC
REPREZENTANT PE GHEAȚĂ RĂNIT
JUCĂTOR RĂNIT
JUCĂTOR RĂNIT CARE REFUZĂ SĂ IASĂ DE PE GHEAȚĂ
OFFSIDE INTENȚIONAT
INTERVENȚIE
INTERVENȚIA SPECTATORILOR
INTERVENȚIA ASUPRA UNUI PORTAR

182
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208
207

144
220
221
145
146
43
19
18
17
8
205
66
65
89
169
147
203
222
23
86
85
148
84
149
64
150
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INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF) AS
GOVERNING BODY
JERSEU/PORTAR
LOVIREA
PROTECȚIE PENTRU GENUNCHI / PORTAR
LOVIREA CU GENUNCHIUL
ATAC ÎNTÂRZIAT
PĂRĂSIREA ZONEI PORȚII PE DURATA CONFRUNTĂRII
JUCĂTORILOR / PORTAR
DURATA JOCULUI
MĂSURAREA ECHIPAMENTULUI JUCĂTORULUI
MĂSURAREA CROSEI JUCĂTORULUI / PEDEAPSĂ
PROTECȚIE PENTRU GÂT / PORTAR
PROTECȚIE PENTRU GÂT / JUCĂTOR
OBIECTE PE GHEAȚĂ
OFFSIDE
SITUAȚII DE OFFSIDE
REPREZENTANȚI PE GHEAȚĂ
ÎN JOC
TIMP SUPLIMENTAR
GENUNCHERE/PORTAR
PANTALONI/PORTAR
PEDEPSE ÎN TIMPUL SUPLIMENTAR
PEDEPSE PE TABELĂ
ÎNCĂLCAREA BĂNCII DE PEDEAPSĂ - PĂRĂSIREA
PREMATURĂ A ACESTEIA / ACCESUL INCORECT
BANCA DE PEDEAPSĂ
LOVITURI DE PEDEAPSĂ CA PARTE DIN JOC
LOVITURI DE PENALTY/FAULTURI REALIZATE DE
PORTAR
SITUAȚII DE PEDEAPSĂ
PROCEDURA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ
/PREZENTARE GENERALĂ
PROCEDURA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ / SITUAȚII
SPECIFICE
PROCEDURA LOVITURILOR DE PEDEAPSĂ
/EXECUTAREA LOVITURII
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178
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LOVITURI DE PEDEAPSĂ
SCHIMBAREA JUCĂTORILOR PE DURATA JOCULUI
SCHIMBAREA JUCĂTORILOR PE DURATA UNEI OPRIRI
SCHIMBAREA JUCĂTORILOR LA FLUIERUL DE DEVIERE
PROCEDURA PENTRU SCHIMBAREA JUCĂTORILOR
ELIGIBILITATEA / VÂRSTA JUCĂTORULUI

63

ÎMBRĂCAREA JUCĂTORILOR
JUCĂTORII DE PE GHEAȚĂ PE DURATA JOCULUI
BANCA JUCĂTORILOR ÎN INTERIORUL LINIEI
ALBASTRE/OFFSIDE
BANCA JUCĂTORILOR
JOCUL CU UN NUMĂR INFERIOR DE JUCĂTORI
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JOCUL FĂRĂ CASCĂ
PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA FACEOFFURILOR
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155
58
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PROTECȚIA PORTARULUI
STICLA DE PROTECȚIE
STICLA DE PROTECȚIE/AFECTATĂ
PLASA DE PROTECȚIE
PUCUL
PUCUL ÎN JOC
PUC ÎN AFARA PLASEI
PUC ÎN AFARA PLASEI PORȚII
PUCUL PE MANTINELĂ
PUCUL PE PLASA PORȚII (LA BAZĂ ȘI ÎN PARTEA
SUPERIOARĂ)
PUC ÎN AFARA JOCULUI
PUC ASCUNS
PUCUL LOVEȘTE UN REPREZENTANT DE PE
GHEAȚĂ
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77
15
47
49
70
72

TRAGEREA PĂRULUI, CĂȘTII, GRILAJULUI
REFUZUL DE A ÎNCEPE JOCUL
MARGINILE PATINOARULUI
ATAC
TABELĂ
MARCAREA UNUI GOL
MARCAREA UNUI GOL/CADRUL PORȚII PICĂ
PROTECȚIE PENTRU TIBIE
PATINE/PORTAR
PATINE/JUCĂTOR
LOVIRE
ÎMPUNGERE
ÎMPUNGERE
SCUIPARE
DIMENSIUNILE STANDARD ALE PATINOARULUI
ÎNCEPEREA JOCULUI
BANDA PE CROSĂ
CROSĂ/PORTAR
CROSĂ / JUCĂTOR
TACHINARE
STRUCTURA ECHIPEI
INTRAREA ÎN ZONA DE JOC A UNUI REPREZENTANT
AL ECHIPEI
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36
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37
159

REPREZENTANȚII ECHIPEI ȘI TEHNOLOGIA
PERSONALUL ECHIPEI
TIMEOUT PENTRU ECHIPĂ
PAUZE DE TELEVIZIUNE
TERMINOLOGIE
TIMEOUT ȘI PORTAR
PROTECȚIA PENTRU GÂT/PORTAR
ARUNCAREA UNEI CROSE SAU A UNUI OBIECT

68
69
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71
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PUNEREA UNEI PIEDICI
UNIFORME/PORTAR
UNIFORME/JUCĂTOR
COMPORTAMENT NESPORTIV
UTILIZAREA SISTEMULUI VIDEO PENTRU DECIDEREA
GOLURILOR
ÎNCĂLZIRE
CÂND POT FI ANUNȚATE PEDEPSELE
FLUIER
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