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REGULA 59 - FACEOFF FALS 
 
i. Dacă unul sau ambii jucători care iau parte la faceoff (angajament) nu reușesc să își ia 

imediat poziția corectă atunci când sunt îndrumați să facă acest lucru, arbitrul de pe gheață 

poate da un prim avertisment de încălcare a angajamnetului. 

ii. După ce a fost dat primul avertisment, arbitrul de linie va anunța echipa (echipele) 

avertizată/avertizate că o a doua încălcare a regulilor va duce la o pedeapsă minoră pentru 

întârzierea jocului. 

iii. Dacă unul dintre jucătorii care nu face parte din faceoff (angajament) intră în cercul de 

faceoff (angajament) mai devreme, oficialul de pe gheață va opri faceoff-ul (angajamentul). 

Jucătorul din echipa sancționată care face parte din faceoff (angajament) primește un prim 

avertisment. 

iv. Dacă unul dintre ceilalți jucători care nu face parte din faceoff (angajament) intră în cercul de 

faceoff (angajament) devreme, și pucul a fost deja aruncat, jocul se va opri și faceoff-ul 

(angajamentul) va fi reluat, cu excepția cazului în care echipa adversă obține posesia asupra 

pucului. În cazul în care jocul este oprit, jucătorul echipei care a încălcat regula (care a intrat în 

cerc), trebuie să primească un prim avertisment. 

v. Nu este permisă înlocuirea jucătorilor după un faceoff (angajament) fals până ce faceoff-ul 

(angajamentul) nu a fost executat corect, cu excepția cazului în care se acordă o pedeapsă 

care afectează superioritatea pe gheață a oricărei echipe. 

vi. Dacă un jucător câștigă un faceoff (angajament) lovind pucul cu piciorul și-l trimite către un 

coechipier, acțiunea jocului va fi oprită și faceoff-ul (angajamentul) va fi reluat. Jucătorul echipei 

care a lovit pucul cu piciorul trebuie înlocuit. Acest jucător va primi un prim avertisment privind 

încălcarea regulii. 

vii. Dacă faceoff-ul (angajamentul) este câștigat prin pas cu mână, jocul va fi oprit și faceoff-ul 

(angajamentul) va fi reluat și jucătorul echipei care a comis pas cu mâna va primi un prim 

avertisment. Dacă un jucător lovește cu mănușa pucul în cadrul faceoff-ului (angajamentului) și 

echipa adversă obține posesia asupra pucului, jocul va continua. Orice oficial de pe gheață 

poate face acest apel. 

viii. O echipă care comite o doua încălcare a procedurilor de faceoff (angajamnet) în cadrul 

aceluiași faceoff (angajament) va primi o pedeapsă minoră de bancă. 

ix. Nu va fi câștiga un faceoff (angajament) pe baza lovirii pucului de către un jucător cu mâna 

în aer imediat după ce pucul a fost aruncat de către un arbitru al meciului. 
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x. Dacă patina unui jucător care nu face parte din faceoff (angajament) trece de liniile paralele 

înainte de aruncarea pucului într-un faceoff (angajament), această faptă este considerată 

încălcarea unui faceoff (angajamnetului). 

xi. Orice contact cu un adversar sau crosa acestuia înainte de aruncarea pucului într-un faceoff 

(angajament) va fi considerat o încălcare a faceoff-ului (angajamentului). 

xiii. În cazul în care tabela merge pe durata unui faceoff (angajament) fals, timpul pierdut trebuie 

adăugat pe ceas înainte ca faceoff-ul (angajamentul) să fie reluat. 

 

 
REGULA 136 - ÎNTÂRZIEREA JOCULUI  / ÎNLOCUIREA DUPĂ DEVIEREA PUCULUI  
 

i. O echipă care 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 (în timpul celor două 

minute de penalizare) care modifică numărul de jucători de pe gheață, echipa 

care deviază pucul (care a primit pedeapsa) poate face schimbări de jucători, dar 

viitorul faceoff (angajament) 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 centralul sau arbitrul de linie organizează alinierea 

corectă, va primi un avertizare de la arbitru 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.  

iii. Orice jucător din echipa care este în apărare, care intenționează să comită o 

încălcare a unui faceoff (angajament) după apelul pentru deviere în scopul 

întârzierii jocului, trebuie să primească un prim avertisment privind încălcarea 

angajamentului (faceoff). O a doua încălcare pe durata angajamentului 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 (angajament) intră în 

cercul de faceoff (angajament) înainte ca pucul să fie aruncat, jucătorul echipei care 

nu a respectat angajamentul trebuie săprimească un prim avertismnet de încălcare 
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a angajamentului. Pentru o a doua încălcare de către orice alt jucător din acea 

echipă la același faceoff (angajamnet), echipa va primi o pedeapsă minoră de 

bancă. 

ii. Atunci când un jucător care a făcut un angajament a primit un prim avertisment 

privind încălcarea angajamentului de la un oficial de pe gheață și un alt jucător al 

aceleiași echipe întârzie poziția corectă după avertismentul emis, echipa 

contravențională va primi pedeapsă minoră de bancă. 

iii. Un jucător care se aliniază pentru faceoff (angajament) în poziție de offside sau într-

un mod incorect și, după avertismentul de la oficialul de pe gheață, continuă să se 

așeze în offside sau incorect, va primi o pedeapsă minoră. 

 


