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INTRODUCERE

Indiferent de locul unde hocheiul pe gheață se joacă, obiectivul jocului este mereu același - ca pucul să 

ajungă în poarta adversarului. Dincolo de acest obiectiv, hocheiul pe gheață are particularitățile sale în 

diferitele părți ale lumii. Acesta este motivul pentru care regulile jocului devin extrem de importante. 

Prezentul regulament trebuie respectat în orice moment, în toate țările și la toate categoriile de vârstă, 

pentru ca toată lumea să se poată bucura de joc. 

Viteza cu care se joacă este una dintre calitățile care fac acest sport atât de interesant. Dar abilitățile și 

entuziasmul trebuie acompaniate de un joc corect și de respect. 

Așadar, este important să se facă o deosebire clară între scopul tuturor elementelor jocului și respectul 

inerent utilizării lor. Această deosebire trebuie însușită de la o vârstă fragedă sau chiar de la momentul 

când cineva începe să manifeste interes pentru joc. Din acest motiv dezvoltarea hocheiului începe cu 

părinții și antrenorii, oamenii care pot exercita cea mai mare influență în îndrumarea unei persoane, fie 

mai în vârstă, fie tinere, să joace jocul în mod corect și cu respectarea regulilor. 

Calendarul competițional al Campionatului IIHF cuprinde 81 de asociații naționale membre, cinci 

categorii de vârstă și  gen, angrenate în peste 30 de turnee internaționale de hochei pe gheață, inclusiv 

în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă. 

Amploarea calendarului este luată în considerare în regulament. Scopul este de a oferi tuturor un 

singur set de reguli după care să se ghideze. Acesta prezintă un standard de joc corect și unitar. Este un 

mijloc de a ne asigura că „limbajul” jocului este același, indiferent de locul în care este jucat. 

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
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INFORMAȚII GENERALE

DREPTURI DE AUTOR 
Toate drepturile sunt rezervate. Utilizarea oricărei părți a prezentei publicații reprodusă, transmisă în 

orice formă și prin orice mijloace - electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare 

sau în orice alt mod - sau stocată într-un sistem de recuperare, fără consimțământul prealabil scris 

al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață, reprezintă o abatere de la legislația drepturilor de 

autor. Scanarea, încărcarea și distribuirea prezentei publicații prin internet sau orice alte mijloace sunt 

neregulamentare. 

LIMBA OFICIALĂ
IIHF publică Regulamentul în limba engleză. Traducerile în diferite limbi sunt de regulă organizate 

individual de Asociațiile Naționale Membre. În cazul în care există divergențe de redactare, textul în 

limba engleză va prevala. 

ALTE LIMBI 
Asociațiile Naționale Membre (ANM) care realizează o versiune tradusă a Regulamentului IIHF utilizând 

acest format sunt invitate să transmită o copie a acesteia către IIHF (precizând clar pe copertă că este 

vorba de o traducerea oficială realizată de ANM), pentru ca respectiva versiune să poată fi publicată de 

site-ul web al IIHF și să poată fi utilizată de cei interesați. 

NAVIGAREA PRIN REGULAMENT 
 Link-uri interne către Regulament

 Trimiteri la documente externe ale Regulamentului

ÎNTREBĂRI SAU OBSERVAȚII? 
Dacă aveți întrebări, propuneri sau observații cu privire la prezentul Regulament, vă rugăm să ne 

contactați la rulebook@iihfoffice.com.

Confirmat la data de 5 iunie 2021 în cadrul Congresului Anual al IIHF de la Riga, Letonia · Versiunea 1.0 

Iunie 2021



REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 4

VALORILE NOASTRE

SOLIDARITATE 
Regulamentul este esențial pentru înțelegerea jocului și reprezintă instrumentul cheie prin 
care un jucător, antrenor sau asociație pot explica și dezvolta abilități. Regulamentul poate 
fi interpretat drept un limbaj comun pe care îl putem folosi pentru a comunica într-un mod 
standardizat, asigurând cel mai mare nivel de corectitudine în practicarea acestuia sport.
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INTEGRITATE 
Hocheiul pe gheață este un sport de echipă. Indiferent de cât de valoros este un anumit jucător, 
coechipierii săi sunt esențiali pentru succesul echipei. Hocheiul pe gheață este atât de special și 
din acest motiv. Dincolo de abilitățile fizice necesare, acest sport ne învață anumite valori, cum ar 
fi altruismul, spiritul de echipă, caracterul, pasiunea, dăruirea, spiritul de lider și respectul. 

Regulile hocheiului pe gheață încep cu respectarea sportului în sine. Adică respectarea tuturor 
normelor privind dopajul și aranjarea meciurilor. Înseamnă, de asemenea, și respectarea 
antrenorilor și a oficialilor și desfășurarea jocului în limitele codului de conduită pe gheață.
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VALORILE NOASTRE

ABILITĂȚI 
Hocheiul pe gheață este cel mai rapid și mai palpitant dintre toate sporturile de echipă pentru că 
îmbină două sporturi - patinaj și hochei. Patinajul este în sine o abilitate complexă, dar și foarte 
plăcută, în timp ce abilitățile necesare în jocul de hochei pot fi stăpânite doar dacă există dedicare 
și antrenament. 

Patinajul înseamnă forță, echilibru și rezistență. Doar odată ce un jucător stăpânește abilitatea de 
a patina, cu fața sau spatele, de a vira și de a frâna rapid, de a ocoli un alt jucător sau de a evita un 
bodicec, se poate bucura cu adevărat de joc. 

Hocheiul pe gheață presupune trei abilități de bază - manevrarea crosei, pasarea și tragerea 
la poartă. Manevrarea crosei necesită o coordonare la limita perfecțiunii între ochi și mână, 
abilitatea de a jongla cu pucul și a fenta un adversar la momentul potrivit. Pasarea necesită 
viziune, sincronizare și anticipare. Tragerea la poartă necesită exercițiu, forță și tehnică. 

Hocheiul pe gheață este atât de special și de provocator pentru că un jucător trebuie să învețe 
să deprindă toate aceste trei abilități esențiale în jocul de hochei cu abilitatea complet diferită 
de a patina. Este vorba de două sporturi, nu de unul singur, însă atunci când sunt aduse laolaltă, 
experiența devine incredibil de plăcută.
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PASIUNE 
Pasiunea pentru hocheiul pe gheață se citește în ochii tuturor, de la jucători la antrenori, de la 
părinți la oficiali, la suporteri și voluntari. Hocheiul nu există fără această pasiune. Este o scânteie, 
una care se poate aprinde chiar în momentul când iei o crosă în mână și pășești pe gheață pentru 
prima dată. Iar când acest moment vine, fie că ești copil sau adult, hocheiul devine parte din viața 
ta pentru totdeauna.
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DISCIPLINĂ ȘI RESPECT 
Toți ne dorim să câștigăm, însă a învinge cu orice preț poate fi un semn de lipsă de respect față de 
joc. Respectul nu are nimic de-a face cu pucul sau marcarea unui gol în poarta echipei adverse. 
Respectul înseamnă umanitate. Respectul înseamnă să te asiguri că fiecare persoană poate juca 
într-un mediu sigur și plăcut, indiferent de nivelul abilităților sale, mărime, formă, rasă, gen, 
orientare sexuală sau crezuri. 

Respectul înseamnă încurajarea oamenilor de toate culorile și religiile, din toate țările și din 
toate mediile. Respectul înseamnă incluziune, nu excluziune, înseamnă sărbătoare, nu denigrare. 
Hocheiul este o sărbătoare a muncii în echipă, a oportunității și a înfruntării unei provocări 
împreună. Aceasta este obligația tuturor celor care practică acest sport - un joc sigur și corect!
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PRINCIPIILE JOCULUI 
Niciun joc nu se poate juca în mod corespunzător fără Oficialii de Joc (Arbitri centrali și Arbitri 
de linie), care au rolul de a impune principiile respectului în fața tuturor jucătorilor, antrenorilor, 
părinților și asociațiilor implicate la toate nivelurile de joc. 

Dragostea pentru hocheiul pe gheață și dorința de a-l juca începe prin a arăta respect Oficialilor 
de joc care supraveghează jocul. Aceștia au în spate ani de perfecționare, inclusiv pentru a ajunge 
să patineze la fel de bine ca jucătorii. În plus, aceștia au nevoie și de un subset de abilități proprii 
rolului lor - mișcări rapide pentru a nu încurca jocul, înțelegerea și interpretarea jocului care se 
desfășoară în mare vitează și în multiple direcții, aplicarea regulamentului sub presiune și în orice 
moment. 

Și, deși responsabilitatea principală pentru acest aspect al jocului revine jucătorilor, pentru 
siguranța și succesul jocului, este vital ca acesta să includă și antrenorii, părinții, federațiile, 
asociațiile și ligile sub supravegherea cărora se desfășoară jocul. 

În cele din urmă, scorul final este factorul decisiv în a stabili cine câștigă și pierde jocul. Dar spiritul 
fair play-ului este chiar și mai important pentru că reprezintă garanția unui joc de succes și a 
creșterii și dezvoltării sale, atât în țările unde hocheiul pe gheață este o parte a culturii naționale, 
cât și în alte țări unde acest sport prinde în prezent rădăcini. 
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PENTRU BINELE JOCULUI. 
A iubi un joc, înseamnă a-l prețui, iar a-l prețui înseamnă a-l respecta. Hocheiul pe gheață este un 
joc construit pe viteză și abilități, elemente care îl fac atrăgător pentru oamenii din întreaga lume, 
dar care dă în mod inerent naștere și anumitor pericole, atunci când nu este jucat corect. 

Succesul jocului depinde de corectitudinea cu care este jucat la toate nivelurile. Acest lucru 
presupune respectarea regulilor jocului, ascultarea antrenorii și respectarea rolului Arbitrilor 
centrali și de linie - pentru binele jocului!
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PREAMBUL

PARTICIPAREA DE GEN
În cadrul Competițiilor IIHF, condițiile de eligibilitate pentru jucătorii „transgender” sunt definite în 

Politica Transgender a IIHF. Niciun Jucător de sex masculin nu poate participa la o competiție dedicată 

femeilor și nicio jucătoare de sex feminin nu poate participa la o competiție dedicată bărbaților. 

ELIGIBILITATEA/VÂRSTA JUCĂTORILOR 
Pentru toate competițiile IIHF, există o limită minimă de vârstă impusă ca cerință de eligibilitate a 

Jucătorilor. Pentru competiții specifice vârstei, în special U18 și U20, există atât o limită minimă, cât și 

o limită maximă de vârstă impusă Jucătorilor. Doar Jucătorii care îndeplinesc cerințele minime și/sau 

maxime de vârstă pentru o Competiție IIHF sunt eligibili să participe la respectiva competiție.

 Pentru mai multe informații, consultați Statutele și Regulamentele de Ordine Interioare ale IIHF.

AUTORITĂȚILE COMPETENTE ȘI DISCIPLINA 
„Autorități competente” se referă în mod specific la Organismul disciplinar IIHF care are competența 

de a aplica prezentul regulament de joc în chestiunile în cauză, așa cum este acesta stipulat și în 

conformitate cu Statutele și Regulamentul de Ordine Interioară ale IIHF, Codul Disciplinar al IIHF și alte 

norme și reglementări relevante. Autoritățile competente vor analiza toate incidentele sancționate cu 

o Pedeapsă pentru rea conduită de joc sau Pedeapsă de meci. 

În plus, Autoritățile competente au autoritatea de a analiza toate acțiunile Jucătorilor, Antrenorilor 

și Personalului nejucător el Echipei care ar putea reprezenta o abatere de la acest regulament de joc.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

COMBATEREA DOPAJULUI 
Afilierea la IIHF presupune acceptarea Codului Mondial Antidoping și impune ca politicile, 

regulamentele și programele ANM să respecte Regulamentul IIHF privind Combaterea Dopajului, 

Codul Disciplinar al IIHF și Codul Mondial Antidoping. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul IIHF de Combatere a Dopajului și Codul 

Disciplinar al IIHF.

© Federația Internațională de Hochei pe Gheață
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REGULA 1 PATINOARUL  
1.1.  PATINOARUL 
Jocurile organizate sub jurisdicția IIHF se vor desfășura pe o suprafață de gheață cunoscută sub denumirea de „Patinoar”, care va 

respecta dimensiunile și specificațiile prestabilite de IIHF și în prezentul regulament. 

Nu vor exista marcaje pe gheață, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament, decât dacă permisiunea expresă scrisă a fost 

solicitată și obținută de la IIHF în acest sens. Siglele de pe gheață nu vor interfera cu marcajele oficiale ale gheții care au ca scop 

asigurarea bunei desfășurări a jocului. În intervalul dintre reprize, suprafața gheții va fi udată, exceptând situația în care s-a convenit 

altfel de comun acord.

Zona restricționată a 
Portarului 

Punctul și cercul de 
Angajament Zona finală 

Zona de protecție 
a portarului 

Punctul și cercul de 
Angajament Zona finală 

Banca jucătorilor Echipa A 

Linia albastră 

Punctul de Angajament 
Zona neutră 

Punctul și 
cercul de la 

centrul gheții 

Punctul de Angajament 
Zona neutră 

Spațiul 
Oficialilor de 

pe gheață 

Banca de pedeapsă Echipa A 

Linia de centru 

Banca jucătorilor Echipa B 

Punctul de Angajament 
Zona neutră 

Punctul de Angajament 
Zona neutră 

Banca Scorerului oficial 

 Linia albastră 

Banca de pedeapsă Echipa B 

Punctul și cercul de 
Angajament Zona finală 

Zona de protecție 
a portarului

Punctul și cercul de 
Angajament Zona finală 

Zona restricționată a 
Portarului 

1.2.  DIMENSIUNI 
Dimensiunile oficiale ale Patinoarului vor fi de 60 m (197 de picioare) în lungime și între 25 m și 30 m (82 de picioare la 98 de picioare, 5 

inci) în lățime. Colțurile vor fi rotunjite sub forma unui arc de cerc cu o rază între 7,0 m și 8,50 m (între 23 de picioare și 28 de picioare). 

Orice abateri de la aceste dimensiuni, pentru orice competiție IIHF, necesită aprobarea IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

1.3.  MANTINELA ȘI STICLA DE PROTECȚIE 
Patinoarul va fi înconjurat de un zid cunoscut sub numele de „Mantinele”. Înălțimea ideală a mantinelelor, măsurată de la suprafața 

gheții, trebuie să fie de 1,07 m (42 inci). Cu excepția marcajelor oficiale prevăzute în prezentul Regulament, întreaga suprafață de joc 

și mantinelele vor fi de culoare albă, cu excepția „Plăcii de protecție” din partea de jos a Mantinelelor, care va avea culoarea galben 

deschis. Orice variație față de oricare dintre dimensiunile anterioare va necesita autorizarea oficială de către IIHF. 

Mantinelele vor fi construite în așa fel încât suprafața orientată spre gheață să fie netedă și fără obstrucții sau obiecte care ar putea 

cauza rănirea Jucătorilor. Pe Mantinele, în poziție verticală, va fi fixată „Sticla de protecție” aprobată.
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Înălțimea acesteia deasupra Mantinelei în spatele Porților va fi de 2,4 m (8 picioare) și trebuie amplasată pe o lungime de cel puțin 4,0 

m (13 picioare) de la „Linia porții” spre Linia albastră. Înălțimea Panourilor deasupra Mantinelei de-a lungul laturilor trebuie să fie de 

1,8 m (6 picioare), cu excepția părții din fața Băncilor Jucătorilor. Sticla de protecție trebuie amplasată și în fața Băncilor de pedepse. 

Sticla de protecție și elementele de fixare a acesteia vor fi capitonate sau protejate în mod corespunzător și vor fi montate pe Mantinelă 

pe partea laterală a suprafeței de joc, inclusiv „Plasa de protecție”, după cum este evidențiat în:

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

 Pentru mai multe informații, consultați Ghidul IIHF privind Patinoarele.

Marginea Mantinelei 

Mantinelă 

Structura de Capitonare de protecție 

Placa de protecție 

Sticla de protecție 

1,8 metri înălțime 

Suprafața gheții 

Sticla de protecție 

Plasă de protecție 

2,4 metri înălțime 

1.4.  PLASA DE PROTECȚIE
Plasa de protecție va fi agățată la capetele Arenei, având înălțimea, tipul și modul de montare dintre cele aprobate de IIHF. 

Plasa de protecție trebuie suspendată deasupra Sticlei de protecție din „Zona finală”, în spatele ambelor porți și se va extinde în jurul 

Patinoarului cel puțin până la punctul în care Liniile porții întâlnesc Mantinela. 

Plasa de protecție trebuie să fie montată în așa fel încât să protejeze spectatorul de pe rândul de locuri aflat la cea mai mare înălțime. 

Astfel, înălțimea Plasei de protecție este stabilită în funcție de înălțimea patinoarului și de modul de configurare a rândului de locuri 

aflat la cea mai mare înălțime.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

 Pentru mai multe informații, consultați Ghidul IIHF privind Patinoarele.
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1.5.  LINIILE 
Liniile porților: 

O linie roșie, cu lățimea de 5 cm (2 inci), va fi trasată pe toată lățimea suprafeței de gheață, la 4,0 m (13 picioare) de fiecare capăt al 

suprafeței de gheață, și va continua vertical de-a lungul lateralei Mantinelei. Această linie va fi denumită „Linia porții”. Barele și plasa 

Porții vor fi montate astfel încât să rămână fixate în timpul jocului.

Zona de protecție a portarului: 

În fața fiecărei Porți, o zonă va fi delimitată cu o linie roșie cu lățimea de 5 cm (2 in), denumită „Zona de protecție a portarului”. 

Liniile albastre: 

Suprafața de gheață dintre Porți va fi împărțită în trei (3) zone prin linii cu lățimea de 30 cm (12 inci) de culoare albastră, acoperind 

întreaga lățime a Patinoarului, paralel cu Liniile Porților și continuând pe verticală pe latura Mantinelei, denumite „Linii albastre”. În 

cazul în care se permite afișarea de publicitate pe Mantinelă, liniile trebuie marcate cel puțin și pe Placa de protecție de pe mantinelă.

Linia de centru: 

O altă linie, din nou cu lățimea de 30 cm (12 inci), însă de culoare roșie, trasată de-a latul centrului Patinoarului, paralel cu Liniile 

Porților și continuând pe verticală pe latura Mantinelei, denumită „Linia de centru”. În cazul în care se permite afișarea de publicitate pe 

Mantinelă, liniile trebuie marcate cel puțin și pe Placa de protecție de pe mantinelă.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

1.6.  ÎMPĂRȚIREA SUPRAFEȚEI GHEȚII 
Zona de apărare: 

Porțiunea din suprafața gheții în care este amplasată Poarta va fi denumită „Zona de apărare” a echipei care apără poarta respectivă. 

Zona neutră: 

Porțiunea centrală va fi denumită „Zona neutră”. 

Zona de atac: 

Porțiunea cea mai îndepărtată de Poarta apărată va fi „Zona de atac”. 
Poartă Echip

a A
 

Banca jucătorilor Echipa A 

Zona de apărare Echipa A 
Zona de atac Echipa B 

Linia alb
astră 

Banca de pedeapsă Echipa A 

Linia de centru 

Banca jucătorilor Echipa B 

Zona neutră 

Banca Scorerului oficial 

 Linia alb
astră 

 Zona de atac Echipa A 

Banca de pedeapsă Echipa B 

 Zona de apărare Echipa B 

Poartă Echip
a B 
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1.7.  ZONA DE PROTECȚIE A PORTARULUI/SPAȚIUL OFICIALILOR DE PE GHEAȚĂ 
Zona de protecție a portarului (marcaje pe gheață): 

„Zona de protecție a portarului” este demarcată de o linie roșie cu lățimea de 5 cm (2 inci) – a se vedea Regula 1.5 – Liniile. 

Aceste linii trebuie să formeze unghiuri drepte la întâlnirea cu „Linia Porții”. O linie semicirculară de culoare roșie cu o rază de 1,83 m 

(6 picioare) și o lățime de 5 cm (2 inci) unește cele două capete ale lateralelor suprafeței. De ambele părți ale suprafeței Porții, liniile 

formează unghiuri cu Linia Porții, intersectându-se cu semicercul. Zona demarcată de linia suprafeței de protecție a portarului și Linia 

Porții va fi vopsită în culoarea albastru. Zona interioară dintre cadrul porții și Linia Porții va fi vopsită în culoarea alb lucios. 

Zona de protecție a portarului/Spațiul Porții: 

„Zona de protecție a portarului” este un spațiu tridimensional și include partea de deasupra marcajelor de pe gheață, până la partea 

superioară a transversalei. 

Zona de protecție a portarului include întregul spațiu demarcat de liniile suprafeței și se extinde 1,22 m (4 picioare) pe verticală și 

deasupra înălțimii transversalei. 

Zona Oficialilor de pe gheață: 

În fața Spațiului Scorerilor Oficiali, este marcată o zonă semicirculară pe gheață, denumită „Zona Oficialilor de pe gheață”. 

O linie de culoare roșie cu lățimea de 5 cm (2 inci) și raza de 3,0 m (10 picioare) marchează acest spațiu. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

1.8.  ZONA RESTRICȚIONATĂ A PORTARULUI 
În spatele fiecărei Porți, o zonă trapezoidală este marcată pe suprafața gheții, denumită „Zona restricționată a Portarului”. Cele două linii 

roșii cu lățimea de 5 cm (2 inci) marchează zona restricționată dintre Linia Porții și Mantinelă în spatele Porții. Dimensiunea exterioară 

a marcajului de-a lungul Liniei Porții este de 6,78 m (22 picioare), iar de-a lungul Mantinelei este de 8,64 m (28 picioare), iar liniile 

continuă pe verticală pe placa de protecție.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

1.9.  PUNCTUL ȘI CERCURILE DE ANGAJAMENT
Punctele și cercurile de Angajament la Centrul gheții:

Un punct circular de culoare albastră cu diametrul de 30 cm (12 inci) va fi marcat exact în centrul Patinoarului. Acest punct va fi denumit 

„Punctul de Angajament la centrul gheții”. Cu acest punct în centru, un cerc cu o rază de 4,50 metri (15 picioare) va fi marcat cu o linie 

albastră cu lățimea de 5 cm (2 in.). 

Punctele de Angajament din Zona neutră: 

Câte două (2) puncte roșii cu diametrul de 60 cm (24 inci) vor fi marcate exact pe gheață în Zona neutră, la o distanță de 1,50 m (5 

picioare) de fiecare Linia albastră. Aceste patru (4) puncte vor fi denumite „Punctele de Angajament din Zona neutră”. 

În Punctul de Angajament, se vor trage două linii paralele cu lățimea de 8 cm (3 inci) de la partea superioară și cea inferioară a punctului. 

Suprafața dintre celor două linii va fi vopsită în culoarea roșie, iar restul va fi vopsit în alb. Punctele trebuie să fie la o distanță de 14,0 m 

(44 picioare) unul de celălalt și fiecare la o distanță uniformă față de Mantinelă. 

Punctele și Cercurile de Angajament din Zonele finale (Zona de atac și de apărare): 

În ambele Zone finale și de ambele părți ale fiecărei Porți, pe gheață se vor marca Puncte și cercuri de Angajament de culoare roșie. 

Punctele de Angajament vor avea diametrul de 60 cm (24 inci). Aceste patru (4) puncte vor fi denumite „Punctele de Angajament 

din Zona finală”. În Punctul de Angajament, se vor trage două linii paralele cu lățimea de 8 cm (3 inci) de la partea superioară și cea 

inferioară a punctului. Suprafața dintre celor două linii va fi vopsită în culoarea roșie, iar restul va fi vopsit în alb.
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Cercurile vor fi marcate cu o linie de culoare roșie cu lățimea de 5 cm (2 inci) și raza de 4,50 m (15 picioare) de la centrul Punctelor de 

Angajament. La marginea exterioară a ambelor părți ale fiecărui Cerc de Angajament și paralel cu „Linia Porții”, se vor marca două linii 

roșii cu lățimea de 5 cm (2 inci), lungimea de 60 cm (2 picioare) și la o distanță de 1,70 m (5 picioare, 7 inci) una de cealaltă. 

La o distanță de 30 cm (1 picior) de fiecare margine exterioară a Punctului de Angajament, se vor trasa, paralel cu Mantinela, două linii 

roșii cu lățime de 5 cm (2 inci) și cu lungime de 1,20 m (4 picioare) și la o distanță de 45 cm (1 picior, 10 inci) una de cealaltă. Paralel cu 

Mantinela de capăt, pornind de la capătul liniei cea mai apropriată de Punctul de Angajament, o linie de culoare roșie cu lățimea de 5 

cm (2 inci) se va extinde 90 cm (3 picioare) în lungime. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice.

Linia de centru 
roșu, 30 cm lățime 

50 

Raza cercului 450 

Linie, albastră
, 5 cm lățim

e 

Punctul de la centrul gheții 
albastră, 30 cm lățime 

    85           85 

22,5
22,5

120 
            120 

60         60 

90 

90 

225 

Raza ce
rcu

lui 450 

45  90 

90 

120 
            120 

120 

360 

PUNCTUL ȘI CERCUL DE ANGAJAMENT LA CENTRUL GHEȚII PUNCTUL ȘI CERCUL DE ANGAJAMENT DIN ZONELE FINALE: 

1.10. CURĂȚAREA GHEȚII 
În plus de refacerea normală a gheții care se realizează pe durata pauzelor dintre fiecare repriză. 

Dacă este cazul, se va realiza suplimentar și îndepărtarea zăpezii.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

REGULA 2 STÂLPII ȘI PLASA PORȚII  
2.1.  STÂLPII PORȚII 
Fiecare Patinoar trebuie să fie prevăzut cu două (2) „Porți”, câte una la fiecare capăt al Patinoarului. „Poarta” este formată din cadrul porții 

și plasa. 

Partea deschisă a porții va fi spre Centrul suprafeței de joc. 

Fiecare Poartă trebuie amplasată în centrul Liniei Porții, la fiecare capăt, și trebuie instalată în așa fel încât să rămână fixată în poziție 

pe durata jocului. Stâlpii Porții trebuie fixați în poziție cu știfturi flexibile atașate de gheață sau podea, dar care să permită deplasarea 

Porții de sistemul său de ancorare în cazul unui contact puternic; aceasta este o cerință obligatorie.

Găurile pentru știfturile porții trebuie amplasate exact pe Linia Porții. 

Stâlpii Porții trebuie să aibă un design și să fie realizați dintr-un material aprobat și vor avea o înălțime de 1,22 m (48 in) deasupra 

suprafeței de gheață, poziționați la o distanță de 1,83 m (72 in) unul de celălalt, distanță măsurată de la părțile interioare ale stâlpilor. 

O bară transversală din același material ca și stâlpii Porții se va întinde din vârful unui stâlp până la vârful celuilalt. Stâlpii Porții și 

transversala vor fi vopsiți în culoare roșie, iar toate celelalte suprafețe exterioare vor fi vopsite în culoare albă.

60 

170 
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2.2.  PLASELE PORȚII 
O plasă cu un design aprobat va fi atașată cadrului fiecărei Porți și va fi realizată din șnur de nailon alb, drapat în așa fel încât să 

împiedice pucul să iasă în exteriorul acesteia, însă legată astfel încât să țină pucul în plasă O manșetă din țesătură albă de nailon sau 

pânză albă grea va fi împletită în jurul postamentului cadrului porții în așa fel încât să protejeze plasa Porții împotriva tăierii sau ruperii. 

Această capitonare de protecție trebuie atașată în așa fel încât să nu împiedice pucul să treacă complet de Linia Porții. 

Această capitonare trebuie fixată în spate la 15 cm (6 in) de la interiorul stâlpului Porții. Această manșetă nu va depăși cu mai mult de 

2,5 cm (1 in) postamentul. Cadrul Porții va fi drapat cu o plasă din nailon pentru a închide complet partea din spate a cadrului.

Transversala 

REGULA 3 BĂNCILE  
3.1.  BĂNCILE JUCĂTORILOR 
Fiecare Patinoar va fi prevăzut cu scaune sau bănci care să fie utilizate de Jucătorii ambelor Echipe. Singurele persoane cărora li se 

permite accesul pe sau la Băncile Jucătorilor sunt Jucătorii echipați și nu mai mult de opt (8) persoane, inclusiv Antrenorul și Personalul 

nejucător al Echipei. Echipele trebuie să folosească aceeași Bancă a Jucătorilor pe toată durata partidei. Facilitățile oferite, inclusiv 

băncile și ușile, trebuie să fie aceleași pentru ambele Echipe. 

Băncile Jucătorilor vor fi așezate în imediata apropriere a gheții, de-a lungul acesteia, cât mai aproape cu putință de centrul Patinoarului. 

Două (2) uși pentru fiecare Bancă a jucătorilor vor fi prevăzute într-o locație și având dimensiuni uniforme și cât mai aproape posibil de 

Vestiare. Fiecare Bancă a Jucătorilor trebuie să aibă o lungime de 10 m (33 picioare) și o lățime de 1,50 m (5 picioare), iar în cazul în care 

este situată în zona spectatorilor, trebuie separată de spectatori printr-o Sticlă de protecție pentru a oferi protecția necesară Jucătorilor 

și Personalului Echipei. 

Băncile Jucătorilor trebuie să fie de aceeași parte a suprafeței de joc, de cealaltă parte a Băncii de Pedeapsă, și trebuie să fie separate 

de o distanță semnificativă, dacă este posibil. 

Notă: Echipa desemnată Gazdă are dreptul să își aleagă Banca Jucătorilor, dacă nu se stabilește altfel. În cadrul Campionatelor IIHF, 

Băncile Jucătorilor respective vor fi alocate Echipelor respective.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

12
2 

183 

Stâlpul Porții 
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3.2.  BANCA DE PEDEAPSĂ 
Fiecare Patinoar trebuie să fie prevăzut cu bănci sau scaune cunoscute sub denumirea de „Banca de Pedeapsă”. 

Se vor prevedea Bănci de pedeapsă separate pentru fiecare Echipă, care vor fi situate de o parte și de alta a Băncii Scorerilor, pe latura 

patinoarului opusă Băncilor Jucătorilor. Echipele trebuie să folosească Banca de pedeapsă aflată pe latura opusă de propria Bancă a 

jucătorilor și trebuie să folosească aceeași Bancă de pedeapsă pe toată durata jocului. 

Fiecare „Bancă de pedeapsă” trebuie să aibă o lungime de 4,0 m (13 picioare) și o lățime de 1,50 m (5 picioare) și trebuie separată de 

spectatori printr-o Sticlă de protecție pentru a oferi protecția necesară Jucătorilor. 

Fiecare Bancă de pedeapsă trebuie să fie de aceeași dimensiune și calitate, pentru a nu oferi avantaje niciunei Echipei, în niciun fel, și va 

fi prevăzută cu o singură ușă pentru intrare și ieșire, care va fi deschisă/închisă doar de „Responsabilul de Banca de pedeapsă”. 

Doar Responsabilul de Banca de pedeapsă, Jucătorii de câmp sancționați și Oficialii de joc au acces la Băncile de pedeapsă.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice.

REGULA 4 DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE ȘI CRONOMETRARE 
4.1.  DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE 
Fiecare patinoar trebuie dotat cu un sistem de sunet corespunzător care să emită un semnal sonor automat la încheierea fiecărei 

reprize. În cazul în care sistemul de sunet nu anunță automat încheierea reprizei la expirarea timpului, stabilirea faptului că repriza s-a 

încheiat va fi determinată de Cronometrul de joc. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

4.2.  DISPOZITIVE DE CRONOMETRARE 
Fiecare Patinoar va fi prevăzut cu o formă de Tabelă de marcaj electronică pentru a asigura informarea corectă a spectatorilor, Jucătorilor, 

Personalului echipei și Oficialilor de joc cu privire la toate elementele de timp în toate etapele jocului, inclusiv timpul rămas de jucat în 

orice repriză și timpul rămas din pedepsele jucătorilor sancționați din fiecare Echipă. 

Tabela de marcaj este activată la punerea în joc a pucului de către un Oficial de pe gheață și se oprește la fluierul unui Oficial din afara 

suprafeței de joc. 

Înregistrarea atât a timpului de joc, cât și a timpului de pedeapsă va indica timpul rămas de joc sau din pedeapsă. 

Cronometrul timpului de joc va măsura timpul rămas în zecimi (1/10) de secundă în ultimul minut al fiecărei reprize. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.
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REGULA 5 ECHIPA  
5.1.  JUCĂTORI ELIGIBILI 
Un Joc se dispută între două (2) Echipe care joacă la indicațiile Oficialilor de pe gheață și din afara gheții. 

O Echipă va fi formată din douăzeci și doi (22) de Jucători. Nu sunt permiși mai mult de douăzeci (20) de Jucători de câmp și doi (2) 

Portari. În înțelesul prezentului regulament de joc, orice referire la „Jucător” se referă atât la Jucători de câmp, cât și la Portari. Orice 

referire la „Portar” înseamnă că secțiunea respectivă a regulamentului este dedicată Portarilor. 

Înainte de începerea fiecărui joc, Managerul echipei, Antrenorul fiecărei Echipe va întocmi o „Foaia de joc cu titularii/Lotul de Jucători” 

cu Jucătorii care sunt eligibili să dispute partida. Pentru ca o Echipă să joace, aceasta trebuie să poată să prezinte pe gheață cel puțin 

cinci (5) Jucători de câmp și un (1) Portar la începutul jocului. 

Doar Jucătorii eligibili pot fi incluși pe Lista cu Lotul de Jucători și pot juca într-o Partidă. Jucătorii care sunt înregistrați pentru un 

turneu sau un eveniment, dar care nu sunt incluși pe Foaia oficială de joc, pot participa la încălzirea premergătoare jocului - pentru 

definiția Jucătorilor eligibili, consultați Statutele și Regulamentul de ordine interioară ale IIHF. 

Antrenorul trebuie să trimită „Foaia de Joc/Lotul de Jucători” către Scorerul oficial cu cel puțin șaizeci (60) de minute înainte de 

începerea jocului. Foaia oficială de joc, cu numele și numerele tuturor Jucătorilor eligibili trebuie înmânată Oficialilor de joc pe gheață 

înainte de Joc și nicio modificare nu va mai fi permisă asupra Foii oficiale de joc după începerea Jocului. 

Înainte de joc, în cazul în care un Oficial (de pe gheață sau din afara gheții) observă că un Jucător este echipat, dar nu a fost inclus pe 

Foaia oficială de joc, Arbitrul central va aduce acest lucru în atenția Echipei care a încălcat regula pentru a opera corecțiile necesare 

asupra Foii oficiale de joc, fără aplicarea vreunei pedepse. 

În cadrul Campionatelor IIHF, un reprezentant al fiecărei Echipe trebuie să confirme „Foaia de joc cu titularii/Lotul de Jucători” cu 

cel puțin două (2) minute înainte de începerea Jocului, iar Jucătorii pot fi adăugați sau șterși până la momentul „angajamentului de 

începere”. 

Regulamentul jocului nu va permite unei Echipe să aibă mai mult de șase (6) Jucători (un (1) Portar și cinci (5) Jucători de câmp) pe 

gheață în niciun moment al jocului, când echipa nu este penalizată. 

 REGULA 74 – PREA MULȚI JUCĂTORI PE GHEAȚĂ.

O Echipă trebuie să prezinte cel puțin patru (4) Jucători (un (1) Portar și trei (3) Jucători de câmp) pe gheață, dacă doi (2) sau mai mulți 

Jucători sunt penalizați. O Echipă trebuie să prezinte pe gheață numărul necesar de Jucători pentru a relua jocul – vezi Regula 66 – 

Pierderea meciului la masa verde. 

 Regula 66 – Pierderea Meciului la masa verde.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF și Statutele și Regulamentul de ordine interioară al IIHF

5.2.  JUCĂTORUL NEELIGIBIL 
Doar Jucătorii de pe Lista cu Lotul de Jucători activi transmisă Scorerului Oficial înainte de joc pot participa la Partidă. Factorul 

determinant pentru a stabili dacă un Jucător este eligibil este acela că numele Jucătorului și nu neapărat numărul Jucătorului este 

înscris corect pe listă de Managerul Echipei sau de Antrenorul respectivei Echipe. 

Ori de câte ori un Jucător neeligibil este identificat către Arbitrul central, respectivul Jucător neeligibil va fi eliminat din joc, iar Echipa 

sa nu îl va putea înlocui cu un alt Jucător înscris pe Lista cu lotul de jucători. 

Nu vor fi aplicate pedepse suplimentare, însă Autorităților competente trebuie să li se prezinte un raport al incidentului. Pentru un 

Portar neeligibil, a se vedea Regula 5.3 - Portar. 

În cazul în care se marchează un gol atunci când un Jucător neeligibil se află pe gheață (indiferent dacă acesta a fost sau nu implicat 

în marcarea golului), golul va fi anulat. Acest lucru se aplică doar golului marcat anterior opririi jocului pentru a sancționa prezența 

Jucătorului considerat neeligibil. Toate celelalte goluri marcate anterior de echipa Jucătorului neeligibil (cu acesta pe gheață sau nu) 

vor fi validate.
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Dacă unui Jucător i se aplică o pedeapsă, iar pe durata acesteia se constată că este un Jucător neeligibil, acesta va fi scos din joc și un 

alt Jucător din Echipa sa, desemnat de Antrenor, îi va lua locul pentru a executa restul pedepsei. 

Nu vor fi aplicate pedepse suplimentare, însă Autorităților competente trebuie să li se prezinte un raport al incidentului.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF și Statutele și Regulamentul de ordine interioară al IIHF

5.3.  PORTARUL 
Fiecărei Echipe i se va permite să aibă un (1) singur Portar pe gheață în orice moment al jocului. Portarul poate fi scos din joc și înlocuit 

de un alt Jucător de câmp. Acestui înlocuitor nu i se vor permite privilegiile Portarului. 

Fiecare Echipă va avea pe Banca Jucătorilor sau pe un scaun situat imediat lângă Banca Jucătorilor (sau în apropiere acesteia), un Portar 

de rezervă care va fi întotdeauna complet echipat și pregătit să joace. 

Cu excepția cazului în care ambii (2) Portari sunt în incapacitate de joc, niciunui Jucător de câmp de pe Foaia Oficială de Joc nu i se 

va permite să poarte echipamentul Portarului. În anumite Campionate ale IIHF, înscrierea pe listă a unui al treilea (3-lea) portar este 

permisă.

 Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

Dacă ambii (2) Portari înscriși pe listă sunt în incapacitate de joc, respectiva Echipă va avea dreptul să echipeze și să trimită în joc orice 

Portar care este eligibil. În cazul în care cei doi (2) Portari obișnuiți se accidentează sau intră în incapacitate de joc într-o perioadă scurtă 

de timp, celui de-al treilea (3-lea) Portar i se va acorda un timp rezonabil pentru a se echipa, în plus față de o încălzire de două minute 

(2) (cu excepția cazului în care intră în joc pentru a apăra o „Lovitură de pedeapsă”). 

Dacă, totuși, al treilea (3-lea) Portar este echipat și se află pe Banca Jucătorilor la momentul la care cel de-al doilea (2-lea) Portar intră în 

incapacitate de joc, al treilea (3-lea) Portar va intra imediat în joc și nu îi va fi permisă încălzirea. 

5.4.  ANTRENORII ȘI PERSONALUL ECHIPEI 
Doar Jucătorii echipați și Personalul oficial nejucător al Echipei, înscriși în mod regulamentar pe Lista cu jucătorii activi, vor avea 

permisiunea să ocupe Băncile Jucătorilor așa cum le-au fost alocate. 

Fiecare Echipă trebuie să aibă cel puțin un Membru al personalului în spatele Echipei, pe Banca jucătorilor, pentru a îndeplini rolul de 

Antrenor, și cel puțin un (1) Antrenor calificat sau un Expert medical pentru a trata Jucătorii în caz de accidentare. 

5.5.  OFICIALII ECHIPEI ȘI TEHNOLOGIA 
Personalul nejucător al Echipei, care se află pe Banca Jucătorilor sau în apropierea acesteia în timpul Jocului, poate folosi tehnologia 

radio pentru a contacta alt Personal al Echipei aflat într-o zonă prestabilită de IIHF. 

Alte forme de tehnologie sunt permise doar în scopul Antrenării, (ex. statistică, etichetare) și nu pot fi folosite pentru a încerca 

influențarea în niciun fel a deciziilor Oficialilor de pe gheață. Dacă se face abuz de respectiva tehnologie.

 Regula 39 – Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor.

5.6.  ÎNCĂLZIREA PE GHEAȚĂ PREMERGĂTOARE JOCULUI 
În timpul încălzirii pe gheață, toate echipamentele de protecție trebuie purtate în mod corect. Jucătorii înscriși la un Campionat IIHF 

care nu sunt incluși în „Foaia de joc cu titularii/Lotul de Jucători” pot participa la o „încălzire premergătoare meciului” pe gheață. Niciun 

Jucător nu are voie să se încălzească pe gheață la finalul unei reprize sau în momentul opririi jocului. 

Nu vor fi aplicate pedepse, însă Autorităților competente trebuie să li se prezinte un raport al incidentului.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.
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REGULA 6 CĂPITANUL ȘI CĂPITANII SUPLEANȚI  
6.1.  CĂPITANUL 
Fiecare echipă își va numi un (1) Căpitan, iar acesta este singurul care va avea privilegiul de a discuta cu Arbitrii centrali orice aspect 

legat de interpretarea regulamentului care poate să apară pe durata desfășurării unui joc. 

Căpitanul va avea înscrisă litera „C”, cu o înălțime de aproximativ 8 cm (3 in) și într-o culoare contrastantă, într-o poziție vizibilă pe 

partea din față a tricoului. Nu sunt permiși „Co-Căpitani”. Sunt permiși un (1) Căpitan și nu mai mult de doi (2) Căpitani supleanți – a se 

vedea Regula 6.2 – Căpitanii supleanți. 

Orice Căpitan, Căpitan supleant sau orice Jucător care iese de pe Banca Jucătorilor și protestează sau abordează Oficialii în orice scop 

va primi o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv”. 

 Regula 39 – Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor.

În cazul în care acest protest continuă, se poate dicta o Pedeapsă pentru rea conduită, iar dacă nu încetează, se va analiza oportunitatea 

aplicării unei Pedepse pentru rea conduită de joc. 

O plângere cu privire la o pedeapsă nu este o chestiune „legată de interpretarea regulamentului” și o Pedeapsă minoră va fi aplicată 

oricărui Căpitan, Căpitan supleant sau oricărui alt Jucător care face o astfel de plângere. 

Arbitrului central și Scorerul Oficial vor fi informați, înainte de începerea fiecărui joc, cu privire la numele Căpitanului și ale Căpitanilor 

supleanți ai ambelor Echipe. 

O echipă nu poate schimba Căpitanul sau Căpitanii supleanți pe durata jocului. Dacă un Căpitan este eliminat din joc sau nu poate juca 

pe durata întregii partide din cauza unei accidentări, unul din Căpitanii supleanți îi va prelua îndatoririle. 

În cazul în care atât Căpitanul, cât și Căpitanul supleant sunt pe gheață, doar Căpitanul are voie să discute cu Arbitrul central despre un 

aspect ce ține de interpretare. În cazul în care fie Căpitanul, fie Căpitanul supleant pleacă de pe Banca Jucătorilor, neinvitați de Arbitrul 

central, aceștia vor fi sancționați în consecință. 

Niciunui Antrenor jucător sau Manager de echipă jucător sau Portar nu i se permite să dețină calitatea de Căpitan sau de Căpitan 

supleant. 

 Regula 39 – Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor.

6.2.  CĂPITANII SUPLEANȚI 
În cazul în care Căpitanul nu se află pe gheață, un Căpitan supleant aflat pe gheață va prelua prerogativele Căpitanului. 

Căpitanii supleanți vor avea înscrisă litera „A”, cu o înălțime de aproximativ 8 cm (3 in) și într-o culoare contrastantă, într-o poziție 

vizibilă pe partea din față a tricoului. 

REGULA 7 FORMAȚIA DE ÎNCEPERE  
7.1.  FORMAȚIA DE ÎNCEPERE
Această regulă nu se aplică în Campionatele IIHF. 

7.2.  ÎNCĂLCARE
Această regulă nu se aplică în Campionatele IIHF.
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REGULA 8 JUCĂTORII ACCIDENTAȚI  
8.1.  JUCĂTOR ACCIDENTAT 
Atunci când un Jucător se accidentează sau este obligat să părăsească gheața în timpul unui Joc, acesta se poate retrage din Joc și 

poate fi înlocuit de un înlocuitor, dar jocul trebuie să continue fără ca Echipele să părăsească gheața. 

În timpul jocului, dacă un Jucător accidentat dorește să se retragă de pe gheață și să fie înlocuit de un înlocuitor, va face acest lucru pe 

la Banca Jucătorilor și nu prin vreo altă ieșire din Patinoar. 

 Aceasta nu este o schimbare regulamentară a Jucătorului și, prin urmare, la producea unei abateri, se va dicta o Pedeapsă minoră de 

bancă.În cazul în care un Jucător sancționat s-a accidentat, acesta poate merge la Vestiare fără a sta pe Banca de pedeapsă. Echipa 

sancționată va desemna imediat un Jucător înlocuitor care să stea pe Banca de pedeapsă, pentru a executa pedeapsa, până când 

Jucătorul accidentat va putea reveni în joc. Acesta va lua locul Coechipierul pe Banca de pedeapsă la următoarea oprire a jocului. 

Încălcarea acestei reguli va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră de bancă. 

În cazul în care Jucătorul sancționat accidentat care a fost înlocuit pe Banca de pedeapsă se întoarce la Banca Jucătorilor înainte de 

expirarea pedepsei, acesta nu va fi eligibil să joace până la expirarea pedepsei. Aici sunt incluse pedepsele concomitente, atunci când 

înlocuitorul se află încă pe Banca de pedeapsă în așteptarea opririi jocului. 

Jucătorul accidentat trebuie să aștepte până când înlocuitorul său va fi eliberat de pe Banca de pedeapsă pentru a fi eligibil să joace. 

Dacă, însă, jocul se oprește înainte de expirarea pedepsei, acesta trebuie să își înlocuiască Coechipierul pe Banca de pedeapsă și doar 

apoi este eligibil să revină, odată ce pedeapsa sa a expirat. 

Când un Jucător se accidentează și nu mai poate continua jocul sau merge la Banca Jucătorilor, jocul nu va fi oprit decât odată ce 

Echipa Jucătorului accidentat intră în posesia pucului. Dacă Echipa Jucătorului are „posesia pucului” la momentul accidentării, jocul va 

fi oprit imediat, cu excepția situației în care Echipa sa se află într-o situația de a marca. 

Dacă este evident că un Jucător a suferit o accidentare gravă, Arbitrul central și/sau Arbitrul de linie poate opri jocul imediat. În 

momentul în care are loc accidentarea unui Jucător, iar jocul este întrerupt, Medicul Echipei (sau alt Personal medical) poate intra pe 

gheață pentru a acorda îngrijiri Jucătorului accidentat fără a aștepta aprobarea Arbitrului central. 

Atunci când jocul a fost oprit de Arbitrul central sau de Arbitrul de linie din cauza accidentării unui Jucător sau ori de câte ori un 

Jucător accidentat primește îngrijiri pe gheață de la Antrenor sau Personalul medical, respectivul Jucător trebuie înlocuit imediat. 

Acest Jucător accidentat nu poate reveni pe gheață până la reluarea jocului. 

Atunci când jocul este oprit din cauza accidentării unui Jucător, „angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament din zona cea mai 

apropiată de locul unde se afla pucul la oprirea jocului. 

Atunci când Echipa Jucătorului accidentat are posesia pucului în Zona de atac, „angajamentul” se va realiza în cel mai apropiat Punct 

de Angajament din Zona neutră. 

Atunci când Jucătorul accidentat se află în propria Zonă de apărare și Echipa aflată în atac se află în „posesia pucului” în Zona de atac, 

„angajamentul” se va realiza în cel mai apropiat Punct de Angajament din zona Echipei aflată în apărare. 

Contra unui jucător care este întins pe gheață fie simulând o accidentare, fie refuzând să se ridice de pe gheață, se va dicta o Pedeapsă 

minoră. 
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8.2.  ACCIDENTAREA PORTARULUI 
Dacă un Portar suferă o accidentare sau se îmbolnăvește, acesta trebuie să fie pregătit să reia jocul imediat sau să fie înlocuit de 

un Portar înlocuitor și nu se va acorda niciun timp suplimentar pentru a permite Portarului accidentat sau bolnav să își reia poziția. 

Portarului înlocuitor nu i se va permite nicio încălzire în niciun joc. 

Portarul înlocuitor va fi supus regulilor obișnuite care se aplică Portarilor și va avea dreptul la aceleași privilegii. 

Odată ce Portarul titular a fost înlocuit, acest Portar titular nu își va relua poziția decât la următoarea oprire a jocului. Pentru încălcarea 

acestei reguli, se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea jocului”. 

Atunci când jocul a fost oprit de Arbitrul central sau de Arbitrul de linie din cauza accidentării unui Portar, respectivul portar trebuie 

înlocuit doar dacă acesta s-a îndreptat spre Banca Jucătorilor pentru a primi îngrijiri medicale. 

În momentul în care are loc accidentarea unui Portar, iar jocul este întrerupt, Medicul Echipei (sau alt Personal medical) poate intra pe 

gheață pentru a acorda îngrijiri Jucătorului accidentat fără a aștepta aprobarea Arbitrului central. 

Dacă Medicul sau Personalul medical a intrat pe gheață pentru a acorda îngrijiri Portarului și nu există întârzieri nejustificate, Portarul 

poate rămâne în joc. Totuși, Arbitrul central nu va acorda timp suplimentar pentru a permite Portarului accidentat să își reia poziția 

(respectiv fără încălzire). 

8.3.  SÂNGERARE 
Un Jucător care sângerează sau care are sânge vizibil pe echipament sau corp va fi îndepărtat de pe gheață la următoarea oprire a 

jocului. Respectivului Jucător nu i se va permite să revină în joc decât după oprirea sângerării și acoperirea tăieturii sau zgârieturii (dacă 

este necesar). Orice echipament și/sau uniformă afectată vor fi dezinfectate sau schimbate în mod corespunzător.
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REGULA 9 UNIFORMELE  
9.1.  UNIFORMA ECHIPEI 
Toți Jucătorii fiecărei Echipe vor fi îmbrăcați în mod uniform, cu un design și o culoare aprobate pentru căști, tricouri, pantalonii scurți 

și jambiere. 

Toate tricourile unei Echipe trebuie să aibă același model, inclusiv sigla pe partea din față, numerele de pe mâneci și spate și numele 

imprimat pe spate. Culoarea dominantă a uniformei trebuie să acopere aproximativ 80% din tricou și jambiere, exclusiv numele și 

numerele. Dacă, în opinia Arbitrului central, culorile uniformelor echipelor sunt atât de similare încât nu există posibilitatea diferențierii 

Jucătorilor, este responsabilitatea Echipei gazdă să își schimbe tricourile. 

Toți Jucătorii unei Echipe trebuie să poarte aceleași numere pe uniforme și tricou în timpul încălzirii premergătoare jocului. Uniformele 

modificate în orice fel, adică cu inserții prinse cu scai, tricouri supradimensionate, gulere modificate etc., nu vor fi permise. Niciun 

Jucător sau Portar care nu respectă această regulă nu va avea dreptul să participe la joc – a se vedea Regula 9.5. – Echipamentul de 

protecție. 

Uniformele modificate în orice fel, adică cu inserții prinse cu scai, tricouri supradimensionate, gulere modificate etc., nu vor fi permise. 

Niciun Jucător sau Portar care nu respectă această regulă nu va avea dreptul să participe la joc. Jucătorilor nu li se permite să își schimba 

numerele de pe tricou după începerea jocului. Aceștia trebuie să poarte același număr pe durata întregii partide și a întregii competiții. 

Cu titlu de excepție de la această regulă, atunci când tricoul unui Jucător se pătează cu sânge sau se rupe în timpul unui joc, acestuia 

i se poate solicita de către un Oficial de pe gheață să iasă de pe gheața și să se schimbe într-un tricou desemnat cu un alt număr, însă 

fără nume. 

Fiecare Echipă va crea și va purta uniforme distincte și contrastante pentru jocurile de acasă și din deplasare, ale căror părți nu vor 

fi interschimbabile, cu excepția pantalonilor. Orice observații cu privire la uniforma unui Jucător (inclusiv Portarul) vor fi sesizate de 

Arbitrul central Autorităților competente. Toți pantalonii Jucătorilor trebuie purtați într-o manieră uniformă de toți Jucătorii. Pantalonii 

trebuie să aibă o culoare foarte similară în jurul și pe toată suprafața cracului pantalonului. Cracii pantalonilor nu vor fi sfâșiați, rupți 

sau tăiați în zona picioarelor/coapselor. 

Design-uri de tip graffitti, modele, elemente grafice, desene sau sloganuri care pot fi abuzive sau obscene sau pot face referire la o 

anumită cultură, rasă sau religie nu sunt permise pe nicio parte a uniformei. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

9.2.  NUMERELE ȘI NUMELE 
Fiecare jucător înscris pe lista de selecție a fiecărei Echipe va purta un număr individual de identificare, cu înălțimea de 25 - 30 cm (10 - 

12 in) pe spatele tricoului și cu înălțimea de 10 cm (4 in) pe fiecare mânecă. Numerele vor fi doar numere întregi de la 1 la 99 (fără fracții 

sau zecimale). Tricourile cu numere de tipul 00, ½ (fracții), ,05 (zecimale) sau 101 (trei cifre) nu sunt permise. Doi (2) Jucători din aceeași 

Echipă nu pot folosi același număr în același joc. 

De asemenea, fiecare Jucător își va purta numele de familie complet, cu majuscule cu înălțimea de 10 cm (4 in), pe partea din spate a 

tricoului la înălțimea umerilor, cu majuscule din alfabetul latin și un font aprobat de IIHF înainte de joc sau competiție. 

Un Jucător al cărui păr este destul de lung pentru a-i ascunde numele sau numărul de pe spatele tricoului trebuie să îl prindă în coadă 

sau să îl bage sub cască.
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9.3.  TRICOUL JUCĂTORILOR 
Jucătorii care nu respectă prezentul regulament nu au dreptul să participe la joc. Tricoul Portarului - a se vedea Regula 9.4. Tricourile 

nu trebuie să fie mai lungi decât partea superioară a pantalonilor, iar mânecile nu trebuie să treacă de degetele mânușilor. Nu vor fi 

adăugate inserții sau adăugiri la tricoul standard al Jucătorilor, așa cum este acesta produs de producător. (Modificările la producător 

nu sunt permise decât dacă sunt aprobate în prealabil de IIHF). 

Culoarea dominantă a uniformei trebuie să acopere aproximativ 80% din tricou și jambiere, exclusiv numele și numerele. Tricourile 

trebuie purtate complet în afara pantalonilor și trebuie să fie fixate în mod corespunzător pe pantaloni cu bretele în orice moment. 

Dacă un Jucător din echipa respectivă nu se conformează după un avertisment, acestuia îi va fi aplicată o Pedeapsă minoră. 

 REGULA 63 – ÎNTÂRZIEREA JOCULUI.

 Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

9.4.  TRICOUL PORTARULUI 
Portarii care nu respectă prezentul regulament nu au dreptul să participe la joc. Tricourile nu trebuie să fie supradimensionate în mod 

excesiv. Nu vor fi adăugate inserții sau adăugiri la tricoul standard al Portarului, așa cum este acesta produs de producător. Modificările 

la producător nu sunt permise decât dacă sunt aprobate în prealabil de IIHF. Nu este permisă „legarea” tricoului la încheieturi, dacă 

acest lucru creează tensiune la nivelul tricoului și permite așa-numitul „efect de țesătură de chingi”. Nu sunt permise nici alte tipuri 

de legare care pot crea un „efect de țesătură de chingi”. Lungimea unui tricou este neregulamentară dacă acoperă orice zonă dintre 

picioarele portarului.

 Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul sportiv al IIHF. 

9.5.  ECHIPAMENT DE PROTECȚIE 
Echipamentul trebuie să respecte standardele de siguranță și să fie folosit doar pentru a proteja Jucătorii, nu pentru a le îmbunătăți 

capacitatea de joc sau pentru a provoca rănirea adversarului. 

Întregul echipament de protecție, cu excepția mănușilor, căștilor, protecției dentare, protecției de gât și apărătorilor de picioare 

ale Portarilor trebuie purtat sub uniformă. Echipamentul de protecție complet trebuie purtat în timpul jocului și în timpul „încălzirii 

premergătoare meciului”. 

Dacă Arbitrului central i se semnalează că un Jucător poartă, spre exemplu, o apărătoare de cot care nu este acoperită de tricou, 

Arbitrul va solicita Jucătorului să acopere apărătoarea. O a doua încălcare a regulamentului de același Jucător va conduce la aplicarea 

unei Pedepse minore. 

Ori de câte ori Arbitrul central consideră că un Jucător poartă orice echipament care nu îndeplinește cerințele regulamentului IIHF, 

acesta va solicita Jucătorului să îl schimbe sau să scoată piesa de echipament. 

Jucătorul respectiv și Echipa sa vor fi avertizați de Arbitrul central să ajusteze echipamentul în consecință. După avertisment, toți 

Jucătorii din respectiva Echipă care poartă un astfel de echipament vor fi sancționați în conformitate cu Regula 12 - Echipamentul 

neregulamentar. 

Dacă Jucătorul refuză, împotriva acestuia se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea jocului”, iar dacă revine pe gheață fără să 

fi făcut modificarea, se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită. Dacă acest lucru se produce a treia oară, împotriva Jucătorului se va 

dicta o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

9.6.  CĂȘTILE 
Toți Jucătorii vor purta o cască cu un design, dintr-un material și o construcție aprobate pentru hochei pe gheață, cu o curea de bărbie 

întotdeauna fixată corect, inclusiv în timpul „încălzirii premergătoare meciului”, participării la joc, fie pe suprafața de joc, fie pe cea 

a Băncii Jucătorilor sau a Băncii de pedeapsă. Casca trebuie atașată în așa fel încât să nu poată cădea. Dacă aceasta cade și nu a fost 

îndepărtată de un Jucător advers, înseamnă că nu a fost atașată corect.
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Un Jucător pe gheață a cărui cască cade în timpul jocului trebuie să părăsească imediat suprafața de joc. 

Un Jucător pe gheață a cărui cască cade în timpul jocului nu are permisiunea de a o recupera și a o pune înapoi pe cap – în acest scop, 

acesta trebuie să se îndrepte spre Banca Jucătorilor și să iasă de pe suprafața de joc. 

Dacă un Jucător nu respectă această regulă, se va dicta o Pedeapsă minoră fără avertisment împotriva sa. 

 Regula 12 - Echipamentul neregulamentar.

Dacă Jucătorul se întoarce la Banca Jucătorilor pentru a fi înlocuit, acesta se poate întoarce pe gheață în timpul jocului doar purtând o 

cască (cu cureaua de bărbie fixată corespunzător). 

Niciun jucător nu poate ieși de pe Banca de pedeapsă fără cască în timpul jocului (cu cureaua de bărbie fixată corespunzător). Dacă 

face acest lucru, jocul va fi oprit de îndată ce Echipa sa a obținut posesia pucului, iar împotriva Jucătorului care a comis infracțiunea se 

va dicta o Pedeapsă minoră. Dacă cureaua de bărbie a Jucătorului se desface în timpul jocului, dar casca rămâne pe cap, acesta poate 

continua să joace până la următoarea oprire a jocului sau până părăsește gheața. Unui Jucător care scoate în mod intenționat casca 

unui adversar în timpul jocului i se va aplica o PEDEAPSĂ MINORĂ pentru „Durități”. 

 Regula 51 – Durități. 

Atunci când un Portar este lovit în masca facială cu o lovitură puternică cu pucul și Arbitrul central consideră că Portarul este sau poate 

fi amețit de acel șut puternic, Arbitrul central poate opri jocul din motive de siguranță, dacă nu există nicio șansă imediată de a marca 

pentru Echipa aflată în atac. 

Dacă un Portar și-a pierdut casca și/sau masca facială și Echipa sa se află în posesia pucului, jocul va fi oprit imediat pentru a-i da 

Portarului posibilitatea de a-și lua casca și/sau masca facială. 

Dacă Echipa adversă se află în posesia pucului, jocul va fi oprit doar dacă nu există nicio șansă imediată și iminentă de a marca. Această 

oprire a jocului trebuie făcută de Arbitrul central. Dacă jocul este oprit pentru că Portarul și-a pierdut casca și/sau masca facială, 

„angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în unul dintre Punctele de Angajament din Zona finală a Echipei aflate în apărare. 

Dacă un Portar își scoate în mod deliberat casca și/sau masca facială pentru a genera o oprire a jocului, Arbitrul central va opri jocul în 

conformitate cu cele de mai sus și va aplica Portarului o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea Jocului”. 

 Regula 63 – Întârzierea jocului.

În cazul în care Portarul își scoate în mod deliberat casca și/sau masca facială atunci când un jucător al Echipei adverse se află în situație 

de „singur cu Portarul”, Arbitrul central va acorda „Lovitură de pedeapsă” Echipei care nu a comis infracțiunea. În cazul în care Portarul 

își scoate în mod deliberat casca și/sau masca facială în timpul executării unei „Lovituri de pedeapsă” sau al unei lovituri de departajare, 

Arbitrul central va acorda gol Echipei care nu a comis infracțiunea. 

9.7.  PROTECȚIA FACIALĂ 
Există trei (3) tipuri admisibile de protecție facială care pot fi atașate de partea din față a căștii Jucătorului: vizor de protecție, grilaj de 

protecție sau vizor de protecție completă a feței. 

Toți Jucătorii născuți după data de 31 decembrie 1974 trebuie să poarte cel puțin o vizieră ca protecție a feței. Viziera de protecție 

a feței trebuie să fie fixată corespunzător de cască și trebuie să asigure o protecție adecvată a ochilor și să acopere ochii și nasul în 

totalitate. Aceasta trebuie fixată de cască pe laterale astfel încât să poată fi ridicată. Un Jucător al cărui vizor sau grilaj de protecție a 

feței se fisurează sau se sparge în timpul jocului trebuie să părăsească imediat gheața. 

Jucătorii nu pot purta vizor colorat sau fumuriu. 

Echipele participante la o Competiție IIHF trebuie să se asigure că Jucătorii lor sunt echipați cu cască produsă special pentru hochei pe 

gheață și că, după caz, casca are și un vizor sau o protecție completă a feței atașată de aceasta.
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Reguli și linii de îndrumare specifice cu privire la protecțiile corespunzătoare pentru cap/față/gât/gură în Hocheiul feminin și Hocheiul 

masculin la categoriile de juniori „Under 20” și „Under 18”. 

 Regula 102 Echipament specific pentru hochei feminin și  Regula 202 – Echipament specific hocheiului masculin la juniori 

9.8.  ECHIPAMENTUL PERICULOS 
Echipamentul care nu respectă standardele IIHF și echipamentul considerat inacceptabil pentru joc va fi clasificat ca „Echipament 

periculos”. Un Jucător care folosește „Echipament periculos” va fi trimis de Arbitrul central în afara suprafeței de joc, iar Echipa sa va 

primi un avertisment de la Arbitrul central. 

După avertizarea Echipei, toți Jucătorii din respectiva Echipă care poartă un astfel de echipament vor fi sancționați. 

 Regula 12 - Echipamentul neregulamentar.

Echipamentul periculos include purtarea unui vizor într-un mod în care poate provoca rănirea unui adversar, purtarea de echipament 

neaprobat, folosirea de patine sau crose neregulamentare sau periculoase, nepurtarea echipamentului de protecție pe sub uniformă 

(cu excepția mănușilor, căștii și apărătorile portarului) și tăierea palmei la una sau ambele mănuși. 

Utilizarea de apărătoare sau protecții realizate din metal sau orice material de natură să provoace rănirea unui Jucător advers este 

interzisă. Arbitrii centrali au autoritatea de a interzice orice echipament despre care consideră că poate provoca rănirea oricărui 

participant la joc. Nerespectarea instrucțiunilor Arbitrilor centrali va conduce la aplicarea unei Pedepse minore pentru „Întârzierea 

jocului”. Un Jucător care a suferit o accidentare la față poate purta o mască sau o protecție cu un design aprobat de IIHF. 

În primă instanță, Jucătorul accidentat va avea dreptul să poarte orice dispozitiv de protecție prescris de Medicul Echipei. Dacă Echipa 

adversă obiectează cu privire la dispozitiv, aceasta poate face o sesizare la IIHF. 

În cazurile în care o crosă poate să fi fost modificată și este evident că marginile sale nu au fost teșite, Arbitrul central va considera crosa 

ca fiind echipament periculos și o va elimina din joc până când marginile pot fi teșite suficient. 

Nicio pedeapsă nu va fi dictată decât dacă Jucătorul se întoarce pe gheață cu crosa nemodificată, caz în care se va dicta o Pedeapsă 

minoră împotriva acestuia.

 REGULA 63 – ÎNTÂRZIEREA JOCULUI.

9.9.  TIBIERE 
Tibierele Jucătorilor de câmp trebuie să aibă o dimensiune care să permite introducerea acestora în jambierele standard ale Jucătorilor 

de câmp. Nu sunt permise proeminențe sau adăugiri din fabrică la tibiere. 

9.10. PATINELE 
Patinele trebuie să fie formate doar din patru părți: gheată, lamă, suport pentru lamă și șireturi. Gheata trebuie să se potrivească 

piciorului Jucătorului și să nu fie în mod neregulamentar mai lungă sau mai lată sau să aibă alte atașamente. Lama trebuie să fie netedă 

din față până în spate și fixată în suportul de lamă. Aceasta nu poate avea un „cioc” similar patinelor de patinaj artistic. 

Partea din față și partea din spate a lamei trebuie să fie acoperite în mod corespunzător de suportul lamei, astfel încât nicio parte a 

oricărui capăt să nu iasă în afară. Lama nu trebuie să treacă de nivelul degetelor sau dincolo de călcâi, ca la patinele pentru patinaj 

viteză. 

Nu este permis niciun atașament mecanic sau un alt dispozitiv care poate îmbunătăți viteza sau abilitățile unui Jucător de câmp. 

Șireturile pot avea orice culoare ne-fluorescentă și pot fi legate în orice fel, însă nu trebuie să fie atât de lungi încât să atingă gheața.
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9.11. PATINELE – PORTARUL 
Patinele Portarului trebuie să aibă o apărătoare metalică de protecție, cu o culoare ne-fluorescentă, în partea din față a fiecărei ghete. 

Lama patinei trebuie să fie plată și nu poate fi mai lungă decât gheata. Nu sunt permise lame, protuberanțe sau „trișări” adăugate la 

gheată pentru a oferi Portarului un contact suplimentar cu suprafața gheții. 

9.12. PROTECȚIA GÂTULUI 
Se recomandă ca toți Jucătorii să poarte o „Protecție de gât” certificată. Portarului i se permite să atașeze o protecție pentru gât de 

partea care acoperă bărbia a măștii faciale. Aceasta va fi realizată dintr-un material care nu cauzează răniri. 

Jucătorii care joacă în categorii de adulți, dar care au vârsta eligibilă pentru categoriile „Under 20” și „Under 18” trebuie să poarte 

echipamentul de protecție corespunzător acestor categorii U20 și U18, în conformitate cu regulile specifice. 

Reguli și linii de îndrumare specifice cu privire la protecțiile corespunzătoare pentru cap/față/gât/gură în Hocheiul feminin și Hocheiul 

masculin la categoriile de juniori „Under 20” și „Under 18”.

 Regula 102 Echipament specific pentru hochei feminin și  Regula 202 – Echipament specific hocheiului masculin la juniori 

9.13. PROTECȚIA DENTARĂ 
Se recomandă ca toți Jucătorii să poarte o „Protecție dentară”, de preferat adaptată. 

Protecția dentară este concepută pentru a proteja dinții și fălcile împotriva impactului și poate avea și rolul de reducere a riscului de 

contuzii. Se recomandă cu tărie ca jucătorii să folosească o protecție dentară adaptată. Este recomandat ca purtarea acestei protecții 

dentare să se facă într-o manieră conformă, pe toată perioada de prezență pe gheață. 

Jucătorii care joacă în categorii de adulți, dar care au vârsta eligibilă pentru categoriile „Under 20” și „Under 18” trebuie să poarte 

echipamentul de protecție corespunzător acestor categorii U20 și U18, în conformitate cu regulile specifice. 

Reguli și linii de îndrumare specifice cu privire la protecțiile corespunzătoare pentru cap/față/gât/gură în Hocheiul feminin și Hocheiul 

masculin la categoriile de juniori „Under 20” și „Under 18”.

 Regula 102 Echipament specific pentru hochei feminin și  Regula 202 – Echipament specific hocheiului masculin la juniori 

REGULA 10 – CROSELE  
10.1. CROSA JUCĂTORILOR 
Crosele vor fi realizate din lemn sau alt material aprobat de IIHF și nu trebuie să aibă nicio protuberanță. Crosele pot fi învelite cu bandă 

adezivă de orice culoare ne-fluorescentă cu scopul întăririi crosei sau al îmbunătățirii controlului asupra pucului. 

Mânerul crosei, de sus în jos, până la lamă, trebuie să fie drept. Crosa nu va avea o lungime mai mare de 1,63 m (64 in) de la cot până la 

capătul mânerului și nici o lungime mai mare de 32,0 cm (12½ in) de la cot până la vârful lamei. 

Solicitările de derogare de la lungimea standard a mânerului (exclusiv) pot fi depuse în scris și trebuie aprobate de IIHF înainte de 

utilizarea oricărei astfel de crose. Doar jucătorii cu înălțimea de 2,0 m (6 ft, 6 in) sau mai mare vor fi luați în considerare pentru acordarea 

derogării. Lungimea maximă a unei crose supusă derogării de la această regulă este de 1,65 m (65 in). 

Capătul crosei trebuie să fie acoperit de o formă de protecție. În cazul în care dopul din partea superioară a crosei (adică, din metal sau 

carbon) a fost îndepărtat sau a căzut, crosa va fi considerată echipament periculos. 

Lama crosei nu trebuie să aibă o lățime mai mare de 7,6 cm (3 in) sau mai mică de 5,0 cm (2 in) în niciun punct dintre cot și punctul care 

se află la 1,5 cm (¾ in) de mijlocul vârfului lamei. Toate marginile lamei trebuie să fie teșite.

 Regula 9.8 – Echipament periculos.
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Curbura lamei crosei trebuie restricționată astfel încât distanța unei linii perpendiculare măsurată de la o linie dreaptă trasată din orice 

punct de la cot până la capătul lamei până la punctul de curbură maximă să nu depășească 1,9 cm (3/4 in). 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

10.2. CROSA PORTARULUI 
Crosele vor fi realizate din lemn sau alt material aprobat de IIHF și nu trebuie să aibă nicio protuberanță. Crosele pot fi învelite cu bandă 

adezivă de orice culoare ne-fluorescentă cu scopul întăririi crosei sau al îmbunătățirii controlului asupra pucului. 

În cazul crosei Portarului, trebuie să existe o protuberanță din bandă albă sau alt material de protecție aprobat de IIHF. Această 

protuberanță nu trebuie să aibă o grosime mai mică de 1,3 cm (½ in) în partea superioară a mânerului. 

Nerespectarea acestei prevederi a regulamentului va conduce la evaluarea crosei Portarului ca improprie pentru joc. Crosa Portarului 

trebuie schimbată fără aplicarea unei Pedepse minore. 

Mânerul crosei, de sus în jos, până la lamă, trebuie să fie drept. 

Lama crosei Portarului nu trebuie să depășească 9,0 cm (3½ in) în lățime în niciun punct, exceptând la cot, unde nu trebuie să depășească 

11,5 cm (4½ in) în lățime; la fel, nici crosa Portarului nu trebuie să depășească 39,5 cm (15½ in) în lungime de la cot până la capătul 

lamei. Curbura lamei crosei trebuie restricționată astfel încât distanța unei linii perpendiculare măsurată de la o linie dreaptă trasată 

din orice punct de la cot până la capătul lamei până la punctul de curbură maximă să nu depășească 1,5 cm. Porțiunea lărgită a crosei 

Portarului care se extinde până la mâner, de la lamă, nu trebuie să se extindă mai mult de 71 cm (30 in) de la cot și să nu depășească 

9,0 cm (3½ in) în lățime. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

10.3. CROSĂ RUPTĂ – JUCĂTOR 
O „crosă ruptă” este una care, în opinia Arbitrului central, este improprie jocului normal. 

Un Jucător fără crosă poate participa în continuare la joc. Un Jucător a cărui crosă este „ruptă” poate participa la joc, cu condiția să 

arunce „crosa ruptă”. Pentru o încălcare a acestei reguli se va dicta o Pedeapsă minoră. 

Un Jucător care și-a „pierdut” sau și-a „rupt crosa” poate primi o crosă înlocuitoare de pe Banca Jucătorilor, de la un Coechipier de pe 

gheață sau își poate ridica propria crosă neruptă sau pe cea a unui Coechipier aflată pe gheață. 

Un Jucător va fi sancționat dacă aruncă sau glisează o crosă către un Coechipier (Jucător de câmp) pe gheață sau dacă ridică și joacă 

cu o crosă a adversarului. 

Un Jucător nu poate participa la joc folosind o crosă de Portar. Pentru o încălcare a acestei reguli se va dicta o Pedeapsă minoră. 

Un Jucător care folosește o crosă aruncată pe gheață de pe Banca Jucătorilor sau de pe Banca de pedeapsă nu va primi o pedeapsă. Cu 

toate acestea, împotriva Echipei care a comis infracțiunea de aruncare a crosei se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă. 

10.4. CROSĂ RUPTĂ/CROSĂ ABANDONATĂ – PORTAR 
Un Portar poate continua să joace cu o „crosă ruptă” până la o oprire a jocului sau până când acestuia i se înmânează în mod regulamentar 

o crosă de către un Coechipier.
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Înapoierea unei „crose abandonate, intacte”: 

O crosă abandonată, intactă, aruncată accidental de Portar poate fi transmisă din mână în mână către Portar sau poate fi mutată, împinsă 

sau glisată spre Portar de către un Coechipier aflat în apropierea Portarului pe gheață atâta timp cât crosa mutata nu interferează cu 

jocul și nu cauzează distragerea de la joc sau a Jucătorilor adverși. Dacă un Jucător obstrucționează jocul sau distrage atenția unui 

Jucător advers prin mișcarea unei crose pierdute, se va dicta o Pedeapsă minoră sau o „Lovitură de pedeapsă”. 

 Regula 53 – Aruncarea echipamentului.

Înlocuirea unei „crose rupte”: 

O crosă înlocuitoare pentru o „crosă ruptă” nu poate fi aruncată unui Portar pe suprafața gheții. Crosa trebuie să fie trecută din mână în 

mână către Portar de către un Coechipier aflat pe gheață. Acest lucru se aplică și situațiilor în care Portarul și-a „pierdut sau abandonat” 

crosa și un Coechipier încearcă să i-o înapoieze. Pentru o încălcare a acestei reguli, Jucătorul care a comis infracțiunea va primi o 

pedeapsă minoră pentru „aruncarea crosei”. 

 Regula 53 – Aruncarea echipamentului.

Portarului nu i se va aplica o pedeapsă pentru primirea crosei. 

Un Portar a cărui crosă este „ruptă sau neregulamentară” nu poate merge la Banca Jucătorilor pentru o crosă înlocuitoare, ci trebuie să 

primească crosa de la un Coechipier în conformitate cu descrierea de mai sus. 

Un Portar poate participa la joc folosind crosa unui Jucător de câmp până când intră în mod regulamentar în posesia unui crose de 

Portar înlocuitoare. Pentru o încălcare a acestei reguli, împotriva Portarului se va dicta o Pedeapsă minoră. 

10.5. MĂSURAREA CROSEI 
Nu există o limită cu privire la numărul de solicitări de măsurare a crosei pe care o Echipă le poate face într-un joc, însă numărul de 

măsurători solicitate de o Echipă în timpul oricărei întreruperi a jocului este limita la una. 

În cazul în care Căpitanul sau Căpitanul supleant al unei Echipe face o reclamație oficială împotriva dimensiunilor crosei unui adversar, 

respectivul adversar trebuie să fie pe gheață în momentul în care solicitarea este adresată Arbitrului central. Trebuie să se specifice ce 

parte a crosei se dorește a fi măsurată. 

Odată ce solicitarea a fost făcută și atâta timp cât Oficialii de pe gheață mențin contactul vizual cu crosa, aceasta poate fi măsurată. 

Acest lucru înseamnă că dacă Jucătorul a cărui crosă urmează să fie măsurată iese de pe gheață pe Banca Jucătorilor, crosa acestuia 

poate fi totuși măsurată, cu condiția ca solicitarea să fi fost primită înainte ca acesta să părăsească suprafața gheții și crosa să rămână 

în câmpul vizual al cel puțin unuia dintre Oficialii de pe gheață. 

Arbitrul central va duce crosa la Banca de pedeapsă unde se vor efectua imediat măsurătorile necesare. Jucătorii ambelor Echipe se vor 

retrage la propriile Bănci ale Jucătorilor. Pentru a măsura curbura lamei crosei, Arbitrul central trebuie să traseze o linie imaginară de-a 

lungul exteriorului mânerului până la partea inferioară a lamei și apoi de-a lungul părții inferioare a lamei - aceasta va determina locația 

cotului. Folosind un instrument de măsurare aprobat de IIHF, Arbitrul central va fixa dispozitivul la cotul crosei și va măsura curbura 

lamei de la cot până la orice punct de-a lungul părții inferioare a lamei. Pentru a măsura orice altă dimensiune a crosei, Arbitrul central 

trebuie să utilizeze o ruletă. 

Rezultatul va fi raportat Cronometrorului pedepselor, care îl va înscrie în Fișa pedepselor. Arbitrul central va transmite rezultatul 

măsurării Căpitanului sau Căpitanului supleant al Echipei a cărei crosă a fost măsurată. 

Un Jucător a cărui crosă a fost măsurată și cu privire la care s-a constatat că nu este conformă cu regulamentul va primi o Pedeapsă 

minoră și crosa va fi înapoiată la Banca Jucătorilor de către Arbitrul central. În cazul în care reclamația nu este fondată, se va dicta o 

Pedeapsă minoră de bancă împotriva Echipei reclamante.



SEC
ȚIU

N
EA

     03     EC
H

IPA
M

EN
TU

L

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 03 52

ECHIPAMENTUL

Un Jucător care participă la joc (adică blochează sau împiedică mișcarea unui adversar sau joacă pucul) în timp ce are în mâini două 

crose (inclusiv în timpul în care ia o crosă înlocuitoare pentru Portarul său) va fi penalizat cu o Pedeapsă minoră în conformitate cu 

prezenta regulă. 

Este permisă o solicitare de măsurare a crosei în timpul regulamentar de joc, inclusiv după marcarea unui gol. Totuși, un gol nu poate 

fi anulat ca urmare a măsurătorii. 

O solicitare de măsurare a unei crose nu este permisă în urma unui gol marcat în Prelungiri (inclusiv un gol marcat dintr-o „Lovitură 

de pedeapsă” acordată în Prelungiri). Măsurătorile crosei înainte sau în timpul loviturilor de departajare sunt permise sub rezerva 

instrucțiunilor stipulate în

 Regula 71. – Schimbarea prematură.

Orice Jucător care își rupe în mod deliberat crosa sau care refuză să predea crosa pentru măsurare la solicitarea Arbitrului central va 

primi o Pedeapsă minoră, plus o Pedeapsă de zece minute (10) pentru rea conduită. 

10.6. MĂSURAREA CROSEI – ÎNAINTE DE „LOVITURA DE PEDEAPSĂ”
O solicitare de măsurare a crosei poate fi făcută înainte de o „Lovitură de pedeapsă”, respectând următoarele instrucțiuni: 

Dacă crosa este „regulamentară”, Echipa reclamantă primește o Pedeapsă minoră de bancă și un jucător ia loc imediat pe Banca de 

pedeapsă. 

Indiferent de rezultatul „Loviturii de pedeapsă”, Pedeapsa minoră de bancă este aplicată și executată. 

Dacă crosa este „neregulamentară”, Jucătorului i se va aplica Pedeapsă minoră și trebuie să se îndrepte imediat spre Banca de pedeapsă 

pentru a executa pedeapsa. Un alt jucător trebuie să execute „Lovitura de pedeapsă”. În cazul în care Jucătorul refuză să predea crosa 

pentru măsurare, „Lovitura de pedeapsă” nu va fi permisă, iar împotriva Jucătorului se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită. 

10.7. MĂSURAREA CROSEI – ÎNAINTE DE EXECUTAREA UNEI „LOVITURI DE DEPARTAJARE” 
Această regulă nu se aplică în Campionatele IIHF. 

REGULA 11 ECHIPAMENTUL PORTARILOR  
11.1. ECHIPAMENTUL PORTARILOR 
Cu excepția patinelor și a crosei, întregul echipament purtat de Portar trebuie să fie realizat doar în scop de protecție și nu trebuie să 

poarte niciun obiect de îmbrăcăminte sau să folosească niciun dispozitiv care să îi ofere ajutor nejustificat în apărarea porții. Măsurători 

realizate de reprezentanții IIHF. 

IIHF este autorizată în mod specific să realizeze o verificare a echipamentului fiecărei Echipe (inclusiv a croselor Portarilor) pentru a 

asigura respectarea regulamentului. Aceștia vor raporta constatările Autorităților competente pentru luarea măsurilor disciplinare care 

se impun. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.2. PROTECȚIILE PICIOARELOR 
Nu este permisă o bucată de material care acoperă spațiul dintre gheață și partea inferioară a apărătoarelor Portarului în fața patinelor. 

Design-uri de tip graffitti, modelele, elemente grafice, desene sau sloganuri care pot fi abuzive sau obscene sau pot face referire la o 

anumită cultură, rasă sau religie nu sunt permise. Apărătorile pot avea orice culori ne-fluorescente. Nu sunt permise atașamente, cum 

ar fi folii de plastic pe niciuna din părțile apărătoarelor. Protecțiile picioarelor purtate de Portar nu trebuie să depășească 28 cm (11 in) 

în lățime atunci când se află pe piciorul Jucătorului.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 
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11.3. APĂRĂTOARELE PENTRU PIEPT ȘI BRAȚE 
Protecțiile pentru piept și brațe purtate de fiecare Portar trebuie să fie proporționale, din punct de vedere anatomic, și să aibă 

dimensiunea specifică, în funcție de caracteristicile fizice individuale ale Portarului respectiv. 

Pe marginile frontale sau laterale ale protecției pentru piept, în interiorul sau exteriorul brațelor sau de-a lungul umerilor nu sunt 

permise muchii proeminente. Suprapunerea Straturile la marginea laterală a bustului este permisă pentru a asigura protecția coastelor; 

cu toate acestea, grosimea respectivă nu trebuie să depășească grosimea blocurilor de pe partea din față a pieptului și, de asemenea, 

protecția flancului trebuie să se înfășoare în jurul conturului trunchiului Jucătorului. Dacă, în momentul în care Portarul adoptă poziția 

normală de ghemuire, protecția pentru umăr sau capătul protecției pentru umăr este împins deasupra conturului umărului, apărătoare 

pentru piept va fi considerată neregulamentară. 

Orice protecție pentru piept și brațe considerată a fi prea mare pentru un Portar, ca urmare a unor măsurători realizate de reprezentanții 

IIHF, va fi considerată echipament neregulamentar pentru Portarul respectiv, indiferent dacă s-ar fi încadrat sau nu în limitele maxime 

anterioare ale echipamentului. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.4. PANTALONII 
Pantalonii purtați de fiecare Portar trebuie să fie proporționali, din punct de vedere anatomic, și să aibă dimensiunea specifică, în 

funcție de caracteristicile fizice individuale ale Portarului respectiv. 

Pe piciorul pantalonului sau talie nu se permite aplicarea niciunei apărători de protecție interioare sau exterioare (adică fără muchii, 

pe interior sau pe dinafară). 

Dacă un Portar își poartă apărătorile de picioare desfăcute, permițându-i astfel să închidă spațiul dintre picioare deasupra apărătorilor 

atunci când se ghemuiește, apărătorile vor fi considerate neregulamentare. Protecțiile pentru coapse din interiorul pantalonilor trebuie 

să urmeze conturul piciorului. Nu sunt permise apărători plate pentru coapse. 

Orice pantalon considerat de reprezentanții IIHF neconform cu această regulă va fi considerat echipament neregulamentar pentru 

Portarul respectiv, indiferent dacă s-ar fi încadrat sau nu în limitele maxime anterioare ale echipamentului. 

Orice solicitare de modificare trebuie depusă cu o cerere către IIHF înainte de a se realiza orice modificări sau adăugiri. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.5. GENUNCHIERE 
Genunchierele trebuie prinse cu benzi și să se potrivească sub apărătoarea pentru coapse a pantalonilor. Limbile atașase la interiorul 

apărătoarelor Portarului, deasupra genunchiului, care nu sunt purtate sub apărătoarea pentru coapse a pantalonilor, nu sunt permise. 

Genunchierele sunt apărătoarele care separă partea interioară a genunchiului de gheață. 

Genunchierele trebuie purtate cu benzile strânse astfel încât să nu ascundă nicio porțiune a zonei dintre picioare sau „a cincea 

gaură”. Apărătoarea dintre genunchiera elastică și canalul interior al genunchiului nu este afectată de acest standard de măsurare. 

Protuberanțele mediane (cusături cu margini ridicate) nu sunt permise. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.6. MĂNUȘA DE PRINDERE 
Este permis un perimetru maxim de 114,3 cm (45 in). Perimetrul mănușii este lungimea conturului mănușii. 

Manșeta de încheietură va avea o lățime de 10,2 cm (4"). Manșeta mănușii este considerată parte a mănușii care protejează încheietura 

mâinii din punctul în care articulația degetului mare se întâlnește cu încheietura mâinii. Orice protecție care unește/apropie manșeta 

de mănușă va fi considerată mai degrabă parte a mănușii decât a manșetei.
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Manșeta de încheietură va avea o lungime maximă de 20,3 cm (8") (inclusiv legăturile). Toate măsurătorile urmează conturul manșetei. 

Distanța de la tocul mănușii de-a lungul buzunarului și urmând conturului interior al suprafeței de prindere până la vârful suprafeței 

de prindere „T” nu trebuie să depășească 45,7 cm (18 in). Tocul este considerat punctul în care linia dreaptă verticală de la manșetă 

întâlnește mănușa.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.7. MĂNUȘA DE BLOCARE
Mânușa de blocare trebuie să aibă o formă rectangulară. 

Limba care protejează degetul mare și încheietura trebuie să fie fixată de dispozitivul de blocare și să urmeze conturul degetului mare 

și al încheieturii. 

Pe nicio parte a mânușii de blocaj nu sunt permise muchii proeminente. 

Căptușeala de protecție atașată la partea din spate sau care face parte din mănușa de blocare a Portarului nu trebuie să depășească 

20,3 cm (8 in) în lățime și 38,1 cm (15 in) în lungime în niciun punct (inclusiv legăturile). Toate măsurătorile urmează conturul părții din 

spate a mănușii. 

Această protecție pentru degetul mare nu trebuie să depășească 17,8 cm (7 in) în lungimea extremă atunci când este măsurată din 

partea superioară a suprafeței de blocare. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.8. MĂȘTILE FACIALE 
Portarii trebuie să poarte masca facială pe toată durata jocului. Portarii vor purta măști de protecție cu un design aprobat de IIHF. O 

mască facială considerată purtată doar pentru a mări zona de oprire va fi considerată neregulamentară. 

Masca facială trebuie fabricată în așa fel încât pucul să nu pătrundă printre deschizăturile acesteia. Portarilor li se permite să poarte 

mască facială de o culoare și un model diferite de cele ale Coechipierilor. Portarul de rezervă nu are obligația să poarte casca și masca 

facială atunci când traversează gheața pentru a reveni la Banca Jucătorilor după pauză. 

Reguli și linii de îndrumare specifice cu privire la protecțiile corespunzătoare pentru cap/față în Hocheiul feminin și Hocheiul masculin 

la categoriile de juniori „Under 20” și „Under 18”. 

 Regula 102 –  Echipament specific hocheiului feminin și  Regula 202 – Echipament specific hocheiului masculin la juniori 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

11.9. INSPECȚIILE IIHF 
Portarilor nu le este permisă participarea la joc cu un echipament care nu respectă prezentul regulament. Inspecțiile realizate de IIHF 

pot avea loc în orice moment, înainte, în timpul sau după orice joc. 

Reprezentanții IIHF pot obține echipamente de la oricare sau toți Portarii participanți. Acest echipament poate fi îndepărtat într-un loc 

sigur pentru măsurare. 

Analizele vor fi înregistrate într-un jurnal și un acord de fair-play va fi semnat de către Portarii și Responsabilii de echipamente ai Echipei. 

Echipamentele neregulamentare și neconforme trebuie corectate înainte de a participa la un joc sau de a fi utilizate în continuare. 

Dacă se constată alte nereguli în timpul controalelor de monitorizare, acestea vor fi semnalate Autorităților competente. 

Refuzul de a transmite echipamentul pentru măsurarea acestuia de către IIHF va conduce la aplicarea acelorași sancțiuni ca cele impuse 

unui Portar cu echipament neregulamentar. 
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REGULA 12 ECHIPAMENTUL NEREGULAMENTAR  
12.1. ECHIPAMENTUL NEREGULAMENTAR 
Întregul echipament de protecție, cu excepția mănușilor, căștilor, protecției dentare, protecției de gât și apărătorilor de picioare ale 

Portarilor trebuie purtat sub uniformă. Încălcarea acestei reguli, după emiterea de către Arbitrul central a unui avertisment, va fi 

sancționată cu o Pedeapsă minoră. 

Jucătorilor care încalcă această regulă nu li se va permite să participe la joc până când respectivul echipament nu este corectat sau 

îndepărtat. Dacă Jucătorul refuză, împotriva acestuia se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea jocului”, iar dacă revine pe 

gheață fără să fi făcut modificarea, se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită. Dacă acest lucru se produce a treia oară, împotriva 

Jucătorului se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită de joc.

 Regula 63 – Întârzierea jocului.

12.2. MĂNUȘILE 
O mănușă din care a fost îndepărtată sau tăiată total sau parțial palma pentru a permite utilizarea mâinii goale va fi considerată 

echipament neregulamentar, iar dacă un Jucător poartă o astfel de mănușă în timpul jocului, se va dicta o Pedeapsă minoră împotriva 

acestuia. 

În cazul în care se face o reclamație în temeiul acestei reguli, iar o astfel de reclamație nu este fondată, se va dicta o Pedeapsă minoră 

împotriva Echipei reclamante pentru Întârzierea jocului. 

12.3. COTIERELE 
Toate cotierele care nu au un exterior moale de protecție care să acopere cauciucul buretat sau materiale similare cu o grosime de cel 

puțin 1,3 cm (½ in) vor fi considerate echipamente periculoase. 

12.4. FAIR PLAY 
Prezentele reglementări privind echipamentele (Secțiunea 3) sunt elaborate în spiritul „Fair Play-ului”. Dacă, în orice moment, IIHF 

consideră că acest spirit este tratat abuziv, echipamentul neconform va fi considerat neeligibil pentru joc până la momentul la care, în 

urma unei audieri, pronunță o hotărâre cu privire la eligibilitatea acestuia. 

12.5. INSPECȚIILE IIHF 
Inspecțiile realizate de IIHF pot avea loc în orice moment, înainte, în timpul sau după orice joc. 

Reprezentanții IIHF pot obține echipamente de la oricare sau toți Jucătorii Echipelor participante. Echipamentele reclamate și 

neregulamentare trebuie corectate înainte de a participa la un joc. Dacă se constată alte nereguli în timpul controalelor de monitorizare, 

acestea vor fi semnalate Autorităților competente. 

Refuzul de a transmite echipamentul pentru măsurarea acestuia de către IIHF va conduce la aplicarea acelorași sancțiuni ca cele impuse 

unui Jucător cu echipament neregulamentar. 

REGULA 13 PUCUL  
13.1. DIMENSIUNI 
Pucul trebuie să fie realizat din cauciuc vulcanizat sau alt material aprobat, cu grosimea de 2,5 cm (1 in) și diametrul de 7,6 cm (3 in) și 

să cântărească între 156 g și 170 g (5 ½ și 6 oz). Toate pucurile utilizate în competiție trebuie să aprobate de IIHF. 

O siglă, marca comercială și publicitatea tipărită pe puc nu trebuie să depășească în diametru 4,5 cm (1¾ in) din suprafața fiecărei fețe 

a pucului sau 35% din suprafața fiecărei fețe a pucului. Imprimarea se poate face pe ambele fețe ale pucului. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice.
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13.2. STOCUL 
Comitetul de organizare sau Echipa gazdă va fi responsabilă pentru asigurarea unei cantități corespunzătoare de pucuri oficiale care 

vor fi păstrate în stare înghețată. Acest stoc de pucuri trebuie păstrat la Banca de pedeapsă, sub supravegherea unuia dintre Oficialii 

din afara gheții sau a unui responsabil special desemnat. Reglementări privind pucul înghețat:

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

13.3. PUCUL NEREGULAMENTAR 
Dacă în orice moment în timp ce jocul este în desfășurare, un puc, altul decât cel aflat în mod regulamentar în joc, apare pe suprafața 

de joc, jocul nu va fi oprit, ci va continua cu pucul regulamentar până la finalizarea acțiunii prin schimbarea posesiei asupra pucului. 

REGULA 14 AJUSTAREA ÎMBRĂCĂMINTEI SAU A ECHIPAMENTULUI  
14.1. AJUSTAREA ÎMBRĂCĂMINTEI SAU A ECHIPAMENTULUI 
Jocul nu va fi nici oprit și nici întârziat din cauza unor ajustări ale îmbrăcămintei, echipamentului, patinelor sau croselor. 

Responsabilitatea întreținerii îmbrăcămintei și echipamentului în condiții adecvate revine Jucătorului. 

Dacă sunt necesare ajustări, Jucătorul va părăsi gheața și jocul va continua cu un înlocuitor. 

Nu este permisă nicio întârziere pentru repararea sau ajustarea echipamentului Portarului. 

În cazul în care sunt necesare ajustări, Portarul va părăsi gheața și locul său va fi luat imediat de Portarul înlocuitor.
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REGULA 15 DICTAREA PEDEPSELOR  
15.1. DICTAREA UNEI PEDEPSE 
În cazul în care o încălcare a regulamentului care ar impune o Pedeapsă minoră, minoră de bancă, majoră, pentru rea conduită, pentru 

rea conduită de joc sau o Pedeapsă de meci este comisă de un Jucător sau Personal al Echipei care se află în posesia pucului, Arbitrul 

central va fluiera imediat și va sancționa Jucătorul sau Echipa care a comis infracțiunea. 

În cazul în care o încălcare a regulamentului care ar impune o Pedeapsă minoră, minoră de bancă, majoră, pentru rea conduită, pentru 

rea conduită de joc sau o Pedeapsa de meci este comisă de un Jucător sau Personal al Echipei care nu se află în posesia pucului, Arbitrul 

central va ridica brațul pentru a semnaliza întârzierea anunțării unei pedepse. Atunci când Echipa care urmează să fie sancționată 

câștigă controlul pucului, Arbitrii centrali vor fluiera pentru a opri jocul și a aplica pedeapsa Jucătorului sau Echipei care a comis 

infracțiunea. 

Atunci când un Jucător, Manager de echipă, Antrenor sau membru al Personalului nejucător al Echipei este eliminat din joc pentru o 

încălcare a regulamentului jocului, persoana respectivă trebuie să elibereze zona Băncii Jucătorilor și nu are în niciun fel dreptul să mai 

participe în continuare la joc. Aici sunt incluse și îndrumarea Echipei din zona spectatorilor sau prin comunicații radio. Orice încălcări 

vor fi semnalate Autorităților competente. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 1.

15.2. DICTAREA UNEI PEDEPSE MINORE - GOL MARCAT 
Dacă pedeapsa care urmează să fie aplicată este o Pedeapsă minoră și un gol este marcat în timpul jocului de partea care nu a comis 

infracțiunea, Pedeapsa minoră nu va fi aplicată, însă Pedepsele majore și cele de meci vor fi aplicate în mod obișnuit, indiferent dacă 

un gol este sau nu marcat. 

În cazul în care trebuie dictate două (2) sau mai multe Pedepse minore și un gol este marcat în timpul jocului de către partea care nu 

a comis infracțiunea, Căpitanul Echipei care a comis infracțiunea va indica Arbitrului central ce Pedeapsă minoră sau Pedepse minore 

vor fi aplicate și ce Pedeapsă minoră va fi anulată ca urmare a marcării golului. 

15.3. DICTAREA UNEI DUBLE PEDEPSE MINORE – GOL MARCAT 
Atunci când pedeapsa care urmează să fie impusă se aplică în conformitate cu Regula 47 pentru „,Lovire cu capul”, Regula 58 „Lovire 

cu mânerul crosei”, Regula 60 „Joc cu crosa ridicată” sau Regula 62 „Împungere cu crosa” și se înscrie un gol, Jucătorului care a comis 

infracțiunea i se vor acorda două (2) minute din pedeapsa corespunzătoare. Aceasta va fi anunțată ca o Pedeapsă minoră dublă pentru 

faultul respectiv și Jucătorul va executa doar două (2) minute. 

15.4. DICTAREA UNEI PEDEPSE – ECHIPA AFLATĂ ÎN INFERIORITATE NUMERICĂ – GOL MARCAT 
Atunci când o Echipă este „în inferioritate numerică” din cauza uneia sau mai multor Pedepse minore sau minore de bancă, iar Arbitrul 

central semnalizează o Pedeapsă minoră suplimentară sau pedepse împotriva echipei „în inferioritate numerică” și un gol este marcat 

de partea care nu a comis infracțiunea înainte ca Arbitrul să fluiere, golul va fi validat. 

Pedeapsa sau pedepsele semnalizate vor fi aplicate și prima dintre Pedepsele minore deja executate va înceta automat în conformitate 

cu Regula 16 – Penalități minore. Penalitățile majore și de meci vor fi aplicate în mod obișnuit, indiferent dacă un gol este sau nu marcat. 

Dacă o Pedeapsă minoră sau minoră de bancă este semnalizată împotriva unei echipe deja „în inferioritate numerică” din cauza unei 

Pedepse majore (sau de meci), dar înainte ca jocul să poată fi oprit pentru a aplica Pedeapsa minoră sau minoră de bancă și echipa care 

nu a comis infracțiunea marchează un gol, Pedeapsa minoră sau minoră de bancă semnalizată nu se va mai pune în aplicare ca urmare 

a marcării golului. 

Dacă o pedeapsă este anunțată împotriva unei Echipe care se află deja în „inferioritate numerică” ca urmare a uneia sau mai multor 

Pedepse minore sau de bancă, iar pedeapsa anunțată va conduce la acordarea unei „Lovituri de pedeapsă”, însă, înainte ca Arbitrul 

central să poată opri jocul pentru a acorda „Lovitura de pedeapsă”, Echipa care nu a comis infracțiunea marchează un gol, atunci 

pedeapsa anunțată (care ar fi rezultat într-o Lovitură de pedeapsă”) va fi aplicată ca Pedeapsă minoră (Dublă, Majoră sau de Meci) și 

prima dintre Pedepsele minore care se execută deja va înceta automat:

 Regula 16 – Pedepse minore.
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15.5. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
Dacă Jucătorii sunt sancționați cu o oprire a jocului, astfel încât să rezulte una sau mai multe pedepse pe tabelă în dreptul aceleiași 

Echipei, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în unul dintre cele două Puncte de Angajament din Zona Finală a Echipei care 

a comis infracțiunea. Există doar trei (3) excepții de la aplicarea acestei reguli: 

(I)  situația în care o pedeapsă este aplicată după marcarea unui gol – „angajamentul” se va efectua la Centrul terenului;

(II)  situația în care o pedeapsă este aplicată la finalul (sau începutul) unei reprize – „angajamentul” se va efectua la Centrul 

terenului;

(III)  situația în care Echipa aflată în apărare este sancționată, iar Jucătorii aflați în atac intră în Zona de atac dincolo de limita 

exterioară a Cercului de Angajament din Zona finală  – „angajamentul” se va efectua din Zona neutră. 

 Regula 76 – Locurile de Angajament.

REGULA 16 – PEDEPSE MINORE  
16.1. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Pentru o Pedeapsă minoră, orice Jucător, altul decât un Portar, va fi exclus de pe gheață timp de două (2) minute, timp în care nu va fi 

permisă înlocuirea acestuia. 

16.2. INFERIORITATE NUMERICĂ 
„Inferioritate numerică” înseamnă că Echipa se află sub puterea numerică a adversarului său pe gheață la momentul la care este marcat 

golul. Pedeapsa minoră sau minoră de bancă care încetează automat este cea cu cel mai puțin timp de executat pe tabelă. Astfel, 

Pedepsele minore concomitente aplicate ambelor Echipe nu dau naștere la o situație de „inferioritate numerică” pentru nicio parte – a 

se vedea Regula 19 – Penalități concomitente. 

Dacă, în timp ce o echipă este „în inferioritate numerică” ca urmare a uneia sau mai multor Pedepse minore sau minore de bancă, 

Echipa adversă înscrie un gol, prima dintre aceste pedepse va înceta automat. 

Această regulă se aplică și atunci când un gol este acordat. Această regulă nu se aplică atunci când un gol este marcat dintr-o „Lovitura 

de pedeapsă” (adică, Jucătorii Echipei care a comis infracțiunea nu sunt eliberați la marcarea unui gol dintr-o „Lovitura de pedeapsă”). 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 

(I)  Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

(II)  Echipa împotriva căreia s-a marcat execută o Pedeapsă minoră pe tabelă?

Dacă ambele criterii sunt îndeplinite, Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp rămas de executat pe tabelă va înceta, cu excepția cazului 

în care sunt executate „Pedepse concomitente”. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 14.

Nicio pedeapsă nu va expira atunci când un gol este marcat împotriva unei Echipe dintr-o „Lovitura de pedeapsă”. În cazul în care 

Pedepsele minore pentru doi Jucători ai aceleiași Echipe încetează în același timp, Căpitanul respectivei echipe va indica Arbitrului 

central care dintre acești Jucători va reveni primul pe gheață, iar Arbitrul central va instrui Cronometrorul pedepselor în consecință. 
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16.3. INFRACȚIUNI 
Pentru o listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei Pedepse minore – a se vedea regulile specifice pentru descrieri 

complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 2.

REGULA 17 PEDEPSE MINORE DE BANCĂ  
17.1. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
O Pedeapsă minoră de bancă implică eliminarea de pe gheață a unui Jucător al Echipei împotriva căreia se decide o Pedeapsă pentru 

o perioadă de două (2) minute. 

Orice Jucător, cu excepția unui Portar al Echipei, poate fi desemnat să execute pedeapsa de către Antrenor, prin intermediul Căpitanului 

jucător, iar acest Jucător își va ocupa locul imediat pe Banca de pedeapsă și va executa pedeapsa ca și când ar fi fost o Pedeapsă minoră 

aplicată lui. 

17.2. INFERIORITATE NUMERICĂ
Explicație pentru „inferioritatea numerică” 

 Regula 16.2 – Inferioritatea numerică.

17.3. INFRACȚIUNI 
Pentru o listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei Pedepse minore de bancă – a se vedea regulile specifice pentru 

descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 3.

REGULA 18 PEDEPSE MINORE DUBLE  
18.1. PEDEAPSĂ MINORĂ DUBLĂ 
Pentru o Pedeapsă minoră dublă, orice Jucător, altul decât un Portar, va fi exclus de pe gheață timp de patru (4) minute, timp în care 

nu va fi permisă înlocuirea acestuia. 

18.2. INFERIORITATE NUMERICĂ 
Dacă Arbitrul central a semnalizat o Pedeapsă minoră dublă și Echipa care nu a comis infracțiunea înscrie în timpul întârzierii, una (1) 

dintre Penalitățile minore va fi anulată, iar Jucătorul sancționat va executat celelalte două (2) minute ale Pedepsei minore duble. 

Pedeapsa va fi anunțată ca o Pedeapsă minoră dublă, însă pe tabela pedepselor vor fi afișate doar două (2) minute. 

Explicație pentru „inferioritatea numerică”: 

 Regula 16.2 – Inferioritatea numerică.

18.3. INFRACȚIUNI 
Pentru o listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei Pedepse minore duble – a se vedea regulile specifice pentru descrieri 

complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 4.

18.4.  ANALIZA VIDEO PE GHEAȚĂ A PEDEPSELOR MINORE PENTRU JOC CU CROSA RIDICATĂ 
Arbitrii centrali vor analiza toate situațiile de joc care au ca rezultat dictarea unei Pedepse minore duble pentru „Joc cu crosa ridicată” 

în scopul confirmării (sau modificării) deciziei luate inițial pe gheață. 

Aceste analize vor fi realizate exclusiv de către Arbitrii centrali pe gheață, în consultare cu alți Oficiali de pe gheață, după caz, utilizând 

tehnologia (spre exemplu, o tabletă portabilă sau un televizor sau un monitor de calculator) specificată și asigurată în conformitate cu

 Regula 38.5 – Procesul de Analiză video.
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Comunicarea dintre Echipa de analiză video și Oficialii de pe gheață se limitează la contactul dintre Consultantul de analiză video 

respectiv și Arbitrul central pentru a se asigura că Arbitrul central poate viziona oricare și toate imaginile pe care le solicită, precum și 

reluări din unghiuri corespunzătoare pentru a putea analiza corectitudinea pedepsei acordate. 

Nu trebuie să existe niciun contact sau consultare, cu excepția celor între Oficialii de pe gheață și Echipa de analiză video. 

Arbitrul central va avea doar următoarele opțiuni după analiza video a propriei decizii: 

(I)  confirmarea deciziei inițiale de a aplica o Pedeapsă minoră dublă; sau

(II)  reducerea Pedepsei minore duble decise inițial la o Pedeapsă mai mică pentru aceeași infracțiune.

Această regulă se aplică doar în anumite Campionate ale IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa V – Cerințe tehnice.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

REGULA 19 PEDEPSE CONCOMITENTE  
19.1. PEDEPSE MINORE CONCOMITENTE 
Atunci când unor Jucători ai ambelor Echipe li se aplică „Pedepse minore concomitente” sau „Pedepse minore concomitente cu durată 

egală”, Jucătorii sancționați își vor ocupa toate locurile pe Băncile de pedeapsă și acești Jucători sancționați nu vor părăsi Banca de 

pedeapsă până la prima oprire a jocului după expirarea pedepselor respective. Când sunt implicați Portarii. 

 Regula 27.1 – Pedepsele Portarului.

Înlocuirea imediată va avea loc în cazul unui „Număr egal de Pedepse minore” sau a unor „Pedepse minore concomitente de durată 

egală” aplicate fiecărei Echipei sancționate, iar pedepsele Jucătorilor cu privire la care au fost realizate înlocuiri nu vor fi luate în 

considerare în scopul regulii privind „Pedeapsa întârziată” – a se vedea Regula 26 – Pedepse întârziate. Această regulă se aplică doar 

atunci când cel puțin o Echipă execută deja o pedeapsă de timp pe Banca de pedeapsă care face ca Echipa respectivă să se afle „în 

inferioritate numerică”. 

În cazul în care o Pedeapsă minoră este aplicată câte unui (1) Jucător al fiecărei Echipe la aceeași oprire a jocului, aceste pedepse vor 

fi executate fără înlocuire, cu condiția să nu existe alte pedepse în derulare și afișate pe tabelă. Prin urmare, ambele Echipe vor juca cu 

patru (4) Jucători de câmp împotriva a patru (4) Jucători de câmp pe durata Pedepselor minore. 

În cazul în care unul (1) sau ambii Jucători (sau orice alt Jucător) suportă și o Pedeapsă pentru rea conduită, în plus față de o (1) 

Pedeapsa minoră, se va aplica această regulă, iar Echipele vor juca în continuare cu patru (4) Jucători de câmp împotriva a patru (4) 

Jucători de câmp. Jucătorul care suportă Pedeapsa pentru rea conduită ar trebui să execute toate cele douăsprezece (12) minute – 

Pedeapsă minoră plus Pedeapsa pentru rea conduită – iar Echipa sa va trebui să așeze un Jucător suplimentar pe Banca de pedeapsă 

pentru a executa Pedeapsa minoră, care să poată reveni pe gheață la expirarea Pedepsei minore. 

Atunci când mai multe pedepse sunt aplicate ambelor Echipe, „Numărul egal de Pedepse minore și majore” va fi eliminat folosind 

regula „Pedeapsă concomitentă” și orice diferență de pedeapsă de timp va fi executată în mod normal și va fi afișată pe tabelă în 

consecință – a se vedea Regula 19.5 – Aplicarea Regulii privind Pedepsele concomitente.



SEC
ȚIU

N
EA

     04     TIPU
RI D

E PED
EPSE

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 04 62

TIPURI DE PEDEPSE

Dacă nu există diferențe în pedepsele de timp, toți Jucătorii vor executa timpul de pedeapsă alocat lor, însă nu vor fi eliberați până la 

prima oprire a jocului după expirarea pedepselor respective. În cazul „Pedepselor concomitente” care continuă în sau sunt aplicate în 

Prelungiri. 

 Regula 84 – Operațiuni în Prelungiri.

Rezumat „Pedepse concomitente” – a se vedea regulile specifice pentru descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelele 17 și 18. 

19.2. PEDEPSE MAJORE CONCOMITENTE 
Atunci când unor Jucători ai ambelor Echipe li se aplică „Pedepse majore concomitente” sau „Pedepse concomitente cu durată egală”, 

inclusiv o Pedeapsă majoră și/sau de meci, Jucătorii sancționați își vor ocupa toate locurile pe Băncile de pedeapsă și acești Jucători 

sancționați nu vor părăsi Băncile de pedeapsă până la prima oprire a jocului după expirarea pedepselor respective. 

Înlocuirile imediate vor avea loc în cazul unui „Număr egal de Pedepse majore” sau a unor „Pedepse concomitente de durată egală”, 

inclusiv o Pedeapsă majoră aplicată fiecărei Echipei sancționate, iar pedepsele Jucătorilor cu privire la care au fost realizate înlocuiri nu 

vor fi luate în considerare în scopul regulii privind „Pedeapsa întârziată”. 

 Regula 26 – Pedepse întârziate.

În astfel de situații, dacă unul sau ambii Jucători au primit și o Pedeapsă pentru rea conduită de joc în plus față de Pedepsele majore, 

nu sunt necesari înlocuitori care să ocupe locul acestora pe Banca de pedeapsă. 

19.3. PEDEPSE DE MECI CONCOMITENTE 
Atunci când „Pedepse de meci concomitente” sau „Pedepse concomitente cu durată egală”, inclusiv o Pedeapsă majoră și/sau de meci 

sunt aplicate Jucătorilor ambelor Echipe, Jucătorii cu Pedepse de meci vor fi îndepărtați imediat din joc. Jucătorii sancționați rămași nu 

vor părăsi Banca de pedeapsă până la prima oprire a jocului după expirarea pedepselor respective pe care le execută. 

Înlocuirile imediate vor avea loc în cazul unui „Număr egal de Pedepse majore și/sau Pedepse de meci” sau a unor „Pedepse concomitente 

de durată egală”, inclusiv o Pedeapsă majoră sau de meci aplicată fiecărei Echipei sancționate, iar pedepsele Jucătorilor cu privire la 

care au fost realizate înlocuiri nu vor fi luate în considerare în scopul regulii privind „Pedeapsa întârziată”. 

 Regula 26 – Pedepse întârziate.

19.4. ULTIMELE CINCI MINUTE ȘI PRELUNGIRILE 
În ultimele cinci (5) minute ale timpului regulamentar sau în orice moment al Prelungirilor, când o Pedeapsă minoră (sau Pedeapsă 

minoră dublă) este aplicată unui Jucător al Echipei A, iar o Pedeapsă majoră (sau de meci) este aplicată unui Jucător al Echipei B la 

aceeași oprire a jocului, diferența de trei (3) minute (sau de un (1) minut) va fi executată imediat ca Pedeapsă majoră. 

Acest lucru se aplică și atunci când „Pedepsele concomitente” sunt anulate, derogând de la exemplele menționate anterior. Echipa 

trebuie să așeze imediat Jucătorul sancționat sau Jucătorul înlocuitor pe Banca de pedeapsă. 

Diferența va fi înregistrat pe tabela de pedepse ca o pedeapsă de trei (3) minute sau de un (1) minut (după caz) și va fi executată 

în același mod ca o Pedeapsă majoră. Această regulă se va aplica indiferent de efectivul prezent pe gheață al celor două Echipe la 

momentul aplicării pedepselor descrise mai sus.
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19.5. APLICAREA REGULII PRIVIND PEDEPSELE CONCOMITENTE 
Dacă mai multe penalizări sunt dictate împotriva ambelor Echipe la aceeași oprire a jocului, următoarele reguli vor fi utilizate de Arbitrii 

centrali pentru a stabili efectivele prezente pe gheață pentru ambele Echipe: 

(I)  Anularea a cât mai multor Pedepse majore și/sau de meci cu putință;

(II)  Anularea a cât mai multe Pedepse minore, minore de bancă și/sau minore duble cu putință.

Rezumat „Pedepse concomitente” – a se vedea regulile specifice pentru descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 15.

REGULA 20 – PEDEPSE MAJORE  
20.1. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
O Pedeapsă majoră va fi dictată împotriva oricărui Jucător care comite un fault fizic și care pune în pericol prin joc imprudent Jucătorul 

faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin dictarea unei Pedepse minore sau minore 

duble. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul de 

violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

Pentru prima (1-a) Pedeapsă majoră din orice joc, Jucătorul sancționat, cu excepția Portarului, va fi exclus de pe gheață timp de cinci 

(5) minute, timp în care nu va fi permisă înlocuirea acestuia. 

Când un Jucător primește o Pedeapsă majoră și o Pedeapsă minoră în același timp, Pedeapsa majoră va fi executată prima de Jucătorul 

sancționat (sau de înlocuitorul Portarului), exceptând situația în care, în conformitate cu  Regula 19.2 - Pedepse majore concomitente 

sunt în vigoare, caz în care Pedeapsa minoră va fi înregistrată și executată prima. 

20.2. INFERIORITATE NUMERICĂ 
Deși o Pedeapsă majoră aduce o Echipă „în inferioritate numerică”, Jucătorul sancționat care execută Pedeapsa majoră nu părăsește 

Banca de pedeapsă atunci când Echipa adversă înscrie un gol. Jucătorul trebuie să aștepte expirarea întregii Pedepse majore înainte să 

i se permită să părăsească Banca de pedeapsă. 

20.3. SCHIMBAREA 
Dacă unui jucător i s-a aplicat o Pedeapsă majoră și a fost eliminat din joc sau este accidentat, Echipa care a comis infracțiunea trebuie 

să așeze imediat un înlocuitor pe Banca de pedeapsă. Acesta poate apoi să iasă în mod regulamentar de pe Banca de pedeapsă odată 

ce Pedeapsa majoră a expirat. Dacă unui jucător i s-au aplicat Pedepse minore în plus față de Pedeapsă majoră, care trebuie executate 

pe tabelă, Echipa care a comis infracțiunea trebuie să așeze imediat un înlocuitor pe Banca de pedeapsă. 

20.4. SANCȚIUNEA AUTOMATĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O „Pedeapsă automată pentru Rea conduită de joc” va fi aplicată oricărui Jucător căruia i s-a aplicat o a doua Pedeapsă majoră sau o a 

doua Pedeapsă pentru rea conduită în același joc. „O sancțiune automată pentru Rea conduită de joc” va fi aplicată și ori de câte ori unui 

Jucător i se s-a aplicat o Pedeapsă majoră pentru oricare dintre infracțiunile enumerate în Tabelele de referință. 

Dacă se aplică o „Pedeapsă automată pentru Rea conduită de joc automată”, Jucătorul va fi exclus de pe gheață pentru a echilibra jocul, 

însă unui înlocuitor îi va fi permis să înlocuiască Jucătorul suspendat după ce au trecut cinci (5) minute. Rezumat pentru „Pedepse 

automate pentru Rea conduită de joc” – a se vedea regulile specifice pentru descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 6.
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20.5. INFRACȚIUNI 
Consultați Tabelele de referință – Tabelul 5 – Rezumat Pedepse majore, pentru o listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei 

Pedepse majore – a se vedea regulile specifice pentru descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelele 5, 6 și 7. 

20.6. ANALIZA VIDEO PE GHEAȚĂ A PEDEPSELOR MAJORE 
Arbitrii centrali vor analiza toate situațiile de joc care au ca rezultat aplicarea unei Pedepse Majore (alta decât o Pedeapsă majoră 

pentru Bătaie) în scopul confirmării (sau modificării) deciziei luate inițial pe gheață. 

Aceste analize vor fi realizate exclusiv de către Arbitrii centrali pe gheață, în consultare cu alți Oficiali de pe gheață, după caz, utilizând 

tehnologia (spre exemplu, o tabletă portabilă sau un televizor sau un monitor de calculator) specificată și asigurată în conformitate cu: 

 Regula 38.5 – Procesul de Analiză video.

Comunicarea dintre Echipa de analiză video și Oficialii de pe gheață se limitează la contactul dintre Consultantul de analiză video 

respectiv și Arbitrul central pentru a se asigura că Arbitrul central poate viziona oricare și toate imaginile pe care le solicită, precum și 

reluări din unghiuri corespunzătoare pentru a putea analiza corectitudinea pedepsei acordate. 

Nu trebuie să existe niciun contact sau consultare, cu excepția celor între Oficialii de pe gheață și Echipa de analiză video. 

Arbitrul central va avea doar următoarele opțiuni după analiza video a propriei decizii: 

(I)  confirmarea deciziei inițiale de a aplica o Pedeapsă majoră; sau

(II)  reducerea Pedepsei majore decise inițial la o pedeapsă mai puțin aspră pentru aceeași infracțiune.

Notă: Această regulă se aplică doar în anumite Campionate ale IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa V – Cerințe tehnice.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

20.7. RAPOARTE 
Arbitrul central este obligat să raporteze toate pedepsele majore și circumstanțele aferente acestora către Autoritățile adecvate 

imediat după meciul în care au fost dictate. 

REGULA 21 – PEDEPSE DE MECI  
21.1. PEDEAPSĂ DE MECI 
O Pedeapsă de meci va fi aplicată oricărui Jucător care comite un fault fizic și care pune în pericol cu imprudența sa Jucătorul faultat 

într-un mod care, la discreția Oficialului, nu ar fi sancționat suficient:

(I)  prin aplicarea unei Pedepse majore; sau 

(II)  prin aplicarea unei Pedepse minore sau minore duble, în cazul în care faultul fizic fluierat nu prevede opțiunea de a aplica 

o Pedeapsă majoră. 

O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul de violență 

și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

O accidentare sau încercarea de a răni în mod deliberat adversarul nu conduce automat la aplicarea unei Pedepse de meci, însă poate 

fi folosită ca indicator pentru a stabili dacă gravitatea pericolului și a imprudenței este suficient de mare pentru a impune o Pedeapsă 

de meci. Infracțiunile fizice, astfel cum sunt prezentate în prezentul regulament, pot impune excepții sau criterii suplimentare. 
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O Pedeapsă de meci implică suspendarea unui jucător pentru a echilibra jocul, iar Jucătorului sancționat i se va solicita să plece imediat 

la Vestiare. 

21.2. INFERIORITATE NUMERICĂ 
Unui Jucător înlocuitor îi este permis să înlocuiască Jucătorul sancționat după trecerea unei perioade de (5) minute de joc. Pedeapsa de 

meci, plus orice pedepse suplimentare, vor fi executate de un Jucător (cu excepția unui Portar) care va fi desemnat de către Antrenorul 

Echipei care a comis infracțiunea, prin intermediul Căpitanului jucător, și va lua loc imediat pe Banca de pedeapsă. 

Pentru toate Pedepsele de meci, indiferent de momentul în care au fost aplicate sau de sancțiunile suplimentare stabilite, Jucătorului 

care a comis infracțiunea i se va înregistra un total de douăzeci și cinci (25) de minute de pedeapsă. 

În plus față de Pedeapsa de meci, Jucătorul va fi suspendat automat din competiție până când Autoritățile competente se pronunță 

asupra incidentului. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

21.3. MĂSURI DISCIPLINARE 
Un Jucător, Antrenor sau alt Personal nejucător al Echipei care suferă o Pedeapsă de meci va fi raportat Autorităților competente, care 

vor avea deplina autoritate de a impune Măsuri disciplinare suplimentare persoanei sancționate. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

21.4. INFRACȚIUNI 
O listă a infracțiunilor care pot conduce la (fără însă a se limita la) aplicarea unei Pedepse de meci. A se vedea regulile specifice pentru 

descrieri complete. 

 Consultați Tabelele de referință – Tabelul 5 – Rezumat Pedepse majore

21.5. ANALIZA VIDEO PE GHEAȚĂ A PEDEPSELOR DE MECI 
Arbitrii centrali vor analiza toate situațiile de joc care au ca rezultat dictarea unei Pedepse de meci (alta decât o Pedeapsă de meci 

pentru Bătaie) în scopul confirmării (sau modificării) deciziei luate inițial pe gheață. 

Aceste analize vor fi realizate exclusiv de către Arbitrii centrali pe gheață, în consultare cu alți Oficiali de pe gheață, după caz, utilizând 

tehnologia (spre exemplu, o tabletă portabilă sau un televizor sau un monitor de calculator) specificată și asigurată în conformitate cu 

 Regula 38.5 – Procesul de Analiză video.

Comunicarea dintre Echipa de analiză video și Oficialii de pe gheață se limitează la contactul dintre Consultantul de analiză video 

respectiv și Arbitrul central pentru a se asigura că Arbitrul central poate viziona oricare și toate imaginile pe care le solicită, precum și 

reluări din unghiuri corespunzătoare pentru a putea analiza corectitudinea pedepsei acordate. 

Nu trebuie să existe niciun contact sau consultare, cu excepția celor între Oficialii de pe gheață și Echipa de analiză video. Arbitrul 

central va avea numai următoarele opțiuni după analiza video a propriei decizii:

(I)  confirmarea deciziei inițiale de a aplica o Pedeapsă de meci; sau 

(II)  reducerea Pedepsei de meci decise inițial la o pedeapsă mai puțin aspră pentru aceeași infracțiune. 

Această regulă se aplică doar în anumite Campionate ale IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa V – Cerințe tehnice.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.
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REGULA 22 PEDEPSE PENTRU REA CONDUITĂ 
22.1.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
În cazul unor Pedepse pentru rea conduită aplicate oricăror Jucători, cu excepția Portarului, Jucătorii vor fi excluși de pe gheață pentru 

o perioadă de zece (10) minute fiecare. Unui Jucător înlocuitor i se permite să înlocuiască imediat un Jucător care execută o Pedeapsă 

pentru rea conduită. Un Jucător a cărui Pedeapsă pentru rea conduită a expirat va rămâne pe Banca de pedeapsă până la următoarea 

oprire a jocului. „O sancțiune automată de Rea conduită de joc” va fi aplicată oricărui Jucător căruia i s-a aplicat o a doua (a 2-a) 

Pedeapsă pentru rea conduită în același joc. 

22.2.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
În cazul în care un Portar de pe gheață este penalizat cu o Pedeapsă pentru rea conduită, această pedeapsă va fi executată de un alt 

membru al Echipei sale care se afla pe gheață când a fost comisă infracțiunea. Acest Jucător de câmp urmează să fie desemnat de 

Antrenorul Echipei care a comis infracțiunea, prin intermediul Căpitanului. 

22.3. INFERIORITATE NUMERICĂ 
Un Jucător care primește o Pedeapsă pentru rea conduită nu își va aduce Echipa „în inferioritate numerică” decât dacă primește și o 

Pedeapsă minoră, majoră sau de meci în plus față de Pedeapsa pentru rea conduită. 

Când un Jucător primește o Pedeapsă minoră și o Pedeapsă pentru rea conduită în același timp, Echipa sancționată va plasa imediat un 

Jucător înlocuitor pe Banca de pedeapsă care va executa Pedeapsa minoră fără schimbare. 

În cazul în care Echipa adversă înscrie un gol în timpul Pedepsei minore, Pedeapsa minoră va înceta (cu excepția cazului în care se 

aplică  Regula 15.4 – Echipa în inferioritate numerică – se aplică Gol marcat) și pedeapsa pentru Rea conduită împotriva Jucătorului 

sancționat inițial va începe să se aplice imediat. 

Dacă un Jucător primește o Pedeapsă majoră și o Pedeapsă pentru rea conduită în același timp, Echipa sancționată va așeza un Jucător 

înlocuitor pe Banca de pedeapsă înainte ca Pedeapsa majoră să expire și niciunui înlocuitor al Jucătorului sancționat nu i se va permite 

să intre în joc, altfel decât de pe Banca de pedeapsă. 

22.4. RAPORTARE 
Toate pedepsele pentru Rea conduită aplicate în cazul „Abuzurilor împotriva Oficialilor” trebuie raportate în detaliu Autorităților 

competente. 

22.5. INFRACȚIUNI 
O listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei Pedepse pentru rea conduită. A se vedea regulile specifice pentru descrieri 

complete. 

 Consultați Tabelele de referință – Tabelul 9 – Rezumat Pedepse pentru rea conduită

REGULA 23 PEDEPSE PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC  
23.1.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc implică suspendarea unui Jucător pentru a echilibra jocul, însă unui înlocuitor i se permite să 

ia locul Jucătorului eliminat. În contul Jucătorului sancționat cu o Pedeapsă pentru rea conduită de joc se vor înregistra (20) de minute 

de pedeapsă. 
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23.2. MĂSURI DISCIPLINARE 
Un Jucător, Antrenor sau alt Personal nejucător al Echipei care suferă o Pedeapsă pentru rea conduită de joc va fi raportat Autorităților 

competente, care vor avea deplina autoritate de a impune Măsuri disciplinare suplimentare persoanei sancționate. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

23.3. MĂSURI DISCIPLINARE – CATEGORIA GENERALĂ
Procesul este prezentat în Codul disciplinar al IIHF.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

23.4. MĂSURI DISCIPLINARE – CATEGORIA ABUZURILOR ÎMPOTRIVA OFICIALILOR
Procesul este prezentat în Codul disciplinar al IIHF.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF

23.5. MĂSURI DISCIPLINARE – CATEGORIA INFRACȚIUNILOR CU CROSA
Procesul este prezentat în Codul disciplinar al IIHF.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF

23.6. MĂSURI DISCIPLINARE – CATEGORIA INFRACȚIUNILOR FIZICE
Procesul este prezentat în Codul disciplinar al IIHF.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

23.7. SANCȚIUNEA AUTOMATĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC
Pentru explicație  Regula 20.4 – Pedepse automate pentru Rea conduită de joc.

23.8. ALTE INFRACȚIUNI – CARE POT CONDUCE LA SANCȚIUNI PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC
O listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei Pedepse pentru Rea conduită de joc. A se vedea regulile specifice pentru 

descrieri complete. În plus, următoarea listă de infracțiuni poate conduce, de asemenea, la aplicarea unei Pedepse pentru rea conduită 

de joc: 

(I)  obstrucționarea sau lovirea unui spectator. 

(II)  ironii sau insulte cu caracter rasial sau remarci cu conotație sexuală 

(III)  scuiparea sau mânjirea cu sânge a unui adversar sau spectator 

(IV)  mușcarea unui adversar sau spectator 

Orice Jucător sau Personal nejucător al Echipei care obstrucționează fizic spectatorii, se implică într-o altercație cu un spectator sau 

aruncă cu orice obiect într-un spectator, va suporta automat o Pedeapsă pentru rea conduită de joc, iar Arbitrul central va raporta toate 

aceste infracțiuni Autorităților competente, care vor avea autoritatea deplină de a aplica o pedeapsă suplimentară pe care o consideră 

potrivită. Pentru o listă a infracțiunilor care pot conduce la dictarea unei Pedepse pentru rea conduită de joc – a se vedea regulile 

specifice pentru descrieri complete.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 10.
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REGULA 24 - LOVITURA DE PEDEAPSĂ  
24.1. LOVITURA DE PEDEAPSĂ 
O „Lovitura de pedeapsă” urmărește să restabilească o oportunitate de a marca un gol care a fost pierdută ca urmare a unui fault comis 

de Echipa care a comis infracțiunea, pe baza parametrilor stabiliți în prezentul regulament. 

24.2. PROCEDURA 
Arbitrul central va anunța motivul „Loviturii de pedeapsă” decise și va cere anunțarea Jucătorului selectat de Echipa îndreptățită să 

execute „Lovitura de pedeapsă” prin Sistemul de sonorizare. 

Arbitrul central va plasa apoi pucul în Punctul de Angajament din centru, iar Jucătorul care execută „Lovitura de pedeapsă”, la fluierul 

Arbitrului central, va juca pucul din acea poziție și va încerca să înscrie împotriva Portarului. 

Pucul trebuie ținut în mișcare către Linia Porții adversarului. Odată cu șutarea pucul, lovitura va fi considerată finalizată. Niciun gol 

nu poate fi marcat ca urmare a unui ricoșeu (excepție făcând ricoșeul din Stâlpul Porții sau din transversală în Portar și apoi direct în 

poartă), iar în momentul în care pucul depășește Linia Porții sau se oprește complet, „Lovitura de pedeapsă” va fi considerată finalizată. 

„Mișcarea similară celor din lacrosse” prin care pucul este ridicat pe lama crosei și „aruncat” în plasă este permisă, cu condiția ca pucul 

să nu fie ridicat deasupra înălțimii umerilor în niciun moment, iar atunci când este eliberat, să nu fie plasat mai sus de bara transversală. 

 Regula 80.1 – Lovirea Pucului cu crosa ridicată.

Mișcarea de tip „lovitură din întoarce (spin-o-rama)” în care jucătorul realizează un viraj de 360° pe măsură ce se apropie de poartă, nu 

va fi permisă.În cazul în care un Jucător efectuează o astfel de mișcare în timpul „Loviturii de pedeapsă”, lovitura va fi oprită de Arbitrul 

central și nu se va valida niciun gol. Doar un Jucător desemnat ca Portar sau ca Portar de rezervă poate apăra o „Lovitura de pedeapsă”. 

Portarul trebuie să rămână în suprafața sa până când Jucătorul care execută o „Lovitura de pedeapsă” atinge pucul. 

Dacă, la momentul acordării unei „Lovituri de pedeapsă”, Portarul Echipei sancționate a fost scos de pe gheață pentru a înlocui un alt 

jucător, Portarului i se va permite să revină pe gheață înainte ca „Lovitura de pedeapsă” să fie executată. 

Echipa împotriva căreia a fost acordată „Lovitura de pedeapsă” își poate înlocui Portarul pentru a apăra lovitura, însă Portarul înlocuitor 

este obligat să rămână în joc până la următoarea oprire a jocului. 

În timpul executării „Loviturii de pedeapsă”, Jucătorii ambelor echipe se vor retrage pe părțile laterale ale Patinoarului, în fața propriei 

Bănci a Jucătorilor. 

24.3. JUCĂTORUL DESEMNAT 
În toate situațiile în care s-a acordat o „Lovitură de pedeapsă”, „Lovitura de pedeapsă” va fi executată de un Jucător selectat de 

Antrenorul sau Căpitanul Echipei care nu a comis infracțiunea, din rândul Jucătorilor nesancționați din Echipă. O astfel de selecție 

trebuie comunicată Arbitrului central și nu poate fi modificată. 

24.4. NEREGULI ÎN TIMPUL „LOVITURII DE PEDEAPSĂ” 
În cazul în care Portarul își părăsește Spațiul de protecție înainte ca Jucătorul să execute „Lovitura de pedeapsă”, să atingă pucul sau să 

comită orice neregulă, Arbitrul central va permite executarea „Loviturii de pedeapsă”. 

Dacă „Lovitura de pedeapsă” este ratată, Arbitrul central va permite ca „Lovitura de pedeapsă” să fie repetată. Când o infracțiune care 

impune dictarea unei Pedepse minore este comisă de către Portar în timpul „Loviturii de pedeapsă” provocând ratarea acesteia, nu se 

aplică nicio pedeapsă, însă Arbitrul central va permite ca „Lovitura de pedeapsă” să fie repetată.
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În cazul în care un Portar comite o a doua (a 2-a) abatere și „Lovitura de pedeapsă” este ratată, împotriva acestuia se va dicta o Pedeapsă 

pentru rea conduită, iar Arbitrul central va permite ca „Lovitura de pedeapsă” să fie repetată încă o dată. 

O a treia (a 3-a) astfel de abatere va avea ca rezultat dictarea unei Pedepse pentru rea conduită de joc împotriva Portarului și acordarea 

unui gol. În cazul în care Portarul a comis o infracțiune căreia i se aplică o Pedeapsă majoră sau de meci care cauzează ratarea loviturii, 

Arbitrul central va permite repetarea „Loviturii de pedeapsă”, iar pedepsele corespunzătoare vor fi aplicate Portarului. 

Portarul poate încerca să oprească „Lovitura de pedeapsă” în orice mod, cu excepția aruncării crosei sau a oricărui obiect sau prin 

dislocarea intenționată a Porții, caz în care se va acorda un gol. 

În timpul „Loviturii de pedeapsă”, în cazul în care Portarul, în încercarea de a apăra, dislocă accidental Poarta, Arbitrul central va lua una 

dintre următoarele decizii: 

(I) Acordă un gol în cazul în care consideră că Jucătorul ar fi marcat în zona ocupată în mod normal de plasă dacă nu ar fi fost 

dislocată

(II) Permite repetarea „Loviturii de pedeapsă” dacă nu se marchează sau dacă nu s-a putut stabili dacă pucul ar fi intrat în zona 

ocupată în mod normal de plasă. 

(III)  În cazul în care poarta se deplasează după ce pucul a trecut de Linia Porții, punând astfel capăt „Loviturii de pedeapsă”, 

deciziile de mai sus nu se aplică, iar „Lovitura de pedeapsă” este finalizată. 

În cazul în care, în timp executării unei „Lovituri de pedeapsă”, un Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei adverse 

obstrucționează sau distrage atenția Jucătorului care execută „Lovitura de pedeapsă” și, din cauza unei astfel de intervenții, „Lovitura 

de pedeapsă” este ratată, o a doua (a 2-a) încercare va fi permisă. 

Arbitrul central va impune o Pedeapsă minoră de bancă Echipei care a comis infracțiunea, iar dacă un Jucător de pe Bancă este 

responsabil, va fi aplicată o Pedeapsă pentru rea conduită împotriva Jucătorului responsabil. 

În cazul în care un Antrenor sau un membru al Personalului nejucător al Echipei se face vinovat de o astfel de faptă, o Pedeapsă pentru 

rea conduită de joc va fi aplicată persoanei responsabile și incidentul va fi raportat Autorităților competente pentru eventuale măsuri 

disciplinare suplimentare. 

În cazul în care, în timpul în care se execută o „Lovitură de pedeapsă”, orice Jucător, Portar, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei 

care execută Lovitura de pedeapsă obstrucționează sau distrage atenția Portarului care apără „Lovitura de pedeapsă” și, din cauza unei 

astfel de intervenții, lovitura este reușită, Arbitrul central nu va valida golul și va dicta o Pedeapsă minoră de bancă împotriva Echipei 

care a comis infracțiunea. 

În cazul în care, în timpul „Loviturii de pedeapsă”, un spectator aruncă orice obiect pe gheață care, la aprecierea Arbitrului central, 

obstrucționează Jucătorul care execută „Lovitura de pedeapsă” sau Portarul care apără „Lovitura de pedeapsă”, acesta va permite 

repetarea „Loviturii de pedeapsă”. Pentru incidente care implică folosirea crosei, consultați: 

 Regula 10.5 Măsurarea crosei și  Regula 10.6. - Măsurarea crosei – Înainte de „Lovitura de pedeapsă” 

24.5. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
Dacă un gol este marcat dintr-o „Lovitură de pedeapsă”, pucul va fi așezat pentru Angajament la Centrul suprafeței de joc. Dacă nu este 

marcat un gol, pucul va fi așezat pentru angajament fie la unul dintre capetele Punctelor de Angajament din zona în care s-a executat 

„Lovitura de pedeapsă”, cu excepția situației în care o altă regulă impune ca locul de angajament să fie alta, cum ar fi atunci când 

„înaintașii” intră în zona de dincolo de marginea exterioară a Cercului de Angajament din Zona finală sau când Echipa aflată în atac a 

fost sancționată în aceeași fază. 

 Regula 76.2 – Locurile de Angajament.
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24.6. REZULTATE 
În cazul în care un gol este marcat dintr-o „Lovitură de pedeapsă”, nu se aplică nicio pedeapsă suplimentară Jucătorului sau Portarului 

care a comis infracțiunea decât dacă infracțiunea pentru care a fost acordată „Lovitura de pedeapsă” impune o Pedeapsă majoră, de 

meci sau pentru rea conduită, caz în care se va aplica pedeapsa corespunzătoare. 

În cazul în care infracțiunea pentru care a fost acordată „Lovitura de pedeapsă” ar impune în mod normal o Pedeapsă minoră, atunci 

indiferent de rezultatul „Loviturii de pedeapsă”, nu se va mai aplica nicio Pedeapsă minoră. 

În cazul în care infracțiunea pentru care a fost acordată „Lovitura de pedeapsă” impunea o Pedeapsă minoră dublă sau în cazul în care 

Echipei care a comis-o i se aplică o Pedeapsă minoră suplimentară în aceeași fază, prima Pedeapsă minoră nu se va aplică de vreme ce 

„Lovitura de pedeapsă” a fost acordată pentru a restabili șansa pierdută de a marca. 

A doua Pedeapsă minoră va fi aplicată și executată indiferent dacă „Lovitura de pedeapsă” are sau nu ca rezultat un gol. Aceasta va 

fi anunțată ca o Pedeapsă minoră dublă pentru faultul respectiv și Jucătorul va executa doar două (2) minute. Nicio pedeapsă nu va 

expira atunci când un gol este marcat împotriva unei Echipe dintr-o „Lovitura de pedeapsă”. 

În cazul în care sunt acordate două (2) „Lovituri de pedeapsă” aceleiași Echipe la momentul opririi jocului (pentru două (2) faulturi 

separate asupra a doi (2) Jucători diferiți), se poate marca sau acorda doar un (1) singur gol la o singură oprire a jocului. 

În cazul în care prima „Lovitură de pedeapsă” rezultă într-un gol a doua „Lovitură de pedeapsă” nu va mai fi executată, însă pedeapsa 

corespunzătoare va fi aplicată și executată pentru infracțiunea comisă. 

24.7. CRONOMETRAREA 
În cazul în care faultul care a generat „Lovitura de pedeapsă” se produce în timpul efectiv de joc, „Lovitura de pedeapsă” va fi acordată și 

executată imediat, în modul obișnuit, în ciuda oricărei întârzieri ocazionate de amânarea dictării sale de către Arbitrul central pentru a 

permite jocului să continue până când echipa aflată în atac pierde posesia pucului în fața echipei care se află în apărare, amânare care 

ar conduce la expirarea timpului regulamentar de joc în orice repriză. 

Timpul necesar pentru executarea unei „Lovituri de pedeapsă” nu va fi inclus în timpul regulamentar de joc obișnuit sau în Prelungiri. 

24.8. INFRACȚIUNI 
Există patru (4) condiții specifice care trebuie îndeplinite pentru ca Arbitrul central să acorde o „lovitură de pedeapsă” pentru faultarea 

unui Jucător din spate. Acestea sunt: 

(I)  Infracțiunea trebuie să fi avut loc în Zona neutră sau Zona de atac (adică după Linia albastră a purtătorului pucului);

(II)  Infracțiunea trebuie să fi fost „comisă din spate” (cu excepția unui fault comis din față de către Portar într-o situație de singur 

cu Portarul); 

(III) Jucătorului aflat în „posesie și control” (sau, în opinia Arbitrului central, care „în mod clar ar fi obținut posesia și controlul” 

pucului) trebuie să i se fi „refuzat o șansă rezonabilă de a înscrie”. Faptul că jucătorul a ratat nu elimină automat acest mod 

de joc din criteriile de analiză a „Loviturii de pedeapsă”). Dacă faultul a fost „comis din spate” și li s-a „refuzat o oportunitate 

mai rezonabilă de a marca” din cauza faultului, atunci „Lovitura de pedeapsă” trebuie acordată; 

(IV) Jucătorul aflat în „posesie și control” sau, în opinia Arbitrului central, care „în mod clar ar fi obținut posesia și controlul” 

pucului trebuie să nu fi avut niciun Jucător advers între el și Portar.

Pentru o listă a infracțiunilor care pot conduce la acordarea unei „Lovituri de pedeapsă” – a se vedea regulile specifice pentru descrieri 

complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 11.
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REGULA 25 GOLURI ACORDATE  
25.1. GOL ACORDAT 
Un gol va fi acordat Echipei aflate în atac atunci când Echipa aflată în apărare a scos Portarul de pe gheață și un Jucător aflat în atac are 

„posesia și controlul pucului” (sau „ar fi câștigat posesia și controlul”) în Zona neutră sau în Zona de atac fără a avea un Jucător aflat în 

apărare între el și poarta adversă și este „împiedicat să înscrie” ca urmare a unei infracțiuni comise de Echipa aflată în apărare – când 

Portarul este scos de pe gheață. 

 Regula 25.3 – Infracțiuni

25.2. INFRACȚIUNI – CÂND PORTARUL SE AFLĂ PE GHEAȚĂ 
Un gol va fi acordat atunci când un Jucător aflat în atac, care are o „șansă iminentă de a înscrie”, este „împiedicat să înscrie” pentru că 

Jucătorul aflat în apărare sau Portarul deplasează Stâlpul Porții fie „în mod deliberat, fie în mod accidental” și se consideră că pucul ar fi 

intrat în Poartă prin spațiul obișnuit dintre Stâlpii Porții. 

 Regula 63.7 – Gol acordat.

25.3. INFRACȚIUNI – CÂND PORTARUL ESTE SCOS DE PE GHEAȚĂ 
Atunci când Portarul a fost îndepărtat de pe gheață pentru a introduce un Atacant suplimentar în locul lui, pentru o listă a infracțiunilor 

care pot conduce la acordarea unui gol – a se vedea regulile specifice pentru descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 12.

25.4. INFRACȚIUNI – ÎN TIMPUL EXECUTĂRII UNEI „LOVITURI DE PEDEAPSĂ” 
Un gol va fi acordat atunci când un Portar încearcă să oprească o „Lovitură de pedeapsă” aruncând crosa sau orice alt obiect în Jucătorul 

care execută „Lovitura de pedeapsă” sau dislocă poarta (fie în mod deliberat, fie în mod accidental) sau își scoate masca pentru a forța 

o întrerupere. 

 Regula 63.7 – Gol acordat.

REGULA 26 PEDEPSE ÎNTÂRZIATE  
26.1. PEDEAPSĂ ÎNTÂRZIATĂ 
Dacă un al treilea (al 3-lea) Jucător al oricărei Echipe este penalizat în timp ce doi (2) Jucători ai aceleiași Echipe execută pedepse, 

timpul de pedeapsă al celui de-al treilea (al 3-lea) Jucător nu va începe decât după ce pedeapsa unuia (1) dintre cei doi (2) Jucători deja 

sancționați expiră. Al treilea (al 3-lea) Jucător sancționat trebuie să meargă imediat la Banca de pedeapsă. Acesta poate fi înlocuit pe 

gheață pentru a menține „efectivul pe gheață” al Echipei sale la cel puțin trei (3) Jucători de câmp. 

În cazul în care pedepsele a doi (2) Jucători ai aceleiași Echipe expiră în același timp, Căpitanul respectivei Echipe va indica Arbitrului 

central care dintre acești Jucători va reveni primul pe gheață, iar Arbitrul central va instrui Cronometrorul pedepselor în consecință 

(acest lucru se realizează pentru a grăbi eliberarea unui Jucător de pe Banca de pedeapsă atunci când Echipa adversă marchează în 

„Superioritate numerică”. 

26.2. EXPIRAREA PEDEPSEI 
Atunci când o Echipă are trei (3) Jucători care execută pedepse în același timp și, din cauza regulii privind Pedeapsa întârziată, un 

înlocuitor al celui de-al treilea (al 3-lea) Jucător sancționat se află pe gheață, niciunul dintre cei trei (3) Jucători sancționați de pe Banca 

de pedeapsă nu se poate întoarce pe gheață înainte de oprirea jocului.
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Când jocul a fost oprit, Jucătorul a cărui pedeapsă a expirat complet poate reveni pe gheață. În timpul jocului, Cronometrorul 

pedepselor va permite Jucătorilor sancționați să revină pe gheață, în ordinea expirării pedepselor lor, însă doar atunci când Echipa 

sancționată are dreptul să aibă mai mult de patru (4) Jucători pe gheață. În caz contrar, acești Jucători trebuie să aștepte până la prima 

oprire a jocului după expirarea pedepselor lor pentru a fi eliberați de pe Banca de pedeapsă. 

26.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ ȘI MINORĂ 
Atunci când o Pedeapsă majoră și o Pedeapsă minoră sunt aplicate în același timp unor Jucători diferiți ai aceleiași Echipe, Cronometrorul 

pedepselor va înregistra Pedeapsa minoră ca fiind prima pedeapsă. 

REGULA 27 PEDEPSELE ÎMPOTRIVA PORTARULUI  
27.1. PEDEAPSĂ MINORĂ ÎMPOTRIVA PORTARULUI 
Un Portar nu poate fi trimis pe Banca de pedeapsă pentru o infracțiune care atrage o Pedeapsă minoră, ci, Pedeapsa minoră va fi 

executată de un alt membru al Echipei sale care se afla pe gheață când a fost comisă infracțiunea. Acest jucător urmează să fie desemnat 

de Antrenorul Echipei care a comis infracțiunea, prin intermediul Căpitanului jucător, și înlocuitorul respectiv nu va fi schimbat. 

Un Jucător sancționat nu poate executa pedeapsa unui Portar. 

În cazul în care Portarul este implicat în Pedepse concomitente aplicate și, drept urmare, Echipa sa trebuie să joace „în inferioritate 

numerică” in cauza pedepselor suplimentare aplicate Portarului, Jucătorul desemnat să execute pedepsele de timp suplimentare 

aplicate Portarului poate fi orice jucător desemnat de Antrenorul Echipei care a comis infracțiunea, prin intermediul Căpitanului. 

27.2. PEDEAPSĂ MAJORĂ ÎMPOTRIVA PORTARULUI 
Un Portar nu poate fi trimis pe Banca de pedeapsă pentru o infracțiune care atrage o Pedeapsă majoră, ci, Pedeapsa majoră va fi 

executată imediat de un alt membru al Echipei sale care se afla pe gheață când a fost comisă infracțiunea. Acest jucător urmează să fie 

desemnat de Antrenorul Echipei penalizate, prin intermediul Căpitanului, și înlocuitorul respectiv nu va fi schimbat. 

Atunci când unui Portar îi este aplicată o Pedeapsă majoră plus o sancțiune pentru Rea conduită de joc, care este concomitentă cu o 

Pedeapsă majoră sau de meci aplicată Echipei adverse, niciun Jucător nu este obligat să execute pedepsele Portarului pe Banca de 

pedeapsă pentru că acesta a fost scos din joc. 

În cazul în care un Portar suportă două (2) Pedepse majore într-un singur joc (care rezultă într-o Pedeapsă automată pentru rea conduită 

de joc), acesta va fi exclus de pe gheață pentru a echilibra jocul, iar locul său va fi luat de un membru al Echipei sale sau de Portarul 

înlocuitor regulamentar care este disponibil. Acestui Jucător i se va permite să poarte echipamentul complet al Portarului. 

27.3. PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ ÎMPOTRIVA PORTARULUI 
În cazul în care un Portar de pe gheață este penalizat cu o Pedeapsă pentru rea conduită, această pedeapsă va fi executată de un alt 

membru al Echipei sale care se afla pe gheață când a fost comisă infracțiunea. 

Acest jucător urmează să fie desemnat de Antrenorul Echipei penalizate, prin intermediul Căpitanului, și înlocuitorul respectiv nu va 

fi schimbat. 

27.4. PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC ÎMPOTRIVA PORTARULUI 
În cazul în care un Portar suportă o Pedeapsă pentru rea conduită de joc, locul acestuia va fi luat de un membru al Echipei sale sau 

de Portarul înlocuitor regulamentar care este disponibil, iar respectivului Jucător i se va permite să poarte echipamentul complet al 

Portarului.
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27.5. PEDEAPSĂ DE MECI ÎMPOTRIVA PORTARULUI 
În cazul în care un Portar suportă o Pedeapsă de meci, locul acestuia va fi luat de un membru al Echipei sale sau de Portarul înlocuitor 

care este disponibil, iar respectivului Jucător i se va permite să poarte echipamentul complet al Portarului. 

Pedeapsa de meci și orice pedepse suplimentare aplicate Portarului vor fi executate imediat de un membru al Echipei sale aflat pe 

gheață la comiterea infracțiunilor. Acest jucător urmează să fie desemnat de Antrenorul Echipei penalizate, prin intermediul Căpitanului, 

și înlocuitorul respectiv nu va fi schimbat. 

Cu toate acestea, dacă Pedeapsa de meci este concomitentă cu o Pedeapsă de meci sau majoră aplicată Echipei adverse, niciun Jucător 

nu trebuie să se îndrepte spre Banca de pedeapsă pentru a executa Pedeapsă de meci a Portarului. 

27.6. PĂRĂSIREA ZONEI DE PROTECȚIE A PORTARULUI 
O Pedeapsă minoră va fi aplicată unui Portar care părăsește imediata apropiere a Zonei de protecție a portarului în timpul unei altercații. 

Cu toate acestea, în cazul în care altercația are loc în Zona de protecție a portarului sau în apropierea Zonei de protecție a Portarului, 

Arbitrul central trebuie să direcționeze Portarul către o locație neutră și să nu aplice vreo penalizare pentru părăsirea zonei din imediata 

apropiere a Zonei de protecție a portarului. De asemenea, în cazul în care Portarul se află în mod legitim în imediata vecinătate a Zonei 

de protecție a portarului cu scopul de a se îndrepta spre Banca Jucătorilor pentru a fi înlocuit cu un atacant suplimentar și ulterior este 

implicat într-o altercație, nu trebuie să se aplice o Pedeapsă minoră pentru părăsirea spațiului. 

În plus, în timpul opririlor jocului, Portarul nu trebuie să se îndrepte spre Banca Jucătorilor pentru a primi o crosă sau alte echipamente 

înlocuitoare sau pentru a beneficia de reparații ale acestora sau ca urmare a unei accidentări sau pentru a primi îndrumări, fără să fi 

obținut în prealabil permisiunea de a face acest lucru de la Arbitrul central. În caz contrar, acesta trebuie înlocuit imediat de Portarul 

înlocuitor (fără nicio întârziere) sau se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă. 

 Regula 63 – Întârzierea jocului.

27.7. PARTICIPAREA LA JOC DUPĂ LINIA ROȘIE DE LA CENTRUL TERENULUI 
Dacă un Portar participă la joc în orice mod (joacă în mod intenționat pucul sau blochează un adversar) atunci când se află dincolo de 

Linia roșie de la centrul terenului, se va dicta o Pedeapsă minoră împotriva acestuia. Poziția pucului este factorul determinant pentru 

aplicarea acestei reguli. 

27.8. ZONA RESTRICȚIONATĂ A PORTARULUI 
Un Portar nu poate juca pucul în afara zonei desemnate din spatele porții. 

În cazul în care Portarul joacă pucul în afara zonei desemnate din spatele Liniei Porții, se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea 

jocului”. Factorul determinant va fi reprezentat de poziția pucului. 

Pedeapsa minoră nu va fi aplicată atunci când un Portar joacă pucul în timp ce are o patină în Zona de protecție a portarului. 

Zona trapezoidală desemnată este marcată cu linii în spatele fiecărei porți. Liniile merg în diagonală de la Linia Porții către Mantinela 

din spatele porții. Dimensiunea exterioară la nivelul Liniei Porții este de 6,80 m iar la Mantinelă de 8,60 m. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa VI – Infografice. 

27.9. INFRACȚIUNI – SPECIFICE PORTARILOR 
O listă a infracțiunilor care pot conduce la aplicarea unei pedepse a Portarului – a se vedea regulile specifice pentru descrieri complete. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 13.
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REGULA 28 MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE 
28.1. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE 
Autoritățile competente pot, la discreția acestora, să investigheze orice incident care are loc în legătură cu orice joc jucat sub jurisdicția 

IIHF, inclusiv orice joc de campionat, pre-campionat, antrenament sau demonstrativ, precum și jocuri de ligă. 

Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare pentru orice infracțiune comisă în cursul unui joc sau după 

acesta de către un Jucător, Portar, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei sau de conducătorul Echipei, indiferent dacă o astfel de 

infracțiune a fost sancționată sau nu de Arbitrul central/Arbitrii centrali. 

28.2. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE – JOCURI PRE-CAMPIONAT ȘI DEMONSTRATIVE
Pentru mai multe informații despre Măsurile disciplinare suplimentare în jocurile de pre-campionat și demonstrative, consultați Codul 

Disciplinar al IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

REGULA 29 SEMNELE OFICIALILOR DE JOC  
Prezentarea și explicarea semnalelor Oficialilor de joc se regăsesc în Anexă. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa I – Semnalele Oficialilor de joc.



REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 75

SEC
ȚIU

N
EA

     05     O
FIC

IA
LII

SECȚIUNEA 05 

OFICIALII



SEC
ȚIU

N
EA

     05     O
FIC

IA
LII

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 05 76

OFICIALII

REGULA 30 DESEMNAREA OFICIALILOR  
REGULA 30.1.  DESEMNAREA OFICIALILOR 
IIHF va desemna Oficialii de pe gheață (Arbitrii centrali, Arbitrii de linie, Arbitrii de rezervă) și Oficialii din afara gheții (Observatorii 

arbitrilor, Echipa de analiză video, Scorerul oficial, Cronometrorul jocului etc.) pentru fiecare joc.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF și Statutele și Regulamentul de ordine interioară al IIHF

REGULA 31 ARBITRII CENTRALI  
31.1. ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ECHIPAMENT 
Toți Arbitrii centrali vor purta pantaloni negri, tricouri ale oficialilor IIHF, o cască neagră omologată de IIHF cu vizor și vor folosi fluiere 

aprobate. 

31.2. DISPUTE 
Arbitrii centrali vor asigura supravegherea generală a jocului și vor avea control deplin asupra tuturor Oficialilor de joc și Jucătorilor în 

timpul jocului, inclusiv asupra opririlor jocului, iar în cazul oricărei dispute, decizia lor va fi definitivă. 

Deoarece există un factor uman implicat în decizia de a fluiera oprirea jocului, Arbitrul central poate considera că jocul este oprit cu 

foarte puțin timp înainte de a fluiera efectiv. Faptul că pucul este necontrolat sau trece Linia Porții înainte de fluier nu are nicio influență 

atunci când Arbitrul central a decis că jocul fusese oprit înainte ca acest lucru să se întâmple. 

În cazul oricărei dispute cu privire la timp sau la expirarea pedepselor, subiectul va fi sesizat Arbitrului central pentru analiză, iar decizia 

acestuia va fi definitivă. Arbitrul poate apela la Echipa de analiză video pentru asistență în luarea deciziei finale. 

 Regula 37 – Analiza video și  Regula 38 – Contestația Antrenorului. 

31.3. ANGAJAMENTELE 
Unul dintre Arbitrii centrali va pune pucul în joc printr-un „angajament” la începutul fiecărei reprize. Arbitrii de linie sunt responsabili 

pentru toate celelalte „angajamente”. 

31.4. OBLIGAȚII GENERALE 
Arbitrii centrali vor avea obligația de a aplica pedepsele prevăzute de regulament pentru abaterea prevederilor acestuia și vor lua 

„decizia finală pe gheață” în aspecte legate de goluri contestate. 

Arbitrii centrali se pot consulta cu Arbitrii de linie înainte de a lua decizia. 

Arbitrii centrali nu vor opri jocul pentru orice abatere a prevederilor Reguli 83 - Ofsaid sau Regulii 81 - Degajare interzisă. Stabilirea 

încălcării acestor reguli este responsabilitatea Arbitrilor de linie cu excepția cazului în care, din cauza unei circumstanțe neprevăzute, 

Arbitrul de linie nu poate face acest lucru, caz în care obligațiile Arbitrului de linie vor fi asumate de un Arbitru central până la oprirea 

jocului.

 Pentru mai multe informații, consultați Manualul și Ghidurile Oficiale de Joc ale IIHF, precum și Manualul de proceduri operaționale (MPO) 

31.5.  GOLURI 
Arbitrii centrali vor anunța prin intermediul Sistemului de sonorizare informații cu privire la caracterul regulamentar al unui gol aparent. 

Dacă este cazul, Scorerul oficial, cu asistența Arbitrului video, va confirma „marcatorul” și orice Jucători către trebuie să li se crediteze 

o „pasă decisivă”. 

 Regula 78 – Goluri.
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Arbitrii centrali vor anunța motivul pentru care nu validează un gol de fiecare dată când se aprinde indicatorul luminos de gol în cursul 

jocului prin Sistemul de sonorizare al arenei. 

Acest lucru se va realiza la prima oprire a jocului, indiferent de semnalul standard făcut de Arbitrii centrali atunci când semnalul luminos 

de gol a fost aprins din greșeală (dacă lumina roșie este obligatorie și disponibilă). 

Arbitrii centrali vor raporta numele sau numărul „marcatorului” și vor raporta, de asemenea, orice Jucător căruia trebuie să i se crediteze 

o „pasă decisivă” pentru respectivul gol. Dacă este cazul, Arbitrii centrali vor raporta doar „marcatorul”, iar Scorerul oficial, cu asistența 

Personalului statistic, va confirma „marcatorul” și orice Jucători cărora trebuie să li se crediteze o „pasă decisivă”. 

Numele „marcatorului” și al oricărui Jucător care are dreptul la o „pasă decisivă” vor fi anunțate prin intermediul Sistemului de sonorizare. 

În cazul în care Arbitrul central anulează un gol din cauza oricărei încălcări a regulamentului, acesta va raporta motivul anulării către 

Scorerul oficial, care se va asigura că decizia Arbitrului central este anunțată corect prin Sistemul de sonorizare. 

31.6. OFICIALII DIN AFARA GHEȚII 
Înainte de începerea jocului, Arbitrii centrali se vor asigura că Oficialii desemnați din afara gheții își ocupă locurile dedicate și că 

echipamentul de cronometrare și semnalizare funcționează corect. 

31.7. PEDEPSE 
Încălcarea regulilor pentru care a fost impusă fiecare pedeapsă va fi anunțată corect, așa cum a fost raportată de Arbitrul central, prin 

Sistemul de sonorizare. În cazul în care Jucătorii ambelor Echipe sunt sancționați în aceeași fază, pedeapsa aplicată Jucătorului oaspete 

va fi anunțată prima. 

31.8. UNIFORMELE JUCĂTORILOR 
Arbitrii centrali se vor asigura că toți Jucătorii sunt echipați corespunzător și că echipamentele aprobate prin regulament (inclusiv 

programul aprobat de expunere publicitară pe gheață) sunt folosite pe tot parcursul jocului. 

31.9. RAPOARTE 
Arbitrul central va sesiza prompt și detaliat Autorităților competente circumstanțele aferente următoarelor: 

Aplicarea Pedepselor pentru rea conduită pentru Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor; 

(I)  Aplicarea Pedepselor pentru rea conduită de joc;

(II)  Aplicarea Pedepselor de meci;

(III)  Ori de câte ori un Jucător, un Portar sau Personal nejucător al Echipei este implicat într-o altercație cu un spectator;

(IV)  Orice întâmplare neobișnuită care are loc pe gheață sau în afara acesteia, înainte, în timpul sau după joc.

31.10. ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL MECIULUI ȘI REPRIZELOR 
Arbitrii centrali sau Cronometrorul oficial va chema Echipele pe gheață la ora stabilită pentru începutul meciului și la începutul fiecărei 

reprize. 

Dacă, din orice motiv, începerea meciului este întârziată cu mai mult de cincisprezece (15) minute sau se produce orice întârziere 

nejustificată în reluarea jocului după durata pauzei dintre reprize aprobată de IIHF (a se vedea Regulamentul sportiv al IIHF), Arbitrii 

centrali vor menționa în raportul lor către Autoritățile competente cauza întârzierii și Echipa sau Echipele care au cauzat-o.
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Arbitrii centrali vor rămâne pe gheață la sfârșitul fiecărei reprize până când toți Jucătorii au plecat spre Vestiare. 

Intrarea și ieșirea Echipei de pe Gheață. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

31.11. IMPOSIBILITATEA DE A CONTINUA 
În Campionatele IIHF, Oficialii de joc „de rezervă” sunt desemnați pentru jocurile individuale. 

În cazul unei accidentări a unui Oficial de joc, Oficialul de joc „de rezervă” desemnat va fi folosit. 

 Pentru mai multe informații, consultați Manualul și Ghidurile Oficiale de Joc ale IIHF, precum și Manualul de proceduri operaționale (MPO)

 

REGULA 32 ARBITRII DE LINIE  
32.1. ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ECHIPAMENT 
Toți Arbitrii de linie vor purta pantaloni negri, tricouri ale oficialilor IIHF, o cască neagră omologată de IIHF cu vizor și vor folosi fluiere 

aprobate. 

32.2. ANGAJAMENTELE 
Arbitrii de linie vor pune pucul în joc prin „angajament” în toate situațiile, cu excepția începutului fiecărei reprize. 

32.3. OBLIGAȚII GENERALE 
Arbitrii de linie au responsabilitatea generală pentru fluierarea „Ofsaid”-urilor și a „Degajărilor interzise”. 

 Regula 81 – Degajare interzisă și   Regula 83 - Ofsaidul. 

Aceștia pot opri jocul pentru o varietate de alte situații, după cum se menționează în Regulile 32.4 și 33.5 de mai jos.

 Pentru mai multe informații, consultați Manualul Oficial de Proceduri al IIHF – MOP IIHF.

32.4. RAPORTAREA CĂTRE ARBITRUL CENTRAL 
Arbitrul de linie va prezenta Arbitrilor centrali propria interpretare asupra oricărui incident care ar fi putut să se producă în timpul 

jocului. 

(I)  Atunci când un Jucător care și-a pierdut sau și-a rupt crosa primește una în mod neregulamentar  Regula 10 – Crose

(II)  Atunci când Personalul Echipei obstrucționează un Oficial de joc  Regula 39 – Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor

(III)  Când orice Jucător identificabil de pe Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă, folosindu-și crosa sau corpul, obstrucționează 

mișcările pucului sau ale unui adversar  Regula 56 – Obstrucție

(IV)  O situație de „Prea mulți jucători pe gheață”  Regula 74 – Prea mulți jucători pe gheață

(V)  De pe Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă se aruncă cu obiecte pe gheață  Regula 75 – Comportament nesportiv

Arbitrul de linie va raporta, la finalizarea jocului, orice circumstanțe în legătură cu: 

(I)  Pedepse majore  Regula 20 – Pedepse majore

(II)  Pedepse de meci  Regula 21 – Pedepse de meci

(III)  Pedepse pentru Rea conduită  Regula 22 – Pedepse pentru rea conduită 

(IV)  Pedepse pentru Rea conduită de joc  Regula 23 – Pedepse pentru Rea conduită de joc

(V)  Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor  Regula 39 – Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor

(VI)  Abuz fizic împotriva Oficialilor  Regula 40 – Abuz fizic împotriva Oficialilor 

(VII)  Comportament nesportiv  Regula 75 – Comportament nesportiv
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În cazul în care un Arbitru de linie observă un fault (mai sus) comis de un Jucător aflat în atac (neobservat de Arbitrii centrali) înainte 

ca Echipa aflată în atac să marcheze un gol, Arbitrul de linie va raporta ceea ce a observat Arbitrilor de centru, golul va fi anulat și se va 

dicta pedeapsa corespunzătoare. 

Arbitrul de linie va opri imediat jocul și va raporta Arbitrilor centrali atunci când: 

Este evident că un „joc cu crosa ridicată” scăpat neobservat de Arbitrii centrali a condus la o accidentare și impune aplicarea unei 

Pedepse minore duble. 

 Regula 60 – Joc cu crosa ridicată. 

32.5. OPRIREA JOCULUI
Arbitrul de linie va opri imediat jocul: 

(I)  Atunci când consideră că un Jucător a suferit o accidentare gravă și acest lucru a rămas neobservat de oricare dintre Arbitrii 

centrali.  Regula 8 - Jucătorii accidentați. 

(II)  Atunci când s-a produs o interferență din partea spectatorilor sau cu implicarea spectatorilor  Regula 24 – Lovitură de 

pedeapsă. 

(III)  Dictarea unei „Lovituri de pedeapsă” în conformitate cu  Regula 53 – Aruncarea Echipamentului

(IV)  Atunci când a avut loc schimbarea prematură a Portarului  Regula 71 – Schimbarea prematură.

(V)  Atunci când s-a comis infracțiunea „Prea mulți jucători pe gheață”  Regula 74 – Prea mulți jucători pe gheață.

(VI)  Pentru o neregulă în zona de „angajament”  Regula 76 – Angajamente.

(VII)  Când pucul a fost lovit cu mâna de oricare centru în încercarea de a câștiga „angajamentul” în orice zonă.  Regula 76 – 

Angajamentele.

(VIII)  Atunci când a fost marcat un gol care nu a fost observat de Arbitrii centrali  Regula 78 – Goluri.

(IX)  Când pucul a fost direcționat cu mâna către un Coechipier din orice altă zonă decât Zona de apărare și acest lucru a rămas 

neobservat de oricare dintre Arbitrii centrali.  Regula 79 – Pasa cu mâna. 

(X)  Când pucul este lovit cu o crosă deasupra înălțimii normale a umerilor, iar acest lucru a rămas neobservat de oricare dintre 

Arbitrii centrali.  Regula 80 – Lovirea pucului cu crosa ridicată.

(XI)  Când o Echipă degajează pucul și comite o „degajare interzisă”  Regula 81 – Degajarea interzisă.

(XII)  Pentru orice abatere a regulamentul privind jocul în „Ofsaidul” la Linia albastră  Regula 83 – Ofsaidul.

(XIII)  Când pucul este obstrucționat de un Jucător/persoană neeligibilă  Regula 5 – Echipa,  Regula 74 – Prea mulți jucători 

pe gheață,  Regula 78 – Goluri și  Regula 84 – Operațiuni în Prelungiri

(XIV)  Atunci când pucul este „în afara suprafeței de joc” sau nu poate fi jucat.  Regula 85 – Pucul în afara suprafeței de joc.

32.6. IMPOSIBILITATEA DE A CONTINUA 
În cazul în care un Arbitru de linie părăsește accidental gheața sau este accidentat și nu mai poate să își îndeplinească atribuțiile în 

timpul jocului, jocul va fi oprit automat. 

 Pentru mai multe informații, consultați Manualul și Ghidurile Oficiale de Joc ale IIHF, precum și Manualul de proceduri operaționale (MPO)

 

REGULA 33 SCORERUL OFICIAL  
33.1. OBLIGAȚII GENERALE 
Înainte de începerea jocului, Scorerul oficial va obține de la Managerul sau Antrenorul ambelor Echipe o listă a tuturor Jucătorilor 

eligibili din fiecare Echipă, informații care vor fi aduse la cunoștința antrenorului advers înainte de începerea jocului. Antrenorul trebuie 

să trimită „Foaia de Joc/Lotul de Jucători” către Scorerul oficial cu cel puțin șaizeci (60) de minute înainte de începerea jocului.
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Scorerul oficial se va asigura că primește numele Căpitanului și al Căpitanilor supleanți de la Managerul Echipei sau de la Antrenor la 

momentul colectării loturilor și îi va indica pe cei nominalizați plasând litera „C” sau „A” lângă numele lor pe Foaia oficială de joc. 

Scorerul oficial va ține evidență golurilor marcate, „marcatorilor” și a jucătorilor cărora li s-au creditat „pase decisive” și îi va marca pe 

liste pe Jucătorii care au participat efectiv la joc. Statisticile și observațiile detaliate se completează în conformitate cu Codurile și 

regulamentele privind gestionarea rezultatelor ale IIHF. 

La încheierea jocului, Scorerul oficial va completa și semna Foaia oficială de joc și o va transmite biroului IIHF. Scorerul oficial va întocmi 

Foaia oficială de joc pentru a fi semnată de Arbitrii centrali și o va înainta biroului IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF

33.2. GOLURI ȘI „PASE DECISIVE” 
Arbitrii centrali vor raporta numele sau numărul „marcatorului” și vor raporta, de asemenea, orice Jucător căruia trebuie să i se crediteze 

o „pasă decisivă” pentru respectivul gol. În Campionatele desemnate IIHF, Arbitrii centrali vor raporta doar „marcatorul”, iar Scorerul 

oficial, cu asistența Personalului statistic, va confirma „marcatorul” și orice Jucători cărora trebuie să li se crediteze o „pasă decisivă”. 

Nu va fi luată în considerare nicio solicitare de acordare de puncte, cu excepția cazului în care acestea sunt făcute înainte sau la 

încheierea fazei respective de joc de către Căpitanul Echipei sau imediat după joc de către un reprezentant al Echipei. 

La finalul jocului, Scorerul oficial va completa și semna Foaia oficială de joc și o va pregăti pentru semnare de către Arbitrii centrali. 

Foaia oficială de joc este considerată finalizată și va fi transmisă biroului IIHF. 

În cazul în care Echipa de analiză video analizează o fază video, iar un gol este acordat, chiar dacă jocul a continuat o anumită perioadă 

de timp, Scorerul oficial va înregistra golul și orice pase decisive la momentul la care a fost marcat golul. 

Dacă nu sunt siguri, trebuie să se consulte cu Echipa de analiză video. Cronometrorul trebuie să fie la rândul său informat pentru a regla 

cronometrul de joc și pe cele ale pedepselor în consecință. Golul se acordă ultimului Jucător din Echipa marcatoare care a atins pucul 

înainte ca acesta să intre în plasă. 

 Regula 78 – Goluri.

O „pasă decisivă” este acordată Jucătorului sau Jucătorilor (maximum doi) care ating pucul înainte de „marcator”, cu condiția ca niciun 

apărător să nu joace sau să „intre în posesia pucului” între aceștia. 

Pasele decisive pot fi acordate Jucătorilor care au contribuit la un gol nemarcat dar care a fost acordat de Arbitrul central în cazul în care 

Arbitrul central sau Scorerul oficial consideră că pasele decisivele ar fi fost acordate oricum în cazul unui eventual gol. 

În cazul în care golurile sunt marcate în minutul final al reprizei, când timpul este afișat pe tabelă în zecimi de secunde, momentul 

golului va fi rotunjit la cea mai apropiată secundă pentru a fi înscris în evidențele oficiale. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

33.3. LOTURILE 
Politica IIHF stipulează că Antrenorii ambelor Echipe vor prezenta Scorerului oficial o listă cu Jucătorii eligibili și Căpitanul și Căpitanii 

supleanți desemnați în termen de cinci (5) minute de la finalizarea încălzirii (cu douăzeci (20) de minute înainte de „angajament”). 

Aceste douăzeci (20) de minute îi oferă Scorerului oficial timpul necesar pentru a obține foaia de joc cu titularii și să o predea ambilor 

Antrenori ai Echipelor și a oferi Arbitrilor centrali o copie a ambelor foi de joc cu titularii.
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Scorerul oficial trebuie să aibă un membru al echipei din afara gheții să îl asiste pentru a economisi timp și a duce la îndeplinire aceste 

sarcini. 

Scorerul oficial trebuie să raporteze Autorităților competente cazurile în care oricare dintre Antrenori nu respectă aceste îndrumări 

recomandate. 

33.4. LOCAȚIA 
Scorerul oficial va sta în Spațiul Scorerului oficial, pe partea opusă față de Băncile jucătorilor și ar trebui să aibă o bună vizibilitate 

asupra suprafeței gheții din această poziție. 

Scorerul oficial va avea acces la un monitor de televiziune și va purta un dispozitiv de comunicare pentru a comunica cu Echipa de 

analiză video. 

33.5. PEDEPSE 
Scorerul oficial trebuie să îl ajute pe Cronometrorul pedepselor cu numerele Jucătorilor de pe gheață, în cazul în care un Portar este 

sancționat sau un Jucător este eliminat din joc. 

Acesta trebuie să supravegheze vizual Banca Jucătorilor în timpul unei altercații și să consemneze numerele oricăror Jucători care își 

părăsesc Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă și ordinea în care fac acest lucru. 

Regula 34 – CRONOMETRORUL JOCULUI  
34.1. OBLIGAȚII GENERALE 
Cronometrorul jocului va înregistra ora de începere și de încheiere a fiecărei reprize. 

În timpul jocului, Cronometrorul jocului va porni cronometrul la momentul căderii pucului și va opri cronometrul la auzul fluierului 

Oficialilor de pe gheață sau la marcarea unui gol. 

Cronometrorul jocului va asigura anunțarea următoarelor prin Sistemul de sonorizare: 

(I)  în prima și a doua repriză că a mai rămas (1) un minut de jucat din repriză;

(II)  în a treia repriză că au mai rămas (2) minute de jucat din repriză.

Trebuie să existe cronometre manuale pentru a stabili timpul corect de joc în cazul în care sistemul de cronometrare se defectează.

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

34.2. PAUZE 
Pentru a informa spectatorii cu privire la timpul rămas pe durata pauzelor, Cronometrorul jocului va folosi cronometrul electronic 

pentru a înregistra durata pauzelor. Cronometrul va fi pornit pentru pauză imediat după încheierea reprizei. Pauzele au o durată de 15 

minute, cu excepția cazului în care se stabilește altfel. 

Dacă apar întârzieri neobișnuite din orice motiv (spre exemplu, altercații, instalații ale arenei, probleme cu gheața sau refacerea gheții), 

este important ca pornirea cronometrului să se facă după o atentă apreciere a situației. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF

34.3. OPERAȚIUNI ÎN PRELUNGIRI 
În cazul Prelungirilor în jocuri din grupe sau o rundă preliminară, Cronometrorul jocului va reseta cronometrul la cinci (5) minute 

pentru pregătirea pentru Prelungiri. Prelungirile vor începe imediat după nivelarea întregii suprafețe a gheții. 

 Regula 63 – Operațiuni în Prelungiri.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.
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34.4. DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE 
În cazul în care arena nu este prevăzută cu un dispozitiv de semnalizare automată sau respectivul dispozitiv nu funcționează, 

Cronometrorul jocului va semnaliza sfârșitul fiecărei reprize cu ajutorul unui fluier. 

34.5. ÎNCEPUTUL REPRIZELOR 
Cronometrorul jocului va semnala Arbitrilor de centru și Echipelor începutul meciului și al fiecărei reprize următoare, iar Arbitrii centrali 

vor începe jocul cu promptitudine. 

 Regula 77 – Cronometrarea Jocului și a Pauzelor.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

34.6. TRANSMISII TELEVIZATE ȘI TELEVIZIUNEA GAZDĂ
 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

34.7. VERIFICAREA TIMPULUI 
Orice timp pierdut pe ceasul oficial al meciului sau al pedepselor din cauza unui „angajament” fals trebuie recuperat în mod 

corespunzător. Echipa de analiză video poate fi consultată pentru a se asigura că timpul este recuperat cu restabilit. 

În cazul oricărei dispute cu privire la timpul de joc, situația va fi sesizată Arbitrilor centrali pentru luarea unei decizii, iar decizia acestora 

va fi definitivă. Aceștia pot apela la Echipa de analiză video pentru asistență în luarea deciziei finale. 

 Regula 37.6 – Analiza video.

Cronometrorul jocului va ajuta la verificarea timpului de joc folosind un dispozitiv de cronometrare suplimentar (cronometru aprobat 

IIHF). În cazul în care cronometrul nu funcționează la reluarea jocului, Oficialii de pe gheață pot decide să oprească jocul, cu condiția să 

nu existe o oportunitate iminentă de a marca, sau pot aștepta până la următoarea oprire legitimă a jocului. 

Pe baza consultărilor cu Cronometrorul jocului și Echipa de analiză video, cronometru trebuie readus la timpul corespunzător. În cazul 

în care o Analiză video arată că un gol a fost marcat înainte de oprirea jocului, Echipa de analiză video va informa Cronometrorul jocului 

și Scorerul oficial cu privire la momentul golului și timpul rămas pentru reglarea Cronometrului de joc în consecință. 

REGULA 35 CRONOMETRORUL PEDEPSELOR  
35.1. OBLIGAȚII GENERALE 
Cronometrorul pedepselor va ține Foaia oficială de joc, o fișă corectă a tuturor pedepselor impuse de Oficialii de joc de pe gheață, 

inclusiv numele jucătorilor sancționați, pedepsele aplicate, durata fiecărei pedepse și momentul din timpul de joc când a fost aplicată. 

Cronometrorul pedepselor va informa Jucătorii sancționați și Responsabilii de Banca de pedeapsă cu privire la expirarea corectă a 

timpului tuturor pedepselor. În cazul unei defecțiuni a Cronometrului pedepselor, se va folosi Cronometrul de joc pentru a stabili 

momentul expirării fiecărei pedepse. În caz contrar, Cronometrele pedepselor vor fi dispozitivele oficiale de cronometrare pentru toate 

pedepsele care impun unei Echipe să joacă cu mai puțin de cinci (5) Jucători de câmp. 

Jucătorii vor fi eliberați de pe Banca de pedeapsă doar atunci când este indicat de Cronometrul pedepselor sau în conformitate cu 

prevederile diferite ale regulamentului de joc. Încălcarea regulilor pentru care a fost impusă fiecare pedeapsă va fi anunțată prin 

Sistemul de sonorizare, așa cum a fost raportată de Arbitrul central. În cazul în care Jucătorii ambelor Echipe sunt sancționați în același 

timp, pedeapsa aplicată Jucătorului oaspete va fi anunțată prima.



SEC
ȚIU

N
EA

     05     O
FIC

IA
LII

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 05 83

OFICIALII

În situațiile în care au fost aplicate mai multe Pedepse pentru rea conduită de joc unui (1) Jucător la aceeași oprire a jocului, se va 

anunța doar o (1) Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

Pedepsele pentru rea conduită și Pedepsele majore concomitente nu vor fi înregistrate pe dispozitivul de cronometrare (Cronometrul 

pedepselor), ci Jucători sancționați trebuie avertizați și eliberați la prima oprire a jocului după expirarea pedepselor lor. 

În cazul în care unui Jucător i se aplică o Pedeapsă pentru rea conduită în plus față de alte pedepse, Pedeapsa pentru rea conduită va 

începe numai după ce toate celelalte pedepse au fost executate (sau anulate prin marcarea unui gol). 

În cazul în care un Jucător părăsește Banca de pedeapsă înainte de expirarea timpului, Cronometrorul pedepselor trebuie să noteze 

momentul și să anunțe Arbitrii centrali cu prima ocazie. 

Cronometrorul pedepselor are responsabilitatea să se asigure că Jucătorii sancționați revin pe Banca de pedeapsă înainte ca pucul să 

atingă gheața pentru începerea unei noi reprize. 

În cazul în care un Jucător sancționat nu se află pe Banca de pedeapsă, Cronometrorul pedepselor trebuie să anunțe Arbitrii centrali și 

să nu permită reluarea jocului până când Jucătorul nu se află acolo. 

35.2. ECHIPAMENTUL 
Trebuie să existe cronometre manuale pentru a stabili timpul corect de pedeapsă în cazul în care sistemul de cronometrare se 

defectează. 

35.3. PEDEPSELE PORTARULUI 
În cazul în care un Portar este sancționat, pedeapsa va fi executată de un alt membru al Echipei sale care se afla pe gheață atunci când 

jocul a fost întrerupt pentru infracțiune. Comunicarea cu Scorerul oficial și/sau Personalul statistic este importantă în acest moment 

pentru că pot informa Cronometrorul pedepselor cine se afla efectiv pe gheață pentru a se asigura că doar acei Jucători pot executa 

sancțiunea. 

35.4. LOVITURA DE PEDEAPSĂ 
Cronometrorul pedepselor va raporta pe Fișa pedepselor fiecare „Lovitură de pedeapsă” acordată, numele Jucătorului care a executat 

lovitura și rezultatul loviturii. 

35.5. CRONOMETRUL PEDEPSELOR 
Cronometrorul pedepselor va fi responsabil de afișarea corectă a pedepselor pe tabelă în orice moment și va atrage imediat atenția 

Arbitrilor centrali cu privire la orice discrepanță între timpul înregistrat pe ceasul tabelei și timpul oficial corect și va fi responsabil și de 

realizarea oricăror ajustări decise de Arbitrii centrali. 

În cazul în care doi (2) Jucători dintr-o (1) Echipă și un (1) Jucător din Echipa adversă sunt sancționați în același timp, Cronometrorul 

pedepselor va întreba, prin Arbitrul central sau Căpitanul Echipei care a comis infracțiunea, ce pedeapsă preferă să apară pe dispozitivul 

de cronometrare. 

35.6. RAPOARTE 
În cazul în care împotriva unui Jucător se aplică o pedeapsă care are ca rezultat o „eliminare automată din joc”, aceasta trebuie 

comunicată Arbitrului central la momentul dictării pedepsei, pentru a se asigura că este aplicată o Pedeapsă pentru rea conduită de 

joc. În cazul în care pedepsele sunt aplicate în minutul final al reprizei, când pe tabelă timpul se afișează în zecimi de secundă, minutul 

pedepsei va fi rotunjit la cea mai apropiată secundă pentru a fi înscris pe Foaia oficială de joc.
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35.7. MĂSURAREA CROSEI 
Cronometrorul pedepselor trebuie să aibă la dispoziție un „instrument de măsurare a crosei” și o ruletă oficială IIHF pe care Arbitrii 

centrali să le poată utiliza în timpul jocului. Acesta va înregistra pe Foaia oficială de joc detaliile și rezultatul oricărei măsurători a 

croselor realizate de Arbitrii centrali în timpul jocului. 

35.8. VERIFICAREA TIMPULUI 
În cazul în care un gol este acordat după Analiza video chiar dacă jocul a continuat, Cronometrorul pedepselor va ajusta orice pedepse 

existente, în funcție de situație. Ceasul trebuie să revină la minutul inițial în care a fost înscris golul. Dacă o pedeapsă era în curs de 

anulare, se va reveni de asemenea la acel minut. 

REGULA 36 PERSONALUL STATISTIC  
 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

REGULA 37 ANALIZA VIDEO  
37.1. ECHIPA DE ANALIZĂ VIDEO 
IIHF va aloca o echipă de Oficiali din afara gheții cu experiență într-o Sală destinată Echipei de Analiză Video pentru a viziona toate 

jocurile și a colabora cu Oficialii de pe gheață și din afara gheții în fiecare arenă pentru a analiza toate golurile și fazele contestate și 

controversate și a lua decizii în conformitate cu parametrii specifici stipulați în prezentul regulament. 

IIHF va desemna un Oficial din afara gheții pentru a îndeplini rolul de Consultant de Analiză video în fiecare arenă, pentru fiecare joc. 

Consultantul de Analiză video va sta într-o zonă retrasă, la nivelul superior al clădirii, beneficiind de un câmp vizual neobstrucționat 

asupra ambelor porți. 

Locul acestuia trebuie să fie suficient de mare pentru patru (4) persoane (Consultantul de Analiză video, Tehnicianul de Analiză , 

Observatorul arbitrilor și Reprezentantul oficiant al IIHF) și trebuie să aibă spațiu pentru monitoarele, echipamentele de reluare și 

înregistrare necesare. 

Consultantul de Analiză video și Observatorul arbitrilor vor avea acces la toate reluările care pot fi disponibile din înregistrările video 

ale jocului. 

Consultantul de Analiză video și Observatorul arbitrilor vor fi dotați și cu sisteme de comunicare de ultimă generație, care vor permite 

comunicarea directă și imediată cu Oficialii din afara gheții de la Banca de pedeapsă, precum și cu Oficialii de pe gheață.

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

37.2. PROCEDURA DE ANALIZĂ A GOLURILOR 
Fiecare gol va fi analizat de Echipa de analiză video IIHF. Dacă este nevoie ca reluarea jocului să fie întârziată în urma unui gol aparent, 

Oficialul din afara gheții de la nivelul gheții va fi alertat să semnalizeze unuia dintre Arbitrii centrali amânarea „angajamentul” de la 

Centrul terenului. 

Odată ce Echipa de analiză video IIHF a analizat înregistrarea video și a confirmat că golul este valabil, Oficialul din afara gheții de la 

nivelul gheții trebuie să îi semnalizeze Arbitrului central să reia jocul. În cazul în care este necesară o analiză extinsă a oricărui posibil 

gol, Echipa de analiză video IIHF va solicita ca sirena din arenă să sune, iar Crainicul să facă anunțul „faza este analizată”. Odată ce faza 

a fost analizată și se constată golul, acesta va fi anunțat în modul obișnuit. 

În cazul în care analiza concluzionează că golul trebuie anulat, Arbitrul central va anunța motivul anulării golului. 

În cazul în care Echipa de analiză video IIHF observă un incident care implică un posibil gol care nu a fost detectat de Oficialii de pe 

gheață, Oficialul din afara gheții va contacta Arbitrul central la prima oprire a jocului și îl va informa că este în derulare o analiză a fazei.
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Crainicul va face următorul anunț: „faza este analizată”. 

Dacă la analiză se constată că golul trebuie acordat, ceasul (inclusiv ceasurile pedepselor, dacă este cazul) va fi readus la minutul la care 

a fost marcat golul. 

Dacă analiza constată că nu a fost marcat niciun gol, nu se va face nicio ajustare a ceasului (ceasurilor). Doar un singur gol poate fi 

acordat la orice întrerupere a jocului. 

Dacă un gol aparent a fost marcat de Echipa A și ulterior este validat ca gol de Echipa de analiză video IIHF, niciun gol marcat de Echipa 

B în perioada de timp dintre golul aparent al Echipei A și oprirea jocului (golul Echipei B) nu va fi acordat. 

În cazul în care se consideră golul aparent al Echipei A a intrat în poartă neregulamentar (ex. o „lovire intenționată a pucului cu piciorul”), 

golul va fi anulat Echipei A de către Echipa de analiză video IIHF; niciun gol nu va fi acordat Echipei B în acest caz pentru că jocul ar fi 

trebuit oprit la momentul golului aparent. Ceasul (inclusiv ceasurile pedepselor, dacă este cazul) va fi readus la minutul golului aparent 

al Echipei A - indiferent dacă a fost acordat sau nu. 

Orice pedepse semnalizate în perioada de timp dintre golul aparent și următoarea oprire a jocului vor fi aplicate în mod obișnuit, cu 

excepția situației în care o Pedeapsă minoră urmează să fie aplicată Echipei împotriva căreia s-a marcat și, prin urmare, aceasta este 

anulată de marcarea golului. - a se vedea  Regula 16.2. – Pedepse minore și  Regula 18.2. Pedepse minore duble.

Dacă după prima oprire a jocului în urma unui gol aparent (infracțiune după fluier) oricare dintre Echipe comite o infracțiune, aceasta 

va fi aplicată și executată normal indiferent de decizia luată după Analiza video. 

În cazul în care Arbitrul central indică faptul că o Analiză video este în desfășurare, toți Jucătorii (cu excepția Portarilor) trebuie să meargă 

imediat la Banca Jucătorilor, iar nerespectarea acestei instrucțiuni poate atrage o Pedeapsă pentru rea conduită de joc Jucătorilor care 

nu s-au conformat, care va fi raportată Autorităților competente. 

Orice posibil gol care impune Analiză video trebuie analizat înainte și/sau în timpul următoarei opriri a jocului. Niciun gol nu poate fi 

acordat (sau anulat) ca urmare a unei Analize video după ce pucul a atins gheața și jocul a fost reluat. 

Echipa de analiză video IIHF va comunica direct cu Arbitrul/Arbitrii centrali la nivelul gheții pentru a ajuta la analizarea oricărei faze de 

joc la limită sau a unui gol contestat. Decizia Oficialilor de pe gheață (Arbitri centrali sau Arbitri de linie) va fi definitivă.

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF. 

37.3. SITUAȚII DE GOL SUPUSE ANALIZEI VIDEO
Următoarele situații vor fi supuse analizei de Echipa de analiză video IIHF:

(I)  Pucul trece de Linia Porții

(II)  Pucul intră în poartă înainte de dislocarea cadrului porții

(III)  Pucul intră în poartă înainte (sau după) expirarea timpului reprizei

(IV)  Folosind un picior/patina, o „lovire intenționată a pucului cu piciorul” a fost evidentă

(V)  Pucul este direcționat, lovit sau aruncat deliberat în plasă de către un Jucător aflat în atac prin orice mijloace (și cu orice 

parte a corpului), altfel decât cu crosa - excl. cu piciorul/patina – a se vedea litera (d) de mai sus.

(VI)  Pucul este deviat direct în poartă de un Oficial de pe gheață
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(VII)  Pucul a fost șutat sau deviat în plasă cu crosa ridicată deasupra înălțimii transversalei.

(VIII)  Pucul intră în plasă într-un mod corespunzător, prin gura porții (asigurându-se că pucul nu a intrat în plasă în mod 

necorespunzător prin plasă porții sau pe sub cadrul porții etc.)

(IX)  Pucul intră în plasă în timpul unui joc continuu în care rezultatul jocului nu a fost afectat de niciun fluier al Arbitrului central 

ca urmare a faptului că acesta a pierdut contactul vizual cu pucul; și 

(X)  Legitimitatea tuturor golurilor potențiale în cazul unei „Lovituri de pedeapsă” sau „Lovituri de departajare” pentru a asigura 

respectarea regulilor aplicabile (de exemplu, Portarul care pleacă din zona de protecție înainte ca pucul să fie atins la Centrul 

gheții, Portarul aruncă crosa, Portarul dislocă poarta, șutorul jonglează cu pucul deasupra înălțimii normale a umerilor, 

șutorul realizează o mișcare neregulamentară de întoarcere („spin-o-rama”), Jucătorul de câmp a continuat înaintarea 

pucului, „atingere dublă”/„ricoșeu” etc.)

Analiza video suplimentară atunci când Regula 38 – Contestația Antrenorului nu se aplică. 

Contestația Antrenorului va fi utilizată doar la anumite Campionate IIHF. 

(XI)  În cazul în care Regula privind Contestația Antrenorului nu se aplică, Arbitrii centrali pot analiza (sau solicita analiza) 

Obstrucției asupra Portarului, la discreția acestora 

 Regula 69 Obstrucție asupra Portarului.

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa V – Cerințe tehnice și Organizare.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

37.4. LOVIREA INTENȚIONATĂ A PUCULUI CU PICIORUL 
Fazele în care pucul intră în plasă ca urmare a unei „lovirii intenționate a pucului cu piciorul” vor fi considerate ca fiind „goluri invalide”. 

O „lovire intenționată a pucului cu piciorul”, în scopul Analizei video, este una în care înregistrarea video arată clar că un Jucător aflat în 

atac a propulsat pucul în mod deliberat printr-o lovitură cu piciorul sau patina, iar pucul pătrunde ulterior în plasă. Un gol nu poate fi 

marcat într-o fază în care un Jucător aflat în atac propulsează pucul cu patina în plasă (chiar dacă în urma unei devieri a unui alt Jucător) 

folosind o „lovire intenționată a pucului cu piciorul”. 

Un gol nu poate fi marcat nici într-o fază în care un Jucător aflat în atac lovește cu piciorul orice echipament (crosă, mănușă, cască etc.) 

în puc, inclusiv lovind cu piciorul lama propriei crose și făcând astfel pucul să treacă de Linia Porții. 

Un puc care este deviat în plasă din patina unui Jucător aflat în atac care nu folosește o „lovire intenționată a pucului cu piciorul” va fi 

declarat „gol valabil”. 

Un puc care este „condus” în plasă de un Jucător aflat în atac va fi, de asemenea, „gol valabil” atâta timp cât nu este evidentă o „lovire 

intenționată a pucului cu piciorul”. 

 Regula 49.2. – Lovire cu piciorul/Goluri.

37.5. PUC LOVIT CU CROSA RIDICATĂ 
Factorul determinant pentru Analiza video a jocului cu crosa ridicată este locul în care pucul intră în contact cu crosa, raportat la bara 

transversală. Dacă pucul intră în contact cu o parte a crosei care este la nivelul sau sub nivelul barei transversale (în ciuda faptului că o 

altă parte a crosei este deasupra nivelului barei transversale) și intră în poartă, golul va fi acordat. 

 Regula 80.3. – Lovirea Pucului cu crosa ridicată.



SEC
ȚIU

N
EA

     05     O
FIC

IA
LII

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 05 87

OFICIALII

37.6. ANALIZĂ VIDEO PENTRU VERIFICAREA TIMPULUI PE CEAS 
Echipa de analiză video IIHF poate apela la Analiza video pentru a stabili timpul corect pe ceas. 

„Arderea” timpului de pe Cronometrul de joc este obligatorie pentru cele două fluxuri video aeriene ale porții și trebuie pusă la 

dispoziție de către televiziunea gazdă pe cât mai multe fluxuri suplimentare cu putință. 

Orice timp pierdut pe ceasul oficial de joc sau al pedepselor ca urmare a unui „angajament”, a unei încălcări a regulilor de „angajament” 

sau a faptului că un puc care a ieșit din joc trebuie recuperat. Echipa de analiză video IIHF poate fi consultată sau poate interveni direct 

la Oficialii de pe gheață și din afara gheții, după caz, pentru a se asigura că orice pierdere de timp pe ceasul de joc sau al pedepselor 

din cauza acestor situații este înlocuită corespunzător. 

 Regula 76.8 – Procedura pentru angajament / Verificarea timpului,  Regula 85.7 - Pucul în afara suprafeței de joc/Verificarea timpului.

În cazul oricărei dispute cu privire la timp, situația va fi deferită Echipei de analiză video IIHF pentru ajustare, iar decizia acesteia va fi 

definitivă. Cronometrorul jocului va ajuta la verificarea timpului de joc prin intermediul unui dispozitiv de cronometrare suplimentar 

(cronometru aprobat IIHF). În cazul în care o Analiză video arată că un gol a fost marcat înainte de oprirea jocului, Echipa de analiză video 

IIHF va informa Cronometrorul jocului și Scorerul oficial cu privire la momentul golului și timpul rămas pentru reglarea Cronometrului 

de joc și a cronometrului pedepselor (dacă este cazul). 

 Regula 34.7 – Cronometrorul jocului/Verificarea timpului.

În cazul în care Echipa de analiză video poate stabili, printr-o reluare a înregistrării, că un gol a fost marcat, iar jocul pe gheață a continuat, 

Echipa de analiză video va solicita activarea soneriei arenei pentru ca jocul să fie oprit imediat, iar golul va fi acordat. Cronometrul de 

joc (și cronometrele pedepselor, dacă este cazul) vor fi apoi readuse la minutul golului. În cazul în care prima oprire a jocului în urma 

unui gol aparent coincide cu sfârșitul unei reprize, Oficialii de pe gheață vor solicita ambelor Echipe să rămână pe Banca Jucătorilor 

până la finalizarea analizei video a fazei. 

37.7. ARBITRUL DE POARTĂ DIN SPATELE PORȚILOR – ANALIZA VIDEO NU ESTE DISPONIBILĂ
În campionatele IIHF în care nu se folosește Analiza video, vor fi folosiți Arbitri de poartă. 

În spatele fiecărei porți (sau într-o zonă desemnată și aprobată de IIHF), în spații protejate corespunzător, dacă este posibil, astfel încât 

să nu existe interferențe cu activitatea acestuia, va fi amplasat câte un Arbitru de poartă. Aceștia nu vor modifica golurile în timpul 

jocului. 

Arbitrul de poartă va semnala, în mod normal prin intermediul luminii roșii, o decizie dacă pucul a trecut printre Stâlpii Porții și a 

depășit cu toată circumferința Linia Porții. 

Singura decizie pe care trebuie să o ia Arbitrul de poartă este dacă pucul a intrat efectiv în plasă, nu și cum sau când a intrat. 

Lumina trebuie aprinsă timp de cinci (5) secunde de fiecare dată când pucul intră în plasă, indiferent de circumstanțe. Decizia finală 

aparține însă Arbitrului central. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

Regula 38 – CONTESTAȚIA ANTRENORULUI  
38.1. ASPECTE GENERALE 
Mecanismul de Analiză video declanșat de Contestația Antrenorului poate fi utilizat doar în situații „gol valabil”/„gol invalid” și se 

dorește a fi utilizat doar ca excepție. 

În toate situațiile de Contestație a Antrenorului, decizia inițială luată pe gheață va fi anulată dacă și numai dacă dovezile video permit 

stabilirea concludentă și irefutabilă a faptului că decizia inițială luată pe gheață nu a fost în mod evident corectă.
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Dacă o analiză nu este concludentă și/sau există orice îndoială dacă decizia luată pe gheață a fost corectă, decizia inițială luată pe 

gheață va fi menținută. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codurile și regulamentele tehnice ale IIHF.

38.2. SITUAȚII CARE FAC OBIECTUL CONTESTAȚIEI ANTRENORULUI
O Echipă poate solicita o Contestația a Antrenorului doar pentru a analiza următoarele scenarii:

(I)  Joc în „Ofsaid” care conduce la un marcarea unui Gol 

O fază de joc care are ca rezultat acordarea pe gheață a unui „gol”, în care Echipa aflată în apărare susține că jocul ar fi trebuit 

oprit din cauza unui „ofsaid” împotriva Echipei aflate în atac. 

 Regula 83 – Ofsaid.

(II)  Eveniment de oprire a jocului nesancționat în Zona de atac care conduce la un Gol 

O fază de joc care are ca rezultat acordarea pe gheață a unui „gol”, în care Echipa aflată în apărare susține că jocul ar fi trebuit 

oprit  din cauza oricărei faze care a avut loc în Zona de atac și care ar fi trebuit să conducă la o oprire a jocului cauzată de 

Echipa aflată în atac, dar acest lucru nu s-a întâmplat; 

(III)  Situații de înscriere a unui gol care implică o posibilă „Obstrucție asupra Portarului” 

Fie: 

(1) O fază de joc care are ca rezultat acordarea pe gheață a unui „gol”, în care Echipa aflată în apărare susține că golul nu 

ar fi trebuit acordat din cauza unei „Obstrucții asupra Portarului”  Regula 69 – Obstrucție asupra Portarului; fie

(2) O fază de joc care a condus la o decizie de „gol invalid” pe gheață, în ciuda faptului că pucul a intrat în plasă, în care 

Oficialii de pe gheață au stabilit că Echipa aflată în atac s-a făcut vinovată de o „Obstrucție asupra Portarului”, dar în 

care Echipa aflată în atac susține că: 

• Nu a existat niciun fel de contact real inițiat de un Jucător aflat în atac cu Portarul; 

• Jucătorul aflat în atac a fost împins, îmbrâncit sau faultat de un Jucător aflat în apărare, ceea ce a făcut ca Jucătorul 

aflat în atac să intre în contact cu Portarul; sau 

• Poziționarea Jucătorului aflat în atac în interiorul Zonei de protecție a portarului nu a afectat capacitatea Portarului 

de a-și apăra poarta și, de fapt, nu a avut un impact perceptibil asupra jocului. 

38.3. CONTESTAȚIA ANTRENORULUI INIȚIATĂ DE ECHIPA DE ANALIZĂ VIDEO IIHF 
În ultimul minut de joc al celei de-a 3-a Reprize și în orice moment al Prelungirilor, Echipa de analiză video IIHF va iniția analiza oricărui 

scenariu care ar fi făcut altfel obiectul unei Contestații a Antrenorului. 

Echipa de analiză video IIHF va continua să fie responsabilă de analiza tuturor golurilor supuse Analizei video. 

 Regula 37 – Analiza video.

În cazul în care o Contestație a Antrenorului este posibilă într-o fază de gol care poate implica un „Ofsaid”, un „Eveniment de oprire a 

jocului nesancționat în Zona de atac” sau o „Obstrucție asupra Portarului”, Echipa de analiză video IIHF va stabili, cu titlu preliminar și 

limitat, că pucul a intrat în poartă în mod regulamentar înainte ca faza să fie supusă unei analize suplimentare în cadrul unei Contestații 

a Antrenorului (sau, în ultimul minut de joc sau în orice moment al Prelungirilor, unei analize inițiate de Echipa de analiză video IIHF). 

Dacă o echipă solicită o Contestație a antrenorului, însă Analiza video în conformitate cu Regula 37 constantă că respectiva Contestație 

este inutilă, se va considera că această Contestație nu a avut loc.
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38.4. PROCESUL DE INIȚIERE A UNEI CONTESTAȚII A ANTRENORULUI 
Toate Contestațiile Antrenorului trebuie inițiate printr-o notificare comunicată verbal unui Arbitru central înainte de „angajamentul” 

de la Centrul suprafeței de joc în urma unui „gol” sau în cazul unei decizii de „gol invalid” din cauza unei „Obstrucții asupra Portarului”, 

înainte de reluarea jocului. 

Echipele nu pot întârzia în mod nejustificat reluarea jocului în timp ce evaluează dacă inițiază sau nu o Contestație a Antrenorului. Orice 

astfel de întârziere sau tactică de întârziere poate conduce la refuzarea dreptului de a Contesta și, la discreția Arbitrului central, chiar și 

la aplicarea unei Pedepse minore pentru „Întârzierea jocului”. 

 Regula 63 – Întârzierea jocului.

Pentru a accelera procesul de analiză, Antrenorii care inițiază o Contestație a Antrenorului trebuie să comunice Arbitrului central, la un 

nivel rezonabil de detaliere, atât motivul Contestației Antrenorului (adică infracțiunea reclamată), cât și minutul aproximativ de pe ceas 

în care presupusa infracțiune s-a produs. Nefurnizarea acestor informații cu un nivel rezonabil de precizie poate conduce la refuzarea 

dreptului la o Contestație a Antrenorului. 

Se va permite doar o singură Contestație a Antrenorului pentru fiecare Echipă la fiecare oprire a jocului. 

38.5. PROCESUL DE ANALIZĂ VIDEO A UNEI CONTESTAȚII A ANTRENORULUI 
Departamentul de Tehnologie al IIHF, în cooperare cu Organizatorul, va pune la dispoziție în toate arenele o tehnologie adecvată 

(spre exemplu, o tabletă portabilă sau un televizor sau un monitor de calculator) care va permite Oficialilor de pe gheață, împreună cu 

Echipa de analiză video IIHF, să analizeze reluările fazelor care dau naștere la Contestații ale Antrenorilor (sau, în ultimul minut al jocului 

sau în Prelungiri, faza care a cauzat inițierea analizei de către Echipa de analiză video IIHF). 

În măsura în care este posibil și practic, reluările puse la dispoziția Oficialilor de pe gheață vor fi aceleași reluări care sunt utilizate de 

Echipa de analiză video IIHF. 

Odată ce o Contestație a Antrenorului a fost inițiată (sau, în ultimul minut de joc sau în timpul Prelungirilor, o analiză a fost inițiată 

de Echipa de analiză video IIHF), Echipa de analiză video IIHF va lua imediat legătura cu Oficialii de pe gheață responsabili de luarea 

(sa neluarea) unei decizii pe gheață prin cască și îi va întreba și va discuta cu Oficialii de pe gheață, înainte ca aceștia să analize orice 

înregistrare video, despre următoarele: 

(I) „decizia finală pe gheață” a Oficialului de pe gheață; și

(II) ce a observat Oficialul de pe gheață în legătură cu faza de joc.

Consultantul de Analiză video va fi implicat atât în comunicarea cu Oficialii de pe gheață prin căști, cât și în furnizarea de informații 

Oficialilor de pe gheață (Arbitri centrali și Arbitri de linie). Oficialii de pe gheață sunt responsabili de luarea deciziei „finale”. 

„Decizia pe gheață” va fi apoi analizată simultan de Oficialii de pe gheață la nivelul gheții și de Consultantul de Analiză video, ca parte 

a Echipei de analiză video IIHF, utilizând orice reluare aflată la dispoziția sa. 

După analiza și consultarea comună, Oficialii de pe gheață (Arbitri centrali sau de linie) vor lua decizia cu privire la menținerea sau 

anularea „deciziei pe gheață” inițiale. 

Odată ce se ia o decizie, Arbitrul central îl va informa pe Cronometrorul pedepselor/Crainicul arenei și acesta va face anunțul pe gheață. 

38.6. DREPTUL DE A INIȚIA O CONTESTAȚIE A ANTRENORULUI 
Echipele pot iniția a Contestație a Antrenorului cu privire la anumite faze în orice moment pe durata jocului, cu excepția minutului final 

al timpului Regulamentar sau al oricărui moment din Prelungiri, perioadă în care dreptul exclusiv de a analiza orice scenariu care ar face 

altfel obiectul unei Contestații a Antrenorului revine Echipei de analiză video IIHF.
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38.7. CONSECINȚELE ADMITERII UNEI CONTESTAȚII A ANTRENORULUI 
În situațiile în care a fost inițiată o Contestație pentru o „Fază de ofsaid care conduce la un Gol” sau un „Eveniment nesesizat de oprire 

a jocului în Zona de atac care conduce la un Gol” (fie de o Echipă, fie de Echipa de analiză video IIHF), și se stabilește că GOLUL acordat 

pe gheață trebuie anulat, golul nu va fi acordat, iar ceasul va fi resetat la minutul în care jocul ar fi trebuit oprit pentru infracțiunea 

nesesizată. 

În aceste situații, se va organiza un „angajament” în locul de pe gheață în care ar fi trebuit să aibă loc dacă infracțiunea comisă pe gheață 

ar fi fost sesizată și fluierată corect. Dacă, între momentul infracțiunii nesesizate și Analiza video în urma căreia golul aparent a fost 

anulat sunt aplicate una sau mai multe penalizări (Minore sau Majore), Echipa sau Echipele care au comis infracțiunea (și Jucătorul sau 

Jucătorii responsabili) vor executa pedeapsa sau pedepsele identificate și aplicate, iar momentul acestora va fi înregistrat ca minutul 

când jocul ar fi trebuit oprit pentru infracțiunea nesesizată. 

În cazurile în care o Contestație a fost inițiată pentru un „gol” acordat pe gheață în care Echipa aflată în apărare reclamă faptul că golul 

ar fi trebuit anulat din cauza unei „Obstrucții împotriva Portarului”, în conformitate cu descrierea de la  Regula 69 – Obstrucție asupra 

Portarului, și se stabilește că „decizia pe gheață” trebuie anulată, golul nu va fi acordat și se va organiza un „angajament” în Punctul de 

Angajament din Zona neutră cel mai apropriat din afara Zonei de atac. 

Procesul de Analiză video a acestor faze de joc (indiferent dacă este inițiată printr-o Contestație a Antrenorului sau de Echipa de analiză 

video IIHF în ultimul minut de joc sau în Prelungiri) va fi utilizat doar în scopul de a invalida o decizie de „gol” marcat pe gheață - nu va fi 

utilizat în niciun alt scop, inclusiv și în special cu privire la aplicarea de Pedepse minore sau majore pentru Obstrucție asupra Portarului. 

O fază de joc pentru care o Contestație a fost inițiată pentru o decizie de „gol invalid” pe gheață, în ciuda faptului că pucul a intrat în 

plasă, în care Oficialii de pe gheață au stabilit că Echipa aflată în atac a comis o „Obstrucție asupra Portarului” și se stabilește că „decizia 

pe gheață” trebuie schimbată, golul va fi acordat și un „angajament” se va organiza la Centrul suprafeței de joc. Anularea și emiterea de 

pedepse după Analiza video a „Obstrucției asupra Portarului”. 

Dacă a fost indicată o pedeapsă de „Obstrucție împotriva Portarului” și, pe baza Analizei video, se constată că nu a fost comisă o astfel 

de acțiune de către Jucătorul aflat în atac, nu se va aplica nicio pedeapsă pentru o astfel de infracțiune. 

Toate celelalte pedepse care nu au legătură cu „Obstrucția împotriva Portarului” trebuie aplicate și executate în mod obișnuit. Pe de altă 

parte, pedepsele care nu sunt indicate nu pot fi aplicate ca urmare a Analizei video. 

38.8. CONSECINȚELE RESPINGERII UNEI CONTESTAȚII A ANTRENORULUI 
Dacă o Echipă inițiază o Contestație a Antrenorului pentru oricare dintre scenariile enumerate la Regula 38.2 de mai sus și o astfel 

de Contestație nu are ca rezultat schimbarea „deciziei inițiale de pe gheață”, Echipei care face o astfel de Contestație i se va dicta o 

Pedeapsă minoră (2 minute) pentru Întârzierea jocului. 

Dacă o Echipă care a inițiat deja una sau mai multe Contestații ale Antrenorului respinse, inițiază o Contestație a Antrenorului pentru 

oricare dintre scenariile enumerate la Regula 38.2 de mai sus și o astfel de Contestație nu are ca rezultat anularea „deciziei inițiale de 

pe gheață”, împotriva Echipei care face o astfel de Contestație a Antrenorului se va dicta o Pedeapsă minoră dublă (4 minute) pentru 

Întârzierea jocului.
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38.9. STANDARDE APLICABILE PENTRU CONTESTAREA „OFSAIDULUI” 
Standardul pentru anularea unei decizii de „gol” este acela că Oficialii de pe gheață (Arbitrii de linie), după analiza oricăreia și a tuturor 

reluărilor disponibile și consultarea Echipei de analiză video IIHF, stabilesc că unul sau mai mulți Jucători ai Echipei aflate în atac s-au 

aflat înaintea pucului în Zona de atac înainte de marcarea golului și că, în consecință, jocul ar fi trebuit oprit pentru o infracțiune de 

„Ofsaid”; dacă acest standard este îndeplinit, golul va fi anulat. 

Golurile vor fi supuse analizei pentru o posibilă infracțiune de „Ofsaid” doar dacă pucul nu iese din Zona de atac din nou între momentul 

infracțiunii de „Ofsaid” și momentul în care se înscrie golul. 

38.10. STANDARDE APLICABILE PENTRU O CONTESTAȚIE DE „EVENIMENT DE OPRIRE A JOCULUI 
NESANCȚIONAT ÎN ZONA DE ATAC”
Standardul pentru anularea unei decizii de „gol” este acela că Oficialii de pe gheață (Arbitrii centrali), după analiza oricăreia și a tuturor 

reluărilor disponibile și consultarea Echipei de analiză video IIHF, stabilesc că jocul ar fi trebuit oprit, dar nu a fost oprit, într-un anumit 

moment după ce pucul a intrat în Zona de atac, însă înainte de marcarea golului; dacă acest standard este îndeplinit, golul va fi anulat. 

Posibilele infracțiuni care ar impune o oprire a jocului în Zona de atac includ, dar nu se limitează la:  Regula 79 – Pasă cu mâna;  

 Regula 80 – Lovirea pucului cu crosa ridicată și  Regula 85 – Puc în Afara Suprafeței de Joc. Aceste infracțiuni vor reprezenta 

temeiul anulării unei decizii de „gol”, în cazul în care Analiza video poate stabili în mod concludent că un eveniment de oprire a jocului 

s-a produs în Zona de atac și nu a fost sesizat/sancționat de Oficialii de pe gheață. 

În cazul în care infracțiunea în cauză a fost o pedeapsă nesesizată care ține de interpretarea sau discreția Oficialilor de pe gheață, 

respectiva infracțiune nu poate conduce la anularea deciziei de „gol”, chiar dacă în urma analizei, Oficialii de pe gheață ar fi luat o 

decizie diferită. Golurile vor fi supuse analizei pentru un posibil „Eveniment de oprire a jocului nesancționat în Zona de atac” doar dacă 

pucul nu iese din Zona de atac din nou între momentul „Evenimentului de oprire a jocului nesancționat în Zona de atac” și momentul 

în care se înscrie golul. 

38.11. STANDARDE APLICABILE PENTRU O CONTESTAȚIE REFERITOARE LA O POSIBILĂ „OBSTRUCȚIE 
ASUPRA PORTARULUI”
Standardul pentru anularea unei decizii de „gol” este acela că Oficialii de pe gheață (Arbitrii centrali), după analiza oricăreia și a tuturor 

reluărilor disponibile și consultarea Echipei de analiză video IIHF, stabilesc că golul ar fi trebuit anulat datorită unei „Obstrucții împotriva 

Portarului”, în conformitate cu descrierea din  Regula 69 – Obstrucție asupra Portarului; dacă acest standard este îndeplinit, golul va 

fi anulat. 

Standardul pentru anularea unei decizii în caz de „gol invalid” este acela că Oficialii de pe gheață (Arbitrii centrali), după analiza 

oricăreia și a tuturor reluărilor disponibile și consultarea Echipei de analiză video IIHF, stabilesc că golul pe gheață ar fi trebuit acordat 

din următoarele motive: 

(I) Fie nu a existat un contact real de niciun fel inițiat de un Jucător aflat în atac cu Portarul; fie

(II) Jucătorul aflat în atac a fost împins, îmbrâncit sau faultat de un Jucător aflat în apărare, ceea ce a făcut ca Jucătorul aflat în 

atac să intre în contact cu Portarul; sau

(III) Poziționarea Jucătorului aflat în atac în interiorul Zonei de Protecție a Portarului nu a afectat capacitatea Portarului de 

a-și apăra poarta și, de fapt, nu a avut un impact perceptibil asupra jocului; dacă acest standard este îndeplinit, golul va fi 

acordat.
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REGULA 39 – ACȚIUNI ABUZIVE ÎMPOTRIVA OFICIALILOR  
39.1. DESCRIERE GENERALĂ 
Un Jucător, Portar, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei nu va contesta deciziile niciunui Oficial înainte, în timpul sau după un joc, 

pe gheață sau în afara acesteia și în niciun alt loc în timp ce se află în arenă și în spațiile aferente acesteia. 

Un Jucător, Portar, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei nu va manifesta un „Comportament nesportiv”, inclusiv, fără a se limita 

la, limbaj sau gesturi obscene, profane sau abuzive, comentarii de natură personală menite să înjosească un Oficial și nu va insista în 

contestarea unei decizii după ce a fost avertizat să înceteze sau după ce a fost sancționat pentru un astfel de comportament. Notă: În 

cazul în care o astfel de conduită este îndreptată către orice persoană, alta decât un oficial, se va aplica  Regula 75 – Comportament 

nesportiv. 

39.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
În conformitate cu această regulă, se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv” pentru următoarele infracțiuni: 

(I) Orice Jucător care contestă decizia unui Oficial.

Un Jucător identificabil care folosește un limbaj sau gesturi obscene, profane sau abuzive îndreptate împotriva oricărui 

oficial din afara gheții. Notă: O Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc pentru gesturi obscene, insulte sau ironii 

cu conotație rasială sau remarci cu conotație sexuală – a se vedea Regula 39.5 – Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

(II) Orice Jucător sau Jucători care lovesc Mantinela sau sticla cu crosele sau alte obiecte în orice moment sau care, în orice 

mod, manifestă lipsă de respect față de decizia unui Oficial. 

Dacă acest lucru se face pentru a atrage atenția Oficialilor de pe gheață dintr-un motiv legitim (spre exemplu, accidentare 

gravă, boală etc.), atunci Arbitrii centrali își vor exercita propria apreciere. 

(III) În cazul în care un Căpitan, un Căpitan supleant sau orice alt Jucător iese de pe Banca Jucătorilor pentru a pune la îndoială 

sau a protesta împotriva unei decizii a unui Oficial pe gheață.

(IV) Dacă un jucător lovește Mantinela sau sticla pentru a protesta împotriva deciziei unui Oficial din afara gheții. Dacă acest 

comportament persistă, se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită.

(V)  Dacă unui Jucător sancționat i se aplică o Pedeapsă suplimentară pentru „Comportament nesportiv”, înainte sau după ce 

începe să își execute pedeapsa sau pedepsele inițiale, Pedeapsa minoră suplimentară se va adăuga la timpul neexpirat al 

acestora și se va executa consecutiv. 

(VI)  Dacă un jucător sancționat nu merge direct la Banca de pedeapsă sau la Vestiare după cum i s-a indicat de Oficialul de pe 

gheață.

39.3. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
În conformitate cu această regulă, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Comportament nesportiv” pentru următoarele 

abateri: 

(I) Un Antrenor sau Personal nejucător al Echipei lovește în Mantinelă sau sticlă cu o crosă sau alt obiect în orice moment, 

manifestând lipsă de respect pentru decizia unui Oficial. Dacă acest lucru se face pentru a atrage atenția Oficialilor de pe 

gheață dintr-un motiv legitim (spre exemplu, accidentare gravă, boală etc.), Arbitrii centrali trebuie să își exercite propria 

apreciere.

(II) Orice Jucător neidentificabil sau Antrenor sau Personal nejucător al Echipei folosește un limbaj sau gesturi obscene, profane 

sau abuzive îndreptate împotriva oricărui oficial de pe gheață sau din afara gheții sau folosește numele oricărui oficial în 

orice vociferări. Notă: O Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc pentru gesturi obscene, insulte sau ironii cu 

conotație rasială sau remarci cu conotație sexuală – a se vedea Regula 39.5 – Pedeapsă pentru rea conduită de joc.
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(III) Orice Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei obstrucționează în orice mod orice Oficial de joc, Arbitrii centrali, 

Arbitrii de linie, Cronometrorul jocului sau pedepselor sau Arbitrii de poartă în îndeplinirea atribuțiilor acestora. 

(IV) Orice Jucător, Antrenor sau persoană nejucătoare care folosește greșit tehnologia (tabletă etc.) pentru a contesta un oficial 

de joc.

39.4.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
În conformitate cu această regulă, se vor aplica Pedepse pentru rea conduită pentru „Comportament nesportiv - Acțiuni abuzive 

împotriva Oficialilor” pentru următoarele infracțiuni: 

(I) Un Jucător care continuă să folosească un limbaj obscen, profan împotriva oricăruia dintre Oficialii de pe gheață și din 

afara gheții pentru care i s-a aplicat deja o Pedeapsă minoră de bancă. Notă: O Pedeapsă pentru rea conduită de joc pentru 

gesturi obscene, insulte sau ironii cu conotație rasială sau remarci cu conotație sexuală – a se vedea Regula 39.5 – Pedeapsă 

pentru rea conduită de joc.

(II) Orice jucător care lovește sau șutează în mod intenționat pucul departe de un Oficial care îl recuperează;

(III) Orice Jucător care, după ce i s-a aplicat o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv”, persistă în contestarea 

deciziei unui Oficial.

(IV) Orice Jucător sau Jucători care lovesc Mantinela sau sticla cu crosele sau alte obiecte în orice moment, manifestând lipsă 

de respect față de decizia unui Oficial, pentru care li s-a aplicat deja o Pedeapsă minoră sau minoră de bancă pentru 

„Comportament nesportiv”.

(V) Orice Jucător sau Jucători care, exceptând situația în care au scopul de a se așeza pe Banca de pedeapsă, intră sau rămân(e) 

în Zona Arbitrului central pentru a semnala sau a se consulta cu orice Oficial de joc, inclusiv cu celălalt Arbitru central, 

Arbitrii de linie, Cronometrorul jocului, Cronometrorul pedepselor, Scorerul Oficial sau Crainicul. 

(VI) Orice Jucător care, în mod deliberat, aruncă orice partea a echipamentului în afara suprafeței de joc va fi penalizat cu o 

Pedeapsă pentru rea conduită (sau Pedeapsă pentru rea conduită de joc, la discreția Arbitrului central). În cazul în care acest 

lucru se face în semn de protest împotriva deciziei unui Oficial, se va dicta o Pedeapsă minoră plus o Pedeapsă pentru rea 

conduită de joc – a se vedea Regula 39.5 – Pedeapsă pentru rea conduită de joc.

(VII) Orice Jucător care, după ce i-a fost aplicată o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv” pentru lovirea Mantinelei 

sau sticlei în semn de protest împotriva deciziei unui Oficial din afara gheții. 

(VIII)  În general, participanților care manifestă acest tip de comportament li se aplică o Pedeapsă minoră, apoi o Pedeapsă pentru 

rea conduită și, ulterior, o Pedeapsă pentru rea conduită de joc, în cazul în care comportamentul persistă. 

39.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
În conformitate cu această regulă, se vor dicta Pedepse pentru rea conduită de joc pentru „Comportament nesportiv - Acțiuni abuzive 

împotriva Oficialilor” pentru următoarele infracțiuni: 

(I) Orice Jucător care, după ce i s-a aplicat o Pedeapsă pentru rea conduită, persistă în contestarea deciziei unui Oficial.

(II)  Atunci când un Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei folosește un limbaj sau gesturi obscene, profane sau 

abuzive împotriva oricărui Oficial de pe gheață sau din afara gheții, alături de vociferări, căruia i-a fost deja aplicată o 

Pedeapsă minoră de bancă (Regula 39.3 (ii)), acestui Antrenor sau membru al Personalului nejucător al Echipei i se va aplica 

o sancțiune de Rea conduită de joc, iar situația va fi raportată Autorităților competente pentru măsuri ulterioare.
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Atunci când acest tip de conduită apare după terminarea timpului de joc, pe gheață sau în afara gheții, Reaua conduită de 

joc va fi stabilită și sancționată fără a fi necesară aplicarea unei Pedepse minore de bancă în prealabil. 

(III) Orice Jucător care își folosește în mod deliberat forța fizică în orice mod împotriva unui Oficial, în cazul în care astfel de 

acțiuni ar putea provoca vătămarea acestui Oficial, umilește fizic sau folosește în mod deliberat forța fizică împotriva unui 

Oficial doar în scopul de a se elibera de acest Oficial în timpul sau imediat după o altercație va primi o Pedeapsă pentru rea 

conduită de joc, cu aplicarea îndrumărilor stabilite în  Regula 40 – Abuzul fizic împotriva Oficialilor. 

(IV) Se va aplica oricărui Jucător care, după ce a luat loc pe Banca de pedeapsă, părăsește Banca de pedeapsă înainte de 

expirarea pedepsei în scopul contestării unei decizii a unui Oficial.

(V) Această regulă nu înlocuiește nicio altă pedeapsă mai severă care ar putea fi aplicată pentru părăsirea Băncii de pedeapsă 

în scopul inițierii sau participării la o altercație.

 Regula 70 - Părăsirea Băncii Jucătorilor sau a Băncii de pedeapsă.

(VI) O Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv”, precum și o sancțiune pentru Rea conduită de joc va fi aplicată unui 

Jucător care în mod intenționat își aruncă crosa sau orice parte a acesteia sau orice alt obiect sau parte a echipamentului în 

afara zonei de joc în semn de protest față de decizia unui Oficial.

(VII) Orice Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei care aruncă sau șutează orice parte a echipamentului sau alt 

obiect în direcția generală a unui Oficial, dar suficient de departe de acesta pentru a nu-l atinge Această acțiune se poate 

produce pe gheață sau în afara acesteia.

(VIII)  În general, participanților care manifestă acest tip de comportament li se aplică o Pedeapsă minoră, apoi o Pedeapsă pentru 

rea conduită și, ulterior, o Pedeapsă pentru rea conduită de joc, în cazul în care comportamentul persistă.

(IX)  Orice Jucător, Portar, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei care scuipă, mânjește cu sânge sau folosește gesturi 

obscene, insulte sau ironii cu conotație rasială sau remarci cu conotație sexuală la adresa unui Oficial, înainte sau în timpul 

jocului, pe gheață sau în afara acesteia și în orice alt loc în timp ce se află în arenă și în spațiile aferente acesteia.

39.6. RAPOARTE 
Toți Oficialii de joc au responsabilitatea de a transmite un raport Autorităților competente în care să prezinte detalii complete cu 

privire la gesturile obscene, insultele sau ironiile sau limbajul cu conotație rasială sau remarcile cu conotație sexuală folosite de orice 

Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei. Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare 

suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 40 ABUZURI FIZICE ÎMPOTRIVA OFICIALILOR  
40.1.   REA CONDUITĂ DE JOC 
Orice Jucător care își folosește în mod deliberat forța fizică în orice mod împotriva unui oficial, în cazul în care astfel de acțiuni ar putea 

provoca vătămarea acestuia din urmă, umilește fizic sau folosește în mod deliberat forța fizică împotriva unui Oficial doar în scopul de 

a se elibera de acest Oficial în timpul sau imediat după o altercație va primi o Pedeapsă pentru rea conduită de joc.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.
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40.2. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE – SUSPENDARE – CATEGORIA I 
Orice Jucător care lovește în mod deliberat un Oficial și îi poate provoca o vătămare sau care își folosește deliberat forța fizică în orice 

mod împotriva unui Oficial cu intenția de a-l răni sau care în orice mod încearcă să rănească un Oficial. În înțelesul regulii, „poate 

provoca o vătămare” înseamnă orice forță fizică despre care un Jucător a avut cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință că ar putea 

provoca în mod rezonabil o vătămare.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.  

40.3. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE – SUSPENDARE – CATEGORIA II 
Orice Jucător care își folosește în mod deliberat forța fizică împotriva unui Oficial în orice mod (excluzând acțiunile prevăzute în 

Categoria I), a cărei forță fizică este folosită însă fără intenția de a vătăma, sau care scuipă un Oficial.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

40.4. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE – SUSPENDARE – CATEGORIA III 
Orice Jucător care, prin acțiunile sale, înjosește fizic un Oficial sau îl amenință fizic pe un Oficial aruncând cu crosa sau orice altă parte 

a echipamentului sau cu orice obiect către sau în direcția generală a unui Oficial, șutând pucul către sau în direcția generală a unui 

Oficial, scuipând, mânjind cu sânge în direcția generală a unui Oficial sau care își folosește în mod deliberat forța fizică împotriva unui 

Oficial doar în scopul de a se elibera de un astfel de Oficial în timpul sau imediat după o altercație.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.  

40.5. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE – PROCESUL DE SUSPENDARE 
Imediat după meciul în care se dictează o astfel de Pedeapsă pentru rea conduită de joc, Arbitrii centrali, în consultare cu Arbitrii de 

linie, decid categoria infracțiunii. Aceștia trebuie să facă o sesizare verbală și/sau scrisă către Autoritățile competente imediat după 

meciul respectiv. Jucătorul și Echipa în cauză vor fi înștiințați de Comitetul Disciplinar al IIHF și se va demara procedura respectivă în 

consecință. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

40.6. MĂSURI DISCIPLINARE SUPLIMENTARE 
În eventualitatea în care jucătorul a comis mai multe infracțiuni conform acestei reguli, în plus față de pedepsele aplicate în baza 

acestei infracțiuni, cazul său va fi deferit Autorităților competente pentru examinare și aplicarea de Măsuri disciplinare suplimentare.

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

40.7. ANTRENOR ȘI PERSONAL NEJUCĂTOR AL ECHIPEI 
Orice Antrenor sau membru al Personalului nejucător al Echipei care ține sau lovește un Oficial sau comite orice altă infracțiune 

prevăzută la regula 40.1, va fi suspendat automat din joc, i se va solicita să meargă la Vestiare, iar chestiunea va fi raportată Autorităților 

competente pentru măsuri disciplinare suplimentare. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

40.8. PROTECȚIE ȘI SECURITATE 
Toți Organizatorii de Campionate vor asigura forțe de ordine sau altă protecție tuturor Jucătorilor, Portarilor și Oficialilor în orice 

moment. Arbitrul (Arbitrii) centrali vor semnala Autorităților competente orice deficiențe în această protecție observată de acesta sau 

raportată acestuia, cu includerea de suficiente detalii. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.
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REGULA 41 IZBIREA DE MANTINELĂ  
41.1. IZBIREA DE MANTINELĂ (BOARDING) 
O pedeapsă pentru izbire de mantinelă va fi aplicată oricărui Jucător care blochează sau împinge un adversar lipsit de apărare în așa fel 

încât să cauzeze lovirea sau impactul violent sau periculos al adversarului cu Mantinela. 

Severitatea pedepsei, bazată pe impactul izbirii de Mantinelă, va fi la discreția Arbitrului central. În aplicarea acestei reguli de către 

Arbitrii centrali se impune exercitarea propriei aprecieri. Jucătorul care aplică blocajul are obligația să se asigure că adversarul său nu 

este într-o poziție lipsită de apărare, iar dacă este, trebuie să evite sau să reducă la minimum contactul. Cu toate acestea, pentru a stabili 

dacă un astfel de contact ar fi putut fi evitat, se pot lua în considerare circumstanțele blocajului, inclusiv dacă adversarul s-a pus singur 

într-o poziție vulnerabilă imediat înainte sau în același timp cu aplicarea blocajului sau dacă blocajul ar fi fost inevitabil. Acest echilibru 

trebuie avut în vedere de Arbitrul central atunci când aplică această regulă. 

Orice contact inutil cu un Jucător care joacă pucul într-o situație evidentă de „degajare interzisă” sau „ofsaid” și care are ca rezultat 

lovirea de Mantinelă sau impactul Jucătorului cu Mantinela, reprezintă „izbire de mantinelă” și trebuie sancționat ca atare. În alte situații 

în care nu există contact cu Mantinela, acesta ar trebui tratat ca „atac incorect” (charging). 

41.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră în funcție de forța și violența impactului cu Mantinela, împotriva unui 

Jucător care a comis „izbirea de mantinelă” a unui adversar. 

41.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră împotriva unui Jucător care comite „izbirea de mantinelă” a unui adversar 

și care pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin 

dictarea unei Pedepse minore. A se vedea Regula 41.5 pentru criteriile avute în vedere pentru aplicarea unei Pedepse suplimentare 

pentru rea conduită de joc. 

41.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „izbirea 

de mantinelă”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, 

gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

41.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
Atunci când o Pedeapsă majoră este aplicată în conformitate cu prezenta regulă pentru o „izbire de mantinelă” și, în opinia Arbitrului 

central, un astfel de fault ar putea conduce la accidentarea unui Jucător advers, se va dicta și o sancțiune de Rea conduită de joc. 

41.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 42 ATACUL INCORECT  
42.1. ATACUL INCORECT 
Se va dicta o pedeapsă contra unui Jucător care patinează, sare într-un adversar sau lovește un adversar în orice mod.
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Atacul incorect înseamnă acțiunile unui Jucător care fie sare pentru a lovi un adversar, mărește viteza făcând mai multe pași imediat 

înainte de a intra în contact și sau parcurge o distanță excesivă cu singurul scop de a aplica un astfel de contact și/sau lovește violent un 

adversar în orice mod. Un „atac incorect” poate fi rezultatul unei loviri în Mantinelă, de cadrul porții sau de suprafața deschisă a gheții. 

Această regulă este suprimată de orice acțiuni similară care vizează „lovitura neregulamentară la cap”, cu excepția acțiunilor ce privesc 

„bătaia”. Se va dicta o pedeapsă unui Jucător care atacă un Portar în timp ce portarul se află în Zona sa de protecție. 

Nu se consideră că un Portar nu se află în situație de joc corect doar pentru că se află în afara Zonei de protecție a portarului. 

Pedeapsa corespunzătoare trebuie evaluată pentru fiecare situație în care un Jucător advers intră într-un contact inutil cu un Portar. 

Cu toate acestea, un contact accidental, la interpretarea Arbitrului central, va fi permis atunci când Portarul joacă pucul în afara Zonei 

sale de Protecție, cu condiția ca Jucătorul aflat în atac să fi depus un efort rezonabil de a evita acest contact. 

42.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră în funcție de forța și violența loviturii, împotriva unui Jucător care a comis 

„atacul incorect” asupra unui adversar. 

42.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră împotriva unui Jucător care comite „atacul incorect” asupra unui adversar 

și care pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin 

dictarea unei Pedepse minore. A se vedea Regula 42.5 pentru criteriile avute în vedere pentru aplicarea unei Pedepse suplimentare 

pentru rea conduită de joc. 

42.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul printr-un „atac 

incorect”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul 

de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

42.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
Atunci când o Pedeapsă majoră este aplicată în conformitate cu prezenta regulă pentru un „atac incorect” și, în opinia Arbitrului central, 

un astfel de fault ar putea conduce la accidentarea unui Jucător advers, se va dicta și o sancțiune de Rea conduită de joc. 

42.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 43 – ATAC DIN SPATE  
43.1. ATACUL DIN SPATE 
Un atac din spate este o acțiune aplicată unui Jucător vulnerabil care nu conștientizează lovitura iminentă și, ca atare, nu se poate 

proteja sau apăra de respectiva lovitură, iar contactul are loc cu partea din spate a corpului său. 

Un Jucător care își lovește un adversar din spate în Mantinelă, de Poartă sau de suprafața deschisă a gheții în orice fel (adică prin 

ridicarea crosei, barare etc.) va fi sancționat în conformitate cu această regulă.
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Dacă un Jucător care face obiectul unui bodicec își întoarce intenționat spatele către adversar și se pune astfel într-o poziție vulnerabilă 

imediat înainte de bodicec pentru a crea o situație de „atac din spate”, nu se va aplica nicio pedeapsă pentru „atac din spate”. Cu toate 

acestea, se pot aplica și alte pedepse. 

43.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Acest fault este considerat grav și periculos și, drept urmare, nu există nicio opțiune de a aplica o Pedeapsă minoră pentru „Atac din 

spate”. 

43.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care comite un „atac din spate” asupra unui adversar și care 

pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat. A se vedea Regula 43.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc. 

43.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul printr-un „atac 

din spate”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul 

de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

43.5.   REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie aplicată oricând se aplică o Pedeapsă majoră pentru „Atac din spate”. 

43.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se considerată necesar, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 44 PLACAREA  
44.1. PLACAREA 
„Placarea” sau „lovitura joasă” (low-hit) este acțiunea de a arunca corpul peste sau sub genunchii unui adversar din orice direcție. Un 

Jucător nu poate aplica o „placare” și nici nu își poate coborî poziția propriului corp pentru a aplica o lovită peste sau sub genunchii 

adversarului. 

O „lovitură joasă” neregulamentară este o lovitură care este aplicată de un Jucător care poate sau nu să aibă ambele patine pe gheață, 

cu unica intenție de a lovi adversarul în zona genunchilor. Un Jucător nu își poate coborî poziția corpului pentru a aplica o lovitură 

în genunchii adversarului. Un Jucător nu se poate ghemui lângă Mantinelă pentru a evita bodicecul și, astfel, a cauza răsturnarea 

adversarului peste aceasta. 

44.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va aplica, la discreția sa, o Pedeapsă minoră în funcție de forța și violența loviturii, unui Jucător  „placat” un adversar. 

44.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care a „placat” un adversar și care pune în pericol din 

imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin dictarea unei Pedepse 

minore. A se vedea Regula 44.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc.
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44.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „placare”. O 

astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul de violență 

și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

44.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie aplicată oricând se dictează o Pedeapsă majoră pentru „placare”. 

44.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 45 LOVIREA CU COTUL  
45.1. LOVIREA CU COTUL 
Lovirea cu cotul înseamnă utilizarea cotului pentru a lovi un adversar într-o manieră care poate sau nu să cauzeze o accidentare. 

45.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va aplica, la discreția sa, o Pedeapsă minoră în funcție de forța și violența loviturii, împotriva unui Jucător care a „lovit 

cu cotul” un adversar. 

45.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră împotriva unui Jucător care a „lovit cu cotul” un adversar și care pune 

în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin dictarea 

unei Pedepse minore. A se vedea Regula 45.5 pentru criteriile avute în vedere pentru aplicarea unei Pedepse suplimentare pentru rea 

conduită de joc. 

45.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „lovirea 

cu cotul”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul 

de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

45.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
Atunci când o Pedeapsă majoră este aplicată în conformitate cu prezenta regulă pentru o „lovire cu cotul” și, în opinia Arbitrului central, 

un astfel de fault ar putea conduce la accidentarea unui Jucător advers, se va dicta și o sancțiune pentru Rea conduită de joc. 

45.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

CUPRINS 
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REGULA 46 BĂTAIA  
46.1. BĂTAIA/COMBATANT – DORINȚA DE A SE BATE ȘI DE A CONTINUA BĂTAIA 
„Bătaia” nu face parte din ADN-ul internațional al hocheiului pe gheață. 

Jucătorii care participă de bună voie la o „încăierare/bătaie”, așa-numiții „combatanți voluntari”, vor fi sancționați în consecință de 

Arbitrul sau Arbitrii centrali și pot fi eliminați din joc. Se pot aplica și măsuri disciplinare suplimentare. 

Se consideră că a avut loc o „bătaie” atunci când cel puțin un (1) Jucător lovește sau încearcă să lovească cu pumnul un adversar în 

mod repetat sau când doi (2) Jucători se luptă corp la corp în așa fel încât să îngreuneze intervenția și separarea combatanților de către 

Arbitrii de linie. 

Orice Jucător care continuă cu insistență sau încearcă să continue o „bătaie sau altercație” după ce i s-a solicitat de către Arbitrul central 

să se oprească sau care se opune unui Arbitru de linie care încearcă să își îndeplinească îndatoririle, la discreția Arbitrului central, va 

suporta cel puțin o Pedeapsă majoră („Bătaie”), precum și o Pedeapsă pentru rea conduită de joc (5 min.+GMP), în plus față de orice 

pedepse suplimentare aplicate. 

Pedepsele care pot fi impuse în conformitate cu această regulă sunt lăsate în mare măsură la latitudinea Arbitrilor centrali. Acest lucru 

se face în mod intenționat pentru a le permite acestora să facă diferența între nivelurile evidente de responsabilitate ale participanților, 

fie pentru începerea „bătăii, fie pentru persistența în continuarea bătăii”. Această libertate de apreciere trebuie exercitată rațional. 

Jucătorii, Antrenorii sau Personalul Echipei care părăsesc Băncile Jucătorilor sau Băncile de pedeapsă. 

 Regula 70 - Părăsirea Băncii Jucătorilor sau a Băncii de pedeapsă.

46.2. ALTERCAȚIE 
O „altercație” este o situație care implică cel puțin doi (2) Jucători, dintre care cel puțin un Jucător (1) urmează să fie sancționat. 

46.3. INSTIGATORUL/INIȚIATORUL 
Un „Instigator/Inițiator” al unei „altercații” va fi un Jucător care, prin acțiunile sau comportamentul său, îndeplinește oricare/unele dintre 

următoarele criterii: distanța parcursă; își scoate primul mănușile; dă primul pumn; atitudine sau postură amenințătoare; instigare 

verbală sau amenințări; conduită de revanșă pentru un incident anterior din meci; răzbunare evidentă pentru un incident anterior din 

meci. 

Un Jucător care este considerat a fi „Instigatorul/Inițiatorul” unei „altercații” va primi o Pedeapsă minoră (Instigator/Inițiator) plus o 

Pedeapsă majoră („Bătaie”) și o Pedeapsă pentru rea conduită de joc (2’+5’+GMP) 

Un Jucător care este considerat a fi „Instigatorul/Inițiatorul” și „Agresorul” unei „altercații” va primi o Pedeapsă minoră („Instigator/

Inițiator”) plus o Pedeapsă minoră („Agresor”) plus o Pedeapsă majoră („Bătaie”) și o Pedeapsă pentru rea conduită de joc (2’+2’+5’+GMP). 

46.4. AGRESORUL 
„Agresorul” dintr-o altercație va fi Jucătorul care continuă să lovească cu pumnii în încercarea de a-și pedepsi adversarul care se află 

într-o poziție lipsită de apărare sau care este „un combatant involuntar”. 

Un Jucător va fi considerat ca fiind „Agresorul” atunci când a câștigat în mod clar „bătaia”, dar continuă să aplice lovituri de pumn 

într-o încercare suplimentară de a-și pedepsi și/sau vătăma adversarul său care nu mai este în măsură să se apere. Un Jucător care este 

considerat a fi „Agresorul” într-o altercație va primi o Pedeapsă minoră („Agresor”) plus o Pedeapsă majoră („Bătaie”) și o Pedeapsă 

pentru rea conduită de joc (2’+5’+GMP)
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Un Jucător considerat a fi „Agresorul într-o altercație” va fi consemnat ca „Agresor” într-o altercație în scopul suspendării – a se vedea 

Regula 28 Măsuri disciplinare suplimentare. 

Un Jucător care este considerat a fi atât „Instigatorul/Inițiatorul”, cât și „Agresorul” într-o altercație va primi o Pedeapsă minoră 

(„Instigator/Inițiator”) plus o Pedeapsă minoră („Agresor”) plus o Pedeapsă majoră („Bătaie”) și o Pedeapsă pentru rea conduită de joc 

(2’+2’+5’+GMP). 

46.5. LUPTĂTOR PERICULOS – „LOVITURĂ PRIN SURPRINDERE” 
Orice Jucător care are aplicată o bandă sau orice alt material pe mâini (sub încheietura mâinii) care taie sau rănește un adversar în 

timpul unei altercații va primi o Pedeapsă de meci în plus față de orice alte pedepse impuse, inclusiv pentru „bătaie”, în conformitate 

cu această regulă. 

O Pedeapsă de meci va fi aplicată unui Jucător care lovește cu pumnul un combatant/adversar nepregătit sau „involuntar” (adică 

„lovitură prin surprindere” (sucker punch)) și poate provoca o vătămare. 

46.6. APĂRĂTORUL – COMBATANT INVOLUNTAR 
Un Jucător care se „apără” cu „câteva lovituri de pumn” împotriva unui Agresor, Instigator/Inițiator sau luptător va fi considerat un 

„combatant involuntar”. Acest Jucător nu dorește să continue sau să prelungească o „bătaie” sau „să lase o bătaie să scape de sub 

control” - este evident pentru Arbitrii centrali că acest jucător nu vrea să „se bată” neregulamentar. 

Unui Jucător care ripostează la loviturile de pumn care îi sunt aplicate i se va aplica cel puțin o Pedeapsă minoră („Durități”) sau 

o Pedeapsă majoră („Bătaie, fără o Pedeapsă pentru rea conduită de joc), în cazul în care cele câteva lovituri cu pumnul nu sunt 

îndeplinesc criteriile pentru „ripostă”. 

46.7. AL TREILEA JUCĂTOR IMPLICAT 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc, la discreția Arbitrului central, va fi impusă oricărui Jucător care este primul care intervine („al 

treilea jucător implicat”) într-o altercație deja în derulare, cu excepția cazului în care se impune o Pedeapsă de meci în altercația inițială. 

Această pedeapsă se adaugă oricăror alte pedepse suportate în legătură cu același incident. 

Această regulă se aplică și jucătorilor care aleg să intervină ulterior în aceleași sau în alte „altercații” în timpul aceleiași opriri a jocului. 

În general, această regulă se aplică atunci când are loc o „bătaie”. 

46.8. ELIBERAREA ZONEI DE LUPTĂ 
Atunci când are loc o „bătaie”, toți Jucătorii care nu sunt implicați trebuie să meargă imediat în zona Băncii Jucătorilor, iar în cazul în care 

altercația are loc în dreptul Băncii Jucătorilor, Jucătorii acelei Echipei aflați pe gheață vor merge în Zona lor de Apărare. 

Portarii vor rămâne în Zona de protecție a portarului, cu excepția cazului în care altercația are loc în vecinătatea Zonei de protecție a 

portarului, în care caz vor respecta instrucțiunile Arbitrului central. 

Nerespectarea regulilor poate atrage pedepse pentru implicare în zona și în jurul zonei și Măsuri disciplinare. 

46.9. BĂTAIE ÎN ALTE MOMENTE DECÂT ÎN TIMPUL REPRIZELOR 
Orice Echipă ai cărei Jucători se implică într-o altercație, alta decât în timpul reprizelor jocului, în plus față de orice alte pedepse care se 

impun și care sunt aplicate Jucătorilor participanți prin Măsuri disciplinare suplimentare sau în orice alt mod. 

Jucătorilor implicați în „bătaie”, în orice alte momente decât în timpul reprizelor jocului, li se va dicta o Pedeapsă majoră („Bătaie”) și 

una pentru rea conduită de joc (5'+GMP). Un „Agresor” și/sau un „Instigator/Inițiator” vor fi sancționați în conformitate cu Regula 46.3 

și/sau Regula 46.4.
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Altercațiile care au loc după finalul reprizei sau meciului vor fi sesizate Autorităților competente pentru Măsuri disciplinare suplimentare. 

În cazul în care Jucătorii intră pe gheață de pe Băncile Jucătorilor după încheierea reprizei perioadei și înainte de începerea unei 

altercații, aceștia nu vor fi sancționați dacă rămân în apropierea Băncii Jucătorilor, cu condiția să nu fie implicați în altercații. 

46.10. BĂTAIE ÎNAINTE DE PUNEREA PUCULUI ÎN JOC 
Exceptând situațiile care apar înainte de începerea jocului sau a oricărei reprize, o „bătaie” care are loc înainte de punerea pucului în 

joc în cursul  unui „angajament” obișnuit, va fi sancționată ca și cum ar fi avut loc în timpul de joc regulamentar; a se vedea Regula 

46.9 – Bătaia. 

Atunci când, în opinia Arbitrului central, modificările specifice ale personalului au fost realizate de una sau ambele Echipe cu întârziere 

într-un joc și urmează o altercație, pedepsele corespunzătoare vor fi aplicate și incidentul va fi raportat Autorităților competente 

imediat după meci pentru analiză și posibila aplicare de Măsuri disciplinare suplimentare. 

46.11. BĂTAIE ÎN AFARA SUPRAFEȚEI DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc va fi impusă oricărui Jucător implicat într-o „bătaie în afara suprafeței de joc” sau cu un alt 

Jucător care se află „în afara suprafeței de joc”. 

Aceste pedepse vor fi complementare oricărei alte eliminări aplicate, inclusiv o Pedeapsa majoră („Bătaie”). 

În cazul în care un Antrenor sau un membru al Personalului nejucător al Echipei se implică într-o altercație cu un Jucător advers, 

împotriva Antrenorului sau membrului Personalului nejucător al Echipei de pe gheață sau din afara acesteia se va dicta o Pedeapsă 

pentru rea conduită de joc și va fi suspendat automat din meci, solicitându-i-se să meargă la Vestiare, iar incidentul va fi raportat 

Autorităților competente pentru aplicarea de eventuale Măsuri disciplinare suplimentare. 

46.12. CĂȘTILE 
Niciun Jucător nu își poate scoate casca înaintea unei bătăi. Dacă face acest lucru, se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Comportament 

nesportiv” împotriva sa. Căștile care cad în cursul și ca urmare a altercației nu vor atrage aplicarea unei pedepse pentru niciunul dintre 

Jucători. 

46.13. TRICOURILE 
Un Jucător care își scoate în mod deliberat tricoul înainte de a participa la o altercație sau care poartă în mod clar un tricou care a fost 

modificat și care nu este conform cu  Regula 9 – Uniforme, va fi sancționat cu o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv” 

și o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

Acestea se adaugă altor pedepse care trebuie impuse participanților la o altercație. Dacă „altercația” nu se materializează, Jucătorul 

va primi o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv” și o Pedeapsă pentru rea conduită de zece minute (10 min) pentru 

scoaterea deliberată a tricoului. 

REGULA 47 LOVIREA CU CAPUL  
47.1. LOVIREA CU CAPUL 
Acțiunea de lovire cu capul implică un Jucător care intră deliberat în contact sau încearcă să intre în contact cu un adversar folosindu-și 

capul și/sau casca, indiferent dacă acest contact are sau nu loc efectiv.
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47.2. PEDEAPSĂ MINORĂ DUBLĂ 
Arbitrul central va aplica, la discreția sa, o Pedeapsă minoră dublă oricărui Jucător care încearcă să „lovească cu capul” un adversar. 

47.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă majoră împotriva unui Jucător care se face vinovat de „lovirea cu capul” a unui 

adversar. 

A se vedea Regula 47.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc. 

47.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul printr-o „lovitură 

cu capul”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul 

de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

47.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie aplicată în orice moment când o Pedeapsă majoră este impusă pentru „lovitură cu 

capul”. Dacă se considerată necesar, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 48 ATAC NEREGULAMENTAR ÎN ZONA CAPULUI ȘI A GÂTULUI  
48.1. ATAC NEREGULAMENTAR ÎN ZONA CAPULUI ȘI A GÂTULUI 
Nu există nici o lovitură clară aplicată capului sau gâtului. Jucătorul care aplică lovitura trebuie să evite lovirea capului sau gâtului 

adversarului. 

Nu este permisă o lovitură care are ca rezultat contactul cu capul adversarului, în cazul în care capul era punctul principal de contact și 

un astfel de contact cu capul putea fi evitat. Această regulă înlocuiește toate acțiunile similare care implică lovituri la cap și gât. 

Dacă un Jucător patinează cu capul înainte, indiferent dacă se află sau nu în posesia pucului și se poate așteaptă în mod rezonabil la un 

contact care să îl împiedice să își continue înaintarea, un adversar nu are dreptul să îl lovească la cap sau gât. 

Un Jucător care aplică un bodicec unui adversar care patinează având posesia pucului cu capul în jos în direcția Jucătorului și nu 

folosește o mișcare înainte și nu își îndreaptă corpul către adversar, nu va fi sancționat pentru „atac neregulamentar în zona capului și 

a gâtului”.

(I) Un Jucător care direcționează o lovitură de orice fel, cu orice parte a corpului sau echipamentului său, către capul sau gâtul 

unui Jucător advers sau conduce sau forțează capul unui Jucător advers în sticla de protecție sau Mantinelă folosindu-și 

orice parte superioară a corpului  

(II) Un Jucător care se întinde și își direcționează orice parte superioară a corpului pentru a intra în contact cu capul sau gâtul 

unui adversar. 

(III) Un Jucător care se întinde în sus sau înainte pentru a ajunge la adversar sau folosește parte superioară a corpului pentru a 

intra în contact cu capul sau gâtul adversarului. 

(IV) Jucătorul sare (părăsește gheața cu patinele) pentru a aplica o lovitură la capul sau gâtul adversarului.

Pentru a stabili dacă contactul cu capul unui adversar putea fi evitat, se vor avea în vedere circumstanțele loviturii, inclusiv următoarele: 

(V) Dacă Jucătorul a încercat să lovească direct corpul adversarului și capul nu a fost „ales” ca urmare a sincronizării slabe, 

unghiului de abordare nepotrivit sau extinderii inutile a corpului în sus sau spre exterior. Dacă forța principală a loviturii 

este inițial direcționată către zona corpului și apoi contactul se îndreaptă către cap sau gât. 

(VI)  Dacă adversarul s-a pus într-o poziție vulnerabilă asumând o postură care a făcut inevitabil contactul cu capul, în cadrul 

unei lovituri care ar fi vizat de fapt întregul corp. 

(VII) Dacă adversarul și-a schimbat semnificativ poziția corpului sau a capului imediat înainte sau simultan cu lovitura într-un 

mod care a contribuit semnificativ la contactul cu capul.
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48.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră împotriva oricărui Jucător care încearcă să aplice un „atac neregulamentar 

în zona capului și a gâtului” unui adversar. 

48.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ
Nu se prevede nicio Pedeapsă majoră în această regulă. 

48.4.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC
Nu se prevede nicio Pedeapsă pentru rea conduită de joc în această regulă. 

48.5. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol în mod imprudent 

adversarul printr-un „atac neregulamentar în zona capului și a gâtului”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se 

bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

48.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 49 LOVIREA CU PICIORUL  
49.1. LOVIREA CU PICIORUL 
Acțiunea unui Jucător care își folosește în mod deliberat patina (patinele) cu o mișcare de lovire cu piciorul pentru a propulsa pucul sau 

pentru a intra în contact cu un adversar. 

49.2.  GOLURI 
Lovirea pucului cu piciorul este permisă în toate zonele. Un gol nu poate fi marcat de un Jucător aflat în atac care folosește o „lovire 

intenționată a pucului cu piciorul” pentru a propulsa pucul în plasă cu patina/piciorul. 

Un gol nu poate fi marcat de un Jucător aflat în atac care „lovește cu piciorul” pucul care este deviat în plasă din orice Jucător, Portar 

sau oficial. 

Un puc deviat în plasă din patina unui Jucător aflat în atac care nu folosește o „lovire intenționată a pucului cu piciorul” este un gol 

valabil. 

Un puc care este „condus” în plasă de un Jucător aflat în atac va fi un gol valabil atâta timp cât nu este evidentă o „lovire intenționată a 

pucului cu piciorul”. 

În continuare se clarifică anumite aspecte legate de devieri în urma unui „puc lovit cu piciorul” care intră în poartă: 

(I) Un „puc lovit cu piciorul” care este „deviat” de corpul oricărui Jucător al oricărei Echipe (inclusiv Portarul) va fi declarat „gol 

invalid”. 

(II) Un „puc lovit cu piciorul” care este „deviat” din crosa oricărui Jucător (mai puțin cea a Portarului) va fi declarat „gol valabil”. 

(III) Un gol va fi valabil atunci când un Jucător aflat în atac „lovește cu piciorul” pucul, iar pucul este „deviat” din propria sa crosă 

și apoi intră în plasă. 

(IV) Un gol va fi acordat atunci când un puc intră în poartă după ce este „deviat” din patina unui Jucător aflat în atac sau a fost 

„deviat” din patina acestuia în timp ce se află în „proces de oprire”. 
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Un gol nu poate fi marcat de un Jucător aflat în atac care „lovește cu piciorul” orice echipament (crosă, mănușă, cască etc.) în puc, 

inclusiv „lovind cu piciorul” lama propriei crose și făcând astfel pucul să treacă de Linia Porții. 

49.3. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă de meci dacă, în interpretarea sa, un Jucător „lovește cu piciorul” sau încearcă să 

„lovească cu piciorul” un Jucător advers. Consecința acestui fault este o Pedeapsă de meci în orice caz în care se constată o „lovire cu 

piciorul”, chiar dacă nu există contact. 

49.4. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 50 LOVIRE CU GENUNCHIUL  
50.1. LOVIREA CU GENUNCHIUL 
Lovirea cu genunchiul este acțiunea prin care un Jucător își întinde genunchiul și, în unele cazuri, își extinde întregul piciorul spre 

exterior pentru a intra în contact cu adversarul. 

50.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va aplica, la discreția sa, o Pedeapsă minoră, în funcție de gravitatea infracțiunii, unui Jucător care a comis „lovirea cu 

genunchiul” a unui adversar. 

50.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate penaliza cu o Pedeapsă majoră un Jucător care comite o „lovire cu genunchiul” a unui adversar și 

care pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin 

dictarea unei Pedepse minore. A se vedea Regula 50.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc. 

50.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul printr-o „lovire 

cu genunchiul”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, 

gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

50.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie aplicată oricând se aplică o Pedeapsă majoră pentru „lovire cu genunchiul”. 

50.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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REGULA 51 DURITĂȚI  
51.1. DURITĂȚI 
Durități înseamnă o acțiune de lovire cu pumnul sau palma, cu sau fără mănușa de pe mână, în mod normal îndreptată spre capul 

sau fața unui adversar sau dacă un Jucător îi scoate în mod intenționat casca unui adversar în timpul jocului. Duritățile sunt altercații 

minore care nu impun o Pedeapsă majoră împotriva niciunuia dintre participanți. 

51.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central, la discreția acestuia, va dicta o Pedeapsă minoră împotriva unui Jucător care își lovește adversarul cu mâna sau pumnul 

sau unui Jucător care îi scoate în mod intenționat casca unui adversar în timpul jocului, în conformitate cu 

 Regula 9.6 – Căștile.

Un Jucător care continuă să comită durități va fi supus regulii aplicabile pentru „bătaie”. 

 Regula 46 - Bătaia.

51.3. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția acestuia, poate dicta o Pedeapsă de meci unui Portar care își folosește mănușa de blocare pentru a lovi cu 

pumnul un adversar, iar acțiunea sa poate conduce la rănirea adversarului. 

51.4. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 52 PIEDICĂ DIN SPATE  
52.1. PIEDICA DIN SPATE 
„Piedica din spate” este acțiunea unui Jucător care își folosește piciorul pentru a lovi picioarelor unui adversar de sub acesta sau de 

a împinge partea superioară a corpului adversarului înapoi cu brațul sau cotul, și în același timp, efectuează o mișcare spre înainte a 

piciorului, lovind picioarele adversarului de sub el și provocându-i acestuia o cădere violentă pe gheață. 

52.2. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă de meci dacă un Jucător se face vinovat de comiterea unei „piedici din spate” a unui 

Jucător advers. 

52.3. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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REGULA 53 ARUNCAREA ECHIPAMENTULUI  
53.1. ARUNCAREA ECHIPAMENTULUI 
Un Jucător nu va arunca o crosă sau orice alte obiect în nicio zonă. Un Jucător care și-a pierdut sau și-a rupt crosa poate primi o crosă 

doar de la Banca Jucătorilor sau i se poate înmâna una de către un Coechipier de pe gheață. 

 Regula 10 – Crosele.

53.2. PEDEAPSĂ MINORĂ
O Pedeapsă minoră se aplică: 

(I) Pentru aruncarea unei crose de către orice Jucător de pe gheață, care își aruncă crosa sau orice parte a acesteia sau orice alt 

obiect în direcția pucului sau a unui adversar în orice zonă, cu excepția cazului în care o astfel de acțiune a fost sancționată 

prin aplicarea unei „Lovituri de pedeapsă” (Regula 53.7) sau Acordarea unui Gol (regula 53.8);

(II) Pentru aruncarea unei crose atunci când un Jucător aflat în apărare șutează sau aruncă crosa sau orice alt obiect în Zona de 

apărare, însă nu către puc sau purtătorul pucului;

(III) Pentru „obstrucție”, atunci când un jucător mută o crosă care nu este ruptă și obstrucționează un Jucător advers (cu excepția 

cazului în care se aplică Regulă 53.7 „Lovitura de pedeapsă” sau se Acordă un gol în conformitate cu Regula 53.8) sau când 

Jucătorul care și-a pierdut crosa este, în consecință, împiedicat să o recupereze;

Nicio pedeapsă nu va fi aplicată dacă mișcarea crosei nerupte nu obstrucționează jocul sau Jucătorul advers nu încearcă să 

o recupereze. 

Atunci când un jucător renunță la partea ruptă a unei crose sau un obiect similar aruncându-l sau șutându-l pe gheață (și 

nu peste Mantinelă) în așa fel încât să nu obstrucționeze jocul sau Jucătorii adverși, nu se va aplica nicio pedeapsă pentru 

această acțiune. 

(IV) Pentru „Comportament nesportiv”, atunci când un Jucător își aruncă crosa sau o parte a acesteia sau orice alt obiect sau 

parte a echipamentului în afara Suprafeței de joc în semn de protest față de o decizie a unui Oficial. Pentru o Pedeapsă 

suplimentară pentru rea conduită de joc, a se vedea Regula. 53.5 – Pedeapsă pentru rea conduită de joc.

53.3. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
În cazul în care orice Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei de pe Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă aruncă orice 

obiect pe gheață în timpul desfășurării jocului sau în timpul unei opriri a jocului, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă pentru 

„Comportament nesportiv”. 

 Regula 75 – Comportament nesportiv.

53.4.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită va fi aplicată unui jucător care „în mod neintenționat” sau „accidental” își aruncă crosa sau orice parte 

a acesteia sau orice alt obiect sau parte a echipamentului în afara Suprafeței de joc. 

53.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc va fi aplicată unui jucător care în mod intenționat își aruncă crosa sau orice parte a acesteia sau 

orice alt obiect sau parte a echipamentului în afara Suprafeței de joc. 

În cazul în care infracțiunea este comisă în semn de protest împotriva deciziei unui Oficial, se va dicta o Pedeapsă minoră pentru 

„Comportament nesportiv” (Regula 53.2, iv) plus o Pedeapsă pentru rea conduită de joc Jucătorului care a comis infracțiunea. 
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53.6. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă acțiunea unui Jucător de a „arunca o crosă sau orice alt obiect” 

sau o parte a echipamentului către un Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei adverse poate cauza rănirea adversarului. 

Notă: O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii și caracterul reprobabil general al 

acțiunii. 

53.7. LOVITURA DE PEDEAPSĂ 
Atunci când orice membru al Echipei aflate în apărare, inclusiv Antrenorul sau orice Personal nejucător al Echipei, aruncă cu orice parte 

a unei crose sau orice alt obiect sau parte a echipamentului către puc sau purtătorul pucului în Zona sa de apărare, Arbitrul central sau 

de linie va permite încheierea fazei, iar dacă nu se marchează niciun gol, Arbitrul central va acorda o „Lovitură de pedeapsă” Echipei 

care nu a comis infracțiunea. Această lovitură va fi execută de orice Jucător al Echipei care nu a comis infracțiunea. 

Atunci când un Jucător aflat în situație de singur cu Portarul în Zona neutră sau de atac este obstrucționat cu o crosă sau orice alt obiect 

sau parte a echipamentului aruncată de orice membru al Echipei aflate în apărare, inclusiv de Antrenor sau orice Personal nejucător al 

Echipei, Arbitrul central va acorda o „Lovitură de pedeapsă” Echipei care nu a comis infracțiunea. 

 Regula 57.3 – Piedica.

Atunci când un Jucător aflat în situație de „singur cu Portarul” în Zona neutră sau de atac este obstrucționat de un obiect aruncat pe 

gheață de un spectator care îl face să piardă posesia pucului sau să cadă, Arbitrul central va acorda o „Lovitură de pedeapsă” Echipei 

care nu a comis infracțiunea. 

53.8. GOL ACORDAT 
Dacă, atunci când Portarul advers a fost scos de pe gheață, un membru al Echipei aflate în apărare, inclusiv Antrenorul sau orice 

Personal nejucător al Echipei, aruncă cu orice parte a unei crose sau orice alt obiect sau parte a echipamentului spre puc sau purtătorul 

pucului în Zona neutră sau de apărare proprie, împiedicând astfel purtătorul pucului să aibă „culoar de șut” spre „poarta goală”, părții 

aflate în atac i se va acorda un gol. 

În înțelesul acestei reguli, „poartă goală” înseamnă poarta din care Portarul a fost scos pentru a face loc pe gheață unui Jucător de atac 

suplimentar. Portarul este considerat scos de pe gheață odată ce Jucătorul înlocuitor a intrat pe Suprafața de joc. 

53.9. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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REGULA 54  ȚINERE  
54.1. ȚINERE 
Orice acțiune a unui Jucător care împiedică sau blochează înaintarea unui Jucător advers, indiferent dacă se află sau nu în posesia 

pucului. 

54.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Jucătorul care își ține un adversar folosindu-și mâinile, brațele sau picioarele va fi sancționat cu o Pedeapsa minoră. 

Unui jucător i se permite să-și folosească brațul într-o mișcare de forță, blocându-și adversarul, cu condiția să aibă dețină „poziția 

corpului” și să nu-și folosească mâinile pentru a ține în acest timp. 

Unui Jucător nu i se permite să țină crosa adversarului. O Pedeapsă minoră va fi aplicată unui Jucător care ține crosa unui adversar 

(aplicată și anunțată ca „ținerea crosei”). Unui Jucător i se permite să se protejeze, apărându-se împotriva crosei adversarului. Acesta 

trebuie să elibereze imediat crosa și să permită Jucătorului să își reia jocul normal. 

54.3. LOVITURA DE PEDEAPSĂ 
Atunci când un Jucător, în Zona neutră sau de atac, aflat în „controlul” pucului (sau care ar fi putut obține „posesia și controlul” pucului) 

și neavând alt adversar pe care să îl depășească decât Portarul, este faultat din spate, împiedicându-l astfel să aibă o șansă rezonabilă 

de a marca, Echipei care nu a comis infracțiunea îi va fi acordată o „Lovitură de pedeapsă”. 

Cu toate acestea, Arbitrul central nu trebuie să oprească jocul înainte ca Echipa aflată în atac să „piardă posesia” pucului în favoarea 

Echipei aflate în apărare. 

Intenția acestei reguli este de a restabili o „oportunitate de a marca” rezonabilă care a fost pierdută. Dacă, însă, Jucătorul faultat poate să 

recupereze și să obțină o „oportunitate de a marca rezonabilă” (sau un Coechipier poate obține o oportunitate de a marca rezonabilă), 

nu trebuie acordată o „Lovitură de pedeapsă”, dar pedeapsa corespunzătoare trebuie semnalizată și dictată, dacă în faza respectivă nu 

se marchează un gol. 

„Controlul pucului” înseamnă acțiunea de a propulsa pucul cu crosa, mâna sau picioarele. 

Pentru ca o „Lovitură de pedeapsă” să fie acordată pentru faultul unui Jucător din spate, trebuie îndeplinite următoarele patru (4) 

criterii: 

(I) Infracțiunea trebuie să fi avut loc în Zona neutră sau de atac (adică după Linia albastră a purtătorului pucului);

(II) Infracțiunea trebuie să fi fost „comisă din spate” (cu excepția unui fault din față comis de Portar într-o situație de singur cu 

Portarul);

(III)  Jucătorului aflat în „posesie și control” (sau, în opinia Arbitrului central, Jucătorul care „în mod clar ar fi obținut posesia 

și controlul” pucului) trebuie să i se fi „refuzat o șansă rezonabilă de a înscrie”. Faptul că Jucătorul a ratat șutul ulterior nu 

elimină automat această fază din criteriile de analiză a „Loviturii de pedeapsă”. Dacă faultul a fost din spate și Jucătorului i 

s-a refuzat o „oportunitate mai rezonabilă de a marca” din cauza faultului, atunci „Lovitura de pedeapsă” trebuie acordată;

(IV) Jucătorului aflat în „posesie și control” (sau, în opinia Arbitrului central, Jucătorul care în mod clar ar fi „obținut posesia și 

controlul”) trebuie să nu fi avut niciun Jucător advers între el și Portar.

Dacă, în opinia Arbitrului central, un Jucător intră mai întâi în contact cu pucul și ulterior îl împiedică pe adversar să facă acest lucru, nu 

se va acorda nicio „Lovitură de pedeapsă”, ci se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „piedică”. 

Trebuie reținut faptul că, dacă Jucătorul aflat în atac reușește să ocolească Portarul și nu are Jucător aflat în apărare între el și „poarta 

goală”, iar acesta este faultat din spate de Portar sau de un alt Jucător aflat în apărare, nu poate fi acordat niciun gol de vreme ce 

Portarul este în continuare pe gheață. Se va acorda o „Lovitură de pedeapsă”.
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54.4. GOL ACORDAT 
Dacă, în cazul în care Portarul advers a fost scos de pe gheață, un Jucător aflat în „controlul pucului” (sau care ar fi putut să obțină 

„posesia și controlul pucului”) în Zona neutră sau în Zona de atac este faultat fără a exista vreun obstacol între el și poarta adversă, 

fiind astfel împiedicat să aibă „o oportunitate rezonabilă de a marca”, Arbitrul central va opri imediat jocul și va acorda un Gol Echipei 

aflată în atac. 

REGULA 55 AGĂȚAREA CU CROSA  
55.1. AGĂȚAREA CU CROSA 
Agățarea cu crosa este acțiunea de a folosi crosa într-un mod care permite unui Jucător să oprească un adversar. În cazul în care crosa 

ajunge la mâinile adversarului/sau în apropierea mâinilor adversarului, infracțiunea va fi sancționată ca „agățare cu crosa”. Când un 

Jucător îl ține pe un altul în așa fel încât să existe doar contact crosă-la-crosă, o astfel de acțiune nu trebuie sancționată ca „agățare cu 

crosa”. 

55.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Jucătorului care împiedică înaintarea unui adversar prin „agățare cu crosa” i se va dicta o Pedeapsă minoră. 

O Pedeapsă minoră pentru „agățare cu crosa” va fi aplicată oricărui Jucător care folosește mânerul crosei pe partea superioară a mâinii, 

pentru a ține sau a agăța un adversar. 

55.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care comite o „agățare cu crosa” contra unui adversar și 

care pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin 

dictarea unei Pedepse minore. A se vedea Regula 55.4 pentru criteriile avute în vedere pentru aplicarea unei Pedepse suplimentare 

pentru rea conduită de joc. 

55.4.  REA CONDUITĂ DE JOC 
Atunci când o Pedeapsă majoră este aplicată în conformitate cu prezenta regulă pentru o „agățare cu crosa” și, în opinia Arbitrului 

central, un astfel de fault ar putea conduce la accidentarea unui Jucător advers, se va dicta și o sancțiune pentru Rea conduită de joc. 

55.5. LOVITURA DE PEDEAPSĂ 
Această regulă este descrisă în mod identic la  Regula 54.3 – Lovitura de pedeapsă

55.6. GOL ACORDAT 
Această regulă este descrisă în mod identic la  Regula 54.4 – Gol acordat

55.7. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 56 OBSTRUCȚIE  
56.1. OBSTRUCȚIE 
Un jucător care obstrucționează sau împiedică adversarul „care nu are posesia pucului” să patineze, să primească o pasă sau să se miște 

liber pe gheață este considerat a comite o „obstrucție”. 

Un „atac întârziat” echivalează cu punerea în pericol din imprudență a Jucătorului „care nu mai deține controlul sau posesia pucului”. 

Orice Jucător care se află în proces de „abandonare” sau „pierdere a controlului sau posesiei pucului” poate fi atacat cu un bodicec atât 

timp cât cel care îl atacă se află în imediata apropriere a Jucătorului care are pucul.
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Un standard strict privind obstrucțiile trebuie respectat pe întregul patinoar.

Poziția corpului  „Poziția corpului” va fi stabilită ca cea a Jucătorului care patinează în fața sau lângă adversarul său, 

deplasându-se în aceeași direcție. Un Jucător care se află în spatele unui adversar, care nu are pucul, nu 

își poate folosi crosa, corpul sau mâna liberă pentru a-și reține adversarul, ci trebuie să patineze pentru a 

câștiga sau a restabili „poziția corectă” pentru a realiza un blocaj.

Un Jucător are „dreptul” la gheața pe care stă (poziția corpului) și nu este obligat să se dea la o parte pentru a 

permite adversarului să înainteze. Un Jucător poate „bloca calea” unui adversar cu condiția să se afle în fața 

adversarului și să se deplaseze în aceeași direcție. Deplasarea laterală și fără „stabilirea poziției corpului”, 

urmată de contact cu cel care nu are pucul este interzisă și va fi sancționată ca „obstrucție”. Un Jucător are 

întotdeauna dreptul să își folosească „poziția corpului” pentru a prelungi distanța adversarului până la puc, 

cu condiția ca crosa să nu fie folosită (pentru a se „mări” și, prin urmare, pentru a mări considerabil distanța 

pe care trebuie să o parcurgă adversarul pentru a ajunge la locul dorit); acesta nu își va folosi „mâna liberă” 

și nu își va valorifica „poziția corpului” pentru a realiza un blocaj care este altfel neregulamentar. 

Posesia Pucului:  Ultimul jucător care a atins pucul, altul decât Portarul, va fi considerat jucătorul aflat în „posesie”. Jucătorul 

considerat „în posesia” pucului poate fi blocat regulamentar, cu condiția ca blocajul să fie aplicat imediat 

după „pierderea posesiei”, iar adversarul să se afle în continuare într-o „fereastră de oportunitate rezonabilă 

de a marca” pentru a aplica un astfel de blocaj; a se vedea Regula 56.4 - Obstrucție. 

Incomodare:  Acțiunile unui jucător care nu are „poziția corpului”, dar care, în schimb, apelează la mijloace 

neregulamentare (de exemplu, „împungerea” cu crosa; „ținerea” cu mâinile, „piedica” cu crosa sau în orice 

alt mod) pentru a împiedica un adversar care nu se află în „posesia” pucului. Mijloacele neregulamentare 

sunt acele acte care permit unui Jucător sau unui Portar să „stabilească, să mențină sau să restabilească 

poziția corpului”, altfel decât prin patinare. 

Scoatere din joc:  „Scoaterea din joc” reprezintă acea acțiune a unui Jucător care își atacă adversarul care nu se află în posesia 

pucului și care nu este conștient de lovitura/atacul iminent. 

Un Jucător care este conștient de o lovitură iminentă, care nu este considerată o „înfruntare regulamentară 

pentru puc”, nu poate fi obstrucționat de un Jucător sau un Portar care aplică o „scoatere din joc”. 

Un Jucător care aplică o „scoatere din joc” este cel care se deplasează în calea adversarului fără a avea 

inițial „poziția corpului”, scoțându-l astfel din joc. O astfel de acțiune atrage aplicarea unei pedepse de 

„obstrucție”. 

Mâna liberă:  Atunci când se folosește „mână liberă” pentru a ține, trage, bascula, apuca sau împiedica fizic un adversar 

să se miște „liber”, această acțiune trebuie sancționată ca „ținere”. „Mâna liberă” poate fi folosită de un 

Jucător pentru a se „apăra” de un adversar sau de crosa acestuia, însă nu poate fi folosită pentru a ține 

crosa sau corpul unui adversar. 

Crosa:  Un Jucător care nu are „poziția corpului” față de adversar, care își folosește crosa (fie lama fie mânerul, 

inclusiv capătul mânerului) pentru a împiedica adversarul să se miște „liber” pe gheață va primi o pedeapsă 

de „agățare cu crosa”. 

 Regula 55 – Agățarea cu crosa.
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56.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „obstrucție”: 

(I) Unui Jucător care își obstrucționează sau împiedică un adversar care nu se află în „posesia” pucului;

(II) Unui Jucător care își reține un adversar care încearcă să îl „preseze”;

(III) Unui Jucător care atacă în mod deliberat un adversar, inclusiv Portarul, care „nu este sau nu mai este considerat în posesia” 

pucului („atac întârziat”); 

(IV) Unui Jucător care își atacă adversarul care nu se află în posesia pucului pentru a-l pune în poziție de ofsaid, cauzând oprirea 

jocului. În cazul în care această acțiune provoacă un ofsaid întârziat (și nu neapărat o oprire a jocului), atunci dictarea unei 

pedepse pentru „obstrucție” este la aprecierea Arbitrului central;

(V) Unui Jucător care „aruncă” în mod intenționat crosa din mâna adversarului sau împiedică un Jucător care și-a scăpat crosa 

sau orice altă parte a echipamentului să o recupereze;

(VI) Unui Jucător care „lovește sau șutează” orice crosă abandonată sau ruptă sau puc neregulamentar sau alte resturi către un 

purtător advers al pucului într-o manieră care l-ar putea distrage pe acesta din urmă;

 Regula 53 – Aruncarea echipamentului.;

(VII) Oricărui Jucător identificabil de pe Banca de pedeapsă sau Banca jucătorilor care, cu ajutorul crosei sau al corpului, 

obstrucționează mișcările pucului sau orice adversar pe gheață pe durata jocului; 

(VIII) Oricărui Jucător care urmează să intre pe gheață care joacă pucul în timp ce una sau ambele patine sunt încă pe Banca 

Jucătorilor sau Banca de pedeapsă. 

Pedeapsa care se impune în conformitate cu regulamentul de joc va fi aplicată atunci când un Jucător de pe Banca Jucătorilor sau 

Banca de pedeapsă se implică într-o acțiune cu un adversar pe gheață în timpul unei opriri a jocului. Jucătorul sau Jucători implicați 

pot fi supuși unor pedepse suplimentare, după caz.

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

56.3. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
O Pedeapsă minoră de bancă va fi aplicată atunci când un Jucător identificabil de pe Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă sau orice 

Antrenor sau Personal nejucător al Echipei care, cu ajutorul crosei sau al corpului, obstrucționează mișcările pucului sau orice adversar 

pe gheață pe durata jocului. 

56.4. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care comite o „obstrucție” împotriva unui adversar și care 

pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin 

dictarea unei Pedepse minore. A se vedea Regula 56.6 pentru criteriile avute în vedere pentru aplicarea unei Pedepse suplimentare 

pentru rea conduită de joc. 

56.5. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „obstrucție 

sau atac întârziat”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, 

gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii.



SEC
ȚIU

N
EA

     07     IN
FR

A
C

ȚIU
N

I C
A

RE IM
PLIC

Ă
 IN

CO
M

O
D

A
REA

 A
D

V
ERSA

RU
LU

I

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 07 115
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56.6.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
Atunci când o Pedeapsă majoră este aplicată în conformitate cu prezenta regulă pentru o „obstrucție sau atac întârziat” și, în opinia 

Arbitrului central, un astfel de fault ar putea conduce la accidentarea unui Jucător advers, se va dicta și o sancțiune pentru Rea conduită 

de joc. 

56.7. LOVITURA DE PEDEAPSĂ 
Atunci când un Jucător care deține controlul pucului în Zona neutră sau de atac și care nu are niciun adversar de depășit, altul decât 

Portarul, este obstrucționat cu o crosă sau orice parte a acesteia sau cu orice alt obiect sau parte a echipamentului aruncată de orice 

membru al Echipei aflate în apărare, inclusiv de Antrenor sau orice Personal nejucător al Echipei, Echipei care nu a comis infracțiunea 

i se va acorda o „Lovitură de pedeapsă”. 

În cazul în care un Antrenor sau un membru al Personalului nejucător al Echipei se face vinovat de o astfel de faptă, acesta va fi 

suspendat automat din joc, i se va solicita să meargă la Vestiare, iar incidentul va fi raportat Autorităților competente pentru eventuale 

măsuri disciplinare suplimentare. 

56.8. GOL ACORDAT 
Dacă, atunci când Portarul a fost scos de pe gheață, orice membru al Echipei sale (inclusiv Portarul) care nu se află în mod regulamentar 

pe gheață, inclusiv Antrenorul sau Personalul nejucător al Echipei, obstrucționează folosindu-și corpul, crosa sau orice alt obiect sau 

parte a echipamentului mișcările pucului sau un Jucător advers în Zona neutră sau de atac, Arbitrul central va Acorda imediat un Gol 

Echipei care nu a comis infracțiunea. 

În cazul în care un Antrenor sau un membru al Personalului nejucător al Echipei se face vinovat de o astfel de faptă, acesta va fi 

suspendat automat din joc, i se va solicita să meargă la Vestiare, iar incidentul va fi raportat Autorităților competente pentru eventuale 

măsuri disciplinare suplimentare. 

56.9. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

56.10. INTERFERENȚE DIN PARTEA SPECTATORILOR 
Orice situație de interferență a unui spectator trebuie semnalată de un Oficial de pe gheață Autorităților competente. 

(I) În cazul în care sunt aruncate obiecte pe gheață de către spectatori și acțiunea jocului este compromisă, Oficialii de pe 

gheață vor opri jocul și angajamentul de reluare a jocului va avea loc în Punctul de Angajament cel mai apropiat de locul în 

care a fost oprit jocul;

(II) În cazul în care un Jucător este ținut sau obstrucționat de un spectator, jocul va fi oprit. 

Dacă Echipa Jucătorului asupra căruia s-a produs obstrucția se află în „posesia pucului”, jocul va continua până la „schimbarea 

posesiei”. 

REGULA 57 PIEDICĂ  
57.1. PIEDICA 
Un Jucător nu își va plasa crosa sau orice altă parte a corpului în așa fel încât să cauzeze împiedicarea sau căderea adversarului. 

Piedicile accidentale care apar în același timp cu finalizarea fazei nu vor fi sancționate. 

Piedicile accidentale care apar în același timp cu sau după oprirea jocului nu vor fi sancționate. 

57.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va aplica, la discreția sa, o Pedeapsă minoră, în funcție de gravitatea infracțiunii, unui Jucător care și-a plasat crosa sau 

orice parte a corpului în așa fel încât să cauzeze împiedicarea sau căderea adversarului. 

57.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care îi pune „piedică” unui adversar și care pune în pericol 

din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin dictarea unei Pedepse 

minore.
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A se vedea Regula 57.5 pentru criteriile avute în vedere pentru aplicarea unei Pedepse suplimentare pentru rea conduită de joc. 

57.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, acțiunea Jucătorului a fost de natură să cauzeze 

accidentarea adversarului prin „piedica” pusă. 

Notă: În cazul în care Arbitrul central clasifică faultul comis ca fiind grav și sever, în funcție de forța, violența și imprudența pe care le 

implică, acesta va dicta o Pedeapsă de meci. 

O pedeapsă de meci poate fi dictată pe baza acestei aprecieri, chiar dacă faultul nu a condus la o accidentare. 

57.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
Atunci când o Pedeapsă majoră este aplicată în conformitate cu prezenta regulă pentru o „piedică” și, în opinia Arbitrului central, un 

astfel de fault ar putea conduce la accidentarea unui Jucător advers, se va dicta și o sancțiune pentru Rea conduită de joc. 

57.6. „LOVITURA DE PEDEAPSĂ” 
Atunci când unui Jucător, în Zona neutră sau de atac, aflat în „controlul” pucului (sau care ar fi putut obține „posesia și controlul” pucului) 

și neavând alt adversar pe care să îl depășească decât Portarul, îi este pusă piedică sau este altfel faultat din spate, împiedicându-l astfel 

să aibă o șansă rezonabilă de a marca, Echipei care nu a comis infracțiunea îi va fi acordată o „Lovitură de pedeapsă”. 

Cu toate acestea, Arbitrul central nu trebuie să oprească jocul înainte ca Echipa aflată în atac să „piardă posesia” pucului în favoarea 

Echipei aflate în apărare. 

Intenția acestei reguli este de a restabili o „oportunitate de a marca” rezonabilă care a fost pierdută. Dacă, însă, Jucătorul faultat poate să 

recupereze și să obțină o „oportunitate de a marca rezonabilă” (sau un Coechipier poate obține o oportunitate de a marca rezonabilă), 

nu trebuie acordată o „Lovitură de pedeapsă”, dar pedeapsa corespunzătoare trebuie semnalizată și dictată, dacă în faza respectivă nu 

se marchează un gol. 

„Controlul pucului” înseamnă acțiunea de a propulsa pucul cu crosa, mâna sau picioarele. 

Pentru ca o „Lovitură de pedeapsă” să fie acordată pentru faultul unui Jucător din spate, trebuie îndeplinite următoarele patru (4) 

criterii: 

(I) Infracțiunea trebuie să fi avut loc în Zona neutră sau de atac (adică după Linia albastră a purtătorului pucului); 

(II) Infracțiunea trebuie să fi fost „comisă din spate” (cu excepția unui fault din față comis de Portar într-o situație de singur cu 

Portarul); 

(III)  Jucătorului aflat în „posesie și control” (sau, în opinia Arbitrului central, Jucătorul care „în mod clar ar fi obținut posesia 

și controlul” pucului) trebuie să i se fi „refuzat o șansă rezonabilă de a înscrie”. Faptul că Jucătorul a ratat șutul ulterior nu 

elimină automat această fază din criteriile de analiză a „Loviturii de pedeapsă”. Dacă faultul a fost din spate și Jucătorului i 

s-a refuzat o „oportunitate mai rezonabilă de a marca” din cauza faultului, atunci „Lovitura de pedeapsă” trebuie acordată;

(IV) Jucătorului aflat în „posesie și control” (sau, în opinia Arbitrului central, Jucătorul care în mod clar ar fi „obținut posesia și 

controlul”) trebuie să nu fi avut niciun Jucător advers între el și Portar.

Dacă, în opinia Arbitrului central, un Jucător intră mai întâi în contact cu pucul și ulterior îl împiedică pe adversar să facă acest lucru, nu 

se va acorda nicio „Lovitură de pedeapsă”, ci se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „piedică”. 

Trebuie reținut faptul că, dacă Jucătorul aflat în atac reușește să ocolească Portarul și nu are Jucător aflat în apărare între el și „poarta 

goală”, iar acesta este faultat din spate de Portar sau de un alt Jucător aflat în apărare, nu poate fi acordat niciun gol de vreme ce 

Portarul este în continuare pe gheață. Se va acorda o „Lovitură de pedeapsă”.
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57.7. GOL ACORDAT 
Dacă, în cazul în care Portarul advers a fost scos de pe gheață, iar unui Jucător aflat în „controlul pucului” (sau care ar fi putut să obțină 

„posesia și controlul pucului”) în Zona neutră sau de atac îi este pusă piedică sau este faultat în orice alt mod, fără a exista vreun 

obstacol între el și poarta adversă, fiind astfel împiedicat să aibă „o oportunitate rezonabilă de a marca”, Arbitrul central va opri imediat 

jocul și va acorda un Gol Echipei aflată în atac.
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REGULA 58 LOVIRE CU MÂNERUL CROSEI  
58.1. LOVIREA CU MÂNERUL CROSEI 
Acțiunea prin care un Jucător folosește mânerul crosei, deasupra mâinii superioare, pentru a bloca un Jucător advers în orice mod sau 

împunge sau încearcă să împungă un Jucător advers cu această parte a crosei, indiferent dacă se produce sau nu un contact. 

58.2. PEDEAPSĂ MINORĂ DUBLĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră dublă oricărui Jucător care încearcă să „lovească cu mânerul crosei” un 

adversar. 

58.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care „lovește cu mânerul crosei” un adversar. A se vedea Regula 

58.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc.

58.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „lovirea 

cu mânerul crosei” a acestuia. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea 

contactului, gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

58.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie dictată oricând se aplică o Pedeapsă majoră pentru „lovire cu mânerul crosei”. 

58.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 59 BARAREA  
59.1. BARAREA 
Acțiunea de a folosi mânerul crosei între cele două mâini pentru a ataca cu forță un adversar. 

59.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră în funcție de forța și violența loviturii, unui Jucător care a comis „bararea” 

unui adversar. 

59.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care comite o „barare” a unui adversar și care pune în pericol 

din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin dictarea unei Pedepse 

minore. A se vedea Regula 59.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc. 

59.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „bararea” 

acestuia. 
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O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul de violență 

și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

59.5. PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie dictată oricând se dictează o Pedeapsă majoră pentru „barare”. 

59.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora.

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 60 JOC CU CROSA RIDICATĂ  
60.1. JOC CU CROSA RIDICATĂ 
O „crosă ridicată” este acea crosă care este ridicată deasupra înălțimii umerilor adversarului. Jucătorii trebuie să păstreze controlul și 

să fie responsabili pentru modul de utilizare a crosei. Cu toate acestea, unui Jucător i se permite „contactul accidental” cu un adversar 

dacă acțiunea apare ca o „finalizare sau continuare” normală a unei „mișcări de șutare” sau ca un „contact accidental” asupra centrului 

advers care este aplecat în timpul unui „angajament”. O balansare foarte amplă la lovirea pucului nu este considerată o „finalizare sau 

continuare normală”, iar orice contact cu un adversar peste înălțimea umerilor va fi sancționat în consecință. Pentru situațiile care 

implică „lovirea Pucului cu crosa ridicată”: 

 Regula 80 – Lovirea Pucului cu crosa ridicată.

60.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Orice contact realizat cu crosa asupra unui adversar deasupra umerilor este interzis și va fi sancționat cu o Pedeapsă minoră. 

60.3. PEDEAPSĂ MINORĂ DUBLĂ 
Atunci când un Jucător poartă sau ține orice parte a crosei deasupra umerilor și intră în contact cu gâtul, fața sau capul adversarului 

astfel încât să cauzeze o „accidentare”, cu sângerare sau în orice alt mod, Arbitrul central dictează o Pedeapsă minoră dublă. 

Arbitrii centrali care trebuie să dicteze o sancțiune pentru această acțiune pot (dar nu au însă și obligația) alege să analizeze înregistrarea 

video a fazei în scopul confirmării (sau infirmării) deciziei inițiale luată pe gheață și, în special, dacă crosa care a cauzat accidentarea 

aparentă a fost de fapt crosa Jucătorului sancționat. Analiza video pe gheață a Pedepselor minore pentru joc cu crosa ridicată 

 Regula 18.4 – Analiza video pe gheață a Pedepselor minore pentru Joc cu crosa ridicată

60.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „jocul cu 

crosa ridicată”. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, 

gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

60.5. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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REGULA 61 LOVIRE  
61.1. LOVIRE 
Lovirea este acțiunea unui Jucător care își balansează crosa către un adversar, indiferent dacă se produce sau nu un contact. Contactul 

„neagresiv” al crosei cu pantalonii sau partea din față a tibierelor nu va fi considerată drept infracțiune de „lovire”. 

Orice lovitură cu forță sau puternică cu crosa pe corpul adversarului, crosa adversarului, pe mână sau lângă mâinile adversarului care, 

la aprecierea Arbitrului central, nu este o încercare de a juca pucul, va fi sancționată ca lovire”. 

61.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră în funcție de forța și violența loviturii, unui Jucător care a comis „lovirea” 

adversarului. 

61.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă majoră unui Jucător care comite o infracțiune de „lovire” a unui adversar și 

care pune în pericol din imprudență Jucătorul faultat într-un mod care, la discreția Arbitrului central, nu ar fi sancționat suficient prin 

dictarea unei Pedepse minore. A se vedea Regula 61.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc. 

61.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin „lovirea” 

acestuia. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, gravitatea contactului, gradul 

de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

61.5. PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie dictată oricând se aplică o Pedeapsă majoră pentru „lovire”. 

61.6. „LOVITURA DE PEDEAPSĂ” 
Această regulă este descrisă în mod identic la  Regula 54.3 – Lovitura de pedeapsă

61.7. GOL ACORDAT 
Această regulă este descrisă în mod identic la  Regula 54.4 – Gol acordat

61.8. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 - Măsuri disciplinare suplimentare. 

REGULA 62 ÎMPUNGEREA CU CROSA  
62.1. ÎMPUNGERE CU CROSA 
Împungerea cu crosa înseamnă a împunge un adversar cu vârful/partea din spate a lamei crosei, indiferent dacă are sau nu loc un 

contact. 

62.2. PEDEAPSĂ MINORĂ DUBLĂ 
Arbitrul central va dicta, la discreția sa, o Pedeapsă minoră dublă împotriva oricărui Jucător care încearcă să „împungă cu crosa” un 

adversar.
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62.3. PEDEAPSĂ MAJORĂ 
Arbitrul central, la discreția sa, va dicta o Pedeapsă majoră împotriva unui Jucător care se face vinovat de „împungerea cu crosa” a unui 

adversar. A se vedea Regula 62.5 pentru o Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc. 

62.4. PEDEAPSĂ DE MECI 
Arbitrul central, la discreția sa, poate dicta o Pedeapsă de meci dacă, în opinia sa, Jucătorul își pune în pericol adversarul prin 

„împungerea cu crosa” a acestuia. O astfel de evaluare a pericolului cauzat prin imprudență se bazează pe gravitatea infracțiunii, 

gravitatea contactului, gradul de violență și caracterul reprobabil general al acțiunii. 

62.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
O Pedeapsă pentru rea conduită de joc trebuie dictată oricând se aplică o Pedeapsă majoră pentru „împungere cu crosa”. 

62.6. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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REGULA 63 ÎNTÂRZIEREA JOCULUI  
63.1. ÎNTÂRZIEREA JOCULUI 
Un Jucător sau o Echipă poate fi sancționată atunci când, în opinia Arbitrului central, întârzie jocul în orice mod. 

63.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea jocului” împotriva: 

(I) Oricărui Jucător, inclusiv Portarul, care ține, „îngheață” sau joacă pucul cu crosa, patinele sau corpul în așa fel încât să cauzeze 

în mod deliberat oprirea jocului. În ceea ce privește Portarul, această regulă se aplică în afara Zonei sale de protecție;

(II) Oricărui Jucător care, în mod deliberat, lovește sau șutează (folosind mâna sau crosa) pucul în afara zonei de joc (de oriunde 

de pe suprafața gheții) în timpul jocului sau după o oprire a jocului;

(III) Oricărui Jucător care șutează sau lovește (folosind mâna sau crosa) pucul direct (nedeviat) afară din suprafața de joc din 

Zona proprie de apărare, cu excepția zonelor în care nu există o Sticlă de protecție.

Factorul determinant va fi reprezentat de poziția pucului la momentul la care a fost șutat sau lovit de Jucătorul care a comis 

infracțiunea. În cazul în care contactul cu pucul are loc în timp ce pucul se află în Zona de apărare și, ulterior, iese din joc, 

se va aplica o Pedeapsă minoră. Dacă pucul este șutat peste Sticla de protecție „în spatele” Băncii Jucătorilor, se va dicta o 

pedeapsă. Notă: Dacă pucul este șutat în Banca Jucătorilor, nu se va dicta nicio pedeapsă. Atunci când pucul iese din zona 

de joc direct dintr-un „angajament”, nu se va dicta nicio pedeapsă; 

(IV) Oricărui Jucător care întârzie jocul dislocând în mod deliberat un Stâlp al Porții din poziția sa normală. Arbitrul central 

trebuie să oprească jocul imediat ce Echipa care a comis infracțiunea câștigă „controlul” asupra pucului.

Notă: Dacă un Jucător dislocă în mod deliberat un Stâlp al Porții din poziția sa normală atunci când un adversar are o șansă 

iminentă de a marca în poarta goală, Arbitrul central poate acorda un gol – a se vedea  Regula 63.7 – Gol acordat.

(V) Unui Jucător, altul decât Portarul, care în mod deliberat cade sau ascunde sub corp pucul; Notă: Orice Jucător care cade 

în genunchi pentru a bloca un șut nu trebuie sancționat dacă pucul este șutat sub el sau se blochează în îmbrăcămintea 

sau echipamentul acestuia, însă orice utilizare a mâinilor pentru a împiedica jucarea pucului trebuie sancționată cu 

promptitudine; 

(VI)  Unui Portar care „iese în viteză” din Zona de protecție a portarului sale în încercarea de a ajunge la puc înaintea Jucătorului 

aflat în atac și, în loc să joace pucul, sare pe puc cauzând oprirea jocului; Notă: Dacă un Portar iese din Zona de protecție a 

portarului pentru a „închide unghiul” de șutare și apoi apără șutul acoperind pucul, situația este considerată regulamentară. 

(VII) Unui Portar care, atunci când se află în Zona sa de protecție, cade sau ascunde în mod deliberat pucul sub corpul său sau 

ține sau așază pucul, față de orice parte a porții, în așa fel încât să provoace o oprire a jocului, cu excepția cazului în care este 

blocat efectiv de un adversar; 

(VIII) Unui Portar care joacă pucul în afara Zonei desemnate din spatele porții. Factorul determinant va fi reprezentat de poziția 

pucului. Notă: Nu se va dicta Pedeapsă minoră atunci când un Portar joacă pucul în timp ce are o patină în Zona de protecție 

a portarului. 

(IX) Pentru ajustări ale îmbrăcăminții, echipamentului, patinelor sau croselor. Notă: Nu se va dicta nicio pedeapsă atunci când o 

sticlă de apă este dată unui Portar; totuși, acest lucru trebuie să se facă în timpul perioadelor de odihnă, iar dacă în opinia 

Arbitrului central, are scopul de a întârzia deliberat jocul, se poate dicta o Pedeapsă minoră.
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(X) Nu este permisă nicio întârziere pentru repararea sau ajustarea echipamentului Portarului. În cazul în care sunt necesare 

ajustări, Portarul va părăsi gheața și locul său va fi luat imediat de Portarul înlocuitor. Pentru o încălcare a acestei reguli de 

către Portar, se va dicta o Pedeapsă minoră.

63.3. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
O Pedeapsă minoră de bancă va fi impusă oricărei echipe care, după avertizarea Arbitrului central adresată Căpitanului sau Căpitanului 

supleant de a plasa numărul corect de Jucători pe gheață și de a începe jocul, nu dă curs solicitărilor Arbitrului central și, prin urmare, 

cauzează orice întârziere prin efectuarea unor înlocuiri suplimentare (inclusiv, fără însă a se limita la înlocuirea continuă a Portarilor cu 

scopul de a trage de timp sau de a întârzia jocul), perseverând în a ține Jucătorii în ofsaid sau în orice alt mod. 

63.4. AMÂNAREA OPRIRII JOCULUI 
În cazul în care poarta este dislocată accidental de un Jucător aflat în atac, iar partea aflată în apărare deține controlul pucului și se 

deplasează în afara zonei sale, se va permite continuarea jocului până când Echipa care nu a comis infracțiunea pierde controlul pucului. 

„Angajamentul” va avea loc într-un Punct de Angajament din zona cea mai apropiată de locația în care a fost oprit jocul, cu excepția 

cazului în care jocul a fost oprit în Zona de Apărare a Echipei care nu a comis infracțiunea și, ca atare, „angajamentul” va avea loc în afara 

Liniei albastre, în unul dintre Punctele de Angajament din Zona neutră. 

Un gol poate fi marcat la un capăt al Patinoarului, în timp poarta de la celălalt capăt este dislocată, cu condiția ca Echipa împotriva căreia 

s-a marcat să fie Echipa responsabilă de dislocarea porții de la celălalt capăt al Patinoarului. 

63.5. OBIECTE ARUNCATE PE GHEAȚĂ 
Nu se aplică pentru Campionatele IIHF. În cazul în care sunt aruncate obiecte pe gheață care obstrucționează desfășurarea jocului, 

Arbitrul central va fluiera și va opri jocul, iar pucul va fi repus în joc printr-un angajament într-un loc de angajament din zona cea mai 

apropiată de locul unde a fost oprit jocul. 

63.6. „LOVITURA DE PEDEAPSĂ” 
Dacă, din cauza timpului insuficient în timpul regulamentar de joc sau din cauza pedepselor deja aplicate, Pedeapsa minoră aplicată unui 

Jucător pentru dislocarea deliberată a propriei Porți nu poate fi executată în întregime în timpul regulamentar de joc sau în orice repriză 

de Prelungiri, se va acorda o „Lovitură de pedeapsă” împotriva Echipei care a comis infracțiunea. 

Niciunui Jucător aflat în apărare, cu excepția Portarului, nu i se va permite să cadă pe puc, să țină pucul, să ridice pucul sau să ascundă 

pucul în corpul sau mâinile sale atunci când pucul se află în Zona de protecție a portarului. 

Pentru încălcarea acestei reguli, jocul va fi oprit imediat și se va acorda o „Lovitură de pedeapsă” împotriva Echipei care a comis infracțiunea, 

fără însă a se dicta vreo altă pedeapsă. Regula va fi interpretată astfel încât o „Lovitură de pedeapsă” să fie acordată doar atunci când pucul 

se află în Zona de protecție a portarului în momentul în care are loc infracțiunea. 

Cu toate acestea, în cazurile în care pucul se află în afara Zonei de protecție a portarului, se poate aplica în continuare Regula 63 și se 

poate impune o Pedeapsă minoră, chiar dacă nu se acordă nici o „Lovitură de pedeapsă”. Factorul semnificativ atunci când se stabilește 

dacă se justifică sau nu o „Lovitură de pedeapsă” este locul pucului în momentul în care a fost ținut, apucat sau ascuns în corp. 

În cazul în care pucul se află în Zona de protecție a portarului, se va acorda o „Lovitură de pedeapsă”. În cazul în care pucul se află în afara 

Zonei de protecție a portarului și este ascuns în corpul unui Jucător (altul decât Portarul) care se află în Zona de protecție a portarului, se 

va dicta o Pedeapsă minoră.

 Regula 67 – Jucarea pucului cu mâna.
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63.7. GOL ACORDAT 
În cazul în care Stâlpul Porții este deplasat, fie „în mod deliberat”, fie „în mod accidental”, de un Jucător aflat în apărare, înainte ca pucul 

să treacă de Linia Porții printre stâlpii porții aflați în poziție normală, Arbitrul central poate acorda un gol. 

Pentru a acorda un gol în această situație, Stâlpul Porții trebuie să fi fost deplasat de acțiunile unui Jucător aflat în apărare, Jucătorul 

aflat în atac trebuie să fi avut o „șansă iminentă de a înscrie” înainte de deplasarea Stâlpului Porții și trebuie să se stabilească că pucul ar 

fi intrat în Poartă prin spațiul obișnuit dintre Stâlpii Porții. 

În cazul în care Stâlpul Porții este deplasat în mod deliberat de un Portar în timpul unei faze de „singur cu Portarul”, Echipei care nu a 

comis infracțiunea i se va acorda un gol. 

În cazul în care Stâlpul Porții a fost deplasat în mod deliberat de către Echipa aflată în apărare atunci când Portarul său a fost scos de 

pe gheață pentru a lăsa locul unui atacant suplimentar, împiedicând astfel marcarea unui gol iminent al Echipei aflate în atac, Arbitrul 

central va acorda un gol Echipei aflate în atac. Cadrul porții este considerat deplasat dacă unul sau ambele știfturi ale porții nu se va 

află în găurile lor din gheață sau plasa s-a desprins complet de pe unul sau de ambele știfturi, înainte sau la momentul la care pucul 

intră în poartă. 

63.8. SCHIMBAREA LINIILOR INTERZISĂ 
În cazul în care Stâlpul Porții este deplasat accidental de către un Jucător aflat în apărare și jocul este în consecință oprit, „angajamentul” 

va avea loc în unul dintre Punctele de Angajament din Zona finală a Zonei de apărare. Echipa care a comis infracțiunea nu va avea 

permisiunea să facă nicio schimbare de Jucători înainte de „angajament”. 

Cu toate acestea, unei Echipe i se va permite o înlocuire de Jucători pentru a înlocui un Portar care fusese înlocuit cu un atacant 

suplimentar, pentru a înlocui un jucător accidentat sau dacă a fost aplicată o pedeapsă care afectează „efectivul pe gheață” al oricărei 

Echipe. În eventualitatea în care pucul este șutat în Zona finală de Echipa aflată în atac din propria jumătate față de Linia de centru și 

Portarul advers blochează pucul și cauzează astfel întreruperea jocului, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în unul dintre 

Punctele de Angajament din Zona finală a Zonei de apărare a Portarului. 

Echipa aflată în apărare nu va avea permisiunea să facă nicio schimbare de Jucători înainte de „angajament”. 

Cu toate acestea, unei Echipe i se va permite o înlocuire de Jucători pentru a înlocui un jucător accidentat sau dacă a fost aplicată o 

pedeapsă care afectează „efectivul pe gheață” al oricărei Echipe. 

De asemenea, pentru ambele situații prezentate în această secțiune, pentru „angajamentul” de reluare a jocului din Zona de apărare, 

Echipa aflată în atac va putea alege în ce Punct de Angajament din Zona finală va avea loc „angajamentul”. 

63.9. INFRACȚIUNI 
Următoarea listă de infracțiuni va conduce la aplicarea unei pedepse (Minore, Minore de bancă, „Lovitură de pedeapsă” sau Gol acordat) 

de către Arbitrul central pentru „Întârzierea jocului”: 

(I) Șutarea deliberată a pucului afară din joc/în afara perimetrului;

(II) Aruncarea sau lovirea deliberată a pucului afară din joc/în afara perimetrului;

(III) Șutarea sau lovirea pucului (cu mâna sau cu crosa) peste Sticla de protecție din Zona de apărare;
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(IV) Dislocarea deliberată a porții din poziția sa normală (sau „accidental” de către un Jucător aflat în apărare sau Portarul, în 

legătură cu acordarea unui gol);

(V) Refuzul de a plasa numărul corect de Jucători pe gheață;

(VI) Situații repetate de Jucători în poziție de ofsaid;

(VII) Căderea deliberat pe puc;

(VIII) Ajustarea îmbrăcăminții sau a echipamentului.

REGULA 64 – SIMULARE/EXAGERARE  
64.1. SIMULARE/EXAGERARE 
Orice Jucător care „simulează în mod flagrant”, „exagerează” o cădere sau are o reacție care „simulează o accidentare” va fi sancționat cu 

o Pedeapsă minoră în conformitate cu această regulă. 

Un Portar care inițiază în mod deliberat contactul cu un Jucător aflat în atac, altfel decât pentru a-și ocupa poziția din Zona de protecție 

sau care acționează în orice alt mod pentru a da impresia unui contact, altfel decât „accidental” cu un Jucător aflat în atac, va primi o 

Pedeapsă minoră pentru „plonjare/exagerare”. 

Notă: „Simularea” este acțiunea unui jucător care încearcă să atragă o pedeapsă împotriva unui adversar, în timp ce „exagerarea” 

înseamnă că victima dă impresia că un fault a fost mai grav decât în realitate, chiar dacă a fost comis cu adevărat un fault. 

64.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Împotriva Jucătorului care încearcă să atragă o pedeapsă prin acțiunile sale („plonjare/exagerare”) se va dicta o Pedeapsă minoră. 

64.3. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 65 – ECHIPAMENTUL  
65.1. ECHIPAMENTUL 
Jucătorul are obligația să își păstreze echipamentul și uniforma în condiții de joc, în conformitate cu prezentul regulament. Echipamentul 

Jucătorilor este format din crose, patine, echipament de protecție și uniforme. 

Întregul echipament de protecție – cu excepția mănușilor, căștilor și patinelor – trebuie purtat integral sub uniformă. Echipamentul 

trebuie să respecte standardele de siguranță și să fie folosit doar pentru a proteja Jucătorilor de câmp, nu pentru a le îmbunătăți 

capacitatea de joc sau pentru a provoca rănirea adversarului. 

Echipamentul complet, inclusiv căștile, trebuie purtat pe durata încălzirii de dinaintea jocului. Arbitrul central poate solicita ca un 

Jucător să își scoată accesoriile personale considerate periculoase. 

65.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Întregul echipament de protecție, cu excepția mănușilor, căștilor și apărătorilor de picioare ale Portarului trebuie purtat pe sub 

uniformă. Încălcarea acestei reguli, după emiterea de către Arbitrul central a unui avertisment, va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră. 

Jucătorilor care încalcă această regulă nu li se va permite să participe la joc până când respectivul echipament nu este corectat sau 

îndepărtat.
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Jocul nu va fi nici oprit și nici întârziat din cauza unor ajustări ale îmbrăcămintei, echipamentului, patinelor sau croselor. Pentru o 

încălcare a acestei reguli, se va dicta o Pedeapsă minoră. 

Nu este permisă nicio întârziere pentru repararea sau ajustarea echipamentului Portarului. În cazul în care sunt necesare ajustări, 

Portarul va părăsi gheața și locul său va fi luat imediat de Portarul înlocuitor. Pentru o încălcare a acestei reguli de către Portar, se va 

dicta o Pedeapsă minoră. 

Echipamentul neregulamentar, echipamentul care nu respectă standardele IIHF și echipamentul considerat inacceptabil pentru joc va 

fi clasificat ca echipament periculos, iar Jucătorii care poartă acest echipament sunt pasibili de sancțiuni. 

REGULA 66 – PIERDEREA MECIULUI LA MASA VERDE 
66.1. PIERDEREA MECIULUI LA MASA VERDE. 
În cazul în care o Echipă nu respectă o prevedere a regulilor sau reglementărilor aplicabile care afectează desfășurarea jocului, Arbitrul 

central va refuza, dacă este îndrumat în acest sens de IIHF sau de reprezentantul Federației, să permită continuarea jocului până la 

momentul la care Echipa care a comis infracțiunea se conformează cu respectiva prevedere. 

O Echipă pierde meciul la masa verde în favoarea adversarului atunci când nu poate asigura numărul necesar de Jucători pe gheață 

din cauza pedepselor și accidentărilor. 

În cazul în care Echipa care a comis infracțiunea continuă să refuze să se conformeze, Arbitrul central, cu aprobarea prealabilă a IIHF 

sau a reprezentantului Federației, va declara meciul pierdut la masa verde, iar Echipa care nu a comis infracțiunea va fi declarată 

învingătoare. În cazul în care Arbitrul central declară că jocul este pierdut la masa verde deoarece ambele Echipe au refuzat să respecte 

o astfel de prevedere, ambele Echipe vor fi declarate învinse. 

Dacă jocul este declarat pierdut la masa verde înainte de începerea acestuia, scorul va fi înregistrat ca 1-0 și niciunui Jucător nu ii vor fi 

creditate puncte în statistica personală. 

Dacă jocul era în desfășurare la momentul respectiv, acesta este declarat pierdut la masa verde, scorul va fi înregistrat ca zero pentru 

echipa învinsă și 1, sau un număr mai mare de goluri care a fost marcat de respectiva echipă în timpul jucat, pentru învingător; cu toate 

acestea, Jucătorii ambelor Cluburi vor fi creditați în statisticile personale cu punctele obținute până la momentul declarării jocului 

pierdut la masa verde. 

Dacă jocul este declarat pierdut la masa verde, fie înainte să înceapă, fie când era deja în derulare, din cauza unei neconformări a 

ambelor Echipe, scorul va fi înregistrat ca 0-0 și niciunui Jucător nu îi vor fi creditate puncte în statisticile personale. 

Autoritățile competente pot, la discreția lor, să investigheze orice joc pierdut la masa verde și să revizuiască decizia Arbitrului central cu 

privire la pierderea la masa verde și scor. De asemenea, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare împotriva 

oricărei Echipei sau membru al unei Echipei în legătură cu jocul pierdut la masa verde. 

 Pentru mai multe informații, consultați Codul Disciplinar al IIHF.

REGULA 67 JUCAREA PUCULUI CU MÂNA  
67.1. JUCAREA PUCULUI CU MÂNA 
Această regulă descrie faulturile care pot avea ca rezultat o penalizare atunci când un Jucător sau un Portar pune în mod neregulamentar 

mâna pe puc.

 Regula 79 – Pasa cu mâna pentru toate referințele legate de pasarea pucului cu mâna.
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67.2. PEDEAPSĂ MINORĂ - JUCĂTOR 
Unui Jucător i se va permite să prindă pucul din aer, dar trebuie să îl așeze sau arunce imediat pe gheață. 

Unui Jucător i se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „închiderea pumnului cu pucul în mână”: 

(I) Dacă acesta prinde pucul și patinează cu el, fie pentru a evita o lovitură, fie pentru a obține un „avantaj teritorial” în fața 

adversarului.

(II) Dacă pune mâna peste puc când acesta este pe gheață pentru a-l ascunde sau a împiedica un adversar să joace pucul.

Dacă acest lucru se întâmplă în Zona de protecție a portarului, se va acorda o „Lovitură de pedeapsă” - a se vedea  Regula 

67.4 – Lovitura de pedeapsă sau  Regula 67.5 - Gol acordat. 

(III) Dacă ridică pucul de pe gheață cu mâna în timp ce jocul este în desfășurare

Se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Întârzierea jocului” – Încălcarea regulilor de Angajament, unui Jucător care este implicat în 

„angajament” și care: 

(I) Încearcă să câștige „angajamentul” bătând pucul cu mâna lor.

Notă: Cei doi (2) Jucători implicați în „angajament” (centrele) nu au voie să joace pucul cu mâna fără a suporta o pedeapsă 

în conformitate cu această regulă înainte ca un al treilea Jucător (din oricare dintre Echipe) să atingă pucul. Odată ce 

„angajamentul” este considerat finalizat (iar câștigătorul „angajamentului” este clar) pasele cu mână vor fi reglementate în 

conformitate cu  Regula 79 – Pasa cu mâna. 

67.3. PEDEAPSĂ MINORĂ - PORTAR 
Obiectul acestei reguli este să mențină pucul în joc în permanență și orice acțiune întreprinsă de Portar care provoacă o oprire inutilă 

trebuie sancționată fără avertisment. 

O pedeapsă pentru „Întârzierea jocului” va fi aplicată unui Portar care: 

(I) Ține pucul în mâini mai mult de trei (3) secunde, cu excepția cazului în care sunt „atacați/presați” de un adversar;

(II)  Ține în mod deliberat pucul în orice mod care, în opinia Arbitrului central, cauzează o oprire inutilă a jocului;

(III) Aruncă pucul în față spre poarta adversarului;

(IV)  Notă: În cazul în care pucul aruncat în față de Portar este preluat de un adversar, Arbitrul central va permite finalizarea fazei, 

iar dacă Echipa care nu a comis infracțiunea marchează un gol, acesta va fi validat și nu se va acorda nicio penalizare; dacă 

nu se marchează niciun gol, jocul va fi oprit și se va dicta împotriva Portarului o Pedeapsă minoră;

(V) Scapă pucul în apărătoare sau pe plasa porții;

(VI) Adună în mod deliberat zăpadă sau obstacole la poartă sau lângă poarta proprie într-un mod care, în opinia Arbitrului 

central, urmărește să împiedice marcarea unui gol.

67.4. „LOVITURA DE PEDEAPSĂ” 
Dacă un Jucător aflat în apărare, cu excepția Portarului, în timp ce faza este în derulare, cade pe puc, ține pucul, ridică pucul sau 

ascunde pucul de pe gheață în corpul sau mâinile sale în Zona de protecție a portarului, jocul va fi oprit imediat și Echipei care nu a 

comis infracțiunea i se va acorda o „Lovitură de pedeapsă”.

 Regula 63 – Întârzierea jocului.
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67.5. GOL ACORDAT 
Atunci când un Portar, înainte de a se îndrepta spre Banca Jucătorilor pentru a fi înlocuit de un atacant suplimentar, își lasă intenționat 

crosa sau altă parte a echipamentului, adună zăpadă sau obstacole la poartă sau lângă poarta proprie într-un mod care, în opinia 

Arbitrului central, urmărește să împiedice marcarea unui gol, se va acorda un gol. 

Pentru a se acorda un gol în această situație, Portarul trebuie să fi fost înlocuit cu un atacant suplimentar, în caz contrar se va dicta o 

Pedeapsă minoră. 

Dacă un Jucător, atunci când Portarul a fost înlocuit cu un atacant suplimentar, cade pe puc, ține pucul, ridică pucul sau ascunde pucul 

de pe gheață în corpul sau mâinile sale în Zona de protecție a portarului, jocul va fi oprit imediat și Echipei care nu a comis infracțiunea 

i se va acorda un gol 

67.6. GOL ANULAT 
Un gol nu poate fi marcat de un Jucător aflat în atac care „lovește sau direcționează” pucul cu mâna în poartă. Un gol nu poate fi marcat 

de un Jucător aflat în atac care „lovește sau direcționează” pucul și acesta este deviat în poartă de orice Jucător, Portar sau Oficial. Dacă 

pucul intră în plasă în urma unei „devieri curate” dintr-o mănușă, golul trebuie validat. 

REGULA 68 SCHIMBARE NEREGULAMENTARĂ  
68.1. SCHIMBARE NEREGULAMENTARĂ 
Se consideră că a avut loc o „schimbare neregulamentară” atunci când un Jucător intră în joc în mod neregulamentar fie de pe Banca 

Jucătorilor (Coechipierul nu se încadrează în limita de 1,50 m (5 picioare)  Regula 74 – Prea mulți jucători pe gheață, fie de pe Banca 

de pedeapsă (pedeapsa nu a expirat încă), atunci când se execută o Pedeapsă majoră și Jucătorul înlocuitor nu revine pe gheață de pe 

Banca de pedeapsă  Regula 68.2 – Pedeapsă minoră de bancă sau când un Jucător intră în mod neregulamentar în joc cu singurul 

scop de a împiedica un Jucător advers să înscrie într-o situație de „singur cu Portarul”  Regulile 68.3 – Lovitura de pedeapsă sau  
Regula 68.4 – Gol acordat.

Atunci când un Jucător accidentat este sancționat și părăsește jocul, dacă se întoarce înainte de expirarea pedepsei, nu va fi eligibil 

să joace. Aici sunt incluse pedepsele concomitente, atunci când înlocuitorul se află încă pe Banca de pedeapsă în așteptarea opririi 

jocului. Jucătorul accidentat trebuie să aștepte până când înlocuitorul său va fi eliberat de pe Banca de pedeapsă pentru a fi eligibil să 

joace. 

 Regula 8.1 - Jucătorii accidentați. 

68.2. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
Dacă un Jucător primește o Pedeapsă majoră și o Pedeapsă pentru rea conduită în același timp sau dacă un Jucător accidentat primește 

o Pedeapsă majoră și nu o poate executa chiar el, Echipa sancționată va așeza un Jucător înlocuitor pe Banca de pedeapsă imediat și 

niciunui înlocuitor al Jucătorului sancționat nu i se va permite să intre în joc, altfel decât de pe Banca de pedeapsă. 

Orice încălcare a acestei reguli va fi considerată schimbare neregulamentară în conformitate cu această regulă, care impune dictarea 

unei Pedepse minore de bancă. 

68.3. „LOVITURA DE PEDEAPSĂ” 
Dacă un Jucător al Echipei aflate în atac care deține posesia pucului va fi într-o asemenea poziție încât să nu aibă nicio opoziție între el 

și Portarul advers și, în timp ce se află în această poziție, este obstrucționat de un jucător al Echipei adverse care a intrat neregulamentar 

în joc, Arbitrul central va impune o „Lovitură de pedeapsă” împotriva părții căreia îi aparține Jucătorul care a comis infracțiunea.
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68.4. GOL ACORDAT 
În cazul în care, atunci când Portarul adversar a fost scos de pe gheață, un Jucător al echipei care atacă poarta goală este obstrucționat 

în Zona Neutră sau de Atac de către un Jucător care a intrat în joc în mod neregulamentar, Arbitrul central va acorda imediat un gol 

Echipei care nu a comis infracțiunea. 

68.5. GOL ANULAT 
Dacă un Jucător penalizat revine pe gheață de pe Banca de pedeapsă înainte ca pedeapsa să expire din propria sa eroare sau din 

cauza unei erori a Cronometrorului pedepselor, orice gol marcat de Echipa sa în timp ce acesta (sau înlocuitorul lui) se află în mod 

neregulamentar pe gheață va fi anulat, însă toate pedepsele impuse oricărei Echipe vor fi executate ca pedepse obișnuite. 

Jucătorul sancționat trebuie să se întoarcă pentru a-și executa timpul neexpirat (plus o Pedeapsă minoră suplimentară dacă a părăsit 

Banca de pedeapsă din proprie inițiativă). Dacă un Jucător intră în mod neregulamentar în joc de pe Banca Jucătorilor sau din orice altă 

locație a Patinoarului, orice gol marcat de Echipa sa în timp ce acesta se află în mod neregulamentar pe gheață va fi anulat, însă toate 

pedepsele impuse oricărei Echipe vor fi executate ca pedepse obișnuite. 

68.6. SCHIMBAREA NEREGULAMENTARĂ DELIBERATĂ 
Prea mulți jucători pe gheață. 

 Regula 74 – Prea mulți jucători pe gheață.

REGULA 69 OBSTRUCȚIE ASUPRA PORTARULUI  
69.1. OBSTRUCȚIE ASUPRA PORTARULUI 
Această regulă are la bază premisa că poziția unui Jucător aflat în atac, indiferent dacă este în interiorul sau în afara Zonei de protecție 

a portarului, nu ar trebui, în sine, să determine dacă un gol ar trebui validat sau anulat. Cu alte cuvinte, golurile marcate în timp ce 

Jucătorii aflați în atac se află în Zona de protecție a portarului pot fi permise în anumite circumstanțe. Golurile trebuie anulate doar 

dacă: 

(I) un Jucător aflat în atac, fie prin poziționare, fie printr-un „contact relevant”, afectează capacitatea Portarului de a se deplasa 

liber în Zona de protecție a portarului sau de a-și apăra poarta; sau 

(II) un Jucător aflat în atac inițiază un contact intenționat sau deliberat cu un Portar, în interiorul sau în afara Zonei de protecție 

a portarului.

„Contactul accidental” cu Portarul va fi permis, iar golurile rezultate vor fi validate atunci când acest contact este inițiat în afara Zonei 

de protecție a portarului, cu condiția ca Jucătorul aflat în atac să fi depus un efort rezonabil de a evita acest contact. 

Regula se va aplica exclusiv în conformitate cu aprecierea pe gheață a Arbitrului/Arbitrilor central(i), însă poate fi supusă unei Analize 

video:  Regula 37 – Analiza video, atunci când este cazul sau ca urmare a unei Contestații a Antrenorului  Regula 38 – Contestația 

Antrenorului.

În înțelesul acestei reguli, „contact/contact relevant”, indiferent dacă este „accidental sau de altă natură”, înseamnă orice contact care 

are loc între Portar și Jucătorii aflați în atac, fie prin intermediul unei crose, fie cu orice parte a corpului. Rațiunea prevalentă a acestei 

reguli este faptul că un Portar trebuie să aibă capacitatea de a se deplasa liber în interiorul Zonei de protecție a portarului, fără a fi 

împiedicat de acțiunile unui Jucător aflat în atac. 

Dacă un Jucător aflat în atac intră în Zona de protecție a portarului și, prin acțiunile sale, obstrucționează capacitatea Portarului de a-și 

apăra poarta și se înscrie un gol, golul va fi anulat. 

În cazul în care un Jucător aflat în atac se află în Zona de protecție a portarului și nu o părăsește imediat, Arbitrul central are posibilitatea 

să oprească jocul și următorul „angajament” va avea loc în cel mai apropiat Punct de Angajament din Zona neutră din afara Zonei de 

atac a Echipei care a comis infracțiunea.
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Dacă un Jucător aflat în atac a fost împins, îmbrâncit sau faultat de un Jucător aflat în apărare astfel încât să îi cauzeze contactul cu 

Portarul, acest contact nu va fi considerat contact inițiat de Jucătorul aflat în atac în înțelesul acestei reguli, cu condiția ca Jucătorul aflat 

în atac să depună efortul necesar pentru evitarea contactului. 

Dacă un Jucător aflat în apărare a fost împins, îmbrâncit sau faultat de un Jucător aflat în atac astfel încât să îi cauzeze Jucătorului aflat 

în apărare contactul cu propriul Portar, acest contact va fi considerat contact inițiat de Jucătorul aflat în atac în înțelesul acestei reguli 

și, dacă este necesar, se va aplica o pedeapsă Jucătorului aflat în atac, iar dacă se marchează un gol, acesta va fi anulat. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Tabelul 16 – Situații de Obstrucție asupra Portarului. 

69.2. PEDEAPSĂ 
În toate cazurile în care un Jucător aflat în atac inițiază un contact „intenționat sau deliberat” cu un Portar, indiferent dacă Portarul este 

sau nu în interiorul sau în afara Zonei de protecție a portarului și dacă se marchează sau nu un gol, Jucătorul aflat în atac va primi o 

pedeapsă (Minoră sau Majoră, după cum consideră potrivit Arbitrul central). În toate cazurile în care sancțiunea impusă este împotriva 

Jucătorului aflat în atac pentru că împiedică Portarul să se deplaseze liber în Zona de protecție a portarului, pedeapsa care trebuie luată 

în considerare este „Obstrucție asupra Portarului”. 

În exercitarea aprecierii, Arbitrul central trebuie să acorde o atenție mai mare gradului și naturii contactului relevant cu Portarul decât 

locației exacte a Portarului la momentul contactului. 

69.3. CONTACTA ÎN INTERIORUL ZONEI DE PROTECȚIE A PORTARULUI 
Dacă un Jucător aflat în atac inițiază „un contact relevant” cu un Portar, în mod accidental sau în orice alt mod, în timp ce Portarul se află 

în Zona de protecție a portarului și se înscrie un gol, golul va fi anulat. 

Dacă un Portar, în „acțiunea de stabilire a poziției” în Zona de protecție a portarului, inițiază un contact cu un Jucător aflat în atac care 

se află în Zona de protecție a portarului și acest lucru afectează capacitatea Portarului de a-și apăra poarta și se înscrie un gol, golul va 

fi anulat. 

Dacă, după orice contact al unui Portar care încearcă să își stabilească poziția în Zona de protecție a portarului, Jucătorul care se 

află în atac nu eliberează imediat poziția ocupată în Zona de protecție a portarului (adică nu cedează spațiul Portarului) și se înscrie 

un gol, golul va fi anulat. În toate aceste cazuri, indiferent dacă se înscrie sau nu un gol, Jucătorul aflat în atac va primi penalizarea 

corespunzătoare pentru „obstrucție” împotriva Portarului. 

Dacă un Jucător aflat în atac stabilește o „poziție de joc semnificativă” în Zona de protecție a portarului astfel încât să obstrucționeze 

vederea Portarului și să îi diminueze capacitatea de a-și apăra Porta și se marchează un gol, golul va fi anulat. 

În acest scop, un Jucător „câștigă o poziție de joc semnificativă în Zona de protecție a portarului” atunci când, în opinia Arbitrului 

central, corpul său sau o parte importantă a acestuia, se află în Zona de protecție a portarului o perioadă de timp mai mult decât un 

moment instantaneu. 

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Tabelul 16 – Situații de Obstrucție asupra Portarului. 

69.4. CONTACT ÎN AFARA ZONEI DE PROTECȚIE A PORTARULUI 
Dacă un Jucător aflat în atac inițiază orice „contact relevant” cu un Portar, altul decât un „contact accidental”, în timp ce Portarul se află 

în Zona de protecție a portarului și se înscrie un gol, golul va fi anulat. 

Nu se consideră că un Portar joacă corect doar pentru că se află în afara Zonei de protecție a portarului. Pedeapsa corespunzătoare 

trebuie evaluată în fiecare situație în care un Jucător aflat în atac intră într-un „contact nenecesar” cu Portarul. 

Cu toate acestea, un „contact accidental” va fi permis atunci când Portarul joacă pucul în afara Zonei sale de protecție, cu condiția ca 

Jucătorul aflat în atac să fi depus un „efort rezonabil” pentru a evita acest contact nenecesar.
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Atunci când un Portar a jucat pucul în afara Zonei de protecție a portarului și este împiedicat să se întoarcă în Zona de protecție a 

portarului prin acțiuni deliberate ale unui Jucător aflat în atac, acest Jucător poate fi sancționat pentru „Obstrucție asupra Portarului”. 

De asemenea, Portarul poate fi sancționat dacă, prin acțiunile sale din afara Zonei de protecție a portarului, obstrucționează în mod 

deliberat un Jucător aflat în atac are încearcă să joace pucul sau un adversar. 

	Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Tabelul 16 – Situații de Obstrucție asupra Portarului.ns.  

69.5. CONTESTAȚIA ANTRENORULUI
 Regula 38 – Contestația Antrenorului 

69.6. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
Ori de câte ori Arbitrul central oprește jocul pentru a anula un gol ca urmare a unui „contact relevant” cu Portarul (accidental sau de 

altă natură), „angajamentul” următor va avea loc în cel mai apropiat Punct de Angajament din Zona neutră din afara Zonei de atac a 

Echipei care a comis infracțiunea. 

69.7. RICOȘEURI ȘI PUCURI NECONTROLATE 
Într-o situație de ricoșeu sau în care un Portar și un Jucător aflat în atac încearcă simultan să joace un puc necontrolat, indiferent dacă 

este în interiorul sau în afara Zonei de protecție a portarului, „contactul accidental” cu Portarul este permis și orice gol ca urmare a 

acestei situații va fi validat. 

În cazul în care un Portar a fost împins în plasă împreună cu pucul de un Jucător aflat în atac după ce apără un șut, golul va fi anulat. 

Dacă este cazul, vor fi aplicate pedepsele corespunzătoare. 

Dacă totuși, în opinia Arbitrului central, Jucătorul aflat în atac a fost împins sau faultat în orice alt mod de un Jucător aflat în apărare, 

cauzând astfel împingerea Portarului în plasă împreună cu pucul, golul poate fi validat. 

În cazul în care pucul se află sub un Jucător aflat în Zona de protecție a portarului sau în jurul acesteia (în mod deliberat sau altfel), un gol 

nu poate fi marcat împingând acest Jucător împreună cu pucul în poartă. Dacă este cazul, vor fi aplicate pedepsele corespunzătoare, 

inclusiv o „Lovitură de pedeapsă”, dacă se consideră că a acoperit Zona de protecție a portarului în mod deliberat. 

 Regula 63 – Întârzierea jocului.

69.8. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare. 

REGULA 70 PĂRĂSIREA BĂNCII JUCĂTORILOR SAU A BĂNCII DE PEDEAPSĂ  
70.1. PĂRĂSIREA BĂNCII JUCĂTORILOR SAU A BĂNCII DE PEDEAPSĂ 
Niciun jucător nu poate părăsi Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă în niciun moment în timpul unei altercații sau cu scopul de a 

iniția o altercație. 

70.2. SCHIMBARE REGULAMENTARĂ A LINIILOR 
Un Jucător care a intrat în joc în timp ce jocul este în desfășurare de pe propria Bancă a Jucătorilor sau în mod regulamentar de pe 

Banca de pedeapsă (timpul de pedeapsă a expirat) și începe o altercație poate fi supus măsurilor disciplinare în conformitate cu Regula 

28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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Jucătorul sau Jucătorii care au intrat în joc printr-o schimbare regulamentară de linii în timpul unei opriri a jocului, care își ocupă 

poziția pentru „angajament” și care participă la o altercație vor fi sancționați în conformitate cu regula aplicabilă și vor face obiectul 

măsurilor disciplinare în conformitate cu prevederile privind Măsurile disciplinare suplimentare (o sancțiune pentru Rea conduită nu 

este aplicată automat în această situație decât dacă este necesară ca urmare a acțiunilor acestora în timpul altercației).

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

70.3. PĂRĂSIREA BĂNCII JUCĂTORILOR 
Jucătorilor nu li se va permite să intre pe gheață în timpul unei opriri a jocului sau la sfârșitul primei și celei de-a doua reprize pentru 

încălzire. Arbitrul central va semnala orice încălcare a acestei reguli Autorităților competente pentru luarea de măsuri disciplinare.

Cu excepția sfârșitului fiecărei reprize sau pe întreaga durată a jocului, în mod regulamentar, niciun Jucător nu poate, în niciun moment, 

să părăsească Banca Jucătorilor. 

Dacă este necesar să se meargă la Vestiare în timpul jocului (și atunci când este necesar să se treacă pe gheață pentru a ajunge la 

Vestiare), Jucătorul trebuie să aștepte oprirea jocului și să se asigure că nu există altercații în curs înainte de a pleca. Jucătorul care a 

fost primul sau al doilea Jucător care părăsește Banca Jucătorilor (sau Banca de pedeapsă) în timpul unei altercații sau în scopul inițierii 

unei altercații, din fiecare sau ambele Echipei, va primi o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

70.4. PĂRĂSIREA BĂNCII DE PEDEAPSĂ 
Cu excepția sfârșitului fiecărei reprize sau la expirarea pedepsei pe care o execută, niciun Jucător nu poate, în niciun moment, să 

părăsească Banca de pedeapsă. 

Un Jucător care execută o pedeapsă pe Banca de pedeapsă, care urmează să fie schimbat după ce pedeapsa a fost executată, trebuie 

să traverseze imediat gheața și să rămână la propria Bancă a Jucătorilor înainte ca orice schimbare să poată fi făcută. 

Orice încălcare a acestei reguli va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră de bancă pentru „prea mulți Jucători pe gheață”. 

 Regula 74 – Prea mulți jucători pe gheață.

Un Jucător sancționat care părăsește Banca de pedeapsă înainte de expirarea pedepsei, indiferent dacă jocul este în desfășurare sau 

nu, va suporta o Pedeapsă minoră suplimentară după executarea pedepsei care nu a expirat. 

Oricărui Jucător care, după ce a luat loc pe Banca de pedeapsă, părăsește Banca de pedeapsă înainte de expirarea pedepsei în scopul 

contestării unei decizii a unui Oficial, i se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. Dacă se consideră adecvat, Autoritățile 

competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora.

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

Această regulă nu înlocuiește nicio altă pedeapsă mai severă care ar putea fi aplicată pentru părăsirea Băncii de pedeapsă în scopul 

inițierii sau participării la o altercație, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

Orice Jucător sancționat care iese de pe Banca de pedeapsă în timpul unei opriri a jocului și în timpul unei altercații va suporta o 

Pedeapsă minoră, plus o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. Pedeapsa minoră, plus timpul neexpirat rămas din pedeapsa inițială, 

trebuie executată de un Jucător înlocuitor așezat pe Banca de pedeapsă de Antrenorul Echipei care a comis infracțiunea. 

Dacă un jucător părăsește Banca de pedeapsă înainte ca pedeapsa să fi fost complet executată, Cronometrorul pedepselor va nota 

minutul și va semnaliza Oficialilor de pe gheață care vor opri jocul atunci când echipa Jucătorului care a comis infracțiunea obține 

„controlul pucului”. 

Acest Jucător trebuie să execute o Pedeapsă minoră suplimentară în plus față de timpul rămas din pedeapsa inițială (acest timp 

neexpirat este calculat din momentul în care a părăsit neregulamentar Banca de pedeapsă).
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În cazul în care un Jucător revine pe gheață înainte ca timpul său să fi expirat dintr-o eroare a Cronometrorului pedepselor, acesta 

nu trebuie să execute o pedeapsă suplimentară, dar trebuie să își finalizeze timpul neexpirat, acest timp neexpirat fiind calculat din 

momentul în care a părăsit Banca de pedeapsă datorită erorii Cronometrorului pedepselor. 

La o oprire a jocului după expirarea pedepselor, dacă un Jucător sau Jucătorii care ies de pe Banca de pedeapsă se implică într-o 

altercație, celor care vin de pe Banca de pedeapsă li se vor aplica penalitățile aferente altercațiilor. 

Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

În cazul în care un Jucător care vine de pe Banca de pedeapsă la o oprire a jocului se contrează cu un adversar, iar adversarul este 

considerat a fi instigatorul altercației, atunci Jucătorul care vine de pe Banca de pedeapsă nu va fi sancționat cu o Pedeapsă pentru rea 

conduită de joc. Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

70.5. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
Se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă unei Echipe ai cărei Jucători părăsesc Banca Jucătorilor în orice alt scop decât o schimbare de 

Jucători și nu este în derulare nicio altercație. 

În cazul în care un Antrenor sau un membru al Personalului nejucător al Echipei intră pe gheață, cu excepția cazului în care acest lucru 

le este indicat de Oficialul de pe gheață sau de Personalul medical pentru a ajuta un Jucător accidentat după începerea unei reprize 

și înainte ca repriza respectivă să se încheie, Arbitrul central va dicta o Pedeapsă minoră de bancă Echipei și va raporta incidentul 

Autorităților competente pentru luarea de măsuri disciplinare. 

În momentul în care are loc accidentarea unui Jucător, iar jocul este întrerupt, Medicul Echipei (sau alt Personal medical) poate intra pe 

gheață pentru a acorda îngrijiri Jucătorului accidentat fără a aștepta aprobarea Arbitrului central. 

70.6.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
Jucătorul care a fost primul sau al doilea Jucător care părăsește Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă în timpul unei altercații sau în 

scopul inițierii unei altercații, de la oricare sau ambele Echipei, va primi o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

Orice Jucător sancționat care iese de pe Banca de pedeapsă în timpul unei opriri a jocului și în timpul unei altercații va suporta o 

Pedeapsă minoră, plus o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. Pedeapsa minoră, plus timpul neexpirat rămas din pedeapsa inițială, 

trebuie executată de un Jucător înlocuitor așezat pe Banca de pedeapsă de Antrenorul Echipei care a comis infracțiunea. 

Orice Jucător care a fost trimis la Vestiare de Oficiai și revine pe Banca Jucătorilor sau pe suprafața gheții din orice motiv înainte de 

minutul corespunzător va primi o sancțiune de Rea conduită de joc. Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica 

Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

Odată ce un jucător intră la Banca de pedeapsă, acesta nu are voie să o părăsească până la expirarea pedepsei iar Echipa sa are dreptul 

la un Jucător suplimentar pe gheață sau, până la sfârșitul unei reprize, să meargă la Vestiare, sau, până când primește permisiunea unui 

Oficial de pe gheață. În orice alt moment, acestuia i se va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită de joc în conformitate cu această regulă. 

70.7. „LOVITURĂ DE PEDEAPSĂ” 
Dacă un Jucător al părții aflate în atac care deține posesia pucului va fi într-o asemenea poziție în care să nu aibă opoziție între 

el și Portarul advers și, în timp ce se află în această poziție, este obstrucționat de un jucător al Echipei adverse care a intrat în joc 

neregulamentar în joc, Arbitrul central va dicta o „Lovitură de pedeapsă” împotriva echipei căreia îi aparține Jucătorul care a comis 

infracțiunea.
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70.8. GOL ACORDAT 
În cazul în care, atunci când Portarul adversar a fost scos de pe gheață, un Jucător al echipei care atacă poarta goală este obstrucționat 

în Zona Neutră sau de Atac de către un Jucător care a intrat în joc în mod neregulamentar, Arbitrul central va acorda imediat un gol 

Echipei care nu a comis infracțiunea.

70.9. GOL ANULAT
Dacă un Jucător penalizat revine pe gheață de pe Banca de pedeapsă înainte ca pedeapsa să expire din propria sa eroare sau din cauza 

unei erori a Cronometrorului pedepselor, orice gol marcat de Echipa sa în timp ce acesta se află în mod neregulamentar pe gheață va 

fi anulat, însă toate pedepsele impuse oricărei Echipe vor fi executate ca pedepse obișnuite. 

Dacă un Jucător intră în mod neregulamentar în joc de pe Banca Jucătorilor sau de pe Banca de pedeapsă, orice gol marcat de Echipa 

sa în timp ce acesta se află în mod neregulamentar pe gheață va fi anulat, însă toate pedepsele impuse oricărei Echipe vor fi executate 

ca pedepse obișnuite. 

70.10. MĂSURI DISCIPLINARE 
Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora.

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare

REGULA 71. – SCHIMBAREA PREMATURĂ 
71.1. SCHIMBAREA PREMATURĂ 
Atunci când un portar părăsește zona propriei porți și se îndreaptă spre Banca Jucătorilor pentru a înlocui un alt Jucător, Jucătorul de 

câmp nu poate intra pe suprafața de joc înainte ca Portarul să se afle la 1,50 m (5 picioare) de Banca Jucătorilor. 

Dacă înlocuirea se face prematur, Oficialul va opri imediat jocul, cu excepția cazului în care Echipa care nu a comis infracțiunea are 

„posesia pucului” - caz în care oprirea va fi întârziată până când „posesia asupra pucului se modifică”. 

Echipa care realizează înlocuirea prematură nu va fi sancționată cu eliminare, însă „angajamentul” ulterior va avea loc la Punctul de 

Angajament de la Centrul gheții, atunci când jocul este oprit dincolo de Linia roșie de centru. Dacă jocul este oprit înainte de Linia roșie 

de centru, angajamentul ulterior va fi realizat din Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona unde a fost oprit jocul. 

În toate celelalte situații neacoperite de cele de mai sus, se poate dicta o Pedeapsă minoră pentru „prea mulți jucători pe gheață” 

 Regula 74 – Prea mulți jucători pe gheață.

71.2. ANUNȚ 
Arbitrul central va solicita Crainicului arenei să facă următorul anunț: „Jocul a fost oprit din cauza înlocuirii premature a Portarului.”

REGULA 72 REFUZUL DE A JUCA PUCUL  
72.1. REFUZUL SAU ABȚINEREA DE LA JUCAREA PUCULUI 
Scopul acestei secțiuni este să impună continuitatea jocului și atât Arbitrii centrali, cât și Arbitrii de linie trebuie să interpreteze și să 

aplice regula pentru a obține acest rezultat.
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72.2. PASA CU MÂNA 
Atunci când o „pasă cu mână” a fost inițiată de un Jucător către un Coechipier și Coechipierul alege să nu joace pucul pentru a evita 

oprirea jocului, iar Echipa adversă se abține, de asemenea, să joace pucul (de exemplu pentru a permite expirarea unei pedepse), 

Arbitrul central trebuie să oprească jocul și să solicite un „angajament” în locul de „angajament” cel mai apropiată de locul unde a fost 

oprit jocul pentru această abatere. 

72.3. JOC CU CROSA RIDICATĂ 
Atunci când un Jucător intră în contact cu pucul cu crosa peste „înălțimea normală a umerilor” și un Coechipier alege să nu joace pucul 

pentru a evita oprirea jocului, iar Echipa adversă se abține, de asemenea, să joace pucul (de exemplu pentru a permite expirarea unei 

pedepse), Arbitrul central trebuie să oprească jocul și să solicite un „angajament” în Punctul de Angajament din zona cea mai apropiată 

de locul unde a fost oprit jocul pentru această abatere. 

 Regula 76.2 – Locurile de Angajament.

72.4. DEGAJARE INTERZISĂ 
În cazul în care, în opinia Arbitrului central, partea aflată în apărare se abține „intenționat” să urmărească prompt pucul dincolo de 

Punctele de Angajament într-o situație de degajare interzisă, când sunt în măsură să facă acest lucru, Arbitrul central va opri jocul și va 

dicta ca „angajamentul” să aibă loc în colțul adiacent Punctului de Angajament cel mai apropiat de poarta Echipei în culpă. 

72.5. PEDEAPSĂ 
Dacă Arbitrul central semnalizează o pedeapsă întârziată împotriva unei Echipe și un Jucător al acelei echipe se abține intenționat 

de la jucarea pucului pentru a permite trecerea suplimentară a timpului de joc sau pe cronometrele de penalizare, Arbitrul central va 

opri jocul și va solicita ca „angajamentul” să aibă loc în unul dintre Punctele de Angajament din Zona de apărare a Echipei care a comis 

infracțiunea. 

 Regula 76.2 – Locurile de Angajament. 

REGULA 73 REFUZUL DE A ÎNCEPE JOCUL  
73.1. REFUZUL DE A ÎNCEPE JOCUL 
Această regulă se aplică Echipelor care refuză să joace în timp ce ambele Echipe sunt pe gheață sau care se retrag de pe gheață și refuză 

să joace sau care refuză să intre pe gheață la începutul jocului sau la începutul oricărei reprize a jocului, la solicitarea Oficialilor de a 

face acest lucru. 

73.2. PROCEDURA – ECHIPA PE GHEAȚĂ 
Dacă, atunci când ambele Echipe sunt pe gheață, o Echipă, din orice motiv, refuză să joace atunci când i se solicită acest lucru de 

Arbitrul central, acesta va avertiza Căpitanul și va acorda Echipei care refuză cincisprezece (15) secunde să înceapă sau să reia jocul. 

Dacă, la sfârșitul acelui timp, Echipa va refuza în continuare să joace, Arbitrul central va impune o Pedeapsă minoră de bancă pentru 

„Întârzierea jocului” unui Jucător al Echipei care a comis infracțiunea care va fi desemnat de către Antrenorul acelei Echipe prin 

intermediul Căpitanului jucător. 

În cazul în care se repetă același incident, Antrenorul care a comis infracțiunea va fi eliminat de pe Banca Jucătorilor iar Arbitrul central 

va dicta o Pedeapsă pentru rea conduită de joc, iar o Pedeapsă minoră de bancă va fi dictată împotriva Echipei care a comis infracțiunea 

pentru „Întârzierea jocului”. Dacă Echipa care a comis infracțiunea refuză în continuare să joace, Arbitrul central nu va avea altă 

alternativă decât să declare meciul câștigat la masa verde de Echipa care nu a comis infracțiunea, iar cazul va fi raportat Autorităților 

competente pentru măsuri suplimentare 

 Regula 66 – Pierderea meciului la masa verde.
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La prima abatere: 

(I) Se avertizează Căpitanul Echipei care comite abaterea și acordă 15 secunde pentru reluarea jocului.

(II) Dacă la sfârșitul celor 15 secunde, Echipa refuză în continuare să reia jocul, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă Echipei 

care a comis infracțiunea pentru „Întârzierea jocului”.

La a doua abatere: 

(I) Se avertizează Căpitanul Echipei care comite abaterea și acordă 15 secunde pentru reluarea jocului.

(II) Dacă la sfârșitul celor 15 secunde, Echipa refuză în continuare să reia jocul, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă Echipei 

care a comis infracțiunea pentru „Întârzierea jocului”.

(III) Arbitrul central trebuie să anunțe Antrenorul Echipei care a comis infracțiunea că a primit o Pedeapsă pentru rea conduită 

de joc.

(IV) Dacă Echipa refuză în continuare să joace, Arbitrul central va declara meciul câștigat la masa verde de Echipa care nu a 

comis infracțiunea.
 Regula 66 – Pierderea meciului la masa verde.

73.3. PROCEDURA – ECHIPA ÎN AFARA GHEȚII 
Dacă o Echipă, atunci când i se solicită de către Arbitrul central să facă acest lucru, prin intermediul Antrenorului său, nu intră pe gheață 

și nu începe jocul în termen de cinci (5) minute, jocul va fi pierdut la masa verde, iar cazul va fi raportat Autorităților competente pentru 

măsuri suplimentare. 

 Regula 66 – Pierderea meciului la masa verde.

(I) Odată ce Arbitrului central i se pare evident că Echipa refuză să intre pe gheață și să înceapă jocul, o Pedeapsă minoră de 

bancă va fi aplicată Echipei care a comis infracțiunea pentru „Întârzierea jocului”.

(II) Echipei care a comis infracțiunea i se vor acorda cinci (5) minute să se întoarcă pe gheață și să înceapă jocul.

(III) Dacă cele cinci (5) minute au trecut, iar Echipa care a comis infracțiunea încă nu a revenit pe gheață pentru a relua jocul, 

jocul va fi pierdut la masa verde.

(IV) Odată ce Antrenorul a fost informat cu privire la avertismentul de cinci (5) minute, iar Echipa revine pe gheață pentru a relua 

jocul în acel interval de timp, Echipa care a comis infracțiunea va primi o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea 

Jocului”.

Măsurile disciplinare suplimentare se vor aplica de Autoritățile competente, la discreția acestora.

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

REGULA 74 PREA MULȚI JUCĂTORI PE GHEAȚĂ 
74.1. PREA MULȚI JUCĂTORI PE GHEAȚĂ 
Jucătorii pot fi schimbați în orice moment în timpul jocului, de pe Banca Jucătorilor, cu condiția ca Jucătorul sau Jucătorii care părăsesc 

gheața să se afle la 1,50 m (5 picioare) de Banca Jucătorilor și să iasă din joc înainte de efectuarea schimbării - a se vedea și Regula 71 

– Schimbarea prematură. 

La discreția Oficialilor de pe gheață, în cazul în care un Jucător înlocuitor intră pe gheață înainte ca un Coechipier să se afle în raza de 

1,50 m (5 picioare) de Banca Jucătorilor (și, prin urmare, face ca, în mod clar, Echipa să aibă „prea mulți jucători” pe gheață), atunci se 

poate dicta o Pedeapsă minoră de bancă. 

Atunci când un jucător se retrage de pe suprafața gheții și se află în limita de 1,50 m (5 picioare) de Banca jucătorilor, iar înlocuitorul 

său se află pe gheață, atunci Jucătorul care se retrage va fi considerat în afara gheții în înțelesul Regulii 70 – Părăsirea Băncii Jucătorilor 

sau a Băncii de pedeapsă. 

Dacă, în timpul efectuării unei schimbări, fie Jucătorul care intră în joc, fie Jucătorul care se retrage de pe suprafața gheții joacă pucul 

cu crosa, patinele sau mâinile sau blochează sau intră în orice contact fizic cu un Jucător advers în timp ce Jucătorul intră în joc sau 

Jucătorul care se retrage este de fapt pe gheață, atunci se va fluiera o abatere de „prea multor jucători pe gheață”. 
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Dacă, în timpul unei schimbări, fie Jucătorul (Jucătorii) care intră în joc, fie Jucătorul (Jucătorii) care se retrage, este lovit accidental de 

puc, jocul nu va fi oprit și nu va fi dictată nicio pedeapsă. 

În timpul jocului, Jucătorul care se retrage de pe gheață trebuie să facă acest lucru pe la Banca Jucătorilor și nu prin vreo altă ieșire din 

Patinoar. 

Aceasta nu este o schimbare regulamentară a Jucătorului și, prin urmare, la producea unei abateri, se va dicta o Pedeapsă minoră de 

bancă. 

Un Jucător care intră pe gheață ca Jucător înlocuitor este considerat pe gheață odată ce are ambele patine pe gheață. Dacă joacă 

pucul sau obstrucționează un adversar în timp ce se află încă pe Banca Jucătorilor, va fi sancționat în conformitate cu  Regula 56 – 

Obstrucția. Un Jucător care se retrage (iese de pe gheață) care are o patină pe gheață și una în afara gheții, pe Banca Jucătorilor, este 

considerată „în afara gheții”. 

74.2. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
Încălcarea acestei reguli va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră de bancă pentru „prea mulți Jucători pe gheață”. Această pedeapsă 

poate fi aplicată de Arbitrii centrali sau de Arbitrii de linie. 

În cazul în care Echipa care a comis infracțiunea înscrie un gol înainte ca Arbitrul central sau de linie să fluiere pentru dictarea Pedepsei 

minore de bancă, golul va fi anulat și pedeapsa dictată va fi cea pentru „prea mulți jucători pe gheață”. 

74.3. BANCA DE PEDEAPSĂ 
Un Jucător care execută o pedeapsă pe Banca de pedeapsă, care urmează să fie schimbat după ce pedeapsa a fost executată, trebuie 

să se îndrepte imediat, traversând gheața și să se afle în raza de 1,50 m (5 picioare) de propria Bancă a Jucătorilor înainte ca orice 

schimbare să poată fi făcută. Orice încălcare a acestei reguli va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră de bancă pentru „prea mulți 

Jucători pe gheață”. 

74.4. SCHIMBAREA NEREGULAMENTARĂ DELIBERATĂ 
Dacă, din cauza timpului de joc rămas insuficient sau din cauza pedepselor deja aplicate, o Pedeapsa minoră de bancă este dictată 

pentru o „schimbare neregulamentară deliberată” („prea mulți Jucători pe gheață”) care nu poate fi executată în întregime în timpul 

regulamentar de joc sau în orice moment din Prelungiri, se va acorda o „Lovitură de pedeapsă” împotriva Echipei care a comis 

infracțiunea. 

74.5. PORTARUL ÎN PRELUNGIRI 
Odată ce Portarul a fost scos de pe gheață pentru a face loc unui atacant suplimentar în Prelungirile meciului, acesta trebuie să aștepte 

următoarea oprire a jocului înainte de a-și reocupa poziția. 

Orice încercare a Portarului de a-și relua poziția înainte de următoarea oprire a jocului („din mers”) va fi considerată „schimbare 

neregulamentară” și se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă pentru Jucător neeligibil pe gheață. 

REGULA 75 COMPORTAMENT NESPORTIV 
75.1. COMPORTAMENT NESPORTIV 
Jucătorii, Antrenorii și Personalul nejucător al Echipei sunt responsabili de propriul comportament, în orice moment, și trebuie să 

depună eforturi pentru a preveni o conduită dezordonată înainte, în timpul sau după joc, pe gheață sau în afara acesteia și în orice loc 

din Patinoar. Arbitrii centrali pot aplica pedepse oricăruia dintre membrii Echipei de mai sus pentru nerespectarea acestei obligații. 

În cazul în care o astfel de conduită este îndreptată către un Oficial, se va aplica

 Regula 39 – Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor.
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75.2. PEDEAPSĂ MINORĂ 
În conformitate cu această regulă, se va dicta o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv” pentru următoarele infracțiuni: 

(I) Unui Jucător identificabil care folosește un limbaj obscen, profan sau abuziv sau acțiuni direcționate către orice persoană. 

O Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc pentru gesturi obscene, insulte sau ironii cu conotație rasială sau 

remarci cu conotație sexuală – a se vedea Regula 75.5 – Pedeapsa pentru rea conduită de joc. 

(II) Oricărui Jucător care se face vinovat de „Comportament nesportiv”, inclusiv, dar fără a se limita la: tragere de păr, apucarea 

măștii faciale, lovirea Mantinelei sau sticlei cu crosa sau un alt obiect etc. în timpul desfășurării jocului sau în timpul unei 

opriri a jocului. Notă: În cazul în care Arbitrul central clasifică infracțiunile fizice ca fiind grave și severe, în funcție de forța și 

violența acestora. Regula 21 – Pedepse de meci. 

(III) Oricărui Jucător care aruncă orice obiect pe gheață de pe Banca Jucătorilor sau Banca de pedeapsă (sau din orice altă 

locație din afara gheții);

(IV) Unui Jucător care își scoate în mod deliberat tricoul sau casca înainte de a participa la o altercație sau care poartă în mod 

clar un tricou care a fost modificat și care nu este conform cu  Regula 9 – Uniforme, i se va dicta o Pedeapsă minoră 

pentru „Comportament nesportiv” și o sancțiune de Rea conduită de joc. Dacă altercația nu se materializează, Jucătorul va 

primit o Pedeapsă minoră pentru „Comportament nesportiv” și o Pedeapsă pentru rea conduită de zece (10) minute pentru 

scoaterea deliberată a tricoului. 

Dacă unui Jucător sancționat i se aplică o Pedeapsă suplimentară pentru „Comportament nesportiv”, înainte sau după ce începe să își 

execute pedeapsa sau pedepsele inițiale, Pedeapsa minoră suplimentară se va adăuga la timpul neexpirat al acestora și se va executa 

consecutiv. 

75.3. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
În conformitate cu această regulă, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Comportament nesportiv” pentru următoarele 

infracțiuni: 

(I) Atunci când un Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei aruncă orice obiect pe gheață de pe Banca Jucătorilor 

sau Banca de pedeapsă (sau din orice altă locație din afara gheții) sau lovește cu crosa sau alt obiect Mantinela sau sticla etc. 

în timpul desfășurării jocului sau în timpul unei opriri a jocului. 

(II) Orice Jucător identificabil sau orice Antrenor sau Personal nejucător al Echipei neidentificabil care folosește un limbaj sau 

gesturi obscene, profane sau abuzive împotriva oricărei persoane sau care lovește cu crosa sau alt obiect Mantinela sau 

sticla etc. 

(III) Ori de câte ori Antrenorii și/sau personalul nejucător al Clubului utilizează un limbaj sau gesturi obscene sau profane 

oriunde în Patinoar. O Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc pentru gesturi obscene, insulte sau ironii cu 

conotație rasială sau remarci cu conotație sexuală – a se vedea Regula 75.5 – Pedeapsa pentru rea conduită de joc. 

75.4.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
În conformitate cu această regulă, se vor dicta Pedepse pentru rea conduită pentru următoarele infracțiuni: 

(I) Orice Jucător care continuă să folosească un limbaj obscen, profan împotriva oricărei persoane după ce i s-a aplicat o 

Pedeapsă minoră de bancă în conformitate cu această regulă. O Pedeapsă suplimentară pentru rea conduită de joc pentru 

gesturi obscene, insulte sau ironii cu conotație rasială sau remarci cu conotație sexuală – a se vedea Regula 75.5 – Pedeapsa 

pentru rea conduită de joc.
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(II) Oricărui Jucător care, în mod deliberat, aruncă orice partea a echipamentului în afara suprafeței de joc La discreția unui 

Oficial de joc, se poate impune o Pedeapsă pentru rea conduită de joc. 

(III) Orice Jucător care persistă în orice tip de conduită (inclusiv limbaj sau gesturi amenințătoare sau abuzive sau acțiuni 

similare) cu scopul de a incita un adversar în vederea primirii unei pedepse. 

(IV) Când un Jucător sancționat contestă decizia unui Oficial după ce a intrat deja pe Banca de pedeapsă și jocul a fost reluat. 

(V) În general, participanților care manifestă acest tip de comportament li se aplică o Pedeapsă minoră, apoi o Pedeapsă pentru 

rea conduită și, ulterior, o Pedeapsă pentru rea conduită de joc, în cazul în care comportamentul persistă. 

75.5.  PEDEAPSĂ PENTRU REA CONDUITĂ DE JOC 
În conformitate cu această regulă, se vor aplica Pedepse pentru rea conduită de joc pentru următoarele infracțiuni: 

(I) Dacă un jucător persistă în orice fel de conduită pentru care i s-a aplicat anterior o Pedeapsă pentru rea conduită.

(II) Orice Jucător, Portar, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei folosește gesturi obscene, insulte sau ironii cu conotație 

rasială sau remarci cu conotație sexuală, înainte sau în timpul jocului, pe gheață sau în afara acesteia și în orice locație în 

timp ce se află în arenă și în spațiile aferente acesteia. Arbitrul central va sesiza circumstanțele către Autoritățile competente 

pentru luarea de măsuri disciplinare suplimentare.

(III)  Antrenorii și Personalul nejucător al Echipei, cărora li s-a aplicat deja o Pedeapsă minoră de bancă pentru utilizarea unui 

limbaj sau a unor gesturi obscene sau profane oriunde în Patinoar. Arbitrul central va sesiza circumstanțele către Autoritățile 

competente pentru luarea de măsuri disciplinare suplimentare.

(IV)  Orice Jucător, Antrenor sau alt Personal nejucător al Echipei ale căror acțiuni, față de un Antrenor sau alt Personal nejucător 

al Echipei ar putea provoca orice vătămări. Arbitrul central va sesiza circumstanțele către Autoritățile competente pentru 

luarea de măsuri disciplinare suplimentare. 

(V)  Orice Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Clubului care folosește un limbaj sau gesturi obscene, profane sau abuzive 

la adresa oricărei persoană după terminarea meciului. Această acțiune se poate produce pe gheață sau în afara acesteia. 

(VI) Orice Jucător, Antrenor sau Personal nejucător al Echipei care scuipă în direcția sau pe un oponent sau orice altă persoană 

aflată în Patinoar pe durata unei partide.

(VII) Un jucător care sângerează și care mânjește intenționat cu sânge de pe corpul său un adversar sau pe oricine din Patinoar.

75.6. RAPOARTE 
Toți Oficialii de joc au responsabilitatea de a transmite un raport Autorităților competente în care să prezinte detalii complete cu privire 

la gesturile obscene, insultele sau ironiile sau limbajul cu conotație rasială sau remarcile cu conotație sexuală folosite de orice Jucător, 

Antrenor, Personal nejucător al Echipei sau alt oficial al Echipei. 

Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora. 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.
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REGULA 76 – ANGAJAMENTELE  
76.1. ANGAJAMENTUL 
Acțiunea Arbitrului central sau de linie de a arunca pucul între crosele a doi Jucători adverși pentru a începe sau relua jocul poartă 

denumirea de „angajament”. Un „angajament” începe atunci când Oficialul indică „locația de angajament” și Oficialii și Jucătorii își 

ocupă pozițiile corespunzătoare. „Angajamentul” se încheie atunci când pucul a fost pus în joc regulamentar. Un Portar nu poate 

participa la un „angajament”. 

76.2. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
Toate „angajamentele” trebuie să aibă loc în unul dintre cele nouă (9) Puncte de Angajament situate pe teren. 

În cazul în care două (2) încălcări ale regulilor sunt motivul opririi jocului (spre exemplu: „lovirea pucului cu crosa ridicată” și „ofsaid 

intenționat”), „locul angajamentului” va fi determinată de locul care oferă cel mai mic „avantaj teritorial” Echipei care a comis infracțiunea. 

Dacă jocul este oprit din orice motiv care nu este atribuit în mod specific uneia dintre Echipe în timpul în care pucul se află în Zona 

neutră, „angajamentul” se va realiza din Punctul de Angajament cel mai apropriat aflat în afara Liniei albastre, dacă este posibil. Dacă 

nu este clar care dintre cele patru (4) Puncte de Angajament este cel mai apropiat, punctul din Zona neutră care oferă Echipei gazdă 

cel mai mare „avantaj teritorial” va fi selectat pentru „angajament”. 

Dacă Jucătorii sunt sancționați în timp ce jocul este oprit, astfel încât să rezulte marcarea unor pedepse pe tabelă în dreptul aceleiași 

Echipei, „angajamentul” va avea loc în unul din cele două (2) Puncte de Angajament din Zona de apărare a Echipei sancționate. 

Există doar trei (3) excepții de la aplicarea acestei reguli: 

(I)  situația în care o pedeapsă este aplicată după marcarea unui gol – „angajamentul” se va efectua la Centrul terenului;

(II)  situația în care o pedeapsă este aplicată la finalul (sau începutul) unei reprize – „angajamentul” se va efectua la Centrul 

terenului;

(III) sau situația în care Echipa aflată în apărare este sancționată, iar Jucătorii aflați în atac intră în Zona de atac dincolo de limita 

exterioară a Cercului de Angajament din Zona finală  – „angajamentul” se va realiza din Zona neutră.

Echipa căreia i se acordă „Superioritate numerică” va avea posibilitatea de a alege în ce punct al Zonei finale va avea loc „angajamentul” 

prin care începe perioada de „Superioritate numerică”. Atunci când Jucătorii ambelor echipe au comis o încălcare a unei reguli de joc 

care a condus la oprirea jocului, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona 

respectivă. 

Când oprirea are loc între Punctele de Angajament de capăt și aproape de capătul Patinoarului, pucul va fi repus în joc prin angajament 

în Punctul de Angajament din partea unde s-a produs oprirea jocului, exceptând situația în care prezentul regulament prevede în mod 

diferit. 

Niciun „angajament” nu va avea loc la o distanță de 4,50 m (15 picioare) de la poartă sau de la Mantinela laterală și în niciun alt loc decât 

un Punct de Angajament. 

Atunci când un gol este marcat neregulamentar ca urmare a devierii pucului direct de un Oficial, „angajamentul” va avea loc în Punctul 

de Angajament cel mai apropriat din zona în care pucul a fost deviat de Oficial. 

Atunci când un gol este marcat neregulamentar de Echipa aflată în atac prin „direcționarea”, „lovirea”, „lovirea cu piciorul” sau „lovirea 

pucului cu crosa ridicată” în poartă, „angajamentul” va avea loc în Zona Neutrală, în Punctul de Angajament cel mai apropiat. 

Dacă jocul este oprit din orice motiv care nu este tratat explicit de regulamentul oficial, pucul trebuie să fie repus în joc prin „angajament” 

într-un Punct de Angajament din zona cea mai apropiată de locul unde a fost jucat ultima dată. 

După o oprire a jocului, în cazul în care unul sau ambii apărători care sunt „Jucători de linie albastră” sau orice alt Jucător revenit de pe 

Banc Jucătorilor ai Echipei aflate în apărare intră în Zona de atac dincolo de limita exterioară a Cercului de Angajament din Zona finală 

în timpul unei altercații, „înfruntări sau meleu”, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în Zona neutră, în aproprierea Liniei 

albastre a Echipei aflate în apărare.
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Această regulă se aplică și atunci când a avut loc o abatere de tipul „degajare interzisă”, „ofsaid intenționat” sau „lovirea pucului cu 

crosa ridicată” (de Echipa cu o forță numerică mai mare decât cea a adversarului), iar „angajamentul” de reluare a jocului urmează să se 

efectueze în Zona de apărare a Echipei care a comis infracțiunea. 

În cazul în care oricare dintre Jucătorii care nu au comis infracțiunea intră în Zona de atac dincolo de limita exterioară a Cercului 

de Angajament din Zona finală în timpul unei altercații, „înfruntări sau meleu”, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în 

Zona neutră, în aproprierea Liniei albastre a Echipei aflate în apărare. Pentru o abatere de la  Regula 71 – Schimbarea prematură, 

„angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament de la Centrul gheții, atunci când jocul este oprit dincolo de Linia roșie de centru. 

Dacă jocul este oprit înainte de Linia roșie de centru, angajamentul ulterior va fi realizat din Punctul de Angajament cel mai apropiat 

din zona unde a fost oprit jocul. 

Atunci când jocul este oprit din cauza accidentării unui Jucător, „angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament din zona cea mai 

apropiată de locul unde se afla pucul la oprirea jocului. 

Atunci când Echipa Jucătorului accidentat deține „controlul pucului” în Zona de atac, „angajamentul” va avea loc în unul dintre Punctele 

de Angajament din afara Liniei albastre, în Zona neutră. 

Atunci când Jucătorul accidentat se află în propria Zonă de apărare și Echipa aflată în atac „controlează pucul” în Zona de atac, 

„angajamentul” se va avea loc în unul dintre Punctele de Angajament din zona finală a Echipei aflate în apărare. 

76.3. PROCEDURA PENTRU ANGAJAMENT 
De îndată ce procedura de schimbare a liniilor a fost finalizată de către Arbitrul central și acesta își coboară mâna pentru a indica că nu 

mai sunt schimbări de făcut, Arbitrul de linie care efectuează „angajamentul” va fluiera. 

Acesta va semnaliza ambelor Echipe că au la dispoziție maximum (5) secunde pentru a-și ocupa pozițiile pentru „angajamentul” de 

reluare a jocului. La sfârșitul celor cinci (5) secunde (sau mai devreme dacă ambii centri sunt pregătiți), Arbitrul de linie va efectua un 

„angajament” corect. 

Cu toate acestea, dacă: 

(I) Unul sau ambii centrii nu sunt poziționați pentru „angajament”,

(II) Unul sau ambii centrii nu își așază crosele pe gheață,

(III) Un Jucător a intrat neregulamentar în Cercul de angajament,

(IV) Un Jucător intră în contact fizic cu un adversar sau

(V) Un Jucător se aliniază pentru „angajament” dintr-o poziție de ofsaid,

Arbitrul de linie poate dicta împotriva centrului/centrilor care au comis infracțiunea un avertisment pentru o încălcare a regulilor de 

„angajament” înainte de a repune pucul în joc. 

În ultimele două (2) minute ale timpului regulamentar sau în orice moment al Prelungirilor, Arbitrul de linie va fluiera pentru a iniția 

„angajamentul”, însă limita de cinci (5) secunde nu se va aplica. Cu toate acestea, jucătorii trebuie să dea curs instrucțiunilor verbale ale 

Arbitrului de linie în încercarea lor de a organiza un „angajament” rapid și corect. 

76.4. PROCEDURA PENTRU ANGAJAMENT - CENTRII 
Pucul va fi repus în joc prin angajament de către Arbitrul central sau Arbitrul de linie prin aruncarea pucului pe gheață între crosele 

jucătorilor care participă la angajament. Jucătorii implicați în angajament vor sta cu fața către terenul adversarului, la o distanță de 

aproximativ o crosă, cu lama croselor pe gheață. 

Când „angajamentul” are loc în oricare dintre cele nouă Puncte de Angajament, Jucătorii implicați își vor ocupa poziția lor astfel încât să 

stea cu fața către terenul adversarului și să lase libere marcajele de pe gheață (acolo unde este cazul). Crosele ambilor Jucători implicați 

în angajament vor avea lama pe gheață, în zona albă desemnată.
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În cele opt (8) Puncte de Angajament (cu excepția Punctului de Angajament de la Centrul gheții), Jucătorul aflat în apărare își va așeza 

primul crosa în zona albă desemnată, urmat imediat de Jucătorul aflat în atac. Când „angajamentul” are loc în Punctul de Angajament 

de la Centrul gheții, Jucătorul oaspete își va așeza primul crosa pe gheață. 

În cazul în care un Jucător implicat în angajament nu reușește să ocupe poziția corectă imediat când este îndrumat de Oficialul de pe 

gheață, Oficialul poate da un avertisment pentru o încălcare a regulilor „angajamentului”. 

Dacă un centru nu se află în zona de „angajament” desemnată după expirarea termenului de cinci (5) secunde, Arbitrul de linie va 

arunca imediat pucul. 

Dacă centrul se află în spatele Punctului de Angajament, „se mișcă înapoi” sau refuză să intre în zona de „angajament” atunci când 

Arbitrul de linie îi solicită acest lucru, sau centrul este pur și simplu lent și ajunge la Punctul de Angajament după ce au trecut cele cinci 

(5) secunde, pucul va fi aruncat. 

Dacă centrul încearcă să ajungă la Punctul de Angajament chiar atunci când cele cinci secunde expiră în încercarea de a obține un 

avantaj pentru a câștiga „angajamentul”, centrul va fi avertizat de Arbitrul de linie că a comis o încălcare a regulilor de „angajament”. 

Dacă „angajamentul” este rezultatul unei abateri de degajare interzisă și centrul încearcă să ajungă la Punctul de Angajament chiar când 

cele cinci secunde expiră în încercarea de a obține un avantaj pentru a câștiga „angajamentul”, centrul va fi avertizat de Arbitrul de linie 

că a comis o încălcare a regulilor de „angajament”. În cazul în care centrul comite apoi o a doua încălcare a regulilor de „angajament” 

sau acțiunea sa reprezintă o a doua încălcare a regulilor de „angajament”, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă. 

Dacă un Jucător a fost avertizat pentru o încălcare a regulilor de „angajament”, acesta trebuie să își ocupe rapid poziția sau există 

riscul ca pucul să fie aruncat de Arbitrul de linie fără ca Jucătorul să fie în poziție sau să se aplice o Pedeapsă minoră de bancă pentru 

„Întârzierea jocului” pentru o a doua încălcare a regulilor de „angajament” în timpul aceluiași „angajament”. 

Atunci când o Echipă comite o infracțiune de degajare interzisă, centrul va fi avertizat de Arbitrul de linie că Echipa a comis prima 

încălcare a regulilor de „angajament” și că orice abatere ulterioară va avea ca rezultat o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea 

jocului” - fiind impusă o încălcare a regulilor de „angajament”. 

76.5. PROCEDURA PENTRU ANGAJAMENT – ALȚI JUCĂTORI 
Niciunui alt Jucător nu i se va permite să intre în Cercul de angajament sau să se afle la mai puțin de 4,5 m (15 picioare) de jucătorii 

implicați în angajament. Toți Jucătorii trebuie să stea pe laterale în toate „angajamentele”. În timpul „angajamentului” din zona finală, 

toți ceilalți Jucători de pe gheață trebuie să se poziționeze pe partea proprie a liniilor de restricționare marcate pe marginea exterioară 

a Cercurilor de angajament. 

Dacă un Jucător, altul decât cel care participă la „angajament”, se deplasează în Cercul de Angajament înainte de căderea pucului, 

atunci Echipa care a comis infracțiunea implicată în „angajament” va primi un avertisment pentru abaterea regulilor de „angajament”. 

Jucătorii Echipei aflate în atac (exclusiv centrul) trebuie să își ocupe primii poziția, urmați de cei ai Echipei aflate în apărare și trebuie să 

rămână în aceste poziții până la aruncarea pucului. O abatere de la aceste proceduri va fi tratată ca încălcare a regulilor de „angajament”, 

iar Arbitrul de linie va aplica un avertisment pentru o încălcare a regulilor de „angajament” Echipei care a comis infracțiunea. 

În cazul în care un Jucătorul aflat în atac încearcă să câștige o nouă poziție de joc înainte de „angajament”, iar centrul apărător se retrage 

din angajament pentru a a-și repoziționa Coechipierii, încălcarea regulilor de „angajament” va fi atribuită Echipei aflată în atac pentru 

că aceștia trebuie să își ocupe primii pozițiile.
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76.6. PROCEDURA PENTRU ANGAJAMENT - NEREGULI 
În cazul în care un centru se mișcă prematur înainte de „angajament” sau dacă Arbitrul central sau Arbitrul de linie a aruncat pucul 

incorect, „angajamentul” va fi considerat neregulamentar. Echipei care a comis infracțiunea i se va da un avertisment, iar „angajamentul” 

trebuie repetat. Dacă aceeași Echipă a comis două (2) încălcări ale regulilor de „angajament” în timpul aceluiași „angajament”, respectiva 

Echipă va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră de bancă. Această pedeapsă va fi anunțată ca „Pedeapsă minoră de bancă pentru 

„Întârzierea jocului” – Încălcare regulilor de angajament”. 

Încălcările regulilor de „angajament” vor fi rezumate după cum urmează - oricare dintre cei patru (4) Oficiali de pe gheață poate 

identifica o încălcare a regulilor de „angajament”: 

(I) Intrarea neregulamentară în zona de „angajament” înainte ca pucul să fie aruncat comisă de orice Jucător, altul decât 

centrul.

Jucătorii din perimetrul Cercului de angajament trebuie să aibă ambele patine în afara Cercului de angajament - contactul 

patinei cu linia este permis. Dacă patina unui Jucător trece de linie în Cercul de angajament înainte de aruncarea pucului, 

aceasta va fi considerată o încălcare a regulilor de „angajament”. Crosa unui Jucător poate fi în interiorul Cercului de 

angajament, cu condiția să nu existe contact fizic cu adversarul sau cu crosa adversarului. 

(II) Intrarea oricărui Jucător în zona dintre liniile paralele de la marginile exterioare ale Cercului de angajament înainte ca pucul 

să fie aruncat. Jucătorii trebuie să se asigure și că niciuna dintre patine nu trece de liniile paralele respective. Este permis 

contactul patinei cu linia. Dacă patina unui Jucător trece de linie în zona dintre liniile paralele înainte de aruncarea pucului, 

aceasta va fi considerată o încălcare a regulilor de „angajament”. Crosa unui Jucător poate fi în interiorul zonei dintre liniile 

paralele, cu condiția să nu existe contact fizic cu adversarul sau cu crosa adversarului.

(III) Orice contact fizic cu un adversar înainte ca pucul să fie aruncat. Dacă oricare dintre Jucătorii care iau parte la „angajament” 

intră într-un contact cască-la-cască cu adversarul, acesta va primi un prim avertisment de încălcare a regulilor de 

„angajament”. În cazul în care Arbitrul de linie nu poate identifica Jucătorul care a inițiat contactul, ambii Jucători vor primi 

un prim avertisment de încălcare a regulilor de „angajament”.

(IV) Neocuparea de către orice centru a poziției corespunzătoare de „angajament” în spatele liniilor de restricționare sau 

neașezarea crosei pe gheață în conformitate cu prevederile Regulii 76.4 – Procedura pentru angajament – Centrii. 

„Poziționarea corectă în spatele liniilor de restricționare” înseamnă că centrul trebuie să își așeze picioarele de ambele 

părți ale liniilor de restricționare care sunt paralele cu Mantinela laterală (contactul cu liniile este permis), iar vârful lamei 

patinelor lor nu trebuie să treacă peste liniile de restricționare care sunt perpendiculare pe Mantinela laterală, pe măsură ce 

se apropie de Punctul de angajament. Lama crosei trebuie așezată apoi pe gheață, cel puțin vârful lamei crosei, în zona albă 

desemnată a Punctului de Angajament și trebuie să rămână acolo până când pucul este aruncat. 

(V) Nerespectarea acestei proceduri de poziționare și a procedurii de „angajament” va conduce la dictarea unei încălcări a 

regulilor de „angajament”.

Ori de câte ori o Echipă comite două (2) încălcări ale regulilor de „angajament” în timpul aceluiași „angajament”, Arbitrul central va aplica 

imediat o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” Echipei care a comis infracțiunea. Această pedeapsă va fi anunțată ca 

„Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” – Încălcare regulilor de angajament”. 

Jucătorii care întârzie să se prezinte în locul de „angajament” și, drept prin urmare, se află într-o poziție de ofsaid pentru „angajamentul” 

de reluare a jocului, vor fi avertizați o singură dată pe joc de Arbitrul central. 

Acest avertisment va fi dat și Antrenorului Echipei care a comis infracțiunea. În această situație, centrul Echipei care a comis infracțiunea 

nu va primi un avertisment pentru o încălcare a regulilor de „angajament”. Orice abatere ulterioară va avea ca rezultat o Pedeapsă 

minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” care va fi aplicată Echipei care a comis infracțiunea. Această pedeapsă va fi anunțată ca 

„Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” – Deplasare lentă la locul de angajament”. 
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În desfășurarea oricărui „angajament” în oricare dintre cele nouă (9) Puncte de angajament de pe suprafața de joc, niciun Jucător 

implicat în angajament nu va intra în niciun contact fizic cu corpul adversarului cu propriul corp sau cu crosa, altfel decât pentru a juca 

pucul după ce „angajamentul” a fost finalizat. 

Pentru abaterea de la această, Arbitrul central poate, la discreția sa, să aplice o Pedeapsă minoră sau alte pedepse Jucătorului 

(Jucătorilor) a cărui acțiune (a căror acțiuni) a/au cauzat „contactul fizic”. 

Cu toate acestea, acest „contact fizic” înainte de aruncarea pucului va fi considerat încălcare a regulilor de „angajament”, iar centrul va 

fi avertizat de Arbitrul de linie că Echipa sa a comis o abatere de la regulile de „angajament” și că orice abatere ulterioară va avea ca 

rezultat o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” - fiind dictată ca încălcare a regulilor de „angajament”. 

Încălcarea regulilor de „angajament” poate fi sancționată în timpul „angajamentelor” în oricare dintre cele nouă (9) Puncte de 

Angajament de pe suprafața de joc Cu toate acestea, de vreme ce pe gheață nu sunt trasate astfel de linii pe gheață în cele patru (4) 

Puncte de Angajament adiacente Liniilor albastre, Arbitrii de linie vor aprecia dacă a avut loc sau nu o abatere. 

Toți Jucătorii, cu excepția centrilor, trebuie să se află în mod uniform în spatele locului de „angajament” la fel cum trebuie să stea în afara 

Cercului de angajament” pentru „angajamentele” din Zonele finale. 

76.7. PROCEDURA PENTRU ANGAJAMENT – SCHIMBĂRILE LINIILOR 
Nu este permisă nicio schimbare de Jucători până când un angajament nu a fost finalizat și jocul s-a reluat, cu excepția situației când 

se aplică o pedeapsă care afectează efectivele numerice de pe gheață ale oricărei Echipe. 

În cazul în care un Oficial de pe gheață constată că Echipa aflată în apărare nu a pus suficienți Jucători pe gheață pentru „angajamentul” 

de reluare a jocului, Arbitrul central din Zona neutră va fi informat și va indica Echipei care a comis infracțiunea să plaseze alt Jucător sau 

alți Jucători pe gheață. Dacă, în opinia Arbitrului central, acest lucru se face ca „tactică de tragere de timp”, acesta va da un avertisment 

Antrenorului echipei care a comis infracțiunea și orice abatere ulterioară va avea ca rezultat dictarea unei Pedepse minore de bancă 

pentru „Întârzierea jocului” . 

În cazul în care un Oficial de pe gheață observă că Echipa aflată în atac nu a pus suficienți Jucători pe gheață pentru „angajamentul” de 

reluare a jocului, Arbitrul de linie va efectua „angajamentul” în modul obișnuit. Echipa aflată în atac trebuie să se asigure că a pus tot 

timpul pe gheață numărul corect de Jucători. 

76.8. PROCEDURA PENTRU ANGAJAMENT – VERIFICAREA TIMPULUI 
Orice timp pierdut pe ceasul jocului sau al pedepselor din cauza unui „angajament” sau a unei încălcări a regulilor de „angajament” 

trebuie restabilit în mod corespunzător. Analiza video poate fi consultată pentru a se asigura că timpul este restabilit cu exactitate. 

Oficialul nu va fluiera începerea jocului. 

Timpul de joc va începe din momentul în care pucul este repus în joc prin „angajament” și va înceta atunci când se fluiera pentru 

marcarea unui gol. 

Regula 77 CRONOMETRAREA JOCULUI ȘI A PAUZELOR  
77.1. CRONOMETRAREA JOCULUI 
Timpul permis pentru un joc este de trei (3) reprize a câte douăzeci de minute (20) de joc efectiv, cu o pauză de odihnă între reprize. 

77.2. CRONOMETRAREA PAUZELOR 
Jocul va fi reluat prompt imediat după fiecare pauză la expirarea celor cincisprezece (15) minute sau o perioadă de timp indicată de IIHF 

de la finalizarea jocului în repriza anterioară. Cronometrarea pauzelor începe după încheierea reprizei. 

 Regula 34 – Cronometrorul jocului
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Pentru a informa spectatorii cu privire la timpul rămas pe durata pauzelor, Cronometrorul jocului va folosi cronometrul electronic 

pentru a înregistra durata pauzelor. 

77.3. ÎNTÂRZIERI 
Dacă are loc o întârziere neobișnuită în decurs de 10 minute de la sfârșitul primei sau celei de-a doua reprize, Arbitrul central va solicita 

ca următoarea pauză regulamentară să fie luată imediat. 

Perioada rămasă va fi finalizată la reluarea jocului cu Echipele apărând aceleași porți, după care Echipele vor schimba terenurile și se va 

relua fără întârziere jocul în repriza următoare. 

REGULA 78 GOLURI  
78.1. GOLURI ȘI PASE DECISIVE 
Arbitrii centrali au responsabilitatea să acorde goluri și să raporteze „marcatorul” și „pasatorii”, iar decizia acestora în acest sens este 

definitivă, indiferent de raportul Arbitrului central sau al oricărui alt Oficial de joc. 

Dacă se aplică, Arbitrii centrali au responsabilitatea să acorde goluri și să raporteze „marcatorul”. Scorerul oficial, cu asistența Personalului 

statistic, va confirma „marcatorul” și orice Jucători cărora trebuie să li se puncteze o „pasă decisivă”. Această decizie este definitivă în 

acest sens și nu se pot face modificări după încheierea jocului. 

Utilizarea reluărilor video este esențială pentru a verifica dacă golul și pasa decisivă au fost acordate corect. Aceste punctări se confirmă 

sau infirmă în strictă conformitate cu prevederile acestui regulament. Prin urmare, este esențial ca Scorerul oficial să fie bine familiarizat 

cu fiecare aspect al acestei reguli; să fie vigilent pentru a observa toate acțiunile care ar putea afecta acordarea unui gol sau a unei pase 

decisive; și, mai presus de toate, să confirme sau să infirme punctările cu absolută imparțialitate. 

În cazul unei erori evidente în acordarea unui gol sau a unei pase decisive care a fost anunțată, aceasta trebuie corectată cu 

promptitudine, însă nu se vor mai face modificări în foaia oficială al marcatorilor odată ce Arbitrul central a semnat raportul de joc. 

Echipa care înscrie cel mai mare număr de goluri în cele trei (3) reprize de douăzeci de minute va fi câștigătoare și va obține trei (3) 

puncte în clasament. 

În cazul în care o echipă câștigătoare obține victoria în timpul sezonului regulat în Prelungiri sau după lovituri de departajare, Echipa 

câștigătoare va obține două (2) puncte în clasament, iar Echipa învinsă va primi un (1) punct în clasament. 

78.2. CREDITAREA GOLURILOR 
Un „gol” va fi creditat în evidențele marcărilor unui Jucător care a propulsat pucul în poarta adversarului. Fiecare „gol” va fi punctat în 

fișa Jucătorului cu un punct. Un singur punct poate fi creditat unui Jucător pentru un gol. 

78.3. CREDITAREA PASELOR DECISIVE 
Atunci când un Jucător marchează un gol, o „pasă decisivă” este punctată Jucătorului sau Jucătorilor (maximum doi) care ating pucul 

înainte de „marcator”, cu condiția ca niciun apărător să nu joace sau să „dețină posesia pucului” ulterior. 

Fiecare „pasă decisivă” va credita fișa Jucătorului cu un punct. Un singur punct poate fi creditat unui Jucător pentru un gol. 

78.4. MARCAREA UNUI GOL 
Un gol va fi marcat atunci când pucul va fi plasat între Stâlpii Porții cu crosa unui Jucător al echipei aflate în atac, din fața și de sub 

nivelul barei transversale cu condiția să depășească în întregime linia roșie trasată pe gheață de grosimea diametrului Stâlpilor Porții 

de la un stâlp al porții la celălalt, iar cadrul porții să se afle în poziția corectă.
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Cadrul porții va fi considerat în poziție corectă atunci când cel puțin o porțiune a știfturilor flexibile se află în continuare în interiorul 

ambilor Stâlpi ai Porții. 

Știfturile flexibile pot fi îndoite, dar atâta timp cât cel puțin o parte a știfturilor flexibile se află în continuare în gaura din gheață și în 

interiorul Stâlpului Porții, Cadrul Porții va fi considerat în poziție regulamentară. 

Cadrul porții poate fi ridicat într-o anumită măsură pe unul dintre stâlpi (sau pe ambii), însă, atâta timp cât știfturile flexibile se află în 

continuare în contact cu găurile din gheață și cu Stâlpii Porții, cadrul porți nu este considerat dislocat. Un gol va fi marcat dacă pucul 

este șutat în poartă de un Jucător al părții aflate în apărare. Jucătorul părții aflate în atac care a atins pucul ultima dată va fi creditat cu 

golul, fără a se acorda însă vreo pasă decisivă. 

Un gol va fi marcat dacă pucul este pus în poartă în orice altă modalitate de un Jucător al părții aflate în apărare. Jucătorul părții aflate 

în atac care a atins pucul ultima dată va fi creditat cu golul și se pot acorda pase decisive. 

Dacă un Jucător aflat în atac deviază pucul în plasă cu patina sau corpul, golul va fi validat. Golul îi va fi creditat Jucătorului care a deviat 

pucul. 

În cazul în care un Jucător propulsează în mod regulamentar un puc în Zona de protecție a portarului Echipei adverse și pucul devine 

necontrolat și disponibil pentru un alt jucător al părții aflate în atac, un gol astfel marcat va fi valabil. 

78.5. GOLURI ANULATE 
Golurile aparente nu vor fi validate de Arbitrul central și se va face un anunț corespunzător de către Crainicul arenei din următoarele 

motive: 

(I) Atunci când pucul a fost direcționat cu orice parte a corpului (cu excepția patinei), lovit sau aruncat deliberat în plasă de 

către un Jucător aflat în atac, altfel decât cu crosa. Atunci când se întâmplă acest lucru, dacă se consideră că acțiunea a fost 

făcută în mod deliberat, decizia va fi GOL ANULAT. Un gol nu poate fi marcat atunci când pucul a fost trimis în plasă în mod 

deliberat cu orice parte a corpului Jucătorului aflat în atac  Regula 78.4 – Marcarea unui Gol.

(II) Atunci când pucul a fost lovit cu o lovire intenționată a pucului cu piciorul  Regula 49.2 – Lovirea cu piciorul.

(III) Atunci când pucul a fost deviat direct în plasă de un Oficial  Regula 85.4 – Pucul care lovește Oficialul. 

(IV) Atunci când un gol a fost marcat și un Jucător neeligibil se află pe gheață  Regula 68.5 – Gol anulat.

(V) Atunci când un Jucător aflat în atac a obstrucționat Portarul în Zona de protecție a portarului  Regula 69.1 – Obstrucție 

împotriva Portarului. 

(VI)  Atunci când pucul a intrat în plasă după ce a intrat în contact cu crosa unui Jucător aflat în atac care este ridicată deasupra 

înălțimii transversalei. Factorul determinant este locul în care pucul intră în contact cu crosa  Regula 80.3 – Golul anulat.

(VII) Atunci când Analiza video confirmă marcarea unui gol la un capăt al gheții, orice gol marcat la celălalt capăt în aceeași fază 

trebuie anulat.  Regula 37.2 – Analiza video. 

(VIII) În cazul în care un Arbitru de linie raportează o Pedeapsă minoră dublă pentru joc cu crosa ridicată, o Pedeapsă majoră 

sau o Pedeapsă de meci Arbitrului central în urma marcării unui gol de către Echipa care a comis infracțiunea, golul trebuie 

anulat și pedeapsa corespunzătoare trebuie dictată  Regula 32.4 – Raportarea către Arbitrul central.
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(IX) În cazul în care un Portar a fost împins în plasă împreună cu pucul după ce a apărat un șut  Regula 69.7 – Ricoșeuri și 

pucuri necontrolate.

(X) Atunci când poarta este dislocată accidental. Cadrul porții este considerat deplasat dacă unul sau ambele știfturi ale porții 

nu se mai află în găurile lor din gheață sau plasa s-a desprins complet de pe unul sau de pe ambele știfturi, înainte sau la 

momentul la care pucul intră în poartă  Regula 78.4 – Marcarea unui Gol.

(XI)  În timpul semnalizării unei pedepse întârziate, Echipa care a comis infracțiunea nu poate înscrie decât dacă Echipa care nu 

a comis infracțiunea șutează pucul în propria poartă. Acest lucru înseamnă că o deviere de către un Jucător care a comis 

infracțiunea sau orice acțiune fizică a unui Jucător care a comis infracțiunea care poate determina pucul să intre în poarta 

Echipei care nu a comis infracțiunea, nu va fi marcată ca fiind un gol regulamentar. Jocul va fi oprit înainte ca pucul să intre 

în plasă (ori de câte ori este posibil) și pedeapsa semnalizată va fi aplicată Echipei care a comis infracțiunea;

(XII)  Atunci când Arbitrul central consideră că jocul a fost oprit, chiar dacă nu au avut ocazia fizică să oprească jocul fluierând;

(XIII)  Orice gol marcat, altfel decât în situațiile tratate de regulamentul oficial, va fi anulat.

78.6. ANALIZĂ INIȚIATĂ DE ECHIPA DE ANALIZĂ VIDEO 
În ultimul minut de joc al reprizei a 3-a și în orice moment al Prelungirilor, Echipa de analiză video va iniția analiza oricărui scenariu care 

ar fi făcut altfel obiectul unei Contestații a Antrenorului. 

Ultimul minut în contextul „Analizei inițiate de Echipa de analiză video” descrie momentul în care pucul intră în poartă, adică situația 

care urmează să fie analizată poate să fi avut loc înainte de ultimul minut (de exemplu, pucul trece Linia Albastră). 

Echipa de analiză video va continua să inițieze și să fie responsabilă de analiza tuturor golurilor supuse Analizei video în conformitate 

cu: 

 Regula 37.3. – Analiza video.

În cazul în care o Contestație a Antrenorului este posibilă într-o fază de gol care poate implica o „Obstrucție asupra Portarului”, un 

„Eveniment de oprire a jocului nesancționată în Zona de atac care conduce la un Gol” sau un „Ofsaid”, Echipa de analiză video va stabili, 

cu titlu preliminar și limitat, că pucul a intrat în poartă și este un gol valabil în hochei înainte ca faza să fie unei analize suplimentare în 

cadrul unei Contestații a Antrenorului (sau, în ultimul minut de joc sau în orice moment al Prelungirilor, unei analize inițiată de Echipa 

de analiză video). 

Dacă o echipă solicită o Contestație a antrenorului, însă Analiza video în conformitate cu Regula 37.3 constantă că respectiva Contestație 

este inutilă, se va considera că această Contestație nu a avut loc. 

REGULA 79 PASA CU MÂNA 
79.1. PASA CU MÂNA 
Unui Jucător i se va permite să oprească sau să „lovească” pucul în aer cu mâna deschisă sau să îl împingă pe gheață cu mâna, iar jocul 

nu va fi oprit decât dacă, în opinia Oficialilor de pe gheață, acesta a direcționat pucul către un Coechipier sau a permis Echipei sale să 

obțină un avantaj și, ulterior, deținerea și controlul pucului sunt obținute de către un Jucător al Echipei care a comis infracțiunea, fie 

direct, fie ca urmare a unei devieri de către orice Jucător sau Oficial. Pentru încălcări legate de „închiderea pumnului cu pucul în mână”, 

a se vedea Jucarea pucului cu mâna: 

 Regula 67 – Jucarea Pucului cu mâna.
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79.2. ZONA DE APĂRARE 
Jocul nu va fi oprit pentru nicio pasă cu mâna dată de Jucători în propria Zonă de apărare. Locația pucului atunci când intră în contact 

fie cu Jucătorul care dă pasa cu mână, fie cu Jucătorul care primește pasa cu mână va determina zona în care se află. 

79.3. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
Când s-a produs o abatere de pasă cu mână, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în Punctul de Angajament cel mai apropriat 

din zona în care a avut loc infracțiunea, cu excepția cazului în care Echipa care a comis infracțiunea dobândește astfel un avantaj 

teritorial, caz în care „angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona în care a avut loc oprirea jocului, 

exceptând situația în care regulamentul prevede în mod diferit. Când s-a produs o abatere de pasă cu mână de către o Echipă în propria 

sa Zonă de atac, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în Punctele de Angajament din afara Liniei albastre a Echipei aflate în 

apărare, în Zona neutră. 

REGULA 80 LOVIREA PUCULUI CU CROSA RIDICATĂ  
80.1.  LOVIREA PUCULUI CU CROSA RIDICATĂ 
Lovirea pucului peste înălțimea normală a umerilor cu crosa este interzisă. Atunci când un puc este lovit cu o „crosă ridicată” și ulterior 

intră în „posesia și controlul” unui Jucător din Echipa care a comis infracțiunea (inclusiv Jucătorul care a luat contact cu pucul), fie direct, 

fie deviat de orice Jucător sau Oficial, se va fluiera oprirea jocului. 

Atunci când un puc a intrat în contact cu o „crosă ridicată”, jocul va continua, cu condiția ca: 

(I) Pucul să fi fost lovit înspre un adversar (când un Jucător lovește pucul către un adversar, Arbitrul central va semnaliza 

imediat „continuarea jocului” (ignorare) - în caz contrar, va opri jocul). 

(II) Un Jucător al echipei aflate în apărare să fi lovit pucul în propria poartă, caz în care golul va fi validat.

Purtarea pucului pe lama crosei (în „stil lacrosse”) deasupra înălțimii normale a umerilor este interzisă și va conduce la oprirea jocului. 

Dacă acest lucru se face de un Jucător care execută o „Lovitură de pedeapsă” sau o Lovitură de departajare, lovitura va fi oprită imediat 

și va fi considerată finalizată.

 Regula 60 – Joc cu crosa ridicată. 

80.2. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
Atunci când jocul este oprit pentru „lovirea pucului cu crosa ridicată”, „angajamentul” de reluare a jocului trebuie să aibă loc în punctul 

care oferă cel mai mic „avantaj teritorial” Echipei care lovește pucul, fie acolo unde pucul a fost atins neregulamentar, fie acolo unde 

acesta a fost jucat ultima dată de Echipa care a comis infracțiunea. 

Dacă Echipa aflată în atac comite un fault și jocul este oprit în timp ce pucul se află în Zona de atac, „angajamentul” de reluare a jocului 

trebuie mutat în cel mai apropriat Punct de Angajament din Zona neutră. 

80.3. GOL ANULAT 
Atunci când un Jucător aflat în atac trimite pucul în poarta adversarului având contact cu pucul peste înălțimea barei transversale, fie 

direct, fie prin deviere de către Jucător sau Oficial, golul nu va fi validat. Factorul determinant este locul în care pucul intră în contact 

cu crosa. 

Dacă pucul intră în contact cu o parte a crosei la sau sub nivelul barei transversale și intră în poartă, golul va fi acordat. 
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Un gol marcat după ce un Jucător aflat în apărare lovește pucul cu crosa de deasupra înălțimii transversalei cadrului porții în propria 

poartă va fi validat. 

REGULA 81 DEGAJARE INTERZISĂ  
81.1. DEGAJARE INTERZISĂ 
În înțelesul acestei reguli, linia roșie de la centru va împărți gheața în două jumătăți. În cazul în care un Jucător al unei Echipe, aflate în 

situație de egalitate sau „superioritate numerică” cu Echipa adversă, șutează, lovește sau deviază pucul din propria jumătate a gheții 

dincolo de Linia Porții Echipei adverse, jocul trebuie să fie oprit. 

În ceea ce privește pucurile ricoșate, acest lucru se aplică doar atunci când pucul a fost inițial propulsat pe gheață de Echipa care a 

comis infracțiunea. 

În înțelesul acestei reguli, pentru a stabili dacă a avut sau nu loc o degajare interzisă, se va avea în vedere ultimul contact cu pucul al 

Echipei care s-a aflat în posesia acestuia. Ca atare, Echipa aflată în posesie trebuie să „câștige linia” pentru ca degajare interzisă să fie 

anulată. „Câștigarea liniei” înseamnă că pucul, în timp ce se află pe crosa jucătorului (și nu patina jucătorului) trebuie să intre în contact 

cu linia roșie de la centru pentru a anula o posibilă degajare interzisă. În scopul interpretării regulii, sunt necesare două aprecieri pentru 

„degajarea interzisă a pucului”. 

Arbitrul de linie trebuie să stabilească mai întâi că pucul va trece de Linia Porții. Odată ce Arbitrul de linie stabilește că pucul va trece de 

Linia Porții, „degajarea interzisă” este finalizată atunci când se stabilește care Jucător (aflat în atac sau în apărare) ar atinge primul pucul. 

Această decizie a Arbitrului de linie nu mai târziu de momentul în care primul Jucător ajunge la punctele de „angajament” din Zona 

finală, iar patina Jucătorului este factorul determinant. În cazul în care pucul este șutat la nivel gheții în așa fel încât să se meargă de-a 

lungul Mantinelei și /sau înapoi spre punctele de „angajament” din Zona finală, se va aplica aceeași procedură în sensul că Arbitrul de 

linie va stabili, la o distanță similară, cine va fi atins pucul primul. Pentru clarificare, factorul determinant ține de stabilirea Jucătorului 

care ar atinge mai întâi pucul, și nu a Jucătorului care ar ajunge primul la punctele de „angajament” din Zona finală. 

Dacă „cursa pentru puc” nu poate fi decisă în momentul când primul Jucător primulajunge în punctele de angajament din Zona finală, 

se va dicta „degajare interzisă”. Pucul care lovește sau este deviat de un Oficial nu anulează automat o posibilă „degajare interzisă”. 

81.2. DEGAJARE INTERZISĂ – LOCUL DE ANGAJAMENT 
După o „degajare interzisă”, Echipa aflată în atac are posibilitatea de a alege în ce punct din Zona de finală va avea loc „angajamentul”. 

În cazul în care, în opinia Arbitrului central, partea aflată în apărare se abține „intenționat” să joace prompt pucul, atunci când sunt 

în măsură să facă acest lucru, Arbitrul central va opri jocul și va efectua „angajamentul” rezultat în colțul adiacent Punctului de 

Angajament cel mai apropiat de poarta Echipei în culpă. Dacă Arbitrul de linie a declarat greșit o infracțiune de „degajare interzisă a 

pucului” (indiferent dacă oricare dintre Echipe este „în inferioritate numerică”), pucul va fi repus în joc prin „angajament” în Punctul de 

Angajament de la Centrul gheții. 

81.3. PORTARUL 
Dacă, în opinia Arbitrului de linie, Portarul simulează că joacă pucul, încearcă să joace pucul sau patinează în direcția pucului în timpul 

unei degajări interzise în orice moment, „posibila degajare interzisă” nu va fi fluierată, iar jocul va continua. 

Dacă, însă, un Portar se află în mod legitim în afara zonei de protecție a portarului în încercarea de a ajunge la Banca Jucătorilor 

pentru a fi înlocuit cu un atacant suplimentar și în niciun caz nu încearcă să joace pucul, „degajarea interzisă” nu trebuie anulată în 

conformitate cu această secțiune. 

Dacă Portarul a ieșit din zona sa înainte de a fi executat șutul și pur și simplu se retrage în suprafață fără a încerca să joace pucul sau să 

simuleze că joacă pucul, „posibila degajare interzisă” va rămâne în vigoare.
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81.4. SCHIMBAREA LINIILOR LA DEGAJARE INTERZISĂ 
O Echipă care încalcă această regulă nu va avea voie să facă nicio schimbare de Jucători înainte de „angajamentul” de reluare a jocului. 

Cu toate acestea, unei Echipe i se va permite o înlocuire de Jucători pentru a înlocui un Portar care fusese înlocuit cu un atacant 

suplimentar, pentru a înlocui un Jucător accidentat, un Jucător cu patina ruptă sau dacă a fost aplicată o pedeapsă care afectează 

„efectivul pe gheață” al oricărei Echipe. Stabilirea Jucătorilor pe gheață se va face cu referință la momentul când pucul părăsește crosa 

Jucătorului care a comis infracțiunea. 

81.5. DEGAJARE INTERZISĂ NESANCȚIONABILĂ 
Atunci când pucul este șutat și ricoșează din corpul sau crosa unui adversar în propria jumătate a gheții, astfel încât să treacă Linia Porții 

Jucătorului care a șutat, nu se va considera „degajare interzisă”. 

Atunci când pucul este șutat de o Echipă din propria jumătate a gheții și este deviat de mai multe ori înainte de a trece de linia roșie de 

la centru, degajarea interzisă va fi anulată dacă cel puțin una dintre aceste devieri a fost dintr-un Jucător advers. Dacă pucul va trece 

dincolo de Linia Porții în jumătatea opusă a gheții direct de la oricare dintre Jucători în urma unui angajament, nu se va considera că 

această regulă a fost încălcată. Dacă, în opinia Arbitrului de linie, orice jucător (altul decât Portarul) al Echipei adverse poate juca pucul 

înainte de a trece de Linia Porții, dar nu a făcut acest lucru, jocul va continua și „degajarea interzisă” nu va fi fluierată. 

Aici este inclusă și situația în care Echipa adversă, în timp ce se află în procesul de schimbare de jucători în timpul jocului, poate juca 

pucul, dar alege să nu o facă pentru a evita o infracțiune de „prea mulți jucători pe gheață”. „Degajarea interzisă” nu trebuie fluierată. 

Dacă pucul atinge orice parte a unui Jucător al echipei adverse, inclusiv patinele sau crosa acestuia, sau dacă atinge orice parte a 

Portarului Echipei adverse, inclusiv patinele sau crosa, în orice moment înainte sau după ce trece de Linia Porții, nu se va considera 

„degajare interzisă”. 

Dacă un Portar face orice pentru a scoate pucul din spatele plasei porții, nu se va fluiera „degajare interzisă”. 

81.6. DEGAJARE INTERZISĂ – FORȚA NUMERICĂ 
Dacă pucul a fost șutat de un Jucător al unei echipe aflate în inferioritate numerică raportat la Echipa adversă, jocul va continua, iar 

infracțiunea de „degajare interzisă” nu va fi fluierată. 

Atunci când o Echipă este „în inferioritate numerică” ca urmare a unei eliminări, iar pedeapsa este pe cale să expire, momentul de 

referință pentru decizia dacă s-a produs sau nu o „degajare interzisă” va fi momentul expirării pedepsei. Dacă pucul este eliberat de pe 

crosa Jucătorului care șutează pucul la nivelul gheții înainte de expirarea pedepsei, nu se va aplica infracțiunea de „degajare interzisă”. 

Acțiunea Jucătorului sancționat care rămâne pe Banca de pedeapsă nu va modifica decizia. 

Atunci când o Echipă este „în inferioritate numerică” din cauza unei Pedepse majore și a neglijat să se asigure că există un Jucător pe 

Banca de pedeapsă care urmează să iasă la expirarea pedepsei, această Echipă va continua să joace în inferioritate numerică, dar nu 

va putea trimite pucul în degajare interzisă. Se va fluiera „degajare interzisă”. Echipa în cauză va putea înlocui Jucătorul sancționat la 

următoarea oprire a jocului. 

 Regula 20.3 – Pedepse majore.

REGULA 82 SCHIMBAREA LINIILOR  
82.1. SCHIMBAREA LINIILOR 
După oprirea jocului, Echipa oaspete va plasa prompt pe gheață o linie pregătită de joc și nu se va face nicio schimbare din acel 

moment până la reluarea jocului. 

Echipa gazdă poate face apoi orice schimbare dorită, cu excepția cazurilor rezultate dintr-o „degajare interzisă”, care nu conduce la 

întârzierea jocului. „Plasarea unei linii pe gheață” înseamnă că ambele Echipe vor plasa efectivul complet de jucători (și nu depășesc) la 

care au dreptul în intervalul de timp de schimbare a liniilor.
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Dacă există o întârziere nejustificată cauzată de oricare dintre Echipe în schimbarea jucătorilor, Arbitrul central va solicita Echipei sau 

Echipelor care au comis infracțiunea să își ocupe imediat pozițiile și nu va permite alte schimbări de Jucători. 

Atunci când o înlocuire a fost făcută în conformitate cu regula de mai sus, nu se poate face nicio înlocuire suplimentară până la începerea 

jocului. Odată ce procedura de schimbare a liniilor a fost finalizată, nu este permisă nicio schimbare suplimentară de Jucători înainte 

de finalizarea regulamentară a angajamentului și reluarea jocului, cu excepția situației când se aplică una sau mai multe pedepse care 

afectează efectivele numerice de pe gheață ale oricărei sau ambelor Echipe. Acestea pot fi pedepse aplicate după finalizarea schimbării 

liniilor, dar înainte de „angajament” sau ca urmare a unei pedepse pentru o încălcare a regulilor de „angajament” – a se vedea Regula 

82.2 – Schimbarea liniilor –  Procedura. 

O Echipă care încalcă  Regula 63.8 – Întârzierea jocului sau  Regula 81 – Degajare interzisă nu va avea voie să facă nicio schimbare 

de Jucători înainte de „angajamentul” de reluare a jocului. 

Cu toate acestea, unei Echipe i se va permite o înlocuire de Jucători pentru a înlocui un Portar care fusese înlocuit cu un atacant 

suplimentar, pentru a înlocui un jucător accidentat sau dacă a fost aplicată o pedeapsă care afectează „efectivul pe gheață” al oricărei 

Echipe. Stabilirea Jucătorilor pe gheață se va face cu referință la momentul când pucul părăsește crosa Jucătorului care a comis 

infracțiunea. 

Înlocuirea Portarilor în timpul unui joc se va realiza în același interval de timp ca o schimbare obișnuită de linii. Niciun timp suplimentar 

nu va fi acordat portarului care iese de pe bancă, cu excepția cazului în care are loc o accidentare a unui Portar. 

82.2. SCHIMBAREA LINIILOR - PROCEDURA 
După o oprire a jocului, Arbitrul central va aplica următoarea procedură de schimbare a liniilor, după ce a stabilit că această procedură 

poate începe: 

(I) Arbitrul central va acorda Echipei oaspete maximum (5) secunde pentru a schimba liniile.

(II) Arbitrul central va ridica mâna pentru a indica faptul că nu mai sunt posibile alte schimbări pentru Echipa oaspete și că 

schimbarea liniilor Echipei gazdă poate începe. 

(III) Arbitrul central va acorda Echipei gazdă maximum (8) secunde pentru a schimba liniile.

(IV) Arbitrul central își va coborî mâna pentru a indica faptul că nu mai sunt posibile alte schimbări pentru Echipa gazdă.

(V) Nicio încercare a oricărei Echipe de a face o schimbare după semnalul Arbitrului central, încercare de a plasa prea mulți 

jucători pe gheață pentru schimbarea ulterioară a liniilor sau încercare de a face schimbări suplimentare de personal nu 

va fi permisă, iar Arbitrul central va trimite Jucătorii care au încercat să intre pe gheață înapoi pe Banca Jucătorilor. Arbitrul 

central va da apoi un avertisment Echipei care a comis infracțiunea (prin intermediul Antrenorului) indicând faptul că 

orice încălcările ulterioare pe durata rămasă din joc (inclusiv Prelungirile) vor avea ca rezultat o Pedeapsă minoră de bancă 

pentru „întârzierea jocului”. Această pedeapsă va fi anunțată ca „Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” – 

Schimbarea neregulamentară a liniilor”. 

(VI) Arbitrul de linie care conduce „angajamentul” va fluiera (odată ce Arbitrul central și-a coborât mâna pentru schimbarea 

liniilor) pentru a indica faptul că toți Jucătorii trebuie să își ocupe pozițiile și să se afle partea corespunzătoare pentru 

„angajament” în termen de cinci (5) secunde. „Angajamentele” vor avea apoi loc în conformitate cu  Regula 76 – 

Angajamentele.

(VII) Jucătorii care întârzie (după avertismentul de cinci secunde fluierat de Arbitrul de linie) să se prezinte la locul de „angajament” 

sau care se află într-o poziție de ofsaid pentru „angajamentul” de reluare a jocului, vor fi avertizați o singură dată pe joc de 

Arbitrul central.
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(VIII) Acest avertisment va fi dat și Antrenorului Echipei care a comis infracțiunea. În această situație, centrul Echipei care a comis 

infracțiunea nu este eliminat din „angajament”. Orice abatere ulterioară va avea ca rezultat o Pedeapsă minoră de bancă 

pentru „Întârzierea jocului” care va fi aplicată Echipei care a comis infracțiunea.

(IX) În ultimele două (2) minute ale timpului regulamentar și în orice moment al reprizei/reprizelor de Prelungiri, punctele (vi) 

și (vii) de mai sus nu se aplică. Arbitrul de linie va acorda Echipelor un timp rezonabil pentru a organiza „angajamentul” de 

reluare a jocului după aplicarea punctelor de la (i) la (v) de mai sus.

82.3. SCHIMBAREA LINIILOR – PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
Echipa gazdă are dreptul la „ultima schimbare”. Acest lucru înseamnă că Antrenorul echipei oaspete trebuie să își plaseze primul 

Jucătorii pe gheață, după care Antrenorul Echipei gazdă trebuie să facă același lucru. Dacă niciuna din Echipe nu face o schimbare în 

mod prompt, Arbitrul central nu va permite schimbarea. 

Nerespectarea de către oricare Echipă sau respectarea cu întârziere sau respectarea greșită în mod deliberat a acestei reguli va conduce 

în primă instanță la un avertisment din partea Arbitrului central și apoi la o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului”. 

Jucătorii trebuie să meargă direct la locul de „angajament” pentru a participa la „angajamentul” de reluare a jocului. 

Orice încercare de a întârzia jocul prin tragere de timp sau acțiuni nenecesare ale oricărei Echipe va avea ca rezultat aplicarea unei 

Pedepse minore de bancă pentru „întârzierea jocului”. Această pedeapsă va fi anunțată ca „Pedeapsă minoră de bancă pentru 

„Întârzierea jocului” – Deplasare lentă la locul de angajament” (sau Deplasare lentă către Banca Jucătorilor). 

În timpul jocului, dacă un Jucător dorește să se retragă de pe gheață și să fie înlocuit de un înlocuitor, va face acest lucru pe la Banca 

Jucătorilor și nu prin vreo altă ieșire din Patinoar. Aceasta nu este o schimbare regulamentară a Jucătorului și, prin urmare, la producea 

unei abateri, se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă. 

REGULA 83 OFSAIDUL  
83.1. OFSAIDUL 
Jucătorii Echipei aflate în atac nu au voie să intre în Zona de atac înaintea pucului. 

Poziția patinelor Jucătorului și nu cea a crosei acestuia va fi factorul determinant în toate situațiile de dictare a unui „ofsaid”. 

Un Jucător este în „ofsaid” atunci când ambele sale patine trec complet peste marginea din față a Liniei albastre în faza respectivă. 

Un Jucător se află în joc atunci când oricare dintre patinele sale intră în contact cu Linia Albastră sau de „partea proprie” a liniei, în 

momentul în care pucul trece complet de marginea din față a Liniei albastre. De „partea proprie” a liniei va fi definită de un „plan” al 

Liniei albastre care se va extinde de la marginea din față a Liniei albastre în sus. 

În cazul în care patina unui Jucător încă nu a „atins planul” înainte ca pucul să traverseze complet marginea din față, acesta este 

considerat în „ofsaid” în înțelesul regulii privind „ofsaidul”. 

Un Jucător care controlează pucul și care trece linia înaintea pucului nu va fi considerat în „ofsaid”, cu condiția să aibă „posesia și 

controlul” pucului înainte ca patinele sale să treacă de marginea din față a Liniei albastre. 

Trebuie reținut faptul că, deși poziția patinelor Jucătorului este cea care determină dacă un jucător este sau nu în „ofsaid”, totuși, 

problema „ofsaidului” nu se pune niciodată până când pucul nu a traversat complet marginea din față a Liniei albastre, moment în care 

urmează să se ia decizia. 

Dacă un Jucător conduce în mod regulamentar, pasează sau joacă legal pucul înapoi în propria Zonă de apărare în timp ce un Jucător 

al Echipei adverse se află în această Zonă de apărare, „ofsaidul” va fi ignorat iar jocul va continua.
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83.2. OFSAID – DEVIERI/RICOȘEURI 
În înțelesul prezentei secțiuni, un Jucător aflat în atac a intrat în Zona de atac înaintea pucului. 

Atunci când un Jucător aflat în apărare propulsează pucul din Zona de apărare și pucul ricoșează în mod clar dintr-un Jucător aflat în 

apărare din Zona neutră înapoi în Zona de apărare, toți Jucătorii aflați în atac sunt eligibili să joace pucul. 

Cu toate acestea, orice acțiune a unui Jucător aflat în atac care provoacă o „deviere/ricoșeu” dintr-un Jucător aflat în apărare din Zona 

neutră înapoi în Zona de apărare (adică blocare cu crosa, blocare cu corpul, contactul fizic), va fi semnalizată ca „ofsaid întârziat” de 

Arbitrul de linie. Un puc care este deviat înapoi în Zona de apărare dintr-un Oficial care se află în Zona neutră va fi semnalizat ca „ofsaid” 

(sau „ofsaid întârziat”, după caz). 

Un puc care deviază dintr-un Jucător aflat în atac în afara Liniei albastre în Zona de atac, indiferent de cine l-a propulsat inițial sau de 

unde a fost propulsat, va fi considerat „ofsaid” sau „ofsaid întârziat”, după caz. 

Un puc care este propulsat de Echipa aflată în atac și care deviază din orice Jucător va fi declarat „ofsaid” sau „ofsaid întârziat”, după caz. 

83.3. OFSAID ÎNTÂRZIAT 
O situație în care un Jucător aflat în atac (sau mai mulți Jucători) a trecut dincolo de Linia albastră de atac înaintea pucului, însă Echipa 

aflată în apărare este în măsură să scoată pucul din Zona sa de apărare fără întârziere sau fără un contact cu un Jucător sau cu Jucătorii 

aflați în atac care părăsesc Zona de atac. 

Dacă se constată un „ofsaid” întârziat, Arbitrul de linie își va coborî brațul pentru a anula infracțiunea de „ofsaid” și va permite continuarea 

jocului dacă: 

(I) Toți Jucătorii Echipei care a comis infracțiunea vor elibera zona (contactul cu patina cu Linia albastră), permițând în același 

timp Jucătorilor aflați în atac să intre din nou în Zona de atac, sau 

(II) Echipa aflată în apărare pasează sau conduce pucul în Zona neutră.

Dacă, pe parcursul „Ofsaidului întârziat”, orice membru al Echipei aflată în atac atinge pucul, încearcă să „câștige posesia unui puc 

necontrolat”, forțează purtătorul pucului apărător mai mult în propria zonă de apărare sau care este pe punctul de a intra într-un 

contact fizic cu purtătorul pucului aflat în apărare, Arbitrul de linie va opri jocul pentru încălcarea regulilor privind „ofsaidul”. 

Dacă, în timpul unui „Ofsaid întârziat”, un Jucător aflat în atac din Zona de atac alege să meargă la Banca Jucătorilor (care se extinde în 

Zona de atac) pentru a fi înlocuit de un Coechipier, se va considera că a eliberat zona odată ce ambele sale patine sunt în afara gheții, 

iar Arbitrul de linie va aprecia că acesta a părăsit suprafața de joc. 

Dacă înlocuitorul intră pe gheață în Zona de atac în timp ce „Ofsaidul întârziat” este încă în vigoare, el va trebui să elibereze Zona de 

atac. Odată ce toți Jucătorii aflați în atac au eliberat Zona de atac și  Arbitrul de linie și-a coborât brațul de semnalizare a „Ofsaidului 

întârziat”, toți Jucătorii aflați în atac pot intra regulamentar în Zona de atac și pot juca pucul. 

83.4. GOL ANULAT - OFSAID 
Dacă pucul este șutat în Zona de atac, creând astfel o situație de „Ofsaid întârziat”, jocul va putea continua în conformitate cu regulile 

obișnuite privind „părăsirea zonei”. 

În cazul în care pucul, ca urmare a acestui șut, intră în poarta Echipei aflate în apărare, direct sau din Portar, un Jucător, Mantinelă, sticlă, 

o parte a echipamentului sau un oficial pe gheață, golul va fi anulat pentru că șutul inițial s-a făcut din „ofsaid”.
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Faptul că Echipa aflată în atac poate să fi „eliberat zona” înainte ca pucul să intre în poartă nu prezintă relevanță pentru această regulă. 

„Angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament din zona cea mai apropiată de punctul de origine al șutului, care oferă Echipei 

care a comis infracțiunea cel mai mic „avantaj teritorial”. 

Singurul mod în care o Echipă aflată în atac poate înscrie un gol într-o situație de „ofsaid întârziat” este atunci când Echipa aflată în 

apărare șutează sau pune pucul în propria plasă fără acțiunea sau contactul Echipei care a comis infracțiunea. 

Cu excepția situațiilor care implică un „Ofsaid întârziat” și în care pucul intră în poartă sau a unei Contestații admise a Antrenorului, 

niciun gol nu poate fi anulat după ce faptul este consumat pentru un „ofsaid”, cu excepția factorului uman implicat în constatare prin 

fluierare. 

 Regula 38 – Contestația Antrenorului.

83.5. CONTESTAȚIA ANTRENORULUI - OFSAID 
 Regula 38 – Contestația antrenorului.

83.6. LOCUL DE ANGAJAMENT - OFSAID 
Pentru abaterea de la această reguli, jocul este oprit, iar pucul va fi repus în joc printr-un „angajament” în Zona neutră, la Punctul de 

Angajament cel mai apropiat de Zona de atac a Echipei care a comis infracțiunea, atunci când abaterea are loc ca urmare a purtării 

pucului de către Echipa aflată în atac peste Linia Albastră atacantă, sau din Punctul de Angajament din zona cea mai apropiată de 

punctul de origine al șutului sau pasei (chiar dacă este deviat de un Jucător aflat în apărare sau de un Jucător aflat în apărare sau de 

un Oficial). 

Pentru fiecare situație de „Ofsaid întârziat”, inclusiv un „ofsaid intenționat”, Arbitrul de linie își va ridica brațul fără a fluiera. Acesta va 

permite continuarea jocului, iar dacă are loc o oprire a jocului, vor exista patru posibile locuri de „angajament”: 

(I) Dacă este înaintat peste Linia Albastră - „angajament” în afara Liniei albastre.

(II) Dacă este șutat în Zona de atac (sau pasă greșită) – Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona de origine a pasei sau 

a șutului care oferă Echipei care a comis infracțiunea cel mai mic "avantaj teritorial" (chiar dacă este deviat de un Jucător 

aflat în atac sau de un Jucător aflat în apărare sau de un Oficial). 

(III) Dacă Jucătorul aflat în apărare este sub presiune sau pe cale să fie blocat de un Jucătorul aflat în atac – Punctul de 

Angajament cel mai apropiat din zona de origine a pasei sau șutului care oferă Echipei care a comis infracțiunea cel mai mic 

"avantaj teritorial" (chiar dacă este deviat de un Jucător aflat în atac sau de un Jucător aflat în apărare sau de un Oficial). 

(IV) Dacă se consideră un „ofsaid intenționat” – Punctul de Angajament în Zona finală a Echipei care a comis infracțiunea.

Dacă Arbitrul de linie semnalizează un „Ofsaid întârziat” și un Jucător aflat în apărare șutează pucul care trece peste Sticla de protecție și 

iese din joc, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în unul dintre Punctele de Angajament din Zona finală a Zonei de apărare, 

iar Jucătorului aflat în apărare i se va dicta o Pedeapsă minoră. 

 Regula 63 – Întârzierea jocului.

Dacă Arbitrul de linie semnalizează un „Ofsaid întârziat” și șutul inițial ricoșează dintr-un Jucător aflat în apărare și iese din joc, 

„angajamentul” se va efectua în cel mai apropiat Punct de angajament din zona de unde a fost șutat pucul. 

Dacă Echipa aflată în apărare urmează să fie sancționată în Zona de apărare și Arbitrul de linie a semnalizat un „Ofsaid întârziat” 

împotriva Echipei aflate în atac în aceeași fază, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în unul dintre Punctele de Angajament 

din Zona finală a Zonei de apărare. 
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83.7. OFSAIDUL INTENȚIONAT 
„Ofsaidul intenționat” este acel ofsaid care este generat în scopul unei opriri a jocului, indiferent de motiv, indiferent dacă oricare dintre 

Echipe se află „în inferioritate numerică”. 

Dacă, în opinia Arbitrului de linie, s-a produs o fază de „ofsaid intenționat”, pucul va fi repuse în joc prin „angajament” la Punctul de 

Angajament din Zona de apărare a Echipei care a comis infracțiunea. 

Dacă, în timp ce „se semnalizează unui ofsaid întârziat”, un Jucător al Echipei care a comis infracțiunea atinge în mod deliberat pucul 

pentru a genera o oprire a jocului, Arbitrul de linie va semnaliza un „ofsaid intenționat”. 

Dacă, la aprecierea Arbitrului de linie, Jucătorul (Jucătorii) aflat în atac face eforturi pentru a ieși din Zona de atac și se află în imediata 

apropiere a Liniei albastre în momentul în care pucul este șutat în zonă, faza nu va fi considerată „ofsaid intenționat”. 

REGULA 84 OPERAȚIUNI ÎN PRELUNGIRI  
84.1. OPERAȚIUNI ÎN PRELUNGIRI – JOC ÎN FAZA GRUPELOR SAU O RUNDĂ PRELIMINARĂ 
Dacă, la finalul celor trei (3) reprize regulamentare de douăzeci (20) de minute, în cadrul unui Campionat IIHF în sistem de joc 

competițional cu meci unic fiecare cu fiecare sau în faza preliminară a unui Campionat IIHF de categorie superioară, cele două (2) 

Echipe sunt la egalitate, atunci Echipele vor juca o perioadă de Prelungiri de tip „moarte subită” de cel mult cinci (5) minute, Echipa care 

marchează prima fiind declarată câștigătoare. 

Repriza de Prelungiri se va juca cu fiecare Echipă având pe gheață trei (3) Jucători de câmp și un (1) Portar. 

Repriza de Prelungiri va începe după o pauză de trei minute (3), timp în care va fi efectuată o „renivelare sumară” a suprafeței gheții 

de către personalul arenei, urmând aceeași procedură ca în timpul „pauzelor comerciale de televiziune”. Odată ce pauza s-a încheiat, 

ceasul va fi resetat la 5:00 minute și repriza de Prelungiri va începe imediat. Echipele nu vor schimba terenurile. Jucătorii vor rămâne la 

Băncile Jucătorilor în timpul pauzei de 3 minute (3) în care are loc „renivelare sumară” a suprafeței gheții. Portarii trebuie să meargă la 

Băncile Jucătorilor în această perioadă de odihnă, însă, Jucătorii sancționați vor rămâne pe Banca de pedeapsă. 

În cazul în care un Jucător sancționat iese de pe Banca de pedeapsă, acesta va fi adus înapoi imediat de Oficialii de joc, fără aplicarea 

vreunei pedepse suplimentare, cu excepția cazului în care comite o încălcare a oricărei alte reguli. Echipelor nu li se permite să se 

întoarcă la Vestiare în acest timp. Operațiuni în prelungiri – pentru Jocurile din play-off sau Jocurile pentru medalii, consultați 

Regulamentul sportiv al IIHF.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

84.2. PRELUNGIRI – JOC ÎN FAZA GRUPELOR SAU ÎN RUNDA PRELIMINARĂ – ATACANT SUPLIMENTAR
Unei Echipe i se va permite să își retragă Portarul în favoarea unui  Jucător de câmp suplimentar în repriza de Prelungiri.

84.3. PRELUNGIRI – JOC ÎN FAZA GRUPELOR SAU O RUNDĂ PRELIMINARĂ – PEDEPSE 
Dacă timpul regulamentar s-a terminat, iar Echipele joacă 5 contra 3, Echipele vor începe repriza de Prelungiri tot 5 contra 3. Odată ce 

efectivele devin 5 contra 4 sau 5 contra 5, la următoarea oprire a jocului, efectivele vor fi ajustate la 4 contra 3 sau 3 contra 3, după caz. 

Dacă timpul regulamentar s-a terminat, iar Echipele sunt 4 contra 4, Echipele vor începe repriza de Prelungiri 3 contra 3. Odată ce 

efectivele devin 4 contra 4, la următoarea oprire a jocului, efectivele vor fi ajustate la 3 contra 3, după caz. 

Dacă, la finalul timpului regulamentar, Echipele sunt 3 contra 3, Prelungirile vor începe 3 contra 3. Odată ce efectivele devin 4 contra 4, 

5 contra 4 sau 5 contra 5, la următoarea oprire a jocului, efectivele vor fi ajustate la 3 contra 3 sau 4 contra 3, după caz.
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În niciun moment, nicio Echipă nu va avea mai puțin de trei (3) Jucători pe gheață. Acest lucru poate necesita ca un al patrulea (al 

4-lea) și/sau al cincilea (al 5-lea) Jucător de câmp să fie introdus, în cazul în care sunt dictate pedepse. Dacă o echipă este sancționată 

în Prelungiri, Echipele vor juca 4 contra 3. 

Dacă ambelor Echipe le sunt aplicate Pedepse minore la aceeași oprire a jocului (fără alte pedepse în vigoare), Echipele vor continua 

să joace 3 contra 3. În Prelungiri, dacă o Echipă este sancționată astfel încât să se ajungă la o superioritate numerică de (2) persoane , 

atunci Echipa care a comis infracțiunea va rămâne în trei (3) Jucători de câmp, în timp ce Echipei care nu a comis infracțiunea va avea 

permisiunea să joace cu cinci (5) Jucători de câmp. 

La prima oprire a jocului după ce avantajul de doi (2) oameni nu mai este în vigoare, „efectivele numerice” ale echipelor va reveni la 4 

contra 3 sau 3 contra 3, după caz. 

Operațiuni în prelungiri – pentru Jocurile din play-off sau Jocurile pentru medalii, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

 Pentru mai multe informații, consultați Anexa IV – Prezentare generală a Tabelelor – Tabelul 18.

84.4. PROCEDURA PENTRU LOVITURILE DE DEPARTAJARE – FAZA GRUPELOR SAU O RUNDĂ 
PRELIMINARĂ
Dacă, după finalizarea timpului regulamentar în orice joc al Campionatelor IIHF, scorul este egal, Echipele vor juca o repriză de 

Prelungiri cu durată maximă și numărul de jucători prevăzute în Regulamentul Sportiv al IIHF, Echipa care marchează prima fiind 

declarată câștigătoare. 

Dacă nu se marchează niciun gol în repriza de Prelungiri, se va aplica procedura IIHF privind Loviturile de departajare. Se va aplica 

următoarea procedură: 

(I) Loviturile vor fi executate la ambele porți. Secțiunea centrală longitudinală de paisprezece (14) metri a Patinoarului, între 

Punctele de Angajament din Zonele neutre și finale, va fi curățată cu mașina de refacere a gheții înainte de Loviturile de 

departajare, în timpul necesar pentru organizarea programului în consecință. 

(II) Procedura va începe cu cinci (5) executanți diferiți din fiecare Echipă, care execută loviturile alternativ. Jucătorii nu trebuie 

nominalizați în prealabil. Eligibili pentru a participa la Loviturile de departajare vor fi cei patru (4) Portari și toți Jucătorii din 

ambele Echipe înscriși pe foaia oficială de joc, cu excepția celor specificate la articolul 3 de mai jos. 

(III) Orice Jucător a cărui pedeapsă nu a fost finalizată la sfârșitul reprizei de Prelungiri nu va fi eligibil pentru a executa lovituri și 

trebuie să rămână pe Banca de pedeapsă sau la Vestiare. De asemenea, Jucătorii care execută pedepse în timpul „Loviturilor 

de departajare” trebuie să rămână pe Banca de pedeapsă sau la Vestiare până la finalizarea procedurii.

(IV) Arbitrul central va chema Căpitanii în Spațiul Oficialilor de pe gheață și va da cu banul pentru a stabili Echipa care va trage 

primul șut. Câștigătorul tragerii la sorți va avea posibilitatea să aleagă dacă echipa sa va executa prima sau a doua.

(V) Portarii vor apăra aceleași porți ca în repriza de Prelungiri și pot rămâne Zona de protecție a portarului în timp ce Echipa 

adversă execută o lovitură.

(VI) Portarii din fiecare Echipă pot fi schimbați după fiecare lovitură.

(VII) Loviturile vor fi executate în conformitate cu  Regula 24 – Lovitura de pedeapsă

(VIII) Jucătorii ambelor Echipe vor executa loviturile alternativ, până la marcarea unui gol decisiv. Loviturile rămase nu se vor mai 

executa.
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(IX) Dacă scorul este în continuare egal după ce toate loviturile sunt executate de fiecare Echipă, va continua cu o serie de 

câte o lovitură de departajare, executată de aceiași sau de noi Jucători. Echipa care a executat a doua primele cinci lovituri 

de departajare, va începe prima noua serie de „lovituri de departajare”. Jocul se va încheia de îndată ce un duel dintre doi 

Jucători aduce rezultatul decisiv. Același Jucător poate fi folosit pentru fiecare lovitură de către o Echipă în seria cu câte o 

lovitură de departajare.

(X) Scorerul oficial va înregistra toate loviturile executate, indicând Jucătorii, Portarii și golurile marcate.

(XI) Doar golul decisiv va conta în rezultatul jocului. Acesta va fi creditat Echipei care a marcat golul și împotriva Echipei care a 

încasat golul.

(XII)  Dacă o Echipă refuză să participe la Loviturile de departajare, jocul va fi declarat pierdut la masa verde de Echipa respectivă, 

iar cealaltă Echipă va primi 3 puncte pentru o victorie. Dacă un Jucător refuză să execute o lovitură, va fi declarat „fără gol 

marcat” pentru Echipa sa.

Operațiuni în prelungiri – pentru Jocurile din play-off sau Jocurile pentru medalii, consultați Regulamentul sportiv al IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

84.5. OPERAȚIUNI ÎN PRELUNGIRI ȘI PROCEDURILE PENTRU LOVITURILE DE DEPARTAJARE – JOCURI ÎN 
PLAY-OFF ȘI PENTRU MEDALII 
Operațiuni în prelungiri – pentru Jocurile din play-off sau Jocurile pentru medalii, consultați Regulamentul sportiv al IIHF. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

REGULA 85 PUCUL ÎN AFARA SUPRAFEȚEI DE JOC 
85.1. PUCUL ÎN AFARA SUPRAFEȚEI DE JOC 
Când un puc iese în afara zonei de joc pe la fiecare capăt sau latură a Patinoarului, lovește orice obstacole deasupra suprafeței de joc, 

altele decât Mantinela sau Sticla de protecție, sparge sticla, sistemul de iluminat, dispozitivul de cronometrare sau suporturile, acesta 

va fi repus în joc prin „angajament” din Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona de unde a fost șutat sau deviat în afara jocului. 

În cazul în care Oficialii de pe gheață hotărăsc că șutul sau devierea care a determinat scoaterea pucului din joc provine din Zona 

neutră sau de apărare, locul „angajamentului” va fi Punctul de Angajament cel mai apropiat de locul de origine a șutului sau devierii 

care oferă Echipei care a comis infracțiunea cel mai mic „avantaj teritorial”. 

În cazul în care pucul se oprește pe Mantinela care înconjoară suprafața de joc, acesta va fi considerat a fi în joc și poate fi jucat 

regulamentar cu mâna sau crosa. 

Atunci când pucul iese în afara zonei de joc direct dintr-un „angajament”, indiferent de Jucătorul care a atins ultima dată pucul, 

„angajamentul” se va organiza în același loc și nu se va aplica nicio pedeapsă niciunei Echipe pentru întârzierea jocului. 

În cazul în care pucul este șutat și intră în contact cu mănușile sau cu corpul unui Jucător de pe Banca Jucătorilor sau dacă pucul intră 

în zona Băncii Jucătorilor printr-o ușă deschisă a băncii, „angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona 

de unde a fost șutat pucul; totuși, dacă pucul lovește mănușa sau corpul unui Jucător advers de pe Banca Jucătorilor adverși sau intră 

în zona Băncii Jucătorilor Echipei adverse printr-o ușă deschisă a băncii, „angajamentul” va avea loc în Zona neutră adiacentă Băncii 

Jucătorilor adverși.
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În cazul în care pucul lovește sticla curbată situată de la capătul Băncii Jucătorilor, jocul va fi oprit atunci când este observat de oricare 

dintre Oficialii de pe gheață. „Angajamentul” va fi efectuat ca și cum pucul ar fi ieșit în afara zonei de joc. 

În cazul în care pucul lovește plasa de protecție a spectatorilor de la capetele și colțurile arenei, jocul va fi oprit, iar „angajamentul” 

ulterior se va efectua ca și cum pucul ar fi ieșit în afara zonei de joc. Cu toate acestea, dacă un puc care lovește plasa de protecție 

a spectatorilor trece neobservat de Oficialii de pe gheață, jocul va continua în mod normal și faza următoare va fi considerată joc 

regulamentar. Jucătorii nu trebuie să se oprească din joc până când nu aud fluierul care le indică acest lucru. 

85.2. PUC IMPOSIBIL DE JUCAT 
În cazul în care pucul rămâne blocat în plasa oricărei porți și nu mai poate fi jucat sau dacă este „înghețat” între Jucătorii adverși în mod 

intenționat sau în orice alt mod, Arbitrul central va opri jocul. 

Pucul poate fi jucat din plasa porții de oricare dintre Echipe. Cu toate acestea, în cazul în care pucul rămâne prins în plasă mai mult de 

trei (3) secunde, jocul va fi oprit. 

În cazul în care Portarul își folosește crosa sau mănușa pentru a „îngheța” pucul din spatele porții sau dacă un Jucător aflat în apărare 

face scut pentru ca un Jucător aflat în atac să nu poate juca pucul din spatele porții, „angajamentul” va avea loc în unul dintre Punctele 

de Angajament din Zona de apărare. 

În cazul în care pucul trece pe sub poartă fie din spate, fie din lateral sau prin plasa din spate sau cea laterală, iar situația este observată 

de un Oficial de pe gheață, jocul trebuie oprit imediat, iar „angajamentul” va avea loc în Punctul de Angajament din zona cea mai 

apropriată de locul unde jocul a fost oprit. 

85.3. PUC ASCUNS 
În cazul în care are loc o grămadă sau un Jucător cade din greșeală pe puc și pucul este în afara câmpului vizual al Arbitrului central, 

acesta va fluiera imediat și va opri jocul. Pucul va fi apoi repus în joc printr-un „angajament” din Punctul de Angajament cel mai apropiat 

din zona unde a fost oprit jocul, exceptând situația în care prezentul regulament stipulează altfel. 

85.4. PUC CARE LOVEȘTE UN OFICIAL 
Jocul nu va fi oprit dacă pucul atinge un Oficial de pe gheață oriunde în Patinoar, indiferent dacă o echipă este sau nu „în inferioritate 

numerică”. Un puc care deviază înapoi în Zona de apărare dintr-un Oficial de pe gheață care se află în Zona neutră va fi considerat 

„ofsaid”.

 Regula 83 – Ofsaid.

Pucul care lovește sau este deviat de un Oficial de pe gheață nu anulează automat o posibilă „degajare interzisă”. 

Atunci când un puc ricoșează dintr-un Oficial de pe gheață și intră în joc, „angajamentul” de reluare a jocului va avea loc în Punctul de 

Angajament din zona cea mai apropriată de locul unde punctul a ricoșat din Oficial. Dacă un gol este marcat ca urmare a devierii direct 

în plasă de către un Oficial de pe gheață, golul nu va fi validat.

85.5. LOCURILE DE ANGAJAMENT 
În cazul în care orice Jucător face ca pucul să iasă din joc sau să nu mai poată fi jucat în orice zonă, „angajamentul” va avea loc în cel mai 

apropiat Punct de angajament din zona de unde a fost șutat pucul. Dacă este însă deviat în afara jocului, în cel mai apropiat Punct de 

angajament din zona de unde pucul a fost deviat în afara jocului.
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Dacă se întâmplă să fie în Zona neutră, Punctul de Angajament selectat va fi cel care oferă Echipei care a comis infracțiunea cel mai mic 

„avantaj teritorial”. 

În cazul unui puc care nu poate fi jucat pentru că s-a prins în plasă sau este „înghețat” între Jucătorii adverși, „angajamentul” va avea loc 

fie în Punctele de Angajament adiacente, fie în Punctul de Angajament cel mai apropiat din zona de unde a fost șutat pucul, exceptând 

situația în care prezentul regulament stipulează altfel. 

Dacă Echipa aflată în atac șutează pucul în zonă și se indică un „Ofsaid întârziat” sau dacă Echipa aflată în atac comite o infracțiune de 

curs al jocului, cum ar fi atingerea pucului cu „crosa ridicată” sau „lovirea pucului cu mănușa” (cauzând o oprire a jocului), „angajamentul” 

va fi în Zona Neutrală din afara Zonei de Atac a Echipei care a comis infracțiunea. 

85.6. PEDEAPSĂ MINORĂ 
Unui portar care „scapă” în mod intenționat pucul pe plasa porții cauzând oprirea jocului va fi penalizat cu o Pedeapsă minoră pentru 

„Întârzierea jocului”. 

 Regula 67.3 – Jucarea pucului cu mâna. 

85.7. VERIFICAREA TIMPULUI 
Orice timp pierdut pe ceasul jocului sau al pedepselor din cauza unui puc care iese din joc trebuie restabilit. Echipa de analiză video 

poate fi consultată pentru a se asigura că timpul este recuperat cu restabilit. 

REGULA 86 ÎNCEPUTUL MECIULUI ȘI AL REPRIZELOR 
86.1. ÎNCEPUTUL MECIULUI ȘI AL REPRIZELOR 
Pe patinoarele de joc din cadrul Campionatelor IIHF pe unde Echipele participante intră și ies de pe suprafața gheții utilizând același 

sistem comun de uși și holuri, se propune o procedură care să asigure că Echipele intră și ies de pe suprafața gheții în mod ordonat și 

fără incidente. 

Cronometrul de joc va fi singurul dispozitiv utilizat pentru cronometrarea tuturor activităților, inclusiv „încălzirea premergătoare 

meciului”, pauzele dintre reprize și meciul propriu-zis. 

Meciul va începe la ora programată printr-un „angajament” de la Centrul Patinoarului și va fi reluat cu promptitudine la încheierea 

fiecărei pauze în același mod. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

86.2. PEDEAPSĂ MINORĂ DE BANCĂ 
Se va dicta o Pedeapsă minoră de bancă pentru „Întârzierea jocului” fiecăreia sau ambelor Echipe atunci când: 

Acestea nu sunt pe gheață sau sunt văzute mergând spre gheață pentru a începe a doua, a treia sau orice repriză de Prelungiri, când 

timpul de intrare pe gheață a expirat. 

La începutul celei de-a doua, a treia și a oricărei reprize de Prelungiri, toți Jucătorii, cu excepția Jucătorilor titulari, trebuie să se îndrepte 

direct către Banca Jucătorilor. Nu sunt permise patinarea, încălzirea sau activitățile pe gheață ale jucătorilor netitulari. 

Atunci când Echipa oaspete trebuie să traverseze gheața în drumul spre Vestiare la sfârșitul unei reprize, aceasta va aștepta un semnal 

de la unul dintre Oficiali înainte de a face acest lucru. Nerespectarea semnalului Oficialului va conduce la aplicarea unei pedepse.
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86.3. ALEGEREA TERENURILOR 
Dacă nu se specifică altfel de către organizatori, Echipa gazdă va avea posibilitatea să își aleagă terenul la începutul meciului. Echipele 

vor schimba terenurile la începutul fiecărei reprize din timpul regulamentar.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

86.4. ÎNTÂRZIERI 
Nicio întârziere nu este permisă ca urmare a unei ceremonii, expoziții, demonstrații sau prezentări, cu excepția cazului în care sunt 

aprobate de IIHF. 

86.5. SFÂRȘITUL REPRIZELOR 
La încheierea primei și celei de-a doua reprize, la auzul soneriei, Echipele trebuie să urmeze aceste proceduri pentru a părăsi suprafața 

gheții. De îndată ce semnalul sonor de sfârșit de repriză se aude, ceasul jocului va fi resetat imediat cu durata pauzei. 

Jucătorilor nu li se va permite să intre pe gheață în timpul unei opriri a jocului sau la sfârșitul primei și celei de-a doua reprize pentru 

încălzire. Arbitrul central va semnala orice încălcare a acestei reguli Autorităților competente pentru luarea de măsuri disciplinare.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

86.6. ÎNCĂLZIREA PREMERGĂTOARE MECIULUI 
În timpul încălzirii premergătoare meciului (care nu trebuie să depășească 15 minute) și înainte de începerea jocului în orice repriză, 

fiecare Echipă își va desfășura activitatea în propria jumătate a Patinoarului. 

 Regula 46.10 – Bătaie înaintea punerii pucului în joc

Cronometrorul jocului va fi responsabil de semnalizarea începerii și încheierii încălzirii premergătoare jocului, iar orice încălcare a 

acestei reguli de către Jucători va fi raportată Autorităților competente. Cu 20 de minute înainte de ora programată pentru începerea 

jocului, ambele Echipe vor elibera gheața și se vor îndrepta spre Vestiare în timp ce gheața este udată. Ambelor echipe li se va fi 

semnaliza de către Cronometrorul jocului momentul revenirii pe gheață, precum și ora programată pentru începerea meciului.

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

86.7. ÎNCEPUTUL MECIULUI 
Dacă o Echipă nu se prezintă pe gheață la timp pentru începutul meciului fără nicio justificare, acest incident va fi raportat Autorităților 

competente. Dacă se consideră adecvat, Autoritățile competente pot aplica Măsuri disciplinare suplimentare, la discreția acestora 

 Regula 28 – Măsuri disciplinare suplimentare.

86.8. ÎNCEPUTUL REPRIZELOR 
La începutul celei de-a doua și a treia reprize și a reprizelor de Prelungiri în jocuri de play-off (0:00 pe ceas), Echipele trebuie să fie pe 

gheață sau să fie observate că se îndreaptă spre gheață. 

Nerespectarea acestei reguli va conduce la aplicarea unei Pedepse minore de bancă pentru „Întârzierea jocului”. Înainte de începerea 

reprizelor a doua și a treia (și a Prelungirilor), Echipele se vor îndrepta direct către Banca Jucătorilor. 

Echipa oaspete își va plasa imediat Jucătorii de câmp în Cercul de angajament, urmată de Echipa gazdă, Arbitrul central permițând 

Echipei gazdă să facă o schimbare de linie, dacă se dorește acest lucru, înainte de „angajament”.
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Activitățile de patinare, încălzire sau alte activități pe gheață ale Jucătorilor care nu sunt titulari vor atrage o Pedeapsă minoră de bancă 

pentru „Întârzierea jocului” aplicată Echipei care a comis infracțiunea. 

Nicio încălzire care implică pucuri pe gheață nu va fi permisă unui portar la începutul niciunei reprize. 

Dacă, după un avertisment, această situație continuă, Arbitrul central va dicta o pedeapsă pentru „Întârzierea jocului” Echipei care a 

comis infracțiunea. Pentru a anunța Echipele că este timpul să revină pe suprafața gheții la începutul fiecărei reprize, Cronometrorul 

oficial va suna o sonerie în zona Vestiarelor. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.

86.9. FINALUL MECIULUI 
La finalul meciului, Echipa învinsă va părăsi suprafața gheții prima, iar Echipa învingătoare va aștepta pe gheață până când Echipa 

învinsă a părăsit suprafața gheții. Odată ce ultimul jucător al Echipei învinse a intrat pe holul comun, Arbitrul central va îndruma Echipa 

învingătoare să părăsească suprafața gheții. 

Conducerea poate conveni asupra unei adaptări a prezentului regulament, luând în considerare pozițiile Vestiarelor celor două Echipe 

adversare. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF

REGULA 87 – TIMPI DE ODIHNĂ 
87.1. TIMPUL DE ODIHNĂ 
Fiecărei Echipe i se va permite să ia un „timp de odihnă” de treizeci de secunde (30 s) pe parcursul oricărui joc, în sezonul regulat sau 

în play-off. 

Toți Jucătorii, inclusiv Portarii de pe gheață, vor avea permisiunea să meargă la băncile lor pe durata „timpului de odihnă”. Acest „timp 

de odihnă” trebuie cerut în timpul unei opriri normale a jocului. Doar un singur „timp de odihnă” („pauză publicitară de televiziune” sau 

„timp de odihnă” al Echipei) va fi permis la orice oprire a jocului. 

În înțelesul acestei reguli, o „pauză publicitară de televiziune” este considerată „un timp de odihnă din oficiu” și nu este trecută în contul 

niciunei Echipe. 

Un Jucător desemnat de Antrenor sau Antrenorul va indica Arbitrului central că Echipa solicită să își exercite această opțiune. 

„Timpul de odihnă” trebuie solicitat de Echipă înainte ca Arbitrul central să finalizeze procedura de schimbare a jucătorilor, înainte ca 

Arbitrul central să își coboare mâna și să indice locul angajamentului. 

Arbitrul central va raporta „timpul de odihnă” Cronometrorului jocului care va fi responsabil de semnalizarea încheierii „timpului de 

odihnă”. 

Nu se acordă niciun „timp de odihnă” în urma unei încălcări „a regulilor de angajament”. 

Nu se va acorda niciun „timp de odihnă” Echipei aflate în apărare după o degajare interzisă, după ce Portarul a determinat o oprire a 

jocului printr-un șut dincolo de Linia roșie de centru sau când un Jucător aflat în apărare dislocă accidental poarta provocând o oprire 

a jocului. 

Nu se va acorda niciun „timp de odihnă” atunci când o „Lovitură de pedeapsă” a fost acordată oricărei Echipe de către Arbitrul central, 

după ce au fost comunicate instrucțiunile Jucătorului care execută lovitura și Portarului care urmează să o apere. 

Nu se va acorda niciun „timp de odihnă” în timpul loviturilor de departajare. 

Nicio încălzire care implică pucuri pe gheață nu va fi permisă unui Portar sau Portar înlocuitor pe durata unui „timp de odihnă”. 

Dacă, după un avertisment, această situație continuă, Arbitrul central va dicta o pedeapsă pentru „Întârzierea jocului” Echipei care a 

comis infracțiunea. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF.
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REGULA 100 HOCHEI FEMININ - CATEGORII DE VÂRSTĂ  
100.1. DEFINIREA CATEGORIILE DE VÂRSTĂ ÎN HOCHEIUL FEMININ 
În conformitate cu Statutele și Regulamentul de ordine interioară ale IIHF, eligibilitatea Jucătorului și categoriile de vârstă sunt definite 

după cum urmează: 

Hochei feminin Categoria de vârstă - „Adulți” 

Jucătoarele care participă la orice Campionat Mondial de Hochei pe Gheață Feminin al IIHF trebuie să fie eligibile să concureze ca 

sportive și să aibă cel puțin optsprezece (18) ani împliniți până la data de 31 decembrie a anului în care se încheie Sezonul Campionatului. 

Jucătoarele care nu îndeplinesc cerințele de vârstă minimă, dar care vor împlini 16 sau 17 ani în anul în care se încheie Sezonul 

Campionatului, pot participa dacă au semnat o derogare de vârstă, în conformitate cu prevederile Regulamentului IIHF 10.6. 2. 

Hochei feminin Categoria „Under 18” și „Sub vârstă” 

Jucătoarele care participă la orice Campionat Mondial de Hochei pe Gheață Feminin U18 al IIHF trebuie să fie eligibile să concureze 

ca sportive și să aibă vârsta minimă de cincisprezece (15) ani și vârsta maximă de optsprezece (18) ani împliniți până la data de 31 

decembrie a anului în care se încheie Sezonul Campionatului. Nu este permisă nicio derogare „sub vârstă”. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF și Statutele și Regulamentul de ordine interioară al IIHF 

REGULA 101 HOCHEI FEMININ – REGULI SPECIFICE DE JOC  
101.1. LOVIRE NEREGULAMENTARĂ ÎN HOCHEIUL FEMININ 
În hocheiul feminin, „bodicecul” este permis atunci când există o intenție clară de a juca pucul sau de a încerca să se „câștige posesia” 

pucului, cu excepția situației descrise în regula privind „lovitura neregulamentară”. 

Dacă două (2) jucătoare urmăresc pucul, acestea se pot împinge și sprijini una de cealaltă în mod rezonabil, cu condiția ca posesia 

pucului să rămână singurul obiectiv al celor două (2) Jucătoare. 

Unei Jucătoare care aplică un blocaj unei adversare neregulamentar conform prezentei reguli i se va aplica una din următoarele: 

(I) Pedeapsă minoră (2 min.)

(II) Pedeapsă majoră (5') și Pedeapsă automată pentru rea conduită de joc.

(III) Pedeapsă de meci (PM)

Dacă două (2) sau mai multe Jucătoare se luptă pentru „posesia pucului”, acestea nu pot folosi mantinela pentru a intra în contact cu o 

adversară pentru a o elimina din joc, a o împinge sau a o fixa de mantinelă. 

O Jucătoare care este staționară are dreptul la acea zonă de pe gheață. Adversarei îi revine sarcina de a evita contactul corporal 

cu această Jucătoare. Dacă respectiva Jucătoare este oprită între adversară și puc, adversara trebuie să patineze în jurul Jucătoarei 

staționare. 

Dacă o Jucătoare care se află în posesia pucului patinează direct către o adversară care este staționară, este obligația purtătoarei 

pucului să evite contactul. Însă, în cazul în care purtătoarea pucului face toate eforturile pentru a „evita contactul”, dar adversara intră 

în purtătoarea pucului, acelei adversare i se va aplica cel puțin o Pedeapsă minoră (2 min) pentru „lovitură neregulamentară”. 

Jucătoarelor li se permite să se stea pe loc oricând și-au stabilit poziția pe gheață. Nicio jucătoare nu are obligația să se dea la o parte 

din calea unei jucătoare care se apropie pentru a evita coliziunea. 

Orice mișcare a unei Jucătoare cu intenția de a călca sau aluneca pe adversară va fi sancționată cu o Pedeapsă minoră (2’) pentru 

„lovitură neregulamentară”.
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REGULA 102 HOCHEI FEMININ – REGULI PRIVIND ECHIPAMENTUL SPECIFIC  
 Pentru mai multe informații, consultați Anexa III – Echipamentul de hochei pe gheață

102.1. PROTECȚIA FACIALĂ HOCHEI FEMININ CATEGORIA DE VÂRSTĂ - „ADULȚI” 
Toate Jucătoarele din categoria de vârstă „Adulți” trebuie să poarte o protecție facială completă (vizor complet sau grilaj) fixată în mod 

corespunzător de cască. 

 Regula 9.6 – Căștile

 Regula 9.7 – Protecția feței.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

Jucătoarele mai tinere din categoria „Sub 18 ani” care participă la categoria „Adulți” trebuie să poarte echipamentul de protecție așa 

cum este specificat și descris pentru categoria de vârstă „Under 18”. 

102.2. PROTECȚIA FACIALĂ – HOCHEI FEMININ CATEGORIILE „UNDER 18” ȘI „SUB VÂRSTĂ”
Toate Jucătoarele din categoria de vârstă „U18” trebuie să poarte o protecție facială completă (vizor complet sau grilaj) fixată în mod 

corespunzător de cască.

 Regula 9.6 – Căștile

 Regula 9.7 – Protecția feței.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

Toți portarii care se încadrează în categoria de vârstă „Under 18” trebuie să poarte o mască facială realizată în așa fel încât nici pucul, nici 

lama crosei să nu penetreze deschizăturile. 

102.3. PROTECȚIA DENTARĂ – HOCHEI FEMININ CATEGORIA DE VÂRSTĂ –  „ADULȚI”
Se recomandă cu tărie ca toate Jucătoarele să poarte o „Protecție dentară”, de preferat adaptată. 

 Regula 9.13 - Protecția dentară.

Protecția dentară este concepută pentru a proteja dinții și fălcile împotriva impactului și poate avea și rolul de reducere a riscului de 

contuzii. Se recomandă cu tărie ca jucătorii să folosească o protecție dentară adaptată. Este recomandat ca purtarea acestei protecții 

dentare să se facă într-o manieră conformă, pe toată perioada de prezență pe gheață.

PROTECȚIE COMPLETĂPROTECȚIE CU GRILAJ



SEC
ȚIU

N
EA

     11     H
O

C
H

EI PE G
H

EAȚĂ
 FEM

IN
IN

CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – SECȚIUNEA 11 168

HOCHEI PE GHEAȚĂ FEMININ

102.4. PROTECȚIA DENTARĂ – HOCHEI FEMININ CATEGORIILE  „UNDER 18” ȘI „SUB VÂRSTĂ” 
Se recomandă cu tărie ca toate Jucătoarele să poarte o „Protecție dentară”, de preferat adaptată. 

 Regula 9.13 - Protecția dentară.

Protecția dentară este concepută pentru a proteja dinții și fălcile împotriva impactului și poate avea și rolul de reducere a riscului de 

contuzii.Se recomandă cu tărie ca jucătorii să folosească o protecție dentară adaptată. Este recomandat ca purtarea acestei protecții 

dentare să se facă într-o manieră conformă, pe toată perioada de prezență pe gheață. 

102.5. PROTECȚIE PENTRU GÂT – HOCHEI FEMININ CATEGORIA DE VÂRSTĂ - „ADULȚI” 
Se recomandă ca toate Jucătoarele să poarte o Protecție de gât certificată. 

 Regula 9.12 – Protecție pentru gât.

Portarului i se permite să atașeze o protecție pentru gât de partea care acoperă bărbia a măștii faciale. Aceasta va fi realizată dintr-un 

material care nu cauzează răniri. 

102.6. PROTECȚIE PENTRU GÂT – HOCHEI FEMININ CATEGORIILE „UNDER 18” ȘI „SUB VÂRSTĂ” 
Se recomandă ca toate Jucătoarele să poarte o Protecție de gât certificată. 

 Regula 9.12 – Protecție pentru gât.

Portarului i se permite să atașeze o protecție pentru gât de partea care acoperă bărbia a măștii faciale. Aceasta va fi realizată dintr-un 

material care nu cauzează răniri. Portarului i se permite să atașeze o protecție pentru gât de partea care acoperă bărbia a măștii faciale. 

Aceasta va fi realizată dintr-un material care nu cauzează răniri. 

102.7. CASCA/PROTECȚIA PENTRU URECHI – HOCHEI FEMININ - CATEGORIA DE VÂRSTĂ „ADULȚI” 
Jucătorii trebuie să poarte protecții pentru urechi, atașate de căști. 

 Regula 9.6 – Căștile

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

102.8. CASCA/PROTECȚIA PENTRU URECHI – HOCHEI FEMININ – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 18” 
Jucătorii trebuie să poarte protecții pentru urechi, atașate de căști. 

 Regula 9.6 – Căștile

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci.

102.9. PROCEDURA – NERESPECTAREA CERINȚELOR PRIVIND ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE 
Oficialii de joc de pe gheață vor reacționa corespunzător dacă o Jucătoare de pe gheață poartă echipamentul de protecție fără 

respectarea regulilor (spre exemplu, protecția facială nu este atașată corect etc.). 

Oficialii de joc vor conduce apoi Jucătoarea care a comis infracțiunea la Banca Jucătoarelor și vor emite un avertisment Echipei acesteia 

prin intermediul Antrenorului. În același timp, Oficialii de joc vor informa și cealaltă Echipă și o vor avertiza, de asemenea. Ambele 

Echipe sunt acum avertizate că Jucătoarelor li s-a solicitat să poarte echipamentul de protecție în mod corespunzător. 

Următoarea Jucătoare cu privire la care se constată că nu poartă echipamentul de protecție în conformitate cu regulamentul va fi 

sancționată cu o Pedeapsă pentru rea conduită de zece (10) minute.
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REGULA 200 HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORII DE VÂRSTĂ 
200.1. DEFINIREA CATEGORIILOR DE VÂRSTĂ LA HOCHEI MASCULIN JUNIORI 
În conformitate cu Statutele și Regulamentul de ordine interioară ale IIHF, eligibilitatea Jucătorului și categoriile de vârstă sunt definite 

după cum urmează:

Categoria de vârstă „Under 20”

Jucătorii care participă la orice Campionat Mondial de Hochei pe Gheață Under 20 al IIHF trebuie să fie eligibili să concureze ca sportivi 

și să aibă vârsta minimă de cincisprezece (15) ani și vârsta maximă de douăzeci (20) de ani împliniți până la data de 31 decembrie a 

anului în care se încheie Sezonul Campionatului. Nu este permisă nici o derogare pentru vârstă inferioară.

Categoria de vârstă „Under 18”

Jucătorii care participă la orice Campionat Mondial de Hochei pe Gheață Under 18 IIHF trebuie să fie eligibili să concureze ca sportivi și 

să aibă vârsta minimă de cincisprezece (15) ani și vârsta maximă de optsprezece (18) ani împliniți până la data de 31 decembrie a anului 

în care se încheie Sezonul Campionatului. Nu este permisă nici o derogare pentru vârstă inferioară. 

 Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul sportiv al IIHF și Statutele și Regulamentul de ordine interioară al IIHF

REGULA 201 HOCHEI MASCULIN JUNIORI – REGULI DE JOC SPECIFICE  
201.1. STABILIREA PEDEPSELOR – CATEGORIILE DE VÂRSTĂ „UNDER 20” ȘI „UNDER 18” MASCULIN 
JUNIORI
Orice Jucător care comite un fault căruia i se aplică o Pedeapsă majoră va primi, în orice caz, o Pedeapsă suplimentară pentru rea 

conduită de joc și va fi eliminat din joc. 

REGULA 202 HOCHEI MASCULIN JUNIORI – REGULI PRIVIND ECHIPAMENTUL SPECIFIC  
 Pentru mai multe informații, consultați Anexa III – Echipamentul de hochei pe gheață

PROTECȚIE COMPLETĂPROTECȚIE CU GRILAJPROTECȚIE CU VIZOR
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202.1. PROTECȚIE FACIALĂ – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 20”
Toți Jucătorii din categoria de vârstă „Under 20” trebuie să poarte cel puțin un vizor ca protecție facială, fixat în mod corespunzător 

de cască. Protecția facială trebuie atașată în mod corespunzător de cască și trebuie să acopere suficient încât să asigure o protecție 

adecvată a ochilor și să acopere ochii și nasul în totalitate. Aceasta trebuie fixată de cască pe laterale astfel încât să poată fi ridicată. Un 

Jucător al cărui vizor se fisurează sau se sparge în timpul jocului trebuie să părăsească imediat gheața. 

Jucătorii nu pot purta vizor colorat sau fumuriu. 

 Regula 9.6 – Căștile

 Regula 9.7 – Protecția feței.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

Jucătorii mai tineri din categoria „Under 18” care participă la categoria de vârstă „Under 20” trebuie să poarte echipamentul de protecție 

așa cum este specificat și descris pentru categoria de vârstă „Under 18”. 

202.2. PROTECȚIE FACIALĂ – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 18”
Toți Jucătorii din categoria de vârstă „Under 18” trebuie să poarte o protecție facială completă (vizor complet sau grilaj), fixată în mod 

corespunzător de cască. Protecția facială completă trebuie fixată corespunzător de cască. Aceasta trebuie fixată de cască pe laterale 

astfel încât să poată fi ridicată.

 Regula 9.6 – Căștile

 Regula 9.7 – Protecția feței.

Un Jucător a cărui protecție completă de față se fisurează sau se sparge în timpul jocului trebuie să părăsească imediat gheața. Toți 

portarii care se încadrează în categoria de vârstă „Under 18” trebuie să poarte o mască facială realizată în așa fel încât nici pucul, nici 

lama crosei să nu penetreze deschizăturile. Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

202.3. PROTECȚIE DENTARĂ – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 20” 
Toți Jucătorii din categoria de vârstă „Under 20” trebuie să poarte o protecție dentară, de preferat adaptată pe comandă, în cazul în care 

nu poartă o protecție facială completă (vizor complet sau grilaj). 

 Regula 9.13 - Protecția dentară.

Protecția dentară este concepută pentru a proteja dinții și fălcile împotriva impactului și poate avea și rolul de reducere a riscului de 

contuzii. Jucătorii trebuie să poarte această protecție dentară într-o manieră conformă, pe toată perioada de prezență pe gheață. Nu 

este permisă purtarea protecției dentare altfel decât complet în gură (adică mestecarea ei). 

Jucătorii mai tineri din categoria „Under 18” care participă la categoria de vârstă „Under 20” trebuie să poarte echipamentul de protecție 

așa cum este specificat și descris pentru categoria de vârstă „Under 18” – a se vedea Regula 202.4 - Hochei la Juniori – Reguli specifice 

privind echipamentul. 

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

202.4. PROTECȚIE DENTARĂ – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 18” 
Se recomandă cu tărie ca toți Jucătorii din categoria „Under 18” să poarte o protecție dentară, de preferat adaptată, pe comandă. Nu 

există nicio obligație de a purta această protecție dacă jucătorul poartă o protecție facială completă (vizor complet sau grilaj). 

 Regula 9.13 - Protecția dentară.

Protecția dentară este concepută pentru a proteja dinții și fălcile împotriva impactului și poate avea și rolul de reducere a riscului de 

contuzii.

Este recomandat ca purtarea acestei protecții dentare să se facă într-o manieră conformă, pe toată perioada de prezență pe gheață.
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202.5. PROTECȚIE PENTRU GÂT – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 20” 
Toți Jucătorii trebuie să poarte o Protecție de gât certificată. 

 Regula 9.12 – Protecție pentru gât.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

Portarului i se permite să atașeze o protecție pentru gât de partea care acoperă bărbia a măștii faciale. Aceasta va fi realizată dintr-un 

material care nu cauzează răniri. 

202.6. PROTECȚIE PENTRU GÂT – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ „UNDER 18” 
Toți Jucătorii trebuie să poarte o Protecție de gât certificată. 

 Regula 9.12 – Protecție pentru gât.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

Portarului i se permite să atașeze o protecție pentru gât de partea care acoperă bărbia a măștii faciale. Aceasta va fi realizată dintr-un 

material care nu cauzează răniri. 

202.7. CASCĂ/PROTECȚIE PENTRU URECHI – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ 
„UNDER 20” 
Jucătorii trebuie să poarte protecții pentru urechi, atașate de căști. 

 Regula 9.6 – Căștile.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci. 

202.8. CASCĂ/PROTECȚIE PENTRU URECHI – HOCHEI MASCULIN JUNIORI – CATEGORIA DE VÂRSTĂ 
„UNDER 18” 
Jucătorii trebuie să poarte protecții pentru urechi, atașate de căști. 

 Regula 9.6 – Căștile.

Jucătorilor care nu poartă protecțiile indicate nu li se permite să participe la meci.

202.9. PROCEDURA – NERESPECTAREA CERINȚELOR PRIVIND ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE 
Oficialii de joc de pe gheață vor reacționa corespunzător dacă un Jucător pe gheață poartă echipamentul de protecție fără respectarea 

regulilor (spre exemplu, vizor ridicat, protecția facială nu este atașată corect, protecția pentru ochi este îndepărtată etc.). 

Oficialii de joc de pe gheață vor reacționa în mod corespunzător atunci când este evident că un Jucător obligat să poarte o protecție 

dentară nu o poartă pe gheață. Oficialii de joc vor conduce apoi Jucătorul care a comis infracțiunea la Banca Jucătorilor și vor emite un 

avertisment Echipei acestuia prin intermediul Antrenorului. Oficialii de joc vor informa și cealaltă Echipă și o vor avertiza, de asemenea. 

Ambele Echipe sunt acum avertizate că Jucătorilor li s-a solicitat să poarte echipamentul de protecție în mod corespunzător. 

Următorul Jucător cu privire la care se constată că nu poartă echipamentul de protecție în conformitate cu regulamentul va fi sancționat 

cu o Pedeapsă pentru rea conduită de zece (10) minute.
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REGULA 24 - LOVITURA DE PEDEAPSĂ
Ambele brațe încrucișate deasupra capului.

REGULA 41 – IZBIREA DE MANTINELĂ
Lovirea cu pumnul strâns al unei mâini în palma deschisă a celeilalte mâinii în fața 
pieptului.

REGULA 42 - ATAC INCORECT
Rotirea pumnilor strânși unul în jurul celuilalt în fața pieptului.

REGULA 44 – PLACAREA 
Lovirea piciorului cu orice mână în spatele genunchiului, cu ambele patine pe gheață.

REGULA 43 – ATAC DIN SPATE 
O mișcare spre înainte a ambelor brațe, cu palmele mâinilor deschise spre partea 
opusă corpului, extinse complet de la piept la nivelul umerilor.

REGULA 45 – LOVIREA CU COTUL 
Atingerea oricărui cot cu mâna opusă. 
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REGULA 47 – LOVIRE CU CAPUL 
Niciun semn

REGULA 48 - ATAC NEREGULAMENTAR ÎN ZONA CAPULUI ȘI A 

GÂTULUI 
Atingerea cu mâna (palma deschisă) fără fluier pe această laterală a capului.

REGULA 49 – LOVIRE CU PICIORUL 
Folosirea semnalului de Pedeapsă de meci: Atingerea creștetului capului cu palma 
deschisă a mâinii. 

REGULA 51 – DURITĂȚI/BĂTAIE 
Pumnul strâns și brațul extinse în partea laterală a corpului. 

REGULA 50 – LOVIRE CU GENUNCHIUL 
Plesnirea oricărui genunchi cu palma, cu ambele patine pe gheață. 

REGULA 52 – PIEDICĂ DIN SPATE 
Niciun semn 
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REGULA 53 – ARUNCAREA ECHIPAMENTULUI 
Niciun semn. 

1 

REGULA 54 – ȚINERE 
Apucarea oricărei încheieturi a mâinii cu cealaltă mână în fața pieptului. 

2 

REGULA 54 – ȚINEREA CROSEI (SEMNE ÎN DOUĂ FAZE)
Semnele în două faze care implică semnul pentru ținere, urmat de un semn care indică ținerea normală a crosei cu două mâini.

1 

REGULA 55 – AGĂȚAREA CU CROSA (SEMNE ÎN DOUĂ FAZE) 
O mișcare de tragere cu ambele brațe, ca și cum ar trage ceva din față spre abdomen.

2 
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REGULA 56 OBSTRUCȚIE 
Încrucișarea brațelor staționar în fața pieptului în formă de „X”. 

REGULA 57 – PIEDICĂ 
Lovirea piciorului cu orice mână sub nivelul genunchiului, cu ambele patine pe 
gheață. 

REGULA 58 – LOVIRE CU MÂNERUL CROSEI 
Mișcarea antebrațului, cu pumnul strâns, sub antebrațul celeilalte mâini cu palma 
în jos. 

REGULA 60 – JOC CU CROSA RIDICATĂ 
Strângerea ambilor pumni, unul ușor deasupra celuilalt (imitând ținerea unei crose) 
la înălțimea frunții.

REGULA 59 – BARAREA 
O mișcare înainte și înapoi a brațelor cu ambii pumni strânși, pornind de la piept pe 
o distanță de aproximativ un picior. 

REGULA 61 – LOVIRE 
O mișcare de secerare cu marginea unei mâini peste antebrațul celeilalte mâini. 
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REGULA 62 – ÎMPUNGERE CU CROSA (SEMNE ÎN DOUĂ FAZE) 
Mișcarea de lovire cu ambele mâini imediat în fața corpului și apoi lăsarea mâinilor să cadă în partea laterală a corpului (în esență, opusul semnului de agățare cu crosa – 
înspre exteriorul corpului, mai degrabă decât spre corp). 

REGULA 63 – ÎNTÂRZIEREA JOCULUI 
Niciun semn. 

REGULA 74 – PREA MULȚI JUCĂTORI PE GHEAȚĂ
Arătarea a șase (6) degete, cu o mână deschisă, în fața pieptului. 

REGULA 64 – SIMULARE/EXAGERARE 
Ambele mâini pe șolduri, plus arătarea a două (2) degete, după caz. 

REGULA 75 – COMPORTAMENT NESPORTIV 
Ambele mâini pe șolduri, plus arătarea a două (2) degete, după caz. 
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REGULA 76 – AVERTISMENT PENTRU ÎNCĂLCARE REGULILOR 
DE ANGAJAMENT 
Un braț îndoit cu palma deschisă în sus - pe partea Echipei care a comis abaterea 
regulilor de angajament. 

REGULA 78 – PUC ÎN PLASĂ 
Un semnal cu mâna întinsă îndreptată spre poarta în care pucul a intrat regulamentar. 

REGULA 79 - PASĂ CU MÂNA 
Cu palma deschisă și orientată înainte, o mișcare de împingere către partea din față 
a corpului o dată sau de două ori pentru a indica pucul a fost împins înainte cu 
mâna. 

REGULA 81 – DEGAJARE INTERZISĂ SEMNALIZATĂ 
Arbitrul de linie semnalează o posibilă degajare interzisă prin extinderea completă 
a oricărui braț peste cap. Brațul trebuie să rămână ridicat până când Arbitrul de linie 
fie fluieră pentru a indica o degajare interzisă, fie degajare interzisă este anulată.

REGULA 80 – LOVIREA PUCULUI CU CROSA RIDICATĂ 
Strângerea ambilor pumni, unul ușor deasupra celuilalt (imitând ținerea unei crose) 
la înălțimea frunții. 

REGULA 81 – DEGAJARE INTERZISĂ FLUIERATĂ
Odată ce degajare interzisă a fost finalizată, Arbitrul de linie din spate va indica apoi 
Punctul de Angajament și va patina spre acesta, întorcându-se undeva lângă Linia 
albastră și încrucișându-și brațele peste piept pentru a indica degajarea interzisă.
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REGULA 83 – OFSAID ÎNTÂRZIAT 
Brațul fără fluier întins complet vertical, cu mâna întinsă și palma deschisă. 
Pentru a anula un ofsaid întârziat, Arbitrul de linie trebuie să coboare brațul în lateral.

REGULA 83 - OFSAID FLUIERAT 
Oprirea jocului prin fluier și apoi extinderea brațului orizontal indicând spre linia 
albastră cu mâna în care nu ține fluierul. 

REGULA 87 – TIMP DE ODIHNĂ 
Utilizarea ambelor mâini pentru a forma un „T” în fața pieptului. 

DECIZII DIFERITE - SEMNAL DE ANULARE ARBITRU DE LINIE
O mișcare înspre laterală. Extinderea ambelor brațe spre exterior, întinse la nivelul umărului 
cu palmele în jos. Indică faptul că nu s-a produs un ofsaid, o degajare interzisă etc.

REGULA 101.1 – HOCHEI FEMININ – LOVIRE NEREGULAMENTARĂ 
Palma mâinii în care nu ține fluierul este adusă peste corp și așezată pe umărul opus. 

DECIZII DIFERITE - SEMNAL DE ANULARE ARBITRU CENTRAL 
O mișcare înspre laterală. Extinderea ambelor brațe spre exterior, întinse la nivelul 
umărului cu palmele în jos. Indică faptul că nu s-a înscris un gol, nu s-a dat o pasă cu 
mâna, nu a existat o lovire a pucului cu crosa ridicată etc. 
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Altercație  Orice interacțiune fizică între doi sau mai mulți Jucători adverși care are ca rezultat aplicarea uneia 

sau mai multor pedepse. O altercație va avea loc, în general, la o oprire a jocului (nu în cadrul 

procesului normal de a juca pucul) și include adunarea a doi sau mai mulți Jucători adverși și necesită 

intervenția Oficialilor de pe gheață pentru a separa Jucătorii. 

Jucătorul aflat în atac  Un Jucător a cărui Echipă deține controlul pucului și conduce pucul spre poarta adversarului. De 

asemenea, toți Jucătorii din zona lor ofensivă sunt considerați „jucători aflați în atac”.

Zona de atac  Zona de atac a unei Echipe se află între linia albastră cea mai apropiată de poarta adversarului și 

Mantinela din capătul din spatele porții adversarului.

Lovitură în orb  Un Jucător care deține și/sau controlează pucul are obligația de a înțelege că poate fi atacat în 

orice moment în timpul acestei posesii și/sau control. Prin urmare, trebuie să fie conștient de ce 

se întâmplă în imediata sa apropriere pe gheață și să fie întotdeauna pregătit pentru un astfel de 

contact. Cu toate acestea, această acceptare a contactului este limitată și poate fi justificată doar 

printr-un atac care este aplicat în mod regulamentar adversarului.

Vederea periferică a unui jucător fiind limitată, nu se poate aștepta în mod rezonabil ca acesta să fie 

conștient de tot ceea ce se întâmplă pe gheață. Un Jucător care se pregătește să atace un adversar 

aflat în posesia și/sau controlul pucului trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a aplica un 

atac corectă și bine sincronizat. De asemenea, acesta trebuie să se asigure că îl aplică în așa fel 

încât adversarul său să aibă o posibilitate rezonabilă de a percepe contactul iminent prin vederea 

periferică și, prin urmare, să se poată pregăti pentru un astfel de impact. Un Jucător care atacă un 

adversar din afara vederii periferice a acestuia din urmă, cunoscut și sub numele de „lovitură în orb”, 

nu este considerat un atac bine executat și poate fi sancționat în consecință de Arbitrul central. 

Bodicec  Un bodicec regulamentar este unul în care un Jucător atacă un adversar care este în posesia pucului, 

folosindu-și șoldul sau corpul din partea din față, în diagonală sau direct din lateral.

Bodicecul regulamentar trebuie aplicat cu scopul de a separa adversarul de puc, însă doar cu 

trunchiul corpului (șolduri și umeri) și trebuie să fie deasupra genunchilor adversarului și la nivelul 

sau sub nivelul umerilor. 

Contact cu corpul Contactul care apare între adversari în procesul normal de jucare a pucului, cu condiția să nu existe 

un contact evident al șoldului, umărului sau brațului pentru a-l forța fizic pe adversar să piardă 

pucul.

Singur cu Portarul  O situație în care un Jucător controlează pucul fără a avea nicio opoziție între el și poarta adversă, cu 

o oportunitate rezonabilă de a marca.

Schimbarea controlului  Ricoșeurile din apărătoarele Portarului sau altă parte a echipamentului nu vor fi considerate 

pierdere a controlului sau finalizare a fazei de către Echipă atunci când se aplică Regula 15 - Dictarea 

pedepselor.

Antrenorul Un Antrenor este o persoană responsabilă în primul rând de dirijarea și îndrumarea jocului Echipei 

sale. Alături de Managerul Echipei, acesta este responsabil de comportamentul jucătorilor Echipei 

sale înainte, în timpul și după un meci.
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Pedeapsă concomitentă  O penalizare de tip egal (spre exemplu, minoră sau majoră) aplicată în timpul aceleiași opriri a 

jocului și din cauza căreia niciuneia dintre Echipe nu îi este diminuat efectivul pe gheață. O pedeapsă 

concomitentă nu aduce niciodată una dintre Echipe în situație de inferioritate numerică în scopul 

încetării pedepsei la marcarea unui gol.

Contact competitiv  Contactul corporal între doi sau mai mulți Jucători care se află în imediata apropriere a pucului și 

care încearcă să obțină posesia pucului. Acestor Jucători de câmp li se permite în mod rezonabil să 

împingă și să se sprijine unul de celălalt, cu condiția ca posesia pucului să fie singurul obiectiv al 

contactului. 

Finalizarea fazei Finalizarea fazei de către Echipa aflată în posesie va însemna că pucul trebuie să fi intrat sub controlul 

unui Jucător sau portar advers sau să fi fost „înghețat”.

Acest lucru nu înseamnă un ricoșeu/deviere din Portar, poartă sau Mantinelă sau orice contact cu 

corpul, crosa sau echipamentul unui Jucător advers. 

Controlul pucului Acțiunea de a propulsa pucul cu crosa, mâna sau picioarele. Controlul asupra pucului nu se pierde 

atunci când pucul are contact cu un adversar, Mantinela sau de poarta, cu condiția ca Jucătorul 

care controlează pucul să continue să propulseze pucul. Controlul înseamnă posesia prelungită a 

pucului.

Zone de protecție Zona de protecție a Portarului marcată pe gheață în fața fiecărei porți pentru a proteja Portarii de 

obstrucții din partea Jucătorilor aflați în atac.

Zona de apărare Zona de apărare a unei Echipe se află între propria linie albastră și Mantinela de capăt în spatele 

propriei porți.

Devierea pucului Când pucul este deviat de la traseul său, de regulă accidental. O deviere poate fi făcută de crosă, 

corp, poartă, Mantinelă sau sticlă - vezi și Ricoșeu.

Ofsaid întârziat O situație în care un Jucător aflat în atac a trecut Linia albastre de atac înaintea pucului, însă Echipa 

aflată în apărare a obținut posesia pucului și este în măsură să scoată pucul din Zona sa de apărare 

fără întârziere sau fără un contact cu un Jucător aflat în atac.

Direcționarea pucului Acțiunea de a mișca sau de a poziționa intenționat corpul, patinele sau crosa astfel încât să schimbe 

cursul pucului în direcția dorită. 

Angajament „Angajamentul” este acțiunea unui Oficial de pe gheață care aruncă pucul între crosele a doi Jucători 

adverși pentru a începe jocul. Procedura de „angajament” începe atunci când Oficialul de pe gheață 

indică locul acestuia, iar Oficialii își ocupă pozițiile corespunzătoare. „Angajamentul” începe cu 

aruncarea pucului. 

Acțiune de joc Jocul atunci când cronometrul este pornit.

Suspendările de joc Atunci când un Jucător, Antrenor sau Manager de Echipă primește o suspendare de joc, aceștia nu 

vor mai fi eligibili să participe la meciul (meciurile) următor până la analiza finală și emiterea deciziei 

definitive a Autorităților competente.

Portarul Portarul este desemnat de Echipă și poate să poarte un echipament special, în scop de protecție, și 

are anumite privilegii în legătură cu jucarea pucului.
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Cotul crosei Punctul în care se întâlnesc mânerul crosei și partea inferioară a lamei crosei.

Accidentare Sângele nu trebuie să fie vizibil pentru ca o situație să fie considerată o accidentare. Curgerea 

sângelui nu este singurul factor determinant. Spre exemplu, o accidentare cauzată de o crosă 

ridicată la nivelul feței ar putea avea una dintre următoarele caracteristici: vânătăi severe, abraziuni, 

urmă de lovitură, tăierea pielii sau afectarea dinților de către crosa ridicată. 

Atac întârziat O lovitură întârziată echivalează cu punerea în pericol din imprudență a Jucătorului „care nu mai 

deține controlul sau posesia pucului”. Orice Jucător care se află în proces de „abandonare” sau 

„pierdere a controlului sau posesiei pucului” este supus unui bodicec atât timp cât cel care îl atacă se 

află în imediata apropriere a Jucătorului care are pucul.

Dacă agresorul trebuie să se deplaseze către Jucător și intră în contact în forță, agresorul riscă, la 

rândul său, un bodicec în lovitura întârziată din cauza poziției vulnerabile a adversarului și a forței 

loviturii. 

Procedura de Schimbare a liniilor Înlocuirea Jucătorului în timpul tuturor opririlor jocului.

Zona neutră Zona de la Centrul gheții dintre cele două Linii Albastre (nici Zona de apărare, nici Zona de atac).

Forță numerică Forța numerică este afectată atunci când o Echipă are un număr mai mic de Jucători pe gheață decât 

cealaltă Echipă din cauza uneia sau mai multor pedepse pe care le execută.

Oficiali din afara gheții Oficialii din afara gheții sunt cei desemnați să asiste la desfășurarea jocului și pot include Scorerul 

oficial, Cronometrorul jocului, Cronometrorul pedepselor, Responsabilii de Banca de pedeapsă 

(și cei doi Arbitri de poartă, dacă este cazul). Arbitrul central are responsabilitatea generală de a 

supraveghea jocul și a deține controlul deplin asupra Oficialilor de joc. În cazul oricărei dispute, 

decizia Arbitrului central va fi definitivă.

Oficial de pe gheață Oficialii de pe gheață sunt persoanele care se află pe gheață și sunt desemnate responsabile de 

oficierea jocului - Arbitrul (arbitrii) central(i) și Arbitrul (arbitrii) de linie.

Pedeapsă O pedeapsă este rezultatul unei încălcări a regulilor de către un Jucător sau Personal al Echipei. De 

obicei, implică scoaterea din joc a Jucătorului sau a Personalului Echipei care a comis infracțiunea 

pentru o perioadă de timp specificată. Dacă pedeapsa nu se aplică Echipei care este în posesia 

pucului, Arbitrul central va fluiera imediat. Dacă pedeapsa nu se aplică Echipei care este în posesia 

pucului, Arbitrul central indică o pedeapsă întârziată și nu va fluiera decât după ce Echipa care a 

comis infracțiunea câștigă posesia și controlul pucului. În unele cazuri, pedeapsa poate fi acordarea 

unei „Lovituri de pedeapsă” sau chiar a unui gol. 

Suprafața de joc Zona tridimensională a suprafeței de gheață înconjurată de Mantinelă și sticla de protecție, dar 

nelimitată la înălțimea panourilor de protecție și a Mantinelei.
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Posesia Pucului Ultimul jucător care a atins fizic pucul cu crosa sau corpul va fi considerat jucătorul aflat în „posesie”. 

Un jucător poate avea posesia pucului fără a avea și controlul asupra acestuia, dar nu poate avea 

controlul pucului fără a avea și posesia.

Autorități competente „Autorități competente” se referă în mod specific la Organismul disciplinar IIHF care are competența 

de a aplica prezentul regulament de joc în chestiunile în cauză, așa cum este acesta stipulat și în 

conformitate cu Statutele și Regulamentul de Ordine Interioară ale IIHF, Codul Disciplinar al IIHF și 

alte norme și reglementări relevante. 

Echipament de protecție Echipamentul purtat de Jucători în scop exclusiv de siguranță și protecție împotriva accidentării. 

Întregul echipament trebuie fabricat special pentru hochei pe gheață și purtat în modul specificat. 

Punere în pericol prin imprudență Orice acțiune care pune în pericol un adversar. Un fault care constă în acte care creează un risc 

substanțial de accidentare/vătămare gravă a altei persoane. Persoana acuzată nu trebuie să fi 

intenționat să cauzeze vătămarea rezultată sau posibilă, ci trebuie să fi acționat într-un mod care a 

demonstrat ignorarea consecințelor previzibile ale acțiunilor sale. 

Inferioritate numerică Inferioritate numerică înseamnă că o Echipă se află sub puterea numerică a adversarului său pe 

gheață.

Portar înlocuitor Portarul înlocuitor este desemnat pe foaia oficială de joc, dar nu participă la joc. Înlocuitorul trebuie 

să fie complet îmbrăcat și echipat și pregătit de joc. Un Portar înlocuitor poate participa la joc doar 

în calitate de portar. 

Personalul Echipei/  Personalul Echipei este orice persoană care nu joacă, care nu este în uniformă pe Banca Jucătorilor.

Oficial al Echipei O astfel de persoană trebuie să fie desemnată ca Antrenor Principal. Un Jucător sau Portar din lista de 

selecție care nu poate juca, din alte motive decât suspendarea, poate sta pe Banca Jucătorilor, fără 

a fi considerat Personal al Echipei, dacă poartă tricoul Echipei și toate echipamentele de protecție a 

capului și feței necesare. 

Avantaj teritorial Orice decizie care mută „angajamentul” mai aproape de Zona de apărare este luată pentru a se 

asigura că nu există avantaj teritorial pentru Echipa sancționată. 

Trunchi În legătură cu pierderea tricoului Jucătorului în timpul unei altercații, trunchi înseamnă partea 

superioară a corpului Jucătorului. Dacă un Jucător are încă un braț în mâneca tricoului și deschiderea 

gâtului este încă în jurul gâtului, tricoul nu se consideră scos complet de pe trunchi. Totuși, dacă 

ambele brațe au fost scoase din mâneci și tricoul atârnă în jurul gâtului Jucătorului, se consideră 

scos complet de pe trunchi. Dacă un jucător are ambele brațe în mâneci, dar capul nu este prin 

deschiderea gâtului, tricoul va fi, de asemenea, considerat scos complet de pe trunchi.

Poziție vulnerabilă Un Jucător de câmp este considerat a fi într-o poziție vulnerabilă dacă nu mai deține controlul 

sau posesia asupra pucului și nu este conștient de o lovitură iminentă sau dacă nu este pregătit 

pentru lovitură. Bodicecul împotriva unui adversar care este vulnerabil este considerat automat 

imprudent, chiar dacă bodicecul ar fi regulamentar împotriva unui adversar care nu se află într-o 

poziție vulnerabilă.
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MĂNUȘA DE BLOCARE

PANTALONI

CROSA

CASCĂ ȘI MASCĂ

PROTECȚIA GÂTULUI

PROTECȚIILE PICIOARELOR

PROTECȚIE PIEPT ȘI BRAȚE

MĂNUȘA DE PRINDERE

PATINELE
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COTIERELE

CASCA ȘI PROTECȚIE 
FACIALĂ

PANTALONI

TIBIERE

PATINELE

PROTECȚIA GÂTULUI

PROTECȚIE DE PIEPT

MĂNUȘILE

CROSA
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CASCA ȘI MASCA FACIALĂ A PORTARULUI   REGULA 11.8

CASCA ȘI PROTECȚIA FACIALĂ A JUCĂTORILOR   REGULA 9.6 ȘI 9.7 

PROTECȚIE CU VIZOR PROTECȚIE CU GRILAJ PROTECȚIE COMPLETĂ



CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – ANEXA III 190

ECHIPAMENTUL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

A
N

EX
A

      III      EC
H

IPA
M

EN
TU

L D
E H

O
C

H
EI PE G

H
EAȚĂ

PROTECȚIA PENTRU PIEPT ȘI BRAȚE A PORTARULUI   REGULA 11.3 

 max 18,0 

PROTECȚIE PENTRU GÂT   REGULA 9.12 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

max. 
18,0 

Protecții pentru 
clavicula umărului 
max. 18,0, lățime
max. 3,0, grosime

 max. 3,0 max. 3,0 

Protecții pentru 
calota scapulară 
Urmează conturul
max. 3,0 

Suprapunere la coate atât de-a 
lungul părții din față, în jos pe 
laterală, max. 18,0 
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MĂNUȘA DE PRINDERE A PORTARULUI   REGULA 11.6

MĂNUȘA DE BLOCARE A PORTARULUI  REGULA 11.7

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

Suprafața de prindere: max. 114,5 lățime 

Distanța de la tocul mănușii 
de-a lungul buzunarului 
și urmărind conturul 
pătrunderilor suprafeței de 
prindere a Mănușii 

Perimetru: max. 114,5 lățime

Distanța în jurul mănușii

max. 18,0, înălțime

Protecția degetului 
mare

max. 20,5, lungime 

Manșetă 

max. 20,5, lățime

Capitonare de 
protecție
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PANTALONII PORTARULUI   REGULA 11.4

GENUNCHIERELE PORTARULUI   REGULA 11.5

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

max. 23,5 

max. 20,5, lățime 
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APĂRĂTOARELE DE PICIOARE ALE PORTARULUI   REGULA 11.2

PATINELE PORTARULUI ȘI JUCĂTORILOR DE CÂMP   REGULA 9.10, 9.11

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

max. 27,0

max. 28,0  max. 28,0 

6,5 grosime 
(maximum) 

PATINELE PORTARULUI PATINELE JUCĂTORILOR DE CÂMP

 max. 
15,5 

 m
ax

. 
14

,0
 

 m
ax. 

18,0 
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CROSA JUCĂTORILOR   REGULA 10.1

Curbura lamei
max. 1,9 

Linia perpendiculară 

Înălțimea lamei 
min. 5,0 - max. 7,6

1,5 

5,
0 

- 7
,6

 

CROSA PORTARULUI   REGULA 10.2

Capătul mânerului cu bandă albă
min. 1,3 grosime 

Curbura lamei
max. 1,9 

Linia perpendiculară 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

Mâner lățit
Lungime max. 71,0 
Lățime max. 9,0 

Lungimea mânerului
max. 163,0

Lu
ngim

ea
 la

m
ei

Lu
ng

im
ea

 la
m

ei

m
ax

. 3
2,0 

m
ax

. 3
9,

0 

9,0 

Mâner Lungime
max. 160,0

Înălțimea lamei 
min. 5,0 - max. 9,0

Lățimea lamei
max. 11,5

Lungimea mânerului lățit
max. 71,0 

11,5 

5,
0 

- 9
,0
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PUCUL   REGULA 13

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

7,62 

2,54 
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TABELUL 1 · REGULA 15 
Dictarea pedepselor - Rezumatul Pedepselor dictate împotriva Antrenorilor și Personalului nejucător al Echipei

DESCRIERE REGULI

Lovirea mantinelei sau a sticlei de protecție cu crosa sau orice alt obiect  39.3(I), 75.3(II)

Obstrucționarea unui adversar sau a pucului în timpul în care jocul este în desfășurare  56.3 

Obstrucționarea unui adversar sau a pucului în timpul în care Portarul este scos de pe gheață  56.7, 56.8

Obstrucționarea unui Oficial de joc  39.3(III)

Părăsirea băncii și intrarea pe gheață înainte de sfârșitul reprizei  70.5 

Limbaj sau gesturi obscene 39.3(II), 39.5(II),(VI),(VIII), 

  39.9, 75.3(III), 75.5(II), (III), (V)

Abuz fizic împotriva unui Oficial  40.7 

Refuzul de a începe jocul (Echipele la vestiare)  73.1, 73.3 

Refuzul de a începe jocul (Echipele pe gheață)  73.1, 73.2 

Aruncarea oricărui obiect pe gheață (comportament nesportiv) 75.1, 75.3 

Aruncare crosei (situație de singur cu poarta goală)  53.8 

Aruncarea crosei (Zona de apărare)  53.7 

TABELUL 2 · REGULA 16 
Rezumat Pedepse minore

DESCRIERE    REGULĂ 

Agresor     46.3, 46.4 

Crosă ruptă     10.3 

Placarea    44.2 

Ascunderea pucului cu mâna   67.2, al. 2 (II) 

Întârzierea jocului    63.2 

DESCRIERE    REGULĂ 

Izbirea de mantinelă    41.2

Atac incorect     42.2 

Închiderea pumnului cu pucul în mână 67.2 

Bararea   59.2 

Lovirea cu cotul     45.2
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TABELUL 2 · REGULA 16 
Rezumat Pedepse minore

DESCRIERE  REGULĂ 

Obstrucție asupra Portarului 69.2 

Ținere 54.2 

Agățarea cu crosa 55.2

Echipamentul neregulamentar  9.6, 12, 65.2 

Instigator/Inițiator  46.3

Lovirea cu genunchiul  50.2

Părăsirea Zona de protecție a portarului (Portar) 27.6

Durități 51.2

Aruncarea pucului spre poarta adversarului 67.3 .3 al. 2 (III)

Piedică 57.2

Comportament nesportiv 75.2

TABELUL 3 · REGULA 17
Rezumat Pedepse minore de bancă

DESCRIERE  REGULĂ 

Acțiuni abuzive împotriva Oficialilor  39.3 

Schimbare neregulamentară deliberată 74.4 

Schimbare neregulamentară 68.2

Părăsirea băncii la începutul jocului și al reprizei 86.2, 86.8 

Pășirea pe gheață în timpul pauzei (Antrenor)  70.5

Prea mulți jucători pe gheață 70.4, 74.1, 74.2, 74.3 

Cerere nefondată de măsurare a crosei 10.5, 10.6 

DESCRIERE  REGULĂ

Joc cu crosa ridicată 60.2 

Ținerea cu crosa  54.2 

Atac neregulamentar în zona capului și a gâtului 48.2

Crosă neregulamentară  10.5, 10.6 

Obstrucție  56.2

Părăsirea prematură a Băncii de pedeapsă  70.4 

Participarea dincolo de Linia de centru (Portar) 27.7 

Lovirea 61.2

Aruncarea echipamentului 53.2

Utilizarea mâinii la „angajament”  67.2, al. 3 (I) 

DESCRIERE  REGULĂ 

Întârzierea jocului  63.3 

Încălcarea regulilor de Angajament  76.4, 76.6, 76.7 

Obstrucție de pe banca jucătorilor/banca de pedeapsă 56.3 

Refuzul de a începe jocul  73.2, 73.3 

Aruncarea de obiecte pe gheață  75.3 

Comportament nesportiv  75.3 
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TABELUL 4 · REGULA 18.3 
Rezumat Penalități minore duble

DESCRIERE  REGULĂ 

Lovirea cu mânerul crosei (încercare, fără contact)  58.2 

Lovire cu capul (încercare, fără contact)  47.2 

Împungere cu crosa (încercare, fără contact)  62.2 

DESCRIERE  REGULĂ 

Întârzierea jocului (Contestația Antrenorului)  38.8 

Joc cu crosa ridicată (accidental, accidentare)  60.3 

TABELUL 5 · REGULA 20 
Rezumat Pedepse majore (fără o posibilă sancțiune de Rea conduită de joc)

TABELUL 6 · REGULA 20 
Rezumat Pedepse majore care atrag la o Pedeapsă automată pentru Rea conduită de joc

Lovirea cu mânerul crosei 58.5 

Bătaie (combatant involuntar)  46.6 

Bătaie  46.1

DESCRIERE  REGULĂ 

DESCRIERE  REGULĂ 

Placarea 44.5 

Lovirea cu genunchiul  50.5

Împungerea cu crosa 62.5

DESCRIERE  REGULĂ 

DESCRIERE  REGULĂ 

Atac din spate 43.5 

Bararea 59.5 

Lovire cu capul 47.5

Lovirea 61.5
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TABELUL 7 · REGULA 20 
Rezumat Pedepse majore care atrag o Pedeapsă automată pentru Rea conduită de joc la Aprecierea Arbitrului 
central

DESCRIERE  REGULĂ 

Izbirea de mantinelă  41.5 

Lovirea cu cotul  45.5

DESCRIERE  REGULĂ 

Atac incorect  42.5 

TABELUL 8 – REGULA 21 
Pedepse de meci - Reguli în care se face referire la Pedeapsă de meci

TABELUL 9 – REGULA 22 
Rezumat Pedepse pentru rea conduită

Izbirea de mantinelă  41.4 

Placarea  44.4

Atac incorect  42.4 

Lovirea cu cotul  45.4 

Lovire cu capul 47.4 

Lovirea Mantinelei cu crosa în semn de protest față de decizia unui Oficial  39.2 (V), 39.4 (IV),-(VII) 

Atac neregulamentar în zona capului  48.5 

Lovirea 61.4

DESCRIERE  REGULĂ 

Lovirea cu genunchiul  50.4

Împungerea cu crosa 62.4

DESCRIERE  REGULĂ 

Lovirea cu mânerul crosei 58.4 

Atac din spate 43.4 

Bararea 59.4

Portarul care folosește mănușa de blocare 

pentru a lovi cu pumnul un adversar (Durități) 51.3 

Joc cu crosa ridicată 60.4

Lovirea cu piciorul a unui adversar  49.3 

Bătaie (Luptător periculos –  

„Lovitură prin surprindere”)  46.5 

Piedica din spate  52.2 

Aruncarea echipamentului 53.6

DESCRIERE   REGULI 
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TABELUL 9 · REGULA 22 
Rezumat Pedepse pentru rea conduită 

DESCRIERE   REGULI 

Lovirea mantinelei sau a sticlei de protecție cu crosa sau orice alt obiect 39.2 (V), 39.4 (IV)&(VII) 

Ruperea deliberată a crosei sau refuzul de a preda crosa pentru măsurare  10.5, 10.6   

Aruncarea deliberată a oricărei părți a echipamentului (inclusiv crosa) în afara suprafeței de joc  39.4 (VI), 75.4 (II) 

Intrarea sau rămânerea în Spațiul Oficialilor de pe gheață  39.4 (V) 

Incitarea unui adversar pentru a determina o pedeapsă împotriva acestuia  75.4 (III) 

Obstrucționarea sau distragerea atenției adversarului care execută o Lovitura de pedeapsă (a doua abatere)  24.4 

Lovirea sau șutarea pucului de lângă un Oficial  39.4 (II) 

Părăsirea băncii pentru a protesta  6.1 

Refuzul schimbării echipamentului de protecție neregulamentar (după avertisment)  9.5 

Utilizarea unui limbaj profan sau abuziv  75.4 (I) 

Abuz verbal la adresa unui Oficial  39.4 (I)

TABELUL 10 · REGULA 23 
Rezumat Pedepse pentru rea conduită de joc 

Lovirea cu mânerul crosei  58.5  

Atac incorect   42.5 

DESCRIERE   REGULI 

Placarea  44.5  

Continuă sau încearcă să continue o bătaie  46.1   

Bararea  59.5  

Lovirea cu cotul   45.5 

Bătaie în afara suprafeței de joc   46.11 
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TABELUL 10 · REGULA 23 
Rezumat Pedepse de rea conduită de joc 

DESCRIERE   REGULI 

Primul sau al doilea jucător care părăsește banca jucătorilor în timpul sau pentru a începe o altercație  70.3 

Primul care intervine într-o altercație (al treilea jucător implicat)  46.7 

Lovire cu capul  47.5. 

Agățarea cu crosa  55.4  

Obstrucție  56.6 

Lovirea cu genunchiul   50.5  

Părăsirea băncii de pedeapsă în timpul unei altercații  39.5 (VII), 70.4, 70.6 

Limbaj sau gesturi obscene  39.5 (II) 

Continuă să conteste decizia Oficialului  39.5 (I)   

Abuz fizic împotriva unui Oficial    39.5 (V), 40.1 

Scoaterea tricoului înainte de o altercație  46.13 

Lovirea  61.5 

Împungerea cu crosa  62.5  

A doua Pedeapsă majoră într-un joc  20.4, 27.2 

Aruncarea crosei sau a echipamentului în afara suprafeței de joc  39.5 (V), 53.2 (IV), 53.5
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TABELUL 11 · REGULA 25 
Rezumat „Lovituri de pedeapsă”

DESCRIERE    REGULI

Schimbare neregulamentară deliberată  68.3, 74.4 

Jucătorul scoate în mod intenționat poarta din găuri atunci când pedeapsa nu poate fi executată 

integral în timpul regulamentar 63.6

Jucător care este faultat din spate    24.8, 54.3, 55.5, 

57.6, 61.6 

TABELUL 12 · REGULA 26 
Goluri acordate Rezumat Goluri acordate (când Portarul a fost scos pentru un atacant suplimentar)

DESCRIERE    REGULI

Întârzierea jocului (poartă dislocată))   63.7 

Jucătorul aruncă sau șutează crosa sau un obiect spre pucul aflat în Zona sa de apărare  53.7 

Căderea pe puc în Zona de protecție a portarului   63.6, 67.4, 69.7

Ridicarea pucului cu mâna în Zona de protecție a portarului  63.6, 67.2 (II), 67.4

Jucător în situație de „singur cu Portarul” care este obstrucționat de un jucător care a intrat neregulamentar în joc  70.7

Jucător în situație de „singur cu Portarul” care este obstrucționat cu un obiect aruncat sau șutat 

de Echipa aflată în apărare 53.7, 56 .7

Schimbare neregulamentară     68.4, 70.8

Obstrucție   56.8 

Aruncarea crosei sau a altui obiect  53.8 

Infracțiune din spate - inclusiv agățare cu crosa, ținere, lovire, piedică etc.)  54.4, 55.6, 57.7, 61.7 
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TABELUL 12.1 · REGULA 26 
Goluri acordate Rezumat Goluri acordate (când Portarul se află pe gheață)

DESCRIERE    REGULI 

Scoaterea măștii la o Lovitură de pedeapsă   9.6 

Dislocarea Stâlpilor porții într-o situație de singur cu Portarul  63.7

TABELUL 13 · REGULA 28 
Pedepse dictate împotriva Portarului Rezumat Pedepse aplicate Portarului

„Înghețarea” deliberată a pucului în interiorul sau în afara Zonei de protecție a portarului 63.2 (I), (VI) & (VII), 

67.3 (I) & (II) 

Crosă neregulamentară     10.4 

Echipamentul neregulamentar     9, 12.1 

Participarea la joc dincolo de Linia de centru   27.7 

DESCRIERE    REGULI  

Părăsirea Zonei de protecție a portarului în timpul unei altercații  27.6

Jucarea pucului în zona restricționată  1, 27.8, 63.2 (VIII)   

Deplasarea la Banca Jucătorilor pentru înlocuirea crosei   10.4 

Șutarea sau lovirea în mod deliberat a pucului afară din joc  63.2 (II) 

Scăparea deliberată a pucului în apărătoare sau pe plasa porții  67.3 (IV) 

Adunarea de zăpadă sau alte obstacole   67.3 (V) 

Aruncarea pucului spre poarta adversarului   67.3 (III)

Folosirea mănușii de blocare pentru a lovi cu pumnul unui adversar (Durități)  51.3 



CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – ANEXA IV 205

PREZENTARE GENERALĂ A TABELELOR

A
N

EX
A

      IV
      PREZEN

TA
RE G

EN
ER

A
LĂ

 A
 TA

B
ELELO

R

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI

A Un Jucător cu o Pedeapsă minoră dublă 

A 1  3:00  A15 – 2+2   Nu revine niciun Jucător  

 4:30   GOL   

A 2  3:00  A15 – 2+2   A15 revine    

  5:30   GOL    

  

B Un Jucător cu o Pedeapsă minoră și o Pedeapsă majoră 

B 1  3:00  A15 – 5+2         

  4:30   GOL    

B 2  3:00  A15 – 5+2   A15 revine      

  8:30   GOL   

C Doi Jucători din aceeași Echipă - combinație de pedepse minore și majore - semnalizate (S*)

C 1  3:00  A15 – 2   A15 revine       

 4:00  A23 – 2    

  4:00   GOL  

C 2  3:00  A15 – 2   A15 revine  ,       

 4:00  A23 – 5   Gol 

  4:30        

C 3  3:00  A15 – 5   A23 revine  ,       

 4:00  A23 – 2    

  4:30   GOL

Prima pedeapsă se încheie, 
a doua începe la 4:30. 

Prima pedeapsă a expirat, a 
doua se încheie la marcarea 
unui gol. 

Prima pedeapsă a expirat, a 
doua se încheie la marcarea 
unui gol. 

Pedeapsa majoră trebuie 
executată prima. 

Nicio penalizare nu 
se încheie
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C Doi Jucători din aceeași Echipă - combinație de pedepse minore și majore - semnalizate (S*) 

C 4  3:00  A15 – 2+2      

4:00  A23 – 2    

  4:30   GOL  Nu revine niciun Jucător  

  5:30   GOL  A23 revine  

C 5  3:00  A15 – 2   A15 revine   

(S*)  A23 – 2+2     

  4:30   GOL  * S = semnalizat     

C 6  3:00  A15 – 5+2   A23 revine    

4:00  A23 – 2      

  4:30   GOL   

C 7  3:00  A15 – 5+2   A23 revine  Cel mai puțin timp de executat. 

7:30  A23 – 2    

  8:30   GOL       
           

C 8  3:00  A15 – 5+2     

6:00  A23 – 2     

  8:00   GOL         
   

C 9  3:00  A15 – 5+2   Alegerea Căpitanilor   

8:00  A23 – 2      

  9:00   GOL     
     

Pedeapsă minoră dublă 
semnalizată împotriva A23 este 
aplicată la 4:30. 

Se încheie prima pedeapsă 
împotriva lui A15. A23 revine 
pentru că are cel mai puțin timp 
de executat dintre Pedepsele 
minore ale Echipei. 

A15 trebuie să execute mai întâi 
Pedeapsa majoră. A23 revine 
pentru că execută o Pedeapsă 
minoră. 

Pedeapsa majoră dictată 
împotriva lui A15 a expirat. 
Pedeapsa sa minoră se încheie 
la marcarea golului. Pedeapsa 
minoră dictată împotriva lui 
A23 a expirat. 

Pedeapsa majoră dictată 
împotriva lui A15 a expirat. 
Ambele pedepse minore se 
încheie în același timp

Atât A15 cât și A23 
revin

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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D Trei jucători ai aceleiași Echipe - pedeapsă întârziată (D*) sau semnalizată (S*) (fără oprirea jocului) 

D 1  3:00  A15 – 2      

3:30  A23 – 2    

4:00  A6 – 2(D*)     

  4:30   GOL  A15 revine       

  5:00   GOL  A23 revine   

  5:30   GOL  A6 revine   

D 2  3:00  A15 – 2      

3:30  A23 – 2     

(S*)  A6 – 2     

  4:30   GOL  A15 revine și 
începe pedeapsa 
dictată împotriva 
lui A6. 

  5:00   GOL  A23 revine și A6 
rămâne pe Banca 
de pedeapsă.

D 3  3:00  A15 – 5          

3:30  A23 – 2      

(S*)  A6 – 2    

  4:30   GOL 

D 4  3:00  A15 – 5          

7:30  A23 – 2      

(S*)  A6 – 2     

  8:00   GOL          

A23 revine și începe 
pedeapsa dictată 
împotriva lui A6.

A15 și A23 revin și 
începe pedeapsa 
dictată împotriva 
lui A6.

Pedeapsa majoră dictată 
împotriva lui A15 s-a încheiat. 
Pedeapsa minoră dictată 
împotriva lui A23 se încheie la 
marcarea golului.

Pedeapsa întârziată dictată 
împotriva lui A6 începe la 4:30.

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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E Un jucător din fiecare Echipă - combinație de pedepse minore și majore 

E 1  3:00  A15 - 2     

 3:30   B12 – 2   

  4:30   GOL     

Niciun Jucător nu revine  Echipele sunt egale numeric. 

  5:00   GOL  A15 revine  Pedepsele lor minore s-au încheiat.

E 2  3:00  A15 – 5+2   Niciun Jucător nu revine Echipele sunt egale numeric.

3:30   B12 – 2   

  4:30   GOL 

E 3  3:00  A15 – 5+2   Niciun Jucător nu revine   
 

7:30   B12 – 2   

  8:00   GOL         

E 4  3:00  A15 – 2+2          

3:30   B12 – 2   

  4:30   GOL  Niciun Jucător nu revine  Echipele sunt la egale numeric 

Niciun Jucător nu revine 

  5:00   GOL   Prima Pedeapsă minoră dictată 
împotriva lui A15 s-a încheiat, dar 
Echipele rămân egale numeric.  
    

A15 revine 

  5:30   GOL   Prima pedeapsă minoră aplicată 
la A15 și cea împotriva lui B12 s-au 
încheiat. A doua Pedeapsă minoră 
dictată împotriva lui A15 se încheie 
la marcarea golului.

Pedeapsa majoră dictată 
împotriva lui A15 s-a încheiat, 
dar Echipele rămân egale 
numeric. 

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI



F 2  3:00  A15 – 2   A15 revine  Pedeapsa lor minoră s-a încheiat.

3:30   B12 – 2    

4:00  A23 – 2     

  5:00   GOL 

F 3  3:00  A15 – 2   A15 revine       

  3:30  A23 – 2    

4:00   B12 – 2    

  4:30   GOL    

F 4  3:00   B12 – 2  A15 revine     

 3:30  A15 – 2     

4:00  A23 – 5      

  4:30   GOL  
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E Un jucător din fiecare Echipă - combinație de pedepse minore și majore

E 5  3:00  A15 – 5+2   A15 revine   

6:00   B12 – 2    

  8:00   GOL   Pedeapsa minoră dictată 
împotriva lui A15 se încheie la 
marcarea golului. 

E 6  3:00  A15 – 2   «Regula de comutare»   

3:30   B12 – 2     

(S+)  A23 – 2     

  4:10   GOL         

F Număr inegal de jucători - combinație de pedepse minore și majore: 

F 1  3:00  A15 – 2   A15 revine   

3:30   B12 – 2    

4:00  A23 – 2       

  4:30   GOL   

Pedeapsa majoră dictată împotriva 
lui A15 și Pedeapsa minoră 
împotriva lui B12 au expirat.

A15 revine, A23 
rămâne pe tabelă.

Golul anulează pedeapsa 
semnalizată împotriva lui A23 
(Motiv: Echipa A nu era în 
inferioritate numerică). 

A avut cea mai scurtă perioadă 
de timp de executat pentru 
Pedeapsa minoră.

Echipele sunt egale numeric la 
momentul golului.

Cea mai scurtă perioadă de timp 
pentru a-și executa Pedeapsa 
minoră.

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI



F 7  3:00  A15 – 2   A15 revine   

3:30   B12 – 5    

4:00  A23 – 5     

  4:30   GOL

F 8  3:00  A15 – 5   A23 revine     

 3:30  A23 – 2     

4:00   B12 – 2    

  4:30   GOL    

F 9  3:00  A15 – 5   A23 revine  

 3:30   B12 – 2    

4:00  A23 – 2      

  4:30   GOL  

F 10  3:00  A15 – 2   A15 revine    

 3:30  A23 – 5       

4:00   B12 – 2    

  4:30   GOL  
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F Număr inegal de jucători - combinație de pedepse minore și majore: 

F 5  3:00   B12 – 2         

3:30  A15 – 2      

4:00  A23 – 2    

  4:30   GOL  A15 revine  Cea mai scurtă perioadă de timp 
pentru a-și executa Pedeapsa 
minoră. 

  5:00   GOL  A23 revine  

F 6  3:00  A15 – 5   A23 revine     

3:30   B12 – 5    

4:00  A23 – 2     

  4:30   GOL         

Cea mai scurtă perioadă de timp 
(și Echipa A este în inferioritate 
numerică din cauza unei Pedepse 
minore). 

Cea mai scurtă perioadă de timp 
(și Echipa A este în inferioritate 
numerică din cauza unei Pedepse 
minore).

Inferioritate numerică din cauza 
unei Pedepse minore.

Inferioritate numerică din cauza 
unei Pedepse minore.

Inferioritate numerică din cauza 
unei Pedepse minore.

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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F Număr inegal de jucători - combinație de pedepse minore și majore: 

F 11  3:00   B12 – 5  A15 revine  Cea mai scurtă perioadă de timp.

3:30  A15 – 2      

4:00  A23 – 2    

  4:30   GOL   

F 12  3:00  A15 – 2+2   Niciun Jucător nu revine 

3:30   B12 – 2   

4:00  A23 – 2      

  4:30    Gol       

F 13  3:00  A15 – 2          

3:15  A23 – 2      

3:30  B12 – 2 

3:45  A6 – 2(D*) 

  4:00   GOL  A15 revine  

  4:30   GOL  A23 revine  

F 14  3:00  A15 – 2  B12 – 2  A23 revine       

3:15  A23 – 2     

3:30  A6 – 2  B3 – 2    

  5:10   GOL       

F 15  3:00  A15 – 2   A15 revine    

3:30   B12 – 2   

4:00  A23 – 2      

(S*)  A6 – 2 

  4:30    GOL 

Pedepsele dictate împotriva lui A6 
și B3 nu sunt pe tabelă. 

Prima Pedeapsă minoră dictată 
împotriva lui A15 se încheie.

Pedeapsa dictată împotriva lui 
A6 începe la 4:00. Cea mai scurtă 
perioadă de timp. 

Pedeapsa minoră dictată împotriva 
lui A6 începe la 4:30. 

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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G Pedepse concomitente - egalitate numerică de Jucători din fiecare Echipă: 

G 1  3:00  A15 – 5+2  B12 – 2+2  Niciun Jucător nu revine Echipele sunt egale numeric. 

 4:30   GOL      

G 2  3:00  A15 – 2+5  B12 – 5  Înlocuitorul pentru  Pedepse majore concomitente

  4:30   GOL  A15 revine      

G 3  3:00  A15 – 2   A15 revine  

3:30  A23 - 2  B12 – 2      

  4:30   GOL 

G 4  3:00  A15 – 2  B12 – 2  A23 revine       

3:30  A23 - 2    

4:30     GOL        

G 5  3:00  A15 – 2  B12 – 2  Nu revine niciun Jucător      

3:30  A23 - 5      

  4:30   GOL       

G 6  3:00  A15 – 2  B12 – 5  A15 revine       

3:30  A23 - 5      

  4:30   GOL    

G 7  3:00  A15 – 2   A15 revine      

3:30  A23 - 2       

  4:30   GOL   

G 8  3:00  A15 – 2   A15 revine      

3:30  A23 - 5  B12 – 5    

  4:30   GOL   

Pedepsele concomitente nu sunt 
pe tabelă.

Echipa A este în inferioritate 
numerică, cu toate acestea, are o 
pedeapsă majoră. 

Echipa A este în inferioritate 
numerică față de adversar. 
Pedeapsa minoră dictată 
împotriva lui A15 expiră la 
marcarea golului.

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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G Pedepse concomitente - egalitate numerică de Jucători din fiecare Echipă:

G 9  3:00  A15 – 5   Nu revine niciun Jucător  A15 efectuează o pedeapsă majoră. 

   3:30  A23 - 2  B12 – 5        

  4:30   GOL       

G 10  3:00  A15 – 5  B12 – 5  A23 revine  

3:30  A23 - 2         

  4:30   GOL         

G 11  3:00  A15 – 2+2  B12 – 5  Nu revine niciun Jucător      
   

3:30  A23 - 2       

  4:30   GOL 

G 12  3:00  A15 – 2  B12 – 2       

3:30  A23 – 5  

 (S*)  A26 - 2   

4:30    GOL       

G 13  3:00  A15 – 2        

3:30  A23 – 2  B12 – 2   

4:00  A26 - 2     

  4:30   GOL  A15 revine   

  4:45   GOL  A26 revine    

G 14  3:00  A15 – 2   A15 revine    

3:30  A23 – 2  B12 – 2    

(S*)  A26 - 2     

  4:30   GOL    

G 15  3:00  A15 – 2+2  B12 – 2       

3:30  A23 - 2  GOL     

 

Pedepsele dictate împotriva lui 
A23 și B12 nu sunt pe tabelă. 

Inferioritate numerică din cauza 
unei pedepse minore. 

Prima Pedeapsă minoră dictată 
împotriva lui A15 este eliminată. 

Pedepsele dictate împotriva lui 
A23 și B12 nu sunt pe tabelă. 

Pedeapsa împotriva lui A 
26 nu este executată (cu 
excepția cazului în care 
este o pedeapsă majoră 
sau de meci)

Pedeapsa minoră dictată 
împotriva lui A26 începe la 4:30. 
Pedepsele dictate împotriva lui 
A23 și B12 nu sunt pe tabelă. 

A15 începe la 3:30 din cauza 
marcării golului de către Echipa B, 
dar nu afectează efectivul de pe 
gheață.

Pedeapsa minoră 
dictată împotriva lui 
A15 este eliminată

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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A23 – 2      

  4:30   Gol   

H Pedepse concomitente - număr inegal de Jucători din fiecare Echipă: 

H 1  3:00  A15 – 2  B12 – 2  Alegerea căpitanilor       

H 2  3:00  A15 – 2  B12 – 2  Nu revine niciun Jucător       

A23 – 5      

  4:30   Gol    

              

H 3  3:00  A15 – 2  B12 – 5  Alegerea căpitanilor     

A23 – 2      

  3:30   Gol 

H 4  3:00  A15 – 2  B12 – 5  A15 revine   

A23 – 5      

  4:30   Gol 

H 5  3:00  A15 – 5  B12 – 2  Nu revine niciun Jucător.   

A23 – 2      

  4:30   Gol     
   

H 6  3:00  A15 – 2+2  B12 – 2  

A23 – 2    

  4:30   Gol  

 

 

  

Această alegere trebuie 
făcută în momentul aplicării 
pedepselor. 

Pedeapsa majoră aduce Echipa 
în inferioritate numerică. 
Pedepsele dictate împotriva lui 
A15 și B12 nu se aplică pe ceas.

Pedepsele minore se încheie în 
același timp.

Pedepsele majore sunt 
concomitente și nu se aplică 
pe ceas.

Pedepse minore concomitente. 
Echipa A este în inferioritate 
numerică din cauza Pedepsei 
majore. Pedepsele dictate 
împotriva lui A23 și B12 nu se 
aplică pe ceas.

În funcție de alegerea făcută de 
Echipa A, A23 poate reveni sau 
prima Pedeapsă minoră dictată 
împotriva lui A15 se va încheia 
odată cu marcarea golului sau 
Jucătorul înlocuitor care execută 
pedeapsa minoră suplimentară 
dictată împotriva lui A15 va 
reveni.

Alegerea căpitanului. 
Pedeapsa minoră 
împotriva lui B12 
poate anula oricare 
dintre Pedepsele 
minore aplicate 
celor doi Jucători din 
Echipa A.

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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H Pedepse concomitente - număr inegal de Jucători din fiecare Echipă:

H 7  3:00  A15 – 2  B12 – 2   

A23 – 2+2    

  4:30   Gol     
   

H 8  3:00  A15 – 2  B12 – 2          

A23 – 2    

A6 – 2          

  4:00   Gol  Alegerea căpitanului.  

  

  4:30   Gol    

          

H 9  3:00  A15 – 5  B12 – 2  Alegerea căpitanului.     

A23 – 2      

A6 – 2      

  4:30   Gol    

H 10  4:00  A15 – 2  B12 – 2  Nu revine niciun Jucător..    

4:30  A23 – 2+2      

  5:00   Gol   

 OBSERVAȚIE: Pedepsele concomitente trebuie întotdeauna executate în întregime.

În funcție de alegerea făcută de 
Echipa A, A15 poate reveni sau 
prima Pedeapsă minoră dictată 
împotriva lui A23 se va încheia 
odată cu marcarea golului sau 
Jucătorul înlocuitor care execută 
pedeapsa minoră suplimentară 
dictată împotriva lui A23 va 
reveni.

Pedepsele dictate împotriva 
lui B12 și una dintre Pedepsele 
minore dictate împotriva Echipei 
A (în funcție de alegere) nu 
aplică pe cronometru. 

În funcție de alegerea făcută de 
Echipa A la momentul la care au 
fost aplicate pedepsele. 

Regula privind pedepsele 
concomitente se aplică pentru 
B12 și fie A23 fie A6 (iar aceste 
pedepse nu vor fi aplicate pe 
cronometru).

Prima pedeapsă dictată împotriva 
lui A23 se încheie, iar a doua 
pedeapsă dictată împotriva lui 
A23 începe.

Alegerea căpitanului. 
Pedeapsa minoră 
împotriva lui B12 
poate anula oricare 
dintre Pedepsele 
minore aplicate 
celor doi Jucători din 
Echipa A.

Jucătorul rămas 
revine

TABELUL 14 · REGULA 16 

Pedepse minore Goluri marcate împotriva Echipei aflate în inferioritate numerică 

Criterii pentru expirarea Pedepsei minore: 
A. Echipa împotriva căreia s-a marcat se află în „inferioritate numerică”?

B. Execută o Pedeapsă minoră pe cronometru?

C. Dacă răspunsurile la a) și b) sunt „da”, anulați Pedeapsa minoră cu cel mai puțin timp 
rămas de executat în conformitate cu cronometrul, cu excepția situației în care există 
pedepse simultane.

EXEMPLE MINUT  ECHIPA A  ECHIPA B  RĂSPUNS  MENȚIUNI
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TABELUL 15 · REGULA 19 (1 DIN 3) 

Pedepse concomitente (toate pedepsele aplicate la aceeași oprire a jocului)

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

A 3 

A 5 

A 3 

A 5 

A 3 

A 3 

A 5 

A 3 

A 5 

A 3 

A 5 

A 9 

A 24 

A 24 

A 3 

A 3 

A 4 

2

2+2 

2+2

5

2+5 

2+5 

2 

2+2

5

2+2 

2 

2+2

5

5 

5 

5 

5 

B 10 

B 12 

B 10 

B 12 

B 10 

B 12 

B 10 

B 12 

B 10 

B 10 

B 2 

B 18 

B 5 

B 5 

B 7 

B 5 

B 7 

PEDEPSE 

2+2 

2+2 

2 

2+2 

5

2 

5

2 

5 

2+2 

2 

2+2 

2 

2 

5 

5 

5

5 

EFECTIV PE GHEAȚĂ 

Echipa B va juca în inferioritate numerică cu un Jucător 
timp de două minute. Echipa B trebuie să așeze un 
Jucător suplimentar pentru a executa Pedeapsa minoră 
suplimentară dictată împotriva lui B10. 

Echipele joacă în efective complete. 

Echipele joacă în efective complete.

Echipele joacă în efective complete 

Echipa A va juca în inferioritate numerică cu un Jucător 
timp de două minute. Alegerea Căpitanului Echipei A 
pentru a stabili care pedeapsă se va afișa pe tabelă. Dacă 
se optează pentru A3, atunci un Jucător suplimentar al 
Echipei A trebuie așezat pe Banca de pedeapsă pentru a 
executa Pedeapsa minoră dictată împotriva lui A3. 

Echipa A în inferioritate numerică timp de cinci minute cu 
un Jucător. 

Alegerea Căpitanului Echipei A de a juca în inferioritate 
numerică cu un Jucător timp de patru minute sau cu doi 
Jucători timp de două minute. Dacă se optează pentru 
ultima variantă, un Jucător suplimentar al Echipei A 
trebuie așezat pe Banca de pedeapsă pentru a executa 
Pedeapsa minoră dictată împotriva lui A3. 

Echipa B va fi cu un Jucător în inferioritate numerică timp 
de două minute. Alegerea Căpitanului Echipei B cu privire 
la Jucătorul al cărui timp de pedeapsă va merge pe tabelă. 
Dacă optează pentru B2, atunci Echipa B trebuie să așeze 
un Jucător suplimentar pe Banca de pedeapsă pentru a 
executa Pedeapsa minoră dictată împotriva lui B2.

Echipele joacă în efective complete.

Echipa B în inferioritate numerică timp de cinci minute 
(alegerea Căpitanului). 

Echipele joacă în efective complete. 

EXEMPLU

1 

ECHIPA B

A 3 

PEDEPSE

2 

ECHIPA B

B 10 



CUPRINS

REGULAMENTUL OFICIAL AL IIHF 2021/22 – ANEXA IV 217

PREZENTARE GENERALĂ A TABELELOR

A
N

EX
A

      IV
      PREZEN

TA
RE G

EN
ER

A
LĂ

 A
 TA

B
ELELO

R

TABELUL 15 · REGULA 19 (2 DIN 3) 

Pedepse concomitente (toate pedepsele aplicate la aceeași oprire a jocului)

PEDEPSE EFECTIV PE GHEAȚĂ 

Echipa A în inferioritate numerică timp de cinci minute 
Echipa A trebuie să așeze un jucător suplimentar pe 
Banca de pedeapsă pentru a executa Pedeapsa majoră 
suplimentară.

EXEMPLU

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19

20

21 

22 

23 

24 

ECHIPA B

A 3

A 3 

A 3 

A 4 

A 3 

A 4 

A 3 

A 3 

A 3 

A 3 

A 3 

A 3 

A 3 

A 4 

A 3 

A 3 

A 4 

PEDEPSE

5+5

5+5 

5+5 

5 

5+5 

5 

2+5 

2+5 

2+5 

2 

2+2

5

5

2

2+5 

2+5

5

ECHIPA B

B 5 5

B 5 

B 7 

B 7 

B 5 

B 7 

B 7 

B 7 

B 5 

B 7 

B 5 

B 5 

B 5 

B 7 

B 5 

B 7 

B 5 

B 5 

B 7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2+5 
5 

5 

5 

5 

2

2 

2+2 

2 

2+2+5 

5

5 

Echipele joacă în efective complete. 

Echipa A are posibilitatea de a anula una dintre cele 
două Pedepse majore aplicată A3 sau de a o anula pur 
și simplu cea aplicată A4. Dacă optează pentru A3, vor 
avea nevoie de un Jucător suplimentar pe Banca de 
pedeapsă. 

Echipa A va fi în inferioritate numerică timp de cinci 
minute 
Echipa alege să anuleze pedepsele majore dictate. 

Echipa A trebuie să așeze un alt Jucător pe Banca de 
pedeapsă pentru a executa imediat Pedeapsa minoră 
dictată împotriva lui A3.

Echipele joacă în efective complete. 

Echipa A în inferioritate numerică timp de două minute. 
Echipa B în inferioritate numerică timp de cinci minute 
(alegerea Căpitanului). Echipa A trebuie să așeze 
alt Jucător pe Banca de pedeapsă pentru a executa 
Pedeapsa minoră. 

Echipele joacă „în inferioritate numerică” 4 contra 4. 

Echipele joacă „în inferioritate numerică” 4 contra 4 

Echipa A joacă cu 4, 

Echipa B joacă cu 3 

Ambele echipe joacă 4 contra 4 (A4 și B7 nu sunt pe 
tabelă). 

Echipa B va juca „în inferioritate numerică” timp de două 
(2) minute. 
Echipa B are nevoie de un Jucător suplimentar pe Banca 
de pedeapsă pentru a executa Pedeapsa minoră. 

Echipa A va juca în inferioritate numerică timp de două 
minute. Echipa A are nevoie de un Jucător suplimentar pe 
Banca de pedeapsă pentru a executa Pedeapsa minoră. 
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TABELUL 15 · REGULA 19 (3 DIN 3) 

Pedepse concomitente (toate pedepsele aplicate la aceeași oprire a jocului)

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

ECHIPA B 

A 3 

A 4 

A 3 

A 3 

A 4 

A 3 

A 5 

A 6 

A 7 

A 3 

A 3 

A 3 

A 4 

PEDEPSE 

2+5

5

2+5+5 

2+5

5

2+5+5 

2

5+5 

5 

2+5 

2+10 

2

10

ECHIPA B 

B 5 

B7 

B 5 

B 7 

B 5 

B 5 

B 7 

B 12 

B 13 

B 14 

B 5 

B 5 

B 5 

B 7 

PEDEPSE 

2+2+5

5+5

2+5

5

5 

2+5

5

5+5 

2

5 

2 

2+10 

5

10

EFECTIV PE GHEAȚĂ 

Echipa B va fi în inferioritate numerică fie cu un Jucător 
timp de șapte minute, fie cu doi Jucători, unul timp de 
două minute și unul timp de cinci minute (alegerea 
Căpitanului). 

Echipele joacă în efective complete. 

Echipa A va fi în inferioritate numerică fie cu un Jucător 
timp de șapte minute, fie cu doi Jucători, unul timp de 
două minute și unul timp de cinci minute (alegerea 
Căpitanului). 

Echipele joacă în efective complete 

Echipele joacă în efective complete. 

Echipele joacă 4 contra 4. 

Echipele joacă 4 contra 4. 

Echipele joacă 4 contra 4. 

EXEMPLU

25
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TABELUL 16 · REGULA 69 

Situații de Obstrucție asupra Portarului

DESCRIERE    REZULTAT 

Situația 1 - Portarul este în interiorul Zonei de protecție a portarului 

Situația 1A 

Un Jucător care se află în atac stă în Zona de protecție a portarului 
atunci când pucul intră în această suprafață și apoi trece Linia Porții. 
În niciun caz, acesta nu afectează capacitatea Portarului de a-și 
apăra poarta.

Golul este validat. 

Situația 1B 

Un Jucător aflat în atac intră în contact cu Portarul, însă nu se înscrie 
niciun gol în faza respectivă. 

Jocul continuă, fără fluierarea vreunei infracțiuni. 

Situația 1C 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact accidental relevant cu 
Portarul la momentul la care se marchează golul. 

Situația 1D 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact, altul decât un contact 
accidental cu Portarul, însă nu se marchează niciun gol. 

Situația 1E 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact, altul decât un contact 
accidental cu Portarul, la momentul la care se marchează golul. 

Golul este anulat. La aprecierea sa, Arbitrul central poate fluiera 
pedeapsa care se impune pentru Jucătorul aflat în atac. Anunțul 
trebuie formulat după cum urmează: „Golul nu a fost validat din 
cauza obstrucției împotriva Portarului”. 

La aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care 
se impune pentru Jucătorul aflat în atac.

Golul este anulat. 

La aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune pentru Jucătorul aflat în atac. Obstrucție la Portar. 

Situația 2 - Portarul este în afara Zonei de protecție a portarului 

Situația 2 A 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact accidental cu Portarul, 
însă nu se marchează niciun gol. 

Situația 2 B 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact accidental cu Portarul la 
momentul la care se marchează golul.

Situația 2 C 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact, altul decât un contact 
accidental cu Portarul, însă nu se marchează niciun gol.

Situația 2 D 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact, altul decât un contact 
accidental cu Portarul, însă nu se marchează niciun gol.

Jocul continuă, fără fluierarea vreunei infracțiuni. 

Golul este validat.

În aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune pentru Jucătorul aflat în atac.

Golul este anulat.

În aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune pentru Jucătorul aflat în atac.
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DESCRIERE    REZULTAT 

Situația 3 - Un Jucător forțează un alt Jucător să intre în Portar, care se află în interiorul sau în afara 
Zonei de protecție a portarului. 
Situația 3 A 

Jucătorul aflat în atac, după ce a depus eforturi rezonabile pentru 
a evita contactul, intră într-un contact accidental cu Portarul la 
momentul la care se marchează golul. 

Golul este validat. 

Situația 3 B 

Contactul dintre Jucătorul aflat în atac și Portar este altfel decât 
accidental, iar Jucătorul aflat în atac, în opinia Arbitrului central, nu 
a depuse eforturi rezonabile pentru a evita acest contact. Cu toate 
acestea, nu se înscrie niciun gol în faza respectivă.

Situația 3 C 

Contactul dintre Jucătorul aflat în atac și Portar este altfel decât 
accidental, iar Jucătorul aflat în atac, în opinia Arbitrului central, 
nu a depuse eforturi rezonabile pentru a evita acest contact la 
momentul marcării golului. 

Situația 3 D 

Un Jucător aflat în atac, prin acțiunile sale, împinge, îmbrâncește 
sau faultează un Jucător aflat în apărare în Portar la momentul la 
care se marchează golul. 

La aprecierea sa, Arbitrului central trebuie să evalueze pedeapsa 
care se impune pentru Jucătorul aflat în atac. 

Golul este anulat. 

În aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune pentru Jucătorul aflat în atac. 

Golul este anulat. 

În aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune pentru Jucătorul aflat în atac.

Situația 4 - Lupta pentru pucul necontrolat cu Portarul în interiorul sau în afara Zonei de protecție a portarului. 

Situația 4 A 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact accidental cu Portarul în 
timp ce ambii încearcă să joace un puc necontrolat la momentul la 
care se marchează golul. 

Situația 4 B 

Un Jucător aflat în atac intră într-un contact, altul decât un contact 
accidental, cu Portarul în timp ce ambii încearcă să joace un puc 
necontrolat la momentul la care se marchează golul. 

Golul este validat. 

Golul este anulat. 

În aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa 
care se impune pentru Jucătorul aflat în atac. 

TABELUL 16 · REGULA 69 

Situații de Obstrucție asupra Portarului
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Situația 5 - Situații de examinare 

Situația 5 A 

Un Jucător aflat în atac patinează în față Portarului în partea de sus 
a Zonei de protecție a portarului, la momentul la care se marchează 
golul. Jucătorul aflat în atac rămâne în mișcare și nu menține o 
poziție semnificativă în suprafața de protecție a Portarului. 

Golul este validat. 

Situația 5 B

Un Jucător aflat în atac patinează în fața Portarului, intrat bine în 
suprafața de protecție a portarului, la momentul la care se marchează 
golul. Jucătorul aflat în atac rămâne în mișcare și, la aprecierea 
Arbitrului central, menține o poziție de joc semnificativă în zona de 
protecție a portarului împiedicând Portarul să apere poarta. 

Situația 5 C 

Un Jucător aflat în atac patinează în față Portarului, în afara zonei 
de protecție a portarului, la momentul la care se marchează golul. 
Jucătorul aflat în atac rămâne în mișcare și împiedică Portarul să apere 
poarta. 

Situația 5 D 

Un Jucător aflat în atac se „poziționează” în Zona de protecție a 
portarului pentru a obstrucționa vederea Portarului și a-i diminua 
capacitatea de a apăra Porta și se marchează un gol. 

Situația 5 E 

Un Jucător aflat în atac se „poziționează” pe linia sau în afara Zonei 
de protecție a portarului pentru a obstrucționa vederea Portarului și 
a-i diminua capacitatea de a apăra poarta și se marchează un gol. 

Golul este anulat. Anunțul trebuie formulat după cum urmează: „Golul 
nu a fost validat din cauza obstrucției împotriva Portarului”.

Golul este validat. 

Golul este anulat. Anunțul trebuie formulat după cum urmează: „Golul 
nu a fost validat din cauza obstrucției împotriva Portarului”.

Golul este validat. 

TABELUL 16 · REGULA 69 

Situații de Obstrucție asupra Portarului
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Situația 6 - Înghesuirea Portarului 

Situația 6 A 

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac pentru a 
câștiga o poziție în zona de protecție a portarului, iar Jucătorul 
aflat în atac eliberează imediat poziția. Nu se înscrie niciun gol în 
faza respectivă. 

Jocul continuă, fără fluierarea vreunei infracțiuni. 

Situația 6 B

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac pentru a 
câștiga o poziție de joc în zona de protecție, iar Jucătorul aflat în atac 
nu eliberează poziția; totuși, nu se înscrie niciun gol în acea fază. O 
posibilă pedeapsă depinde de aprecierea Arbitrului central în ceea 
ce privește gradul de contact și gradul de rezistență cu Jucătorul 
aflat în atac și dacă Portarul a încercat cu adevărat să își câștige o 
poziție de joc. 

Situația 6 C 

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac în zona sa 
de protecție pentru a câștiga o poziție de joc în zona de protecție, 
iar Jucătorul aflat în atac eliberează imediat poziția la momentul 
marcării unui gol. Chiar dacă Jucătorul aflat în atac eliberează poziția 
imediat, contactul împiedică Portarul să apere poarta. 

Situația 6 D 

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac în zona sa de 
protecție pentru a câștiga o poziție de joc în zona de protecție, iar 
Jucătorul aflat în atac refuză să îi facă loc la momentul marcării unui 
gol. 

Situația 6 E 

Un Portar inițiază în mod deliberat contactul cu un Jucător aflat în 
atac din alt motiv decât pentru a câștiga o poziție de joc în zona 
de protecție sau acționează în orice alt mod pentru a intrat într-un 
contact nenecesar cu Jucătorul aflat în atac. 

În aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care 
se impune pentru Jucătorul aflat în atac. Acest Jucător a dat naștere 
riscurilor să se întâmple „lucruri rele” prin faptul că se află în Zona de 
protecție a portarului. 

Golul este anulat. Anunțul trebuie formulat după cum urmează: „Golul 
nu a fost validat din cauza obstrucției  

Golul este anulat. O Pedeapsă minoră nu este aplicată (doar pierderea 
golului). Anunțul trebuie formulat după cum urmează: „Golul nu a fost 
validat din cauza obstrucției împotriva Portarului”. 

La aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune a fi aplicată Portarului. 

TABELUL 16 · REGULA 69 

Situații de Obstrucție asupra Portarului
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Situația 6 - Înghesuirea Portarului 

Situația 6 F 

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac pentru a câștiga 
o poziție de joc în zona de protecție utilizând o forță excesivă sau 
acționând în orice mod care ar atrage altfel o pedeapsă, iar Jucătorul 
aflat în atac refuză să îi facă loc la momentul marcării unui gol. 

La aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa/
pedepsele care se impun a fi aplicate Portarului și/sau Jucătorului 
aflat în atac. În această situație, Arbitrul central va indica în mod 
empatic Jucătorilor și suporterilor că a aplicat pedepsele înainte ca 
pucul să intre în plasă și, astfel, jocul era oprit în momentul la care au 
avut loc pedepsele și, în consecință, a declarat gol invalid. 

Situația 6 G

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac pentru a câștiga 
o poziție de joc în zona de protecție utilizând o forță excesivă sau 
acționând în orice mod care ar atrage altfel o pedeapsă, iar Jucătorul 
aflat în atac eliberează suprafața la momentul marcării unui gol. 

Situația 6 H

Un Portar inițiază contactul cu un Jucător aflat în atac pentru a câștiga 
o poziție de joc în zona de protecție utilizând o forță excesivă sau 
acționând în orice mod care ar atrage altfel o pedeapsă, iar Jucătorul 
aflat în atac eliberează suprafața, dar nu se marchează niciun gol. 

Golul este anulat. Suplimentar, la aprecierea sa, Arbitrul central 
trebuie să evalueze pedeapsa care se impune a fi aplicată Portarului.

Acesta este un exemplu în care Jucătorul aflat în atac a împiedicat 
Portarul să își facă treaba, aflându-se în zona de protecție. Anunțul 
trebuie formulat după cum urmează: „Golul nu a fost validat din cauza 
obstrucției împotriva Portarului” (plus un anunț de sancționare a 
Portarului). 

La aprecierea sa, Arbitrul central trebuie să evalueze pedeapsa care se 
impune a fi aplicată Portarului. 

Situația 7 - Contactul cu Portarul 

Situația 7 A 

Un Jucătorul aflat în atac inițiază contactul cu Portarul, în lateralul sau 
în afara Zonei de protecție a portarului, într-o manieră care ar justifica 
aplicarea unei pedepse (de exemplu, „doboară” Portarul). 

Situația 7 B 

Un Jucător aflat în atac se află în zona de protecție a portarului 
și face toate eforturile pentru a elibera zona, iar Portarul inițiază 
contactul pentru a exagera și a-i atrage o pedeapsă. Nu se înscrie 
niciun gol în faza respectivă. 

La aprecierea sa, Arbitrului central trebuie să evalueze pedeapsa care 
se impune pentru Jucătorul aflat în atac. 

Aceasta este un „plonjon” și necesită aplicarea unei Pedepse minore 
Portarului (plonjare/exagerare). 

TABELUL 16 · REGULA 69 

Situații de Obstrucție asupra Portarului
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Situația 7 - Contactul cu Portarul 

Situația 7 C 

Un Jucătorul aflat în apărare direcționează pucul în propria plasă în 
timp ce un Jucător aflat în atac inițiază contactul cu portarul. 

Situația 7 D

Un Jucător aflat în apărare direcționează pucul în propria plasă în timp 
ce un Jucător aflat în atac se află în Zona de protecție a portarului. 
Jucătorul aflat în atac nu afectează capacitatea portarului de a apăra. 

Golul este anulat. Suplimentar, la aprecierea sa, Arbitrul central 
trebuie să evalueze pedeapsa care se impune a fi aplicată Jucătorului 
aflat în atac.

Golul este validat. 

REGULA 69 Obstrucție asupra Portarului – Definiția „Contactul accidental relevant”

Contact accidental relevant
Intersecția acestor trei acțiuni descrise 
este considerată a fi un „Contact 
relevant”.

Forța contactului 

Cu ce forță și eficacitate s-a produs 
contactul cu portarul? 
Aplicarea forței a fost eficientă pentru 
a perturba activitatea defensivă a 
portarului.

Forța 
contactului 

Punct de 
contact 

Punctul de contact 
În ce punct (corpul sau 

echipamentul portarului) s-a 
produs contactul? Punctul de 

contact este esențial pentru 
eforturile de apărare ale 

portarului? 

Momentul 
contactului 

Momentul contactului 

În ce moment s-a produse 
contactul cu portarul? Portarul 

a avut posibilitatea de a se 
repoziționa și de a-și juca poziția? 

TABELUL 16 · REGULA 69 

Situații de Obstrucție asupra Portarului
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TABELUL 17 · REGULA 84 PRELUNGIRI 

Pedepsele în vigoare înainte de Începerea Prelungirilor - jocuri în Runda Grupelor sau într-o 
Rundă preliminară 

EXEMPLE  ECHIPA A  ECHIPA BMINUTUL DIN 
REPRIZA A 3-A

OBSERVAȚII 

1  19:30   A 5 – 2  B 17– 2 

2  19:10   A 5 – 2  B 17– 2 

19:50  A 7 – 2 

3  19:10   A 5 – 2   

19:25    B 17 – 2 

19:40  A 7 – 2 

4  19:10   A 5 – 2  B 17– 2 

19:30  A 7 – 2 

19:40   B 36 – 2 

Timpii de pedeapsă sunt eliminați de pe 
tabelă la sfârșitul celei de-a treia reprize, iar 
echipele încep Prelungirile jucând 3 contra 3. 
La primul fluier după expirarea pedepselor, 
Jucătorii sancționați sunt eliberați de pe 
Banca de pedeapsă. 

Echipele încep repriza de Prelungiri jucând 
4 contra 3. Timpii de pedeapsă pentru A5 
și B17 sunt eliminați de pe tabelă. La prima 
oprire a jocului după expirarea pedepselor 
dictate împotriva lui A5 și B17, acești Jucători 
sunt eliberați de pe Banca de pedeapsă. 

Prelungirile vor începe cu trei (3) Jucători de 
câmp pentru Echipa A și patru (4) Jucători 
de câmp pentru Echipa B. Prin expirarea 
normală a timpilor de pedeapsă, Jucătorii 
sancționați vor reveni pe gheață. Dată fiind 
continuitatea jocului, există posibilitatea 
ca echipele să ajungă să joace în formație 
completă (cinci (5) contra cinci (5)) Cu 
toate acestea, efectivele pe gheață trebuie 
ajustate în consecință la următoarea oprire 
a jocului. 

Prelungirile vor începe cu efective de trei 
(3) contra trei (3). Pedepsele pentru A5 și 
B17 sunt șterse de pe tabelă. În cazul unei 
opriri a jocului după expirarea pedepselor 
dictate împotriva lui A5 și B17, acești Jucători 
vor fi eliberați de pe Banca de pedeapsă. 
Pe măsură ce pedepsele dictate împotriva 
lui A7 și B36 expiră, efectivele pe gheață ar 
putea ajunge la patru (4) contra patru (4). La 
următoarea oprire, efectivele vor fi ajustate 
la trei (3) contra trei (3). 
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5  19:10   A 5 – 2

 19:20    B 17 – 2 

19:30  A 7 – 2      

19:50   B 36 – 2 

TABELUL 18 · REGULA 84 PRELUNGIRI 

Pedepse dictate în Prelungiri – Jocuri din sezonul regulat 

Prelungirile vor începe cu efective de trei 
(3) contra trei (3). Prin expirarea normală a 
timpilor de pedeapsă, Jucătorii sancționați 
vor reveni pe gheață. Dată fiind continuitatea 
jocului, există posibilitatea ca echipele 
să ajungă să joace în formație completă 
(cinci (5) contra cinci (5)) Cu toate acestea, 
efectivele pe gheață trebuie ajustate în 
consecință la următoarea oprire a jocului fie 
la patru (4) contra trei (3), fie la trei (3) contra 
trei (3), după cum situația dictează la acea 
oprire a jocului. 

EXEMPLE  ECHIPA A  ECHIPA B  EFECTIV PE GHEAȚĂ

1  00:30   A 23 - 2    Echipa A – 3 Jucători de câmp 

Echipa B - 4 Jucători de câmp 

01:00   B 17 – 2  Echipa A – 3 Jucători de câmp 

Echipa B - 3 Jucători de câmp 

13:30  A 7 - 2    Echipa A – 3 Jucători de câmp 

Echipa B - 4 Jucători de câmp 

Odată ce Echipa A a primit a doua Pedeapsă minoră, fiecare Echipă trebuie să adauge un Jucător pe gheață. În cazul în care pedeapsa 
dictată împotriva lui A23 expiră, readucând efectivele pe gheață înapoi la patru (4) contra patru (4) și există o oprire ulterioară a 
jocului, efectivele pe gheață trebuie ajustate la trei (3) contra trei (3) la acel moment. 

Cu toate acestea, dacă există o oprire a jocului după ce a expirat pedeapsa dictată împotriva lui B17 (și înainte ca cea aplicată împotriva 
lui A7 să expire), efectivele pe gheață vor fi ajustate la patru (4) contra trei (3). 

Dacă nu există nicio oprire a jocului înainte ca ambele Echipe să revină la efectiv complet de cinci Jucători de câmp fiecare, la 
următoarea oprire a jocului, efectivele pe gheață vor fi ajustate înapoi la trei (3) contra trei (3).

MINUTUL DIN 
Prelungiri

TABELUL 17 · REGULA 84 PRELUNGIRI 

Pedepsele în vigoare înainte de Începerea Prelungirilor - jocuri în Runda Grupelor sau într-o 
Rundă preliminară 

EXEMPLE  ECHIPA A  ECHIPA BMINUTUL DIN 
REPRIZA A 3-A

OBSERVAȚII 
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Asistența Consultantului și Decizia în consecință pentru analiza Video și Contestația Antrenorului. În funcție de instalațiile tehnice și de asistență 
(numărul și locația camerelor, sistemele de comunicații și alocarea de personalul) se utilizează următoarele dotări: 

DOTARE ȘI DESCRIERE  REGULA 37 – ANALIZA VIDEO  REGULA 38 - CONTESTAȚIA ANTRENORULUI

DOTARE 1 - DOTARE COMPLETĂ 
Instalație tehnică completă și Echipă 
completă de analiză video disponibile. 
Analiza rapidă și competentă a tuturor 
situațiilor de joc și consultanță la dispoziția 
Oficialilor de joc de pe gheață. 

ANALIZA PE GHEAȚĂ A 
PEDEPSELOR
Este decizia Arbitrului central dacă să consulte 
Sistemul de analiză video pentru a confirma 
Pedepsele minore duble, majore și de meci - 
Regulile  Regulile 18.4, 20.6, 21.5 

DOTARE 2 - DOTARE LIMITATĂ 
Instalație tehnică completă și Echipă completă 
de analiză video disponibile. Analiză rapidă 
și competentă a anumitor situații de joc și 
consultanță la dispoziția Oficialilor de joc de 
pe gheață. 

LIPSA POSIBILITĂȚII DE 
ANALIZARE PE GHEAȚĂ A 
PEDEPSELOR
Analiză pe gheață a Pedepselor minore 
duble, majore și de meci este indisponibilă 
(din cauza limitărilor instalațiilor tehnice, 
acest punct nu se aplică)

EVENIMENT 
IIHF DE TOP  
Consultantul de analiză video va analiza 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 37. În caz de nereguli, acestea se 
raportează Arbitrului central. 

A. Pucul depășește linia

B. Dislocarea cadrului Porții

C. Expirarea timpului

D. Lovirea intenționată a pucului cu piciorul

E. Direcționat cu orice parte a corpului

F. Deviat de un Oficial

G. Joc cu crosa ridicată deasupra 
transversalei

H. Intrarea corespunzătoare a pucului

I. Intrarea prin joc continuu

J. Respectarea regulilor pentru „Lovitura de 
pedeapsă”

EVENIMENT IIHF  

Consultantul de analiză video va analiza 
următoarele situații în conformitate cu  Regula 
37. În caz de nereguli, acestea se raportează 
Arbitrului central. 

A. Pucul depășește linia

B. Dislocarea cadrului Porții

C. Expirarea timpului

D. Lovirea intenționată a pucului cu piciorul

E. Direcționat cu orice parte a corpului

F. Deviat de un Oficial

G. Joc cu crosa ridicată deasupra transversalei

H. Intrarea corespunzătoare a pucului

I. Intrarea prin joc continuu

J. Respectarea regulilor pentru „Lovitura de 
pedeapsă”

Antrenorul are opțiunea de a contesta 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 38: 

A. Joc în „Ofsaid” care conduce la un 
marcarea unui Gol

B. Eveniment de oprire a jocului 
nesancționat în Zona de atac care 
conduce la un Gol

C. Situații de înscriere a unui gol care 
implică o posibilă „Obstrucție asupra 
Portarului”

Antrenorul are opțiunea de a contesta 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 38: 

A. Joc în „Ofsaid” care conduce la un 
marcarea unui Gol

B. Nu se aplică (din cauza limitărilor 
instalațiilor tehnice, acest punct nu se 
aplică)

C. Situații de înscriere a unui gol care 
implică o posibilă „Obstrucție asupra 
Portarului”
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DOTARE ȘI DESCRIERE  REGULA 37 – ANALIZA VIDEO  REGULA 38 - CONTESTAȚIA ANTRENORULUI 

DOTARE 3 - DOTARE LIMITATĂ 
Instalație tehnică limitată și Echipă completă 
de analiză video disponibile. Analiză rapidă 
și competentă a anumitor situații de joc și 
consultanță la dispoziția Oficialilor de joc de 
pe gheață.

LIPSA POSIBILITĂȚII DE 
ANALIZARE PE GHEAȚĂ A 
PEDEPSELOR
Analiză pe gheață a Pedepselor minore duble, 
majore și de meci este indisponibilă (din cauza 
limitărilor instalațiilor tehnice, acest punct nu 
se aplică)

EVENIMENT IIHF 

Consultantul de analiză video va analiza 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 37. În caz de nereguli, acestea se 
raportează Arbitrului central.

A. Pucul depășește linia

B. Dislocarea cadrului Porții

C. Expirarea timpului

D. Lovirea intenționată a pucului cu 
piciorul

E. Direcționat cu orice parte a corpului

F. Deviat de un Oficial

G. Joc cu crosa ridicată deasupra 
transversalei

H. Intrarea corespunzătoare a pucului

I. Intrarea prin joc continuu

J. Respectarea regulilor pentru „Lovitura 
de pedeapsă”

Antrenorul are opțiunea de a contesta 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 38: 

A. Nu se aplică (din cauza limitărilor 
instalațiilor tehnice, acest punct nu se 
aplică)

B. Nu se aplică (din cauza limitărilor 
instalațiilor tehnice, acest punct nu se 
aplică)

C. Situații de înscriere a unui gol care 
implică o posibilă „Obstrucție asupra 
Portarului”

DOTARE 4 - DOTARE LIMITATĂ 
Sunt disponibile instalații tehnice limitate 
și analiză video limitată. Analiza rapidă și 
competentă a anumitor situații de joc care 
implică o posibilă „obstrucție împotriva 
portarului” și consultanță la dispoziția 
Oficialilor de joc de pe gheață.

LIPSA POSIBILITĂȚII DE 
ANALIZARE PE GHEAȚĂ A 
PEDEPSELOR
Lipsa posibilității de analizare pe gheață a 
Pedepselor minore duble, majore și de meci.

EVENIMENT IIHF 

Consultantul de analiză video va analiza 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 37. În caz de nereguli, acestea se 
raportează Arbitrului central.

A. Pucul depășește linia

B. Dislocarea cadrului Porții

C. Expirarea timpului

D. Lovirea intenționată a pucului cu piciorul

E. Direcționat cu orice parte a corpului

F. Deviat de un Oficial

G. Joc cu crosa ridicată deasupra 
transversalei

H. Intrarea corespunzătoare a pucului

I. Intrarea prin joc continuu 

J. Respectarea regulilor pentru „Lovitura de 
pedeapsă”

K. Situații de înscriere a unui gol care implică 
o posibilă „Obstrucție asupra Portarului”  
Consultantul video va interveni doar dacă 
există o apreciere evident greșită din 
partea Arbitrului (arbitrilor) central(i).

Antrenorul are opțiunea de a contesta 
următoarele situații în conformitate cu  
Regula 38: 

A. Joc în „Ofsaid” care conduce la un 
marcarea unui Gol

B. Nu se aplică (din cauza limitărilor 
instalațiilor tehnice, acest punct nu se 
aplică)

C. Situații de înscriere a unui gol care 
implică o posibilă „Obstrucție asupra 
Portarului”
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DOTARE ȘI DESCRIERE  REGULA 37 – ANALIZA VIDEO  REGULA 38 - CONTESTAȚIA ANTRENORULUI 

DOTARE 5 - DOTARE LIMITATĂ 
Instalație tehnică limitată, însă nu este 
disponibilă o Analiza video în locație. Nu 
există consultanță disponibilă pentru oficialii 
de pe gheață,

LIPSA POSIBILITĂȚII DE 
ANALIZARE PE GHEAȚĂ A 
PEDEPSELOR
Lipsa posibilității de analizare pe gheață a 
Pedepselor minore duble, majore și de meci.

EVENIMENT IIHF

în mod independent, în următoarele situații 
în conformitate cu  Regula 37.

A. Pucul depășește linia

B. Dislocarea cadrului Porții

C. Expirarea timpului

D. Lovirea intenționată a pucului cu 
piciorul

E. Direcționat cu orice parte a corpului

F. Deviat de un Oficial

G. Joc cu crosa ridicată deasupra 
transversalei

H. Intrarea corespunzătoare a pucului

I. Intrarea prin joc continuu

J. Respectarea regulilor pentru „Lovitura 
de pedeapsă”

K. Situații de înscriere a unui gol care 
implică o posibilă „Obstrucție asupra 
Portarului”

Contestația Antrenorului în conformitate cu 
  Regula 38 nu se aplică.

Din cauza indisponibilității Contestației 
Antrenorului, Arbitrul central are libertatea 
de a verifica o posibilă „Obstrucție asupra 
Portarului” în mod independent, prin 
intermediul Analizei video.

DOTARE 6 - FĂRĂ ANALIZĂ VIDEO
Instalație tehnică lipsă și Echipă de analiză 
video indisponibilă. Nu există consultanță 
disponibilă pentru oficialii de pe gheață,

Arbitrul central nu poate verifica și analiza 
situațiile în conformitate cu   Regula 37.

Cu toate acestea, Arbitrul central are 
libertatea de a se consulta cu ceilalți oficiali 
de pe gheață pentru a lua o decizie finală.

Pentru a verifica dacă pucul a trecut Linia 
Porții, poate fi consultat și arbitrul de poartă 
din spatele porții.

Contestația Antrenorului în conformitate cu 
  Regula 38 nu se aplică.
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DIMENSIUNILE PATINOARULUI - LUNGIME 60 M X LĂȚIME 30 M   REGULA 1.2 

DIMENSIUNILE PATINOARULUI - LUNGIME 60 M X LĂȚIME 26 M   REGULA 1.2

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 
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PATINOAR ȘI DEFINIȚII   REGULA 1.1 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM  
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ÎMPĂRȚIREA SUPRAFEȚEI GHEȚII  REGULA 1.6 

Banca jucătorilor Echipa A Banca jucătorilor Echipa B

Poartă Echip
a A

 

Zona de apărare Echipa A 
Zona de atac Echipa B 

Linia alb
astră 

Banca de pedeapsă Echipa A 

Linia de centru 

Zona neutră 

Banca Scorerului oficial 

 Linia alb
astră 

 Zona de atac Echipa A 
 Zona de apărare Echipa B 

Banca de pedeapsă Echipa B 

Poartă Echip
a B 

ZONA DE SCHIMBARE A JUCĂTORILOR   REGULA 74

150 

Banca jucătorilor Echipa A Banca jucătorilor Echipa B 

Zona de schimbare Echipa A 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

Linia albastră 

Linia de centru 

Zona de schimbare Echipa A 

 Linia albastră 

150 
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PUNCTELE ȘI CERCURILE DE ANGAJAMENT DE LA CENTRUL GHEȚII   REGULA 1.9 

Linia de centru 
roșu, 30 cm lățime 

50 

 Raza cercului 450 

Linie, albastră
, 5 cm lățim

e 

Punctul de la centrul gheții 
albastră, 30 cm lățime 

85 
85 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

   60        60 
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90 
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Detaliu Punctul de Angajament Zona neutră 
(4) și Zonele finale (4) 

12.5                             35 
12,5 

60 

PUNCTELE ȘI CERCURILE DE ANGAJAMENT DIN ZONELE FINALE   REGULA 1.9

22,5
22,5
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ZONA DE PROTECȚIE A PORTARULUI ȘI ZONA RESTRICȚIONATĂ A PORTARULUI   REGULA 1.7, 1.8 

Mantinela și Sticla de protecție 

Toate liniile, roșie, 5 cm lățime 

Linia Porții 

183 

SUPRAFAȚA ZONEI DE PROTECȚIE A PORTARULUI / 3D  REGULA 1.7

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 
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STÂLPII ȘI PLASA PORȚII  REGULA 2.1, 2.2

Plasele porții 

Transversala 

12
2 

Stâlpul Porții 

DEFINIȚIE JOC CU CROSA RIDICATĂ  REGULA 37.5, 60, 80

Înălțime de referință Umăr

Înălțime de referință Transversala 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

183 

Regula 60, 80 

Regula 37.5 

Regula 60 Joc cu crosa ridicată 
împotriva unui adversar
Înălțimea de referință este înălțimea 
umărului jucătorului advers care este lovit de 
o crosă ridicată. 

REGULA 80 LOVIREA PUCULUI CU 
CROSA RIDICATĂ
Înălțimea de referință este înălțimea normală a 
umărului jucătorului care joacă pucul cu crosa 
ridicată. 

Regula 37.5 Lovirea Pucului cu 
crosa ridicată în Poartă 
Pucul a lovit sau a ricoșat în plasă cu crosa 
ridicată deasupra înălțimii transversalei. 
Înălțimea de referință este înălțimea de 
deasupra barei transversale unde pucul a lovit 
crosa.
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MANTINELA ȘI STICLA ȘI PLASA DE PROTECȚIE  REGULA 1.3, 1.4 

Marginea 

Mantinelei 

Mantinelă 

Structura de Capitonare de 

protecție 

Placa de protecție 

TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE ÎN CM 

Sticla de protecție 

1,8 metri înălțime 

Suprafața gheții 

Plasă de protecție 

Sticla de protecție 

2,4 metri înălțime 
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