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                           ROMANIAN ICE HOCKEY FEDERATION    

MEMBER OF THE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION 

 

 

FONDATĂ în 1924 

PATINOARUL MIHAI FLAMAROPOL             Tel/Fax : + 40 371.610.882 
Bd. Basarabia nr. 35-37, sector 2               Tel       : + 40 371.072.277 
Bucureşti, cod poştal 022103, ROMÂNIA              E-mail  : office@rohockey.ro  

 
 
 
 

Regulamentul pedepselor suplimentare acordate de Comisia de Disciplină 

 
COMISIA DE DISCIPLINĂ – Măsuri disciplinare suplimentare 
 
1. Dispoziții generale 

Comisia de Disciplină a Federației Române de Hochei pe Gheață poate dispune, conform prezentului regulament folosind Regulamentul 

Oficial de Joc 2022 – 2023 al IIHF (Federația Internațională de Hochei pe Gheață) care guvernează jocul de hochei pe gheață, sancțiunile 

disciplinare suplimentare în etape și pecuniar. Regulamentul pedepselor suplimentare face parte din Regulamentul Comisiei de Disciplină al 

Federației Române de Hochei pe Gheață. 

Forurile Superioare în Drept al FRHG, respectiv Comisia de Disciplină trebuie să aibă posibilitatea de a suspenda și sancționa jucătorul sau 

oficialul echipei pentru nerespectarea Regulamentului Oficial de Joc 2022 – 2023. 

 

Comisia de Disciplină conform deciziei Biroului Federal din 20.10.2022,  trebuie să decidă în 24 de ore dacă va dicta pedeapsă / pedepse 

suplimentare jucătorului / jucătorilor sancționați conform Regulamentului Oficial de Joc. 
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Din Regulamentul Oficial de Joc 2022 – 2023 al  IIHF 

Regula 5 – Autoritățile competente și disciplină 

i. „Autorități competente” se referă în special la organismele de conducere și supraveghere al jocului (jocurilor) desfășurat(e). Suplimentar 

față de oficialii de pe gheață, toate jocurile din campionatele FRHG și competițiile IIHF sunt supervizate de un observator pentru arbitri 

și, eventual, de o comisie de disciplină sau un reprezentant al acestuia (observatorul federal). Acțiunile flagrante care dau dovadă de 

nerespectarea regulilor de joc pot fi sancționate după joc de Autoritățile Competente și Disciplină. 

 

Regula 7 – Terminologie  

Foruri superioare în drept – Forurile în drept care supraveghează conduita jucătorilor și oficialilor echipelor în timpul unui joc. 

 

Altfel spus suplimentar privind suspendarea impusă sub sancțiunea impusă sub incidența regulamentului oficial de joc Forurile Superioare în 

Drept pot, oricând după terminarea meciului, să analizeze orice incident și pot dicta suspendări suplimentare pentru orice infracțiune comisă pe 

sau în afara suprafeței de gheață oricând, înainte, în timpul sau după terminarea meciului, chiar dacă aceste infracțiuni au fost sau nu penalizate 

de către oficialii de pe gheață. 

 

2. Dispoziții finale  

Jucătorii care recidivează prin gravitatea infracțiunilor vor fi sancționați conform prezentului regulament astfel: 

a) Prima sancțiune va fi în etape și pecuniar 

b) Recidiva va duce la dublarea sancțiunilor în etape și pecuniar. 

c) Excluderea din viața sportivă. 

 

La competițiile de Juniori I U18, Juniori II U16 NU se aplică regula sancțiunilor pecuniare, se vor efectua doar etape de suspendare sau excluderea din 

viața sportivă. 
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Oficialii echipelor și jucătorii care fac declarații ireverențioase și neacoperite de dovezi la adresa Federației Române de Hochei pe Gheață, a oficialilor 

Federației Române de Hochei pe Gheață, a organismelor / comisiilor FRHG, precum și la adresa partenerilor de întrecere li se vor aplica sancțiunile 

conform Statutului FRHG, Regulamentelor de Joc și Legislației în vigoare. 

De asemenea, cazurile privind discriminarea vor fi trimise la Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării – legislația în domeniu. 

 

Legendă 

1) Pedeapsă Minoră (2’) 

2) Pedeapsă Minoră Dublă (2’ + 2’) 

3) Pedeapsă Majoră (5’) 

4) Pedeapsă de Rea Conduită (10’) – abreviere  PRC 

5) Pedeapsă de Meci de Rea Conduită (20’) – abreviere PMRC 

6) Pedeapsă Majoră (5’) plus Pedeapsă de Meci de Rea Conduită (20’) – abreviere 5’+ 20’ PMRC 

7) Pedeapsă de Meci (25’) – abreviere PM 

 

2.1. Pentru toate Pedepsele de Meci de Rea Conduită și Pedepsele de Meci, arbitrul de centru, oficialul de pe gheață va trebui să scrie un 

raport către Forurile Superioare în Drept, imediat după terminarea meciului. 

2.2. Pentru a doua Pedeapsă de Rea Conduită a aceluiași jucător în același meci, oricare jucător (inclusiv portarul) va trebui să fie automat 

scos de pe gheață pentru tot restul meciului (Pedeapsă de Meci de Rea Conduită). 

2.3. O Pedeapsă de Meci de Rea Conduită nu implică automat o suspendare, cu excepția acelui meci, dar Forurile Superioare în Drept 

trebuie să aibă posibilitatea  de a suspenda jucătorul sau oficialul echipei pentru participarea la meciurile următoare. 

2.4. În meciurile desfășurate în sistem divizie sau turneu, oricare jucător sau oficial al echipei care primește a doua Pedeapsă de Meci de 

Rea Conduită va trebui să fie automat suspendat pentru meciul următor al echipei sale din campionat sau turneu 2 x 5’ + 20’ pe întreg 

campionatul.  
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2.5. Un jucător sau un oficial al echipei care primește o Pedeapsă de Meci va trebui să primească automat o suspendare ulterioară, ceea 

ce înseamnă că el va trebui să fie suspendat cel puțin pentru meciul următor, iar cazul va trebui să fie analizat de Comisia de Disciplină 

(2 x 25’ pentru a doua penalizare pe întreg campionatul). 

2.6. Plata amenzilor de către echipe se va face în termen de 48 de ore de la data sancțiuni pecuniare. 

2.7. Prezentul regulament a fost aprobat de către Biroul Federal în ședința din 20.20.2022. 

2.8. Prezentul Regulament al pedepselor suplimentare acordate de Comisia de Disciplină înlocuiește orice alte tipărituri anterioare ale 

acestui regulament sau format electronic. 

 

Prezentul Regulament a fost actualizat de către Biroul Federal în ședința din data de 20.20.2022 și intră în vigoare la aceeași dată. 
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Comisia de Disciplină  acordă  pedepse  suplimentare conform prezentului regulament, aprobat în ședința de Birou Federal 20.10.2022  

 

Comisia de Disciplină are în vedere următoarele pedepse: 

 

a) Pedepsele Minore (2’) NU se vor sancționa prin număr de etape și pecuniar. 

b) Pedepsele Minore (2’) / Minore Duble (2’ + 2’) plus Pedeapsa de Meci de Rea Conduită (2 x 10 minute în meci) se vor sancționa prin 

număr de etape și pecuniar. 

c) Pedepsele Majore (5’) plus Pedeapsa de Meci de Rea Conduită (5’ + 20’ PMRC) se vor sancționa prin număr de etape și pecuniar. 

d) Pedepsele de Rea Conduită (două pe joc / 10’ + 10’ RC) însumate, se transformă în Pedepse de Meci de Rea Conduită (20’ PMRC) și vor 

fi sancționate prin număr de etape și pecuniar. 

e) Pedepse de Meci de Rea Conduită (5’ + 20’ PMRC), Pedepsele de Meci (25’ PM) vor fi sancționate prin număr de etape și pecuniar sau 

excluderea ????? 

f) Cumulul a 2 (două) Pedepse de Meci de Rea Conduită (5’ + 20’ PMRC) va fi sancționat cu 1 etapă suspendare automat plus pecuniar. 

g) Pedepse Majore plus Pedeapsă de Meci de Rea Conduită (5’ + 20’ PMRC) vor fi sancționate prin număr de etape și pecuniar. 

 

 
Nr 
crt 

Denumirea pedepsei  Nr 
regulii 

 Pedeapsa  
în minute 

Nr. de etape și pecuniar în lei 

1 Abuzul oficialilor 116  Pedeapsă de RC  
PMRC 

10 min 
20 min 

1-4 etape plus  
100/200/300/400 lei 

2 Abuzul oficialilor – contact 
intenționat 

116 Pedeapsă de Meci 25 min 6 – 12 etape plus excludere 
100/200/300/400/500/600 lei 

3 Pedeapsă majoră de bancă  
2 x10 minute 

117 Pedeapsă de RC 
PMRC 

10 min 
20 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 

4 Mușcarea 118 Pedeapsă de Meci 25 min 4 – 8 etape 
100/200/300/400 lei 

5 Izbirea de mantinelă  119 Pedeapsă Majoră + PMRC  
sau Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape  
100/200/300/400 lei 

6 Lovire cu mânerul crosei 121 Pedeapsă Minoră Dublă + RC 
Pedeapsă majoră + PMRC sau 

2 + 2 min + 10 min 
5 min + 20 min 

1-6 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 
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Nr 
crt 

Denumirea pedepsei  Nr 
regulii 

 Pedeapsa  
în minute 

Nr. de etape și pecuniar în lei 

Pedeapsă de meci 25 min 

7 Atac incorect 122 Pedeapsă majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1-6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

8 Atac din spate 123 Pedeapsă Minoră 
Pedeapsă de Meci 

 
25 min, 5 + 20  

4 – 8 etape 
100/200/300/400 lei 

9 Atac în zona capului sau al gâtului 124 Pedeapsă Minoră 
Pedeapsă de Meci 

2 min 
25 min 

4 – 12 etape 
100/200/300/400/500/600 lei 

10 Clipping 125 Pedeapsă Majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

11 Barare cu crosa 127  Pedeapsă Majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape 
100/200/300/400 lei 

12 Lovire cu cotul 139 Pedeapsă Majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 - 4 etape plus 
100/200/300/400 lei 

 

13 Altercații cu spectatori  140 Pedeapsă de Meci 25 min 2-6 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 

14 Altercații 141 Pedeapsă Minoră + PMRC 
Pedeapsă Minoră Dublă + PMRC 
Pedeapsă Majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de meci 

2 min  
2 + 2 min 
5 min + 20 min 
25 min 

 
1-12 etape  
100/200/300/400/500/600 lei 

15 Lovire cu capul 142 Pedeapsă de meci 25 min 2 – 10 etape 
100/200/300/400 lei 

16 Joc cu crosa ridicată 143 Pedeapsă majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 

17 Agățare  146 Pedeapsă majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de MECI 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

18 Obstrucție (asupra jucătorului)  150 Pedeapsă Majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

19 Lovire cu piciorul (patina) 152 Pedeapsa de meci 25 min 2 – 8 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 

20 Lovire cu genunchiul 153 Pedeapsă majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

21 Părăsirea băncii de pedepse pentru 
altercații 

154 Pedeapsă de Meci 25 min 1 – 10 etape 
100/200/300/400 lei 

22 Tragere de păr, cască, mască 156 Pedeapsă majoră + PMRC 5 min + 20 min 
 

1-4 etape plus 
100/200/300/400 lei 

23 Refuzul de a începe jocul  157 Forfeit / joc pierdut Seniori 5.000 lei     3-6 puncte pierdute 
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Nr 
crt 

Denumirea pedepsei  Nr 
regulii 

 Pedeapsa  
în minute 

Nr. de etape și pecuniar în lei 

Juniori 3.000 lei     3 puncte (suplimentare) 

24 Durități excesive 158 Pedeapsă majoră + PMRC 
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

2 – 12 etape 
100/200/300/400 lei 
 

25 Lovire cu crosa 159 Pedeapsă majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus  
100/200/300/400 lei 

26 Slew-Footing 160 Pedeapsă de Meci 25 min 1 – 12 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 

27 Împungere cu lama crosei 161 Pedeapsă Minoră Dublă + RC 
Pedeapsă majoră + PMRC sau 
Pedeapsă de Meci 

2 + 2 + 10 min 
5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 

28 Scuiparea  162 / 
169 

Pedeapsă de Meci 25 min 1 – 6 etape plus 
100/200/300/400/500/600 lei 
 

29 Ridicularizarea / Batjocorirea 163 Pedeapsă de RC 10 min 1-2 etape plus 
100/200 lei 

30 Oficialul echipei intră pe gheață 164 PMRC 20 min 1-4 etape plus 
100/200/300/400 lei 

31 Aruncarea crosei sau a unui obiect 165 PMRC 20 min 1-4 etape plus 
100/200/300/400 lei 

32 Piedica  167 Pedeapsă Majoră + PMRC sau  
Pedeapsă de meci 

5 min + 20 min 
25 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

33 Atitudine nesportivă 168 Pedeapsă de RC 
Pedeapsă de PMRC 

10 min 
20 min 

1 – 6 etape plus 
100/200/300/400 lei 

34 Contact neregulamentar - feminin 
Bodycheck – feminin 

169 Pedeapsă Majoră + PMRC sau  
Pedeapsă de Meci 

5 min + 20 min 1 - 6 etape plus 
100/200 lei 

35 Refuzul de a relua jocul – echipa 
este pe gheață 

 Forfeit / joc pierdut Seniori 
Juniori 

5000 lei   3 puncte suplimentare 
3.000 lei     3 puncte 

36 Refuzul de a relua jocul – echipa 
NU este pe gheață 

 Forfeit / joc pierdut Seniori 
Juniori 

5000 lei       3-6 puncte suplimentare 
3.000 lei + 3 puncte 

 
    


