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PRVO PRAVILO
MEDNARODNA HOKEJSKA ZVEZA KOT VODSTVENI ORGAN
i.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je organizacija članic, ki ob vključitvi v zvezo sprejmejo
sodelovanje v urejenem sistemu, ki sloni na športnem merjenju moči ne glede na nivo ali kraj
igranja.

ii.

Pravila IIHF so napisana v duhu, ki spodbuja znanje in sposobnosti sodelujočih v varnem
okolju. Kršenje teh pravil obravnavajo hokejski sodniki s svojimi odločitvami na ledu. Resnejše
prekrške lahko kasneje obravnava odgovorna zveza na podlagi podzakonskih aktov
mednarodne zveze in disciplinskih pravilnikov.

iii.

Vsak igralec, uradna oseba moštva oziroma član katere koli zveze članice, vpleten v
nameščanje rezultatov ali tekmovanj se obravnava va skladu z pravili tekmovanj in obnašanja
v IIHF.

iv.

Igralci, ki tekmujejo pod okriljem nacionalnih zvez na tekmovanjih Mednarodne hokejske
zveze so zavezani k razumevanju teh pravil in se strinjajo, da jih bodo upoštevali v vseh
primerih.

v.

IIHF knjiga pravil velja na vseh tekmovanjih pod okriljem IIHF, olimpijskih igrah in kvalifikacijah
za le te, kakor tudi na ostalih tekmovanjih, ki jih organizira IIHF in so podrobneje navedena v
IIHF aktu številka 1300.

POGLAVJE 1 – TEKMOVALNI STANDARDI
PREGLED – Tekmovalni standardi zagotavljajo pravičnost tekmovanj na vseh nivojih. Ta
pravila so napisana v potrebi po postavitvi osnov hokejske igre, hkrati pa nacionalnim
zvezam, igralcem ter uradnim osebam nalaga, da se prilagodijo tem standardom.

Pravilo 2 – Spol udeležencev
i.

Na tekmovanjih pod okriljem IIHF noben igralec moškega spola ne sme nastopati v ženski
konkurenci, kakor tudi nobena igralka ženskega spola ne sme nastopati v moški konkurenci.

Pravilo 3 – Starostne omejitve
i.

Za tekmovanja s starostno omejitvijo, predvsem tekmovanja v kategorijah U18 in U20 sta
omejeni tako zgornja kot spodnja starost igralcev. Minimalna starost za sodelovanje je 15 let.

ii.

Igralec, ki v letu 2015 sodeluje na prvenstvu v kategoriji U20 mora biti rojen med 1. januarjem
1995 in 31. decembrom 1999. Za isto prvenstvo v letu 2016 mora biti igralec rojen med 1.
januarjem 1996 in 31. decembrom 2000, za prvenstvo v letu 2017 mora biti igralec rojen med
1. januarjem 1997 in 31. decembrom 2001, za prvenstvo v letu 2018 pa mora biti igralec rojen
med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002 .

iii.

Igralec, ki v letu 2015 sodeluje na prvenstvu v kategoriji U18 mora biti rojen med 1. januarjem
1997 in 31. decembrom 1999. Za isto prvenstvo v letu 2016 mora biti igralec rojen med 1.
januarjem 1998 in 31. decembrom 2000, za prvenstvo v letu 2017 mora biti igralec rojen med
1. januarjem 1999 in 31. decembrom 2001, za prvenstvo v letu 2018 pa mora biti igralec rojen
med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2002 .

Pravilo 4 – Sodniki na ledu
Vse informacije, ki zadevajo sodnike na ledu kot na primer njihove dolžnosti, oprema in podobno so
zapisane v IIHF Officiating Procedural Manual.
i.

Vse odločitve sodnikov temeljijo na nepristranskosti sodnikov, njihovi presoji, razumevanju in

interpretaciji knjige pravil.
ii.

Na tekmovanjih pod okriljem IIHF, kakor tudi na vseh tekmovanjih kjer nastopajo
reprezentance se uporablja sistem treh (glavni in dva linijska sodnika) ali štirih (dva glavna in
dva linijska sodnika). Dolžnosti sodnikov so enake v obeh sistemih.

iii.

Članice IIHF po svoji presoji lahko uporabljajo sistem sojenja z dvema sodnikoma (oba
delujeta kot glavni in linijski sodnik hkrati), vendar le za tekmovanja, ki jih organizirajo same.

iv.

Sistem video razsodnika je obvezen le za tekmovanja na določenih prvenstvih pod okriljem
IIHF.

Pravilo 5 – Odgovorna zveza (vodstvo tekmovanj) in disciplina
i.

Izraz “Odgovorna zveza” se nanaša na telo, ki vodi posamezno tekmovanje. Poleg sodnikov
na ledu je na vsakem srečanju pod okriljem IIHF prisoten tudi kontrolor sojenja, poleg njega
pa po možnosti še disciplinski razsodnik(i). Vsa dejanja, ki so v nasprotju s pravili ali duhom
pravil po končanem srečanju lahko obravnava odgovorna zveza ali disciplinski organ.

ii.

Delo in pooblastila odgovorne zveze ali vodstva tekmovanja so zapisane v IIHF Disciplinary
code.

Pravilo 6 – Prepovedana poživila (DOPING)
i.

Članstvo v IIHF je pogojeno z upoštevanjem in sprejemanjem vseh zavez in pravil
mednarodnega protidopinškega kodeksa. Vsi predpisi nacionalne organizacije morajo biti
usklajeni z mednarodnimi predpisi.

ii.

Predpisi in podrobnosti v zvezi s prepovedanimi poživili so zapisani v medicinskih predpisih
mednarodne hokejske zveze (IIHF Medical Regulations).

Pravilo 7 – Izrazoslovje
STAROSTNA KATEGORIJA – se nanaša na status posameznega tekmovalca in pomeni to, da mora
igralec, ki igra v določeni kategoriji upoštevati vsa pravila , ki se tičejo te kategorije celo sezono, ne
glede na katerem tekmovanju sodeluje.
AGRESOR – Igralec, ki v prepiru ali pretepu prvi udari nasprotnega igralca, ki se noče ali ne more
braniti.
NAPADALNA / OBRAMBNA POLOVICA – Igrišče je razdeljeno na dve polovici z rdečo srednjo

linijo. Del igrišča, ki je bližji vratom, ki jih moštvo brani se imenuje obrambna polovica, oddaljeni del,
pa se imenuje napadalna polovica.
NAJMANJ MALA KAZEN – Če opis kazni vsebuje izraz “najmanj mala kazen” se tak prekršek lahko
kaznuje tudi z veliko kaznijo in disciplinsko kaznijo igre ali kaznijo igre.
SAMOSTOJNI PRODOR – Vsaka situacija med srečanjem, kjer so izpolnjeni vsi navedeni kriteriji:
(1) Napadalni igralec ima ploščico v posesti in pod kontrolo, oziroma je jasno, da bo pridobil posest in
kontrolo proste ploščice ter oddrsal sam proti nasprotnemu vratarju, (2) igralec pred seboj nima
nobenega nasprotnega igralca razen vratarja, (3) ploščica je v celoti prešla iz obrambne tretjine
moštva, ki je v nasprotnem napadu, (4) igralcu ima dobro možnost za dosego zadetka.
ZLOMLJENA PALICA – Palica, ki je poškodovana, ima zlomljeno držalo ali rezilo, ali kako drugače ni cela.
ZAŠČITNA MASKA ZA IGRALCA – Maska, pritrjena na igralčevo čelado, ki v celoti prekriva obraz.
TRENER – Trener je uradna oseba moštva, ki je odgovorna za vse odločitve o tem, kako moštvo igra,
vključno s taktiko, menjavami igralcev, določanjem igralcev za prestajanje vratarjevih kazni, malih kazni v klopi
in izvajanje kazenskih strelov v primeru, da mora biti srečanje odločeno na tak način. Vodenje tekme (začne
se dve uri pred začetnim metom in konča z zvokom sirene ob zaključku tekme, vključno s podaljški in
izvajanjem kazenskih strelov) pomeni vsako neposredno in posredno komunikacijo z ostalimi uradnimi
osebami moštev, sodniki na ledu in klopi, vezano na kateri koli dogodek, ki se zgodi v času tekme.
KONFRONTACIJA – Vsak incident v katerem pride do fizičnega kontakta med igralci na nešporten način
KONTROLA / POSEST PLOŠČICE - Kontrola ploščice pomeni, da igralec obvladuje ploščico.
Kontrola ploščice pomeni, da jo igralec vodi s palico, z rokami ali nogami in tako ohranja njeno
posest. Če se ploščice dotakne nasprotni igralec, se dotakne njegove opreme, zadane vrata ali pa se
le ta prosto giblje se smatra, da igralec ne kontrolira ploščice.
- Posest ploščice se nanaša na zadnjega igralca, z izjemo vratarja, ki je igral s ploščico. Tak igralec je
lahko zaustavljan s telesom pod pogojem, da se nalet ali drug način zaustavljanja zgodi dokler ima
ploščico v posesti ali nemudoma po oddaji le te.
ZAŠČITNA MASKA ZA VRATARJA – Maska, pritrjena na igralčevo čelado, ki v celoti prekriva obraz,
oziroma vratarska zaščita za glavo in obraz.
IGRA – Dogodki, ki se zgodijo medtem ko ura na semaforju teče.
-

GOL ČRTA / ČRTA PREPOVEDANEGA DOLGEGA STRELA – Rdeča črta, ki se razteza preko
celotne širine igrišča je razdeljena na dva dela. Del med obena vratnicama se imenuje gol črta, dva
dela od vsake vratnice do zaščitne ograde pa se imenujeta črta prepovedanega dolgega strela.
MALA KAZEN / MALA KAZEN V KLOPI – Mala kazen je dvominutna kazen dosojena določenemu
igralcu. Mala kazen v klopi je dvominutna kazen dosojena moštvu. Malo kazen v klopi lahko prestaja
kateri koli igralec, ki je bil v času prekinitve na ledu, razen če s pravili ni drugače določeno.
SODNIK NA LEDU – glavni ali linijski sodnik.
IGRALCI – Izraz se nanaša na katerega koli igralca na ledu (napadalec, branilec ali vratar).
IGRIŠČE – Tridimenzionalni prostor drsališča, ki ga omejujejo ograda z zaščitnim steklom. Prostor ni
omejen z višino zaščitnega stekla nad ogrado.
ODGOVORNA ZVEZA - Telo, ki vodi posamezno tekmovanje in nadzira obnašanje igralcev in uradnih
oseb moštev med srečanjem.
URADNA OSEBA MOŠTVA – je član moštva in ni igralec v opremi. Ta izraz vključuje predvesem (ne samo)
trenerja, njegovega pomočnika, fizioterapevta, itd.
TERITORIALNA PREDNOST – Vsaka situacija pri kateri se ploščica premakne bližje k nasprotnikovim
vratom se smatra kot pridobitev teritorialne prednosti. Vsaka situacija, ki ploščico premakne bližje k obrambni
tretjini pa se smatra kot izguba le te.

POGLAVJE 2 – DRSALIŠČE
PREGLED – Hokej na ledu se igra na ograjenem kosu ledu, označenem z oznakami v skladu s
hokejskimi pravili. Igrišče mora biti enako pošteno za obe moštvi. Hkrati mora biti varno za vse
udeležence tekme, igralce kakor tudi gledalce. Edine oznake na ledu, ki so dovoljene so tiste,
zapisane v marketinških pravilih mednarodne zveze. (IIHF Marketing Regulations)

Vsaka odstopanja od teh zahtev za katero koli tekmovanje mora potrditi IIHF. Pravila, ki
zadevajo dvorane in njihvo opremo so zapisana v posameznih navodilih mednarodne
zveze.

Pravilo 8 – LEDENA PLOSKEV PRIMERNA ZA IGRO
i.

Hokej na ledu se igra na beli ledeni površini imenovani drsališče. Ledena ploskev mora biti v
stanju, ki je po mnenju sodnikov na ledu primerna za igro.

ii.

Ledena ploskev mora biti pripravljena z vodo oziroma kakšno drugo kemično substanco na
način, da je po celi površini enakomerno zmrznjena in gosta. Postopek je lahko izveden
umetno ali naravno.

iii.

Če se pred ali med igro kateri koli del ledene ploskve ali drsališča poškoduje, morajo sodniki
na ledu nemudoma prekiniti srečanje in poskrbeti, da se poškodba popravi, preden se igra
nadaljuje.

iv.

Če popravilo poškodbe traja predolgo, imajo sodniki na ledu možnost poslati moštvi v
garderobe, dokler igrišče ni pripravljeno za igro. Če popravilo ne more biti končano v
doglednem času oziroma če je kateri koli del ledene ploskve ali igrišča poškodovan tako, da
je igranje nevarno, sodniki na ledu lahko prestavijo nadaljevanje srečanja dokler ledena
ploskev in igrišče ne bosta primerna za igro.

v.

Če se zaradi poškodbe katerega koli dela igrišča zgodi daljša prekinitev v zadnjih petih
minutah tretjine imajo sodniki na ledu možnost, poslati moštvi v garderobe in začeti odmor
med tretjino. Preostanek igralnega časa v tretjini se odigra po čiščenju ledu in končanem
odmoru. Moštvi branita isto stran kot pred prekinitvijo do izteka preostanka igralnega časa iz
prekinjene tretjine. Po zvoku sirene zamenjata stran in nemudoma nadaljujeta z igro.

vi.

Če je na igrišču megla ali slaba vidljivost zaradi kakšnega drugega razloga, morajo sodniki
prekiniti igro. Nadaljevanje dovolijo, ko je vidljivost primerna za nadaljevanje igre in tako varna
za vse udeležence.

Pravilo 9 – KLOPI ZA IGRALCE
i.

Čeprav klopi za igralce niso del igrišča se smatrajo kot del le tega, zato se vsa pravila za
dogodke na ledu nanašaju tudi na klopi za igralce.

ii.

Edini, ki jim je med srečanjem dovoljeno biti na klopi za igralce so igralci v opremi in ne več
kot osem uradnih oseb moštva.

iii.

Obe klopi morata biti enake velikosti in kvalitete, tako da nobenemu moštvu ne dajeta
nikakršne prednosti.

iv.

Vsaka klop se mora začeti 2 metra od srednje rdeče linije, v dolžino mora meriti 10 metrov,
široka pa mora biti 1,5 metra.

v.

Vsaka klop mora imeti dvoje vrat, na vsaki strani ena.

vi.

Obe klopi za igralce morata biti na isti strani igrišča, nasproti kazenskih klopi in zapisnikarske
mize.

vii.

Moštvi morata celo trajanje tekme uporabljati isto klop.

viii.

Klopi za igralce morajo biti s treh strani zaščitene pred gledalci. Edina odprta stran mora biti
obrnjena proti igrišču, da igralci lahko nemoteno vstopajo in zapuščajo ledeno ploskev.

ix.

Moštvo, ki je določeno kot domače, ima možnost izbire klopi za igralce.

Pravilo 10 – KLOPI ZA KAZNI
i.

Klopi za kaznovane igralce se nahajata na vsaki strani zapisnikarske mize, nasproti klopi za
rezervne igralce. Obe klopi morata biti enake velikosti in kvalitete, tako da nobenemu moštvu
ne dajeta nikakršne prednosti.

ii.

Moštvi morata uporabljati klop za kazni, ki je nasproti njihove klopi za igralce ves čas tekme.

iii.

Vsaka klop za kazni mora imeti ena vrata, ki jih upravlja le sodnik na kazenski klopi.

iv.

Na kazensko klop lahko vstopijo samo sodnik na kazenski klopi, igralci in sodniki na ledu.

v.

Obe kazenski klopi morata biti locirani v nevtralni tretjini.

Pravilo 11 – PREDMETI NA LEDENI PLOSKVI
i.

Ledena ploskev je namenjena le igralcem in sodnikom. Na ledu je vsak predmet, ki ni direktno
povezan z njihovo opremo ali ploščico strogo prepovedan. Vsaka poškodba igrišča zahteva
takojšnjo prekinitev igre, ki se ne sme nadaljevati, dokler ledena ploskev ni očiščena in
pripravljena za nadaljevanje igre.

Pravilo 12 – STANDARDNE MERE DRSALIŠČA
i.

Za najvišje rangirana tekmovanja Mednarodne hokejske zveze je priporočljivo, da je drsališče
dolgo 60 metrov in široko med 26 in 30 metri.

ii.

Oglišča morajo biti zaobljena v loku s polmerom od 7 do 8,5 metrov.

iii.

V deželah kjer nimajo drsališč z merami navedenimi v prvih dveh točkah tega pravila, so
dovoljene tudi druge mere, vendar le, če so pred začetkom tekme ali tekmovanja potrjene s
strani IIHF.

iv.

Svetovna prvenstva morajo biti igrana na igrišču dolgem 60 in širokem 30 metrov.

Pravilo 13 – ZAŠČITNA OGRADA
i.

Drsališče mora biti ograjeno z leseno ali plastično ogrado, imenovano »banda«. Celotna
površina ograde morata biti bele barve.

ii.

Razmik med ploščami ne sme biti večji od 3 mm.

iii.

Ograda mora biti izdelana tako, da je površina, obrnjena proti ledu, gladka, brez izboklin ali
česar koli, kar bi lahko povzročilo poškodbo igralcev ali nenaravne odboje ploščice.

iv.

Višina ograde mora biti 107 cm, merjeno od površine ledu.

v.

Na celotnem obsegu spodnjega dela ograde mora biti nad ledom rumeno pobarvana odbojna
plošča visoka od 15 do 25 cm.

vi.

Na celotnem obsegu zgornjega dela ograde mora biti pritrjen modri nastavek, ki označuje
mesto, kjer se kočuje ograda in začenja zaščitno steklo. Nastavek mora biti nameščen 110 cm
od betonske podloge drsališča.

Pravilo 14 – ZAŠČITNO STEKLO
i.

Prozorne plošče iz pleksi stekla ali podobnega akrilnega materiala, ki je odporen na udarce
debele med 12 in 15 mm morajo biti nameščene na vrhu zaščitne ograde. Plošče se morajo
na delih, kjer je ograda zaobljena upogniti ali drugače prilagoditi ogradi. Take plošče so
obvezne za tekmovanja pod okriljem IIHF.

ii.

Zaščitno steklo mora biti za vrati visoko 2,4 metra in se raztezati najmanj 4 metre merjeno od
črte prepovedanega dolgega strela proti modri črti. Ob straneh mora biti zaščitno steklo
visoko 1,8 metra, razen pred klopema za rezervne igralce.

iii.

Pred klopema za rezervne igralce ne sme biti zaščitnega stekla, vendar morajo biti vse klopi
ograjene z zaščitnim steklom iste višine predpisane v pravilu 14 ii. Povsod, kjer se steklo
konča, morajo biti nameščene zaščitne blazine. Blazine morajo biti nameđčene po celotni
višini zaščitnega stekla.

iv.

Zaščitno steklo in vsi pripomočki, ki držijo steklo in ogrado na mestu morajo biti nameščeni na
zunanjem delu ograde, proč od igralne površine.

v.

Razmak med paneli ne sme presegati 5 mm.

vi.

Na zaščitnem steklu ne sme biti nobenih odprtin ali lukenj, z izjemo okrogle odprtine s
premerom 10 cm pred zapisnikarsko klopjo.

vii.

Zaščitna stekla morajo biti pritrjena na način, da zamenjava enega od njih kakorkoli ne vpliva
na stabilnost ostalih.

Pravilo 15 – ZAŠČITNE MREŽE
i.

Za vrati morajo biti nad zaščitnim steklom nameščene zaščitne mreže primerne višine.
Raztezati se morajo najmanj do mesta, kjer se stikata ograda in črti prepovedanega dolgega
strela.

ii.

Zaščitna mreža za vrati je obvezna za vsa tekmovanja pod okrilje IIHF.

Pravilo 16 – VRATA NA KLOPEH
i.

Vsa vrata, ki omogočajo vstop na ledeno ploskev se morajo odpirati navznoter, proč od

igralne površine.
ii.

Reže med vrati ne smejo biti večje od 5 mm.

Pravilo 17 – OZNAČEVANJE ČRT NA LEDENI PLOSKVI
i.

Drsališče je po dolžini razdeljeno s petimi črtami narisanimi na ledu, ki se nadaljujejo
navpično po ogradi do modrega nastavka. Črte se imenujejo črta prepovedanega dolgega
strela, modra črta, srednja črta, modra črta in črta prepovedanega dolgega strela. Črte si
sledijo v zapisanem vrstnem redu.

ii.

Srednje tri črte definirajo tretjine ki se imenujejo obrambna tretjina, nevtralna tretjina in
napadalna tretjina. Obrambna tretjina obsega prostor med črto prepovedanega dolgega strela
in modro črto, nevtralna prostor med obema modrima črtama in napadalna med modro črto in
črto prepovedanega dolgega strela. Velikost tretjine se meri od sredine posamezne črte.

iii.

Srednja črta mora biti rdeče barve in deli igrišče na dve enaki polovici. Široka mora biti 30 cm,
nadaljevati pa se mora navpično po ogradi do modrega nastavka. V primerih, ko je na ogradi
dovoljeno oglaševanje mora biti srednja črta vidna vsaj na odbojni plošči.

iv.

Dve črti prepovedanega dolgega strela morata biti označeni 4 m merjeno od ravnega dela
ograde za vrati. Morata biti rdeče barve in široki 5 cm.

v.

Modri črti morata biti oddaljeni 22,86 m merjeno od vsakega ravnega dela ograde za vrati.
Široki morata biti 30 cm, nadaljevati pa se morata navpično po ogradi do modrega nastavka. V
primerih, ko je na ogradi dovoljeno oglaševanje morata biti črti vidni vsaj na odbojni plošči.

vi.

Na odprtih drsališčih morajo biti modri črti, srednja linija in vse oznake za začetne mete
označene z dvema črtama širokima 5 cm.

Pravilo 18 – OZNAČEVANJE OZNAK ZA ZAČETNE METE IN KROGOV NA
LEDENI PLOSKVI
i.

Na ledeni ploskvi mora biti označeno devet točk za začetne mete. Samo na teh točkah sodniki
izvajajo začetne mete po prekinitvah.

ii.

Vse točke za začetne mete morajo biti obarvane modro, razen točke na sredini igrišča, ki
mora biti obarvana modro

iii.

Točno v sredini drsališča je modra točka s premerom 30 cm. Okoli te točke je s 5 cm široko
modro črto narisan krog s polmerom 4,5 m.

iv.

Znotraj nevtralne tretjine, 1,5 m od vsake modre črte, so v enaki razdalji od ograje kot točke
za izvajanje metov v krajnih tretjinah, ob straneh zarisane štiri točke za izvajanje začetnih s
premerom 60 cm.

v.

V krajnih tretjinah morajo biti označene štiri točke za začetne mete s premerom 60 cm. Okoli
teh točk morajo biti zarisani krogi s polmerom 4,5 m, merjeno od sredine točk za izvajanje
začetnih metov. Narisani pa morajo biti s 5 cm široko rdečo črto. Na nasprotnih straneh obeh
krogov morata biti zrcalno narisani črki L.

vi.

Točke za začetne mete v krajnih tretjinah morajo na stičišču linij, prve 6 metrov
oddaljene od črte prepovedanega dolgega strela, ter druge, 7 metrov od sredine gol
črte.

Pravilo 19 – OZNAČEVANJE
PROSTORA NA LEDENI PLOSKVI

VRATARJEVEGA

IN

SODNIŠKEGA

i.

Na ledeni ploskvi so zarisani trije polkrogi. Po eden pred vsakim golom imenovan vratarjev
prostor in eden pred zapisnikarsko mizo, imenovan sodniški prostor.

ii.

Sodniški prostor mora biti neposredno pred zapisnikarsko mizo, označen s polkrožno 5 cm
debelo rdečo črto, njegov polmer pa mora biti 3 m. Igralcem ni dovoljeno vstopati v polkrog
med prekinitvami oziroma medtem, kadar se v njem sodniki posvetujejo.

iii.

Pred vsakimi vrati je s 5 cm široko rdečo črto označen vratarjev prostor.

iv.

Vratarjev prostor mora bit pred vrati obarvan v svetlo modro barvo. Površina v vratih mora biti
bela.

v.

Prostor vrat je tri dimezionalen prostor nad začrtano površino na ledu do višine gornjega dela
prečnika vrat.

vi.

Vratarjev prostor mora biti označen:
1. S pokrogom, polmera 180 cm, merjeno od sredine vrat, označenim s 5 cm debelo črto.
2. Rdeči oznaki v obliki črke “L”, katere vsak krak mora biti dolg 15 cm morata biti zarisani v
zgornjem delu polkroga.
3. Omenjeni oznaki morata biti zarisani na robu polkroga, tako da je krak, ki je vzporeden z gol črto
od nje oddaljen 122 cm.

vii.

Vse mere vratarjevega prostora se merijo do zunanjega roba zarisanih črt, tako da širina linije
spada v prostor vratarjevega prostora.

Pravilo 20 – VRATA
i.

Vsako igrišče mora imeti dvoje vrat, postavljenih na vsako stran igrišča.

ii.

Vrata sestavljata okvir vrat in mreža.

iii.

Odprti del vrat mora gledati proti sredini igrišča.

iv.

Vsaka vrata morajo biti postavljena na sredino črte prepovedanega dolgega strela. Vratnici
morata biti nameščeni tako, da se med igro ne premikata. Za tekmovanja na najvišjem nivoju
pod okriljem IIHF je obvezno, da so vrata opremljena z gibljivimi nastavki na vratnicah. Te se
močno priporoča tudi za preostala tekmovanja. Luknje za pritrditev vrat morajo biti natančno
na črti prepovedanega dolgega strela.

v.

Vratnici morata biti postavljeni navpično do višine 1,22 m od površine ledu, razdalja med
njima pa mora biti 1,83 m, merjeno z notranje strani. Izdelane morajo biti iz jeklenih cevi.
Zunanja mera vratnic in prečke mora biti 5 cm.

vi.

Vratnici in prečke morajo biti pobarvane rdeče. Ostali okvir vrat mora bit pobarvan belo.

vii.

Vratnici in prečka morajo biti dopolnjene z okvirjem bele barve, ki sega od ene do druge
vratnice. Okvir, merjeno s sprednje strani črte do najgloblje točke na zadnji mreži, ne sme biti
večji kot 1,12 m in ne manjši kot 60 cm.

viii.

Na zunanji del vratnic in okvirja mora biti nameščena bela mreža iz trpežnega najlona na
način, da zadrži vsako ploščico ki pride v vrata, oziroma prepreči, da bi ploščica prišla v vrata
kjerkoli drugje razen od spredaj.

ix.

Sodniki na ledu morajo pred začetkom vsakega dela tekme preveriti ali je mreža
poškodovana. V primeru poškodbe mreže se igra ne more nadaljevati, dokler mreža ni
popravljena.

x.

Površina notranjih ploščatih lokov znotraj vrat in druge opore, razen vratnic, morajo biti
obarvane belo in obložene z belimi blazinami. Blazine morajo biti vsaj 10 cm oddaljene od
vratnic ali prečke tako, da ne ovirajo ploščice pri prehodu v vrata.

POGLAVJE 3 – MOŠTVI IN IGRALCI
PREGLED – Hokejska tekma je dvoboj dveh ekip, ki se igra z po navodilih sodnikov na
ledu.
Zaradi zagotavljanja konsistence zapisa se za izraz “sodniki na ledu” uporablja le oblika v

moškem spolu. Ista pravila so mišljena tudi za ženski hokej, razen v primerih, kjer je to
izrecno omenjeno.

Pravilo 21 – SESTAVA EKIPE – ZADOSTNO ŠTEVILO IGRALCEV
i.

Moštvo ne more začeti tekme, če ob začetku le te nima na razpolago najman pet igralcev in
enega vratarja.

Pravilo 22 – PREDANA TEKMA
ii.

Če sta obe moštvi na ledu in eno zaradi katerega koli vzroka noče igrati, ko je sodnik to
zahteval, mora sodnik opozoriti kapetana da mora moštvo začeti z igro v 30. sekundah. Če po
izteku tega časa moštvo še vedno odklanja sodelovanje v igri, se kaznuje z malo kaznijo v
klopi. Če se incident ponovi ali nadaljuje, sodnik prekine tekmo in okoliščine javi odgovorni
zvezi.

iii.

Če moštvo ni na ledu in zaradi katerega koli vzroka noče igrati, ko je sodnik to zahteval, mora
sodnik opozoriti kapetana, trenerja ali vodjo ekipe in dovoliti ekipi, ki noče igrati največ dve
minuti. Če moštvo v tem času pride na led, se mu dosodi mala kazen v klopi (2’) Če po izteku
tega časa moštvo še vedno odklanja sodelovanje v igri, pa sodnik nima druge izbire, kot da
prekine tekmo in primer izroči v nadaljnji postopek odgovorni zvezi.

iv.

Moštvo, ki noče začeti igre z zahtevanim številom igralcem na ledu, avtomatsko preda
srečanje nasprotni ekipi.

v.

Moštvo avtomatsko preda srečanje nasprotni ekipi če zaradi kazni ali poškodb na led ne more
postaviti zadostnega števila igralcev.

vi.

Če moštvo odkloni sodelovanje pri izvajanju kazenskih strelov, ki bi določili zmagovalca, se
kot zmagovalca določi nasprotno ekipo.

Pravilo 23 – IGRALCI, KI LAHKO SODELUJEJO NA HOKEJSKI TEKMI
i.

Igralec mora zadostiti vsem kriterijem, ki jih predpisujeta tako IIHF kot nacionalna zveza
preden lahko nastopi na tekmi. Za določena tekmovanja mora vsak igralec izpolniti pogoje,
kot naprimer starost in narodnost. Njegovo ime mora biti vpisano na seznam igralcev, ki so
prijavljeni za posamezno tekmovanje, kakor tudi na popis igralcev pred tekmo oziroma
uradnem zapisniku.

ii.

Pogoj, da igralec lahko sodeluje na srečanju je pravilno zapisano ime na uradnem zapisniku
in ne njegova številka.

iii.

Noben zadetek ne sme biti dosojen, če je v času ko je bil ta dosežen na ledu igralec, ki na tej
tekmi ne bi smel sodelovati, napaka pa je odkrita preden sodnik izvede začetni met na sredini
igrišča po doseženem zadetku.

iv.

Če kazen prestaja igralec, ki na tej tekmi ne bi smel sodelovati, mora ta nemudoma zapustiti
tekmo, na kazenski klopi pa ga do izteka kazni nadomesti igralec, ki je bil v času, ko je bila
napaka odkrita na ledu.

v.

Če se med igro odkrije, da v njej sodeluje igralec, ki na tej tekmi ne bi smel sodelovati, mora
ta nemudoma zapustiti tekmo. V tem primeru se ne dosodi nobene kazni.

vi.

Vsi primeri, ki vključujejo igralca, ki na tekmi ne bi smel sodelovati se morajo javiti odgovorni
zvezi.

Pravilo 24 – IGRALCI V OPREMI
i.

60 minut pred začetkom vsake tekme mora predstavnik vsake ekipe zapisnikarju izročiti
napisano listo z imeni in številkami igralcev in vratarjev, ki bodo igrali na tej tekmi, vključno z
imeni kapetana in njegovih pomočnikov.

ii.

Na tekmah pod okriljem IIHF mora predstavnik ekipe potrditi seznam igralcev najkasneje dve
minuti pred začetkom tekme. kljub podpisu pa se igralci lahko dodajajo in odvzemajo s
seznama do začetka tekme.

iii.

Nobena sprememba igralskega kadra ni dovoljena po začetku tekme. Edina izjema je tretji
vratar.

iv.

Nobeni uradni osebi moštva ni dovoljeno stopiti na ledeno ploskev brez dovoljenja sodnika.
Edina izjema je v slučaju, ko je treba nuditi pomoč poškodovanemu igralcu.

v.

Vsako moštvo ima za tekmo na klopi lahko največ 20 igralcev in dva vratarja.

vi.

Vsi igralci, ki sodelujejo na tekmi morajo nositi vso zaščitno opremo biti opremljeni z hokejsko
palico in hokejskimi drsalkami. Zaščitno opremo sestavljajo: hokejske drsalke, rokavice,
suspenzor, ščitniki za komolce, prsni in ramenski ščitnik, nožni ščitniki, čelada, zaščitna mreža
ali vizir, zaščitne hlače in dres.

vii.

Vsa zaščitna oprema razen rokavic, čelade in vratarjevih nožnih ščitnikov mora biti pod
igralčevo uniformo.

viii.

Nobenemu igralcu ni dovoljeno ogrevanje ob koncu tretjine niti ob katerikoli prekinitvi.

ix.

Na listi prijavljenih igralcev so lahko le igralci, ki jim je dovoljeno sodelovati na posamezni tekmi.

x.

Igralci, ki jim je dovoljeno sodelovati na posameznem tekmovanju lahko sodelujejo na
ogrevanju pred tekmo, ne glede na to ali so navedeni na listi z imeni igralcev, ki bodo igrali na
tekmi.

Pravilo 25 – URADNE OSEBE MOŠTVA
i.

Vsako moštvo mora imeti med tekmo najmanj eno uradno osebo, ki prestavlja trenerja in
najmanj eno osebo kvalificirano osebo za pomoč igralcem v primeru poškodb.

Pravilo 26 – UPORABA TEHNOLOGIJE URADNIH OSEB MOŠTVA
i.

Nobena uradna oseba moštva, ki se nahaja na klopi za rezervne igralce oziroma v njeni bližini
ne sme uporabljati nobene tehnologije razen radijske ali podobne povezave z drugo uradno
osebo moštva, ki se nahaja v drugem delu prizorišča. Prepoved se nanaša predvsem na
video predvajalnike, računalnike, pametne telefone, tablice ali katere koli druge oblike
elektronskih pripomočkov za komunikacijo oziroma konzultacije.

Pravilo 27 – IGRALCI MED IGRO
i.

Moštvo mora imeti med igro na ledeni ploskvi najmanj štiri igralce (tri nekaznovane igralce v
polju in enega vratraja) in ne več kot šest igralcev (vratarja in pet oziroma šest igralcev,
odvisno od situacije med igro).

ii.

Igralci se med igro lahko premikajo po ledu brez omejitev. Kljub temu obstaja šest standardnih
položajev in sicer: vratar, levi branilec, desni branilec, levo krilo, desno krilo in center.

iii.

Med igro je naenkrat na ledu lahko le en vratar. Vratar je lahko odstranjen z ledu in/ali
zamenjan z igralcem. Zamenjani igralec nima privilegijev vratarja, predvsem kar se tiče
opreme, pokrivanja ploščice in kontakta z nasprotniki.

Pravilo 28 – KAPETAN IN NJEGOVA POMOČNIKA
i.

Vsako moštvo mora določiti kapetana in dva pomočnika med igralci navedenimi na popisu
igralcev za posamezno tekmo. Moštvo namesto kapetana in dveh pomočnikov ne more
določiti treh pomočnikov.

ii.

Moštvo ne more zamnejati imena kapetana ali njegovih pomočnikov med tekmo. Če je
kapetan izključen ali poškodovan njegove dolžnosti prevzame eden od njegovih pomočnikov.

iii.

Kapetan mora imeti na dresu črko »C«, njegov namestnik pa črko »A«, na vidnem mestu na
sprednjem delu dresa. Črka mora biti kontrastne barve in visoka 8 cm.

iv.

Na ledu imajo le kapetan ali njegova namestnika, če niso kaznovani, pravico postavljati
sodniku vprašanja, ki se nanašajo na interpretacijo pravil med igro.

v.

Kadar sta kapetan in njegov namestnik hkrati na ledu, lahko samo kapetan govori s
sodnikom.

vi.

Kadar niso na ledu, lahko kapetan ali njegova pomočnika pridejo s klopi za igralce na led le v
primeru, da jih k temu pozove sodnik. V primeru, da pridejo nepovabljeni jih sodnik pošlje
nazaj na klop za rezervne igralce in opozori trenerja. Za naslednjo kršitev sodnik dosodi
disciplinsko kazen.

vii.

Pritožba glede kazni ni »vprašanje razlage pravil« in ni dovoljena. Igralec, ki se pritožuje
glede izrečene kazni mora biti kaznovan z disciplinsko kaznijo.

POGLAVJE 4 – OPREMA IGRALCEV
PREGLED – Oprema igralcev je sestavljena iz palice, drsalk, zaščitne opreme in dresov.
Vsa zaščitna oprema razen rokavic, čelade in drsalk mora biti pod dresom oziroma
hlačami. Oprema mora zadostiti vsem varnostnim standardom, uporabljati pa se mora
izključno za zaščito igralcev. Z uporabo zaščitne opreme igralec ne sme pridobiti nikakršne
prednosti, hkrati pa oprema ne sme biti nevarna nasprotnikom. Igralci so na ogrevanju
pred tekmo dolžni nositi vso zaščitno opremo vključno z zaščitno čelado.

Pravilo 29 – NEVARNA OPREMA
i.

Nepravilna, nevarna in oprema ki ni skladna z predpisi IIHF se smatra kot nevarna oprema in
se je ne sme uporabljati. Vsaka uporaba take opreme se kaznuje s kaznimi zapisanimi v
pravilu 128.

ii.

Sodnik se lahko kadarkoli odloči za merjenje katerega koli dela opreme. Če se odloči, da
oprema ni skladna z predpisi IIHF zapisanimi v tej knjigi, se smatra kot nevarna oprema in se
odvzame.

iii.

Igralec, ki uporablja nevarno opremo mora takoj zapustiti ledeno ploskev, njegovemu moštvu

pa sodnik da opozorilo.
iv.

Kot nevarna oprema se smatra tudi nošenje zaščitnega vizirja na način, ki bi lahko
poškodoval nasprotnika, uporaba nedovoljene opreme, uporaba nedovoljenih ali nevarnih
drsalk ali palic, nenošenje zaščitne opreme pod dresom ali hlačami (razen čelade, rokavic ali
drsalk) ali uporaba rokavic z izrezano zaščito za dlani.

Pravilo 30 – ŠČITNIKI ZA KOMOLCE
i.

Ščitniki za komolce morajo imeti najmanj 1,27 cm debelo mehko zaščito iz gume, pene ali
podobnega materiala.

Pravilo 31 – ZAŠČITA ZA OBRAZ IN ŠČITNIK ZA ZOBE
i.

Za zaščito obraza sta dovoljena dva načina zaščite in sicer zaščitna mreža in vizir. Oba
morata biti pritrjena na sprednji del čelade.

ii.

Vizir mora biti pritrjen na čelado. Nuditi mora zaščito oči vse do spodnjega dela nosu, gledano
od spredaj ali od strani.

iii.

Nacionalne zveze so dolžne zagotoviti, da imajo vsi igralci ki jih zastopajo, ustrezne čelade
namenjene izključno za hokej na ledu, ter če je s pravili tako določeno, pravilno nameščeno
zaščitno masko ali vizir.

iv.

Vsi igralci moškega spola rojeni po 31. 12.1974 morajo nositi najmanj zaščitni vizir.

v.

Vse igralke morajo nasiti zaščitno masko.

vi.

Vsi igralci v starostni kategoriji do 18 let morajo nositi zaščitno masko katere odprtine ne
dopuščajo, da bi skoznje šla ploščica ali rezilo palice.

vii.

Igralci ne smejo nositi obarvanih ali zatemnjenih vizirjev ali zaščitnih mask.

viii.

Igralec čigar vizir ali za zaščita za obraz poči ali se poškoduje lahko zaključi svojo izmeno na
ledu, vendar mora preden se ponovno vrne na led, poškodovano opremo zamenjati.

ix.

Vsi igralci, ki nastopajo v starosni kategoriji do 20 let morajo obvezno nositi ščitnik za zobe.

Pravilo 32 – FLORESCENTNI IZDELKI
i.

Na ledu ni dovoljena uporaba nobenih materialov, delov opreme ali obleke fluorescentne
barve.

Pravilo 33 – ZAŠČITNE ROKAVICE ZA IGRALCE
i.

Zaščitne rokavice za igralce morajo imeti dovoljeno obliko ter pokrivati roke in zapestja.

ii.

Vrhnji del rokavic mora biti iz mehkega materiala. V rokavicah ne sme biti zašit noben drug
material ali predmet razen zaščitnega materiala.

Pravilo 34 – ZAŠČITNA ČELADA ZA IGRALCE
i.

Vsi igralci ki sodelujejo v igri ali ogrevanju pred tekmo, so dolžni ves čas tekme (redni del,
podaljški, kazenski streli) in ogrevanja nositi zaščitno čelado namenjeno izključno za hokej na
ledu s pravilno zapetim zaščitnim paščkom.

ii.

Če igralec, ki sodeluje na prvenstvu IIHF na ogrevanju pred tekmo ne uporablja zaščitne
čelade v skladu pravili, je dolžnost rezervnega sodnika, da primer javi odgovorni zvezi. V
tekmovanjih pod okriljem nacionalnih zvez se s tem v zvezi uporabljajo predpisi odgovorne
zveze.

iii.

Igralci morajo nositi čelado tako, da je spodnji del sprednjega dela čelade največ za prst nad
obrvmi. Med brado in zaščitnim paščkom sme biti prostora prav tako le za en prst.

iv.

Če igralec izgubi čelado mora nemudoma zapustiti igro in oddrsati proti klopi za rezervne
igralce. Igralec brez čelade se ne sme dotakniti ploščice niti nasprotnega igralca. Prav tako
mu ni dovoljeno namestiti čelado na glavo dokler je na ledu.

v.

Igralec ne sme namerno sneti nasprotnikove čelade z namenom, da le ta ne bi mogel
sodelovati v igri ali moral oditi na klop za rezervne igralce.

vi.

Na čeladah smejo biti nalepljene le številke posameznih igralcev in reklame, ki jih dovoljuje
organizator tekmovanja.

vii.

Igralci morajo nositi čelado tudi na klopi za rezervne ali kaznovane igralce, razen če jo je
potrebno očistiti ali popraviti.

Pravilo 35 – ZAŠČITA IGRALCEV ZA VRAT IN GRLO
i.

Vsi igralci stari 18 let ali manj morajo, ne glede na to v kateri kategoriji nastopajo, nositi
zaščito za grlo in vrat.

Pravilo 36 – IGRALSKI ŠČITNIKI ZA NOGE
i.

Igralski ščitniki za noge morajo biti takšne velikosti, da se v celoti lahko pokrijejo z
nogavicami. Na njih niso dovoljene nobene izbokline ali kakšni drugi dodatki.

Pravilo 37 – IGRALSKE DRSALKE
i.

Drsalke morajo biti sestavljene iz samo štirih delov in sicer: rezila drsalke, držala rezila, čevlja
in vezalk.

ii.

Čevelj se mora prilegati nogi drsalca. Prepovedane so vse nepotrebne razširitve ali
podaljšave, kakor tudi vsi nepotrebni dodatki.

iii.

Rezilo drsalke mora biti gladko po vsej dolžini in v celoti pritrjeno v držalo. Na rezilu so
prepovedan kakršne koli izbokline (zobje) kot naprimer pri umetnostnih drsalcih.

iv.

Sprednji in zadnji del rezila drsalke mora biti v celoti pokrit z držalom in ne sme segati izpod
čevlja kot naprimer pri hitrostnih drsalcih.

v.

Nobeno mehanično pomagalo, ki bi s tem, da bi bilo kakor koli pritrjeno na drsalko omogočalo
drsalcu hitrejše ali okretnejše premikanje po ledu ni dovoljeno .

vi.

Vezalke ne smejo biti florescentne barve. Zavezane morajo biti tako, da se ne dotikajo ledene
ploskve.

Pravilo 38 – IGRALSKA PALICA
i.

Palice morajo biti lesene ali iz kakega drugega materiala (aluminij, plastika, kompozitni
materiali), ki ga odobri IIHF. Palice ne smejo imeti nobenih podaljškov, držalo mora biti ravno
ter robovi zaobljeni.

ii.

Rezilo palice je lahko ukrivljeno, vendar nikjer več kot 1,5 cm. Krivina se izmeri tako, da se z
namišljeno ravno črto poveže konec rezila in koleno.

iii.

Palica ima lahko le eno krivino in eno rezilo. Vsaka palica pri kateri se izmeri dvojna krivina se
smatra kot nepravilna.

iv.

Držalo palice mora biti ravno od začetka vse do njenega kolena.

v.

Držalo palice mora biti zaprto. Vsaka palica, ki je brez pokrivala votlega dela se smatra kot
nevarna oprema.

vi.

V votli del držala palice je prepovedano vstavljati kakršne koli predmete, ki bi spremenili težo,
sestavo ali namen le te.

vii.

Lepilni trak katere koli barve – ne florescenten – se lahko ovije okoli palice na katerem koli
mestu. Florescentno obarvane palice niso dovoljene.

viii.

Prepovedano je igrati z zlomljeno palico. Igralec mora zlomljeno palico nemudoma spustiti na
led.

ix.

Igralcu ni dovoljeno uporabljati vratarske palice.

x.

Igralec nikoli ne sme uporabljati več kot eno palico.

xi.

Igralec ne sme uporabiti nasprotnikove palice. Ne sme jo iztrgati iz rok nasprotnika niti jo pobrati
z ledu.

xii.

Največja dovoljena dolžina držala igralske palice je 163 cm, merjeno od začetka držala do
kolena. Največja dovoljena širina je 3 cm, debelina pa 2.54 cm.

xiii.

Največja dovoljena dolžina rezila igralske palice je 32 cm merjeno od kolena do konca rezila.
Rezilo mora biti široko med 5 -7.62 cm.

xiv.

Držalo igralske palice je lahko daljše kot je določeno v tem pravilu če je igralec višji od dveh
metrov. IIHF mora odobriti pravočasno oddan zahtevek. V tem primeru dolžina držala ne sme
presegati 165.1 cm.

Pravilo 39 – TRAK
i.

Rezilo palice je lahko le povito s trakom. Razni samolepilni (peel-and stick) trakovi, ki
omogočajo boljši oprijem ploščice, niso dovoljeni.

Pravilo 40 – DRESI IGRALCEV
i.

Vsi igralci enega moštva morajo imeti enake čelade, drese, hlače in nogavice.

ii.

Vsi dresi moštva morajo imeti isti dizajn, vključno z logotipom na prsih, zapisom imena na
hrbtu ter številkami na rokavih in hrbtu.

iii.

Igralcem ni dovoljeno na kakršen koli način spreminjati dresa kot na primer z rezanjem
pisanjem ali označevanjem le tega.

iv.

Domače moštvo mora na vseh tekmah na zahtevo sodnika zamenjati drese, če ta meni, da bi
se lahko zmotil pri odločitvi, ker se barvi dresov obeh moštev ne razlikujeta dovolj.

v.

Osnovna barva dresov mora prekrivati približno 80 odstotkov vsakega dela zunanje opreme,
razen številk igralcev in imen na majicah.

vi.

Dresi se morajo nositi zunaj hlač.

vii.

Dresi se morajo prilegati telesu igracev in ne smejo biti pretirano široki.

viii.

Dresi ne smejo biti daljši od zaščitnih hlač, rokav pa ne daljši od konca prstov na rokavicah.

ix.

Vsak igralec mora na hrbtni strani dresa nositi svojo številko, veliko od 25 do 35 cm, ter
enako, 10 cm veliko na obeh rokavih. Izbira številk je omejena na števila od 1 do 99 brez
decimalk.

x.

Vsak igralec istega moštva mora imeti različno številko.

xi.

Igralcem ni dovoljeno menjati dresov med tekmo. Isto številko morajo nositi celotno trajanje
turnirjev ali drugih tekmovanj.

xii.

Edini izjemi prejšnjega pravila sta primera, če se dres umaže s krvjo ali tako hudo poškoduje,
da je neuporaben. V teh primerih sodnik lahko od igralca zahteva da zamenja dres za
enakega, vendar z drugo številko in brez imena na hrbtu.

xiii.

Če lasje igralca prekrivajo prostor za ime ali številko, se morajo namestiti pod čelado ali
zvezati v čop.

xiv.

Na dresih so prepovedani vsi dizajni, ki vsebujejo žaljive, opolzke, rasno, versko ali
nacionalno motivirane oblike ali zapise.

xv.

Na tekmovanjih, ki jih organizira IIHF mora vsak igralec nositi svoj priimek na zgornjem delu

hrbtne strani dresa, napisanega z 10 cm visoko navadno tipografijo in z velikimi tiskanimi
črkami, ki jih mora IIHF odobriti pred začetkom tekmovanja.
xvi.

Igralci morajo uporabljati iste drese med tekmo kot tudi na ogrevanju pred tekmo.

xvii.

Igralci, ki ne zadostijo pogojem navedenim v tem pravilu ne smejo sodelovati na srečanju.

Pravilo 41 – MERJENJE IGRALSKE PALICE
i.

Sodnik se lahko kadarkoli odloči za merjenje katerega koli dela opreme. Če se odloči, da
oprema ni skladna s predpisi IIHF zapisanimi v tej knjigi, se smatra kot nevarna oprema in se
odvzame.

ii.

Noben zadetek ne more biti razveljavljen, če je bil dosežen z nepravilno opremo.

iii.

Merjenje igralske opreme je omejeno na palico.

iv.

Samo kapetan moštva ali njegova namestnika lahko zahtevajo merjenje opreme. Pri tem
morajo navesti natančno za kateri del opremo zahtevajo merjenje. Merjenje se lahko zahteva
med vsako prekinitvijo ali pred začetkom tretjine.

v.

Sodnik je meritev dolžan opraviti takoj. Če je bila zahteva neutemeljena se moštvu, ki je
zahtevalo merjenje dosodi mala kazen v klopi. Če se izkaže, da je bila zahteva utemeljena se
igralec, čigar oprema je bila merjena, kaznuje z malo kaznijo, nepravilno ali nevarnoopremo
pa mora sodnik odnesti na klop za rezervne igralce moštva kaznovanega igralca.

vi.

Ob eni prekinitvi je dovoljeno le eno merjenje enemu moštvu, vendar pa imajo kapetan in
njegova pomočnika možnost zahtevati neomejeno število meritev med tekmo.

vii.

Če meritev opreme zahteva moštvo, ki v zadnjih dveh minutah igre ali kadar koli v podaljšku,
igra z dvema igralcema manj, zahteva za merjenje pa je neutemeljena, se proti moštvu, ki je
zahtevalo merjenje dosodi kazenski strel. Če se izkaže, da je bila zahteva utemeljena se
igralec, čigar oprema je bila merjena in nepravilna, kaznuje z malo kaznijo.

viii.

Igralec za čigar palico je bilo zahtevano merjenje mora držati palico v rokah v trenutku
zahteve. Igralec je lahko na ledu ali na klopi, vendar pa mora sodnik nedvoumno videti, kdo je
lastnik palice za katero je zahtevano merjenje.

ix.

Če je palica nedovoljena, mora igralec nemudoma na klop za kaznovane igralce, palico pa
mora sodnik odnesti na klop za rezervne igralce moštva kaznovanega igralca. Če moštvo
lahko odpravi nepravilnost, zaradi katere je bila palica needovoljena, jo igralec kasneje lahko
spet uporabi. Ob ponovni uporabi iste palice se zanjo lahko zahteva ponovno merjenje.

x.

Če sodnik iz kakršnega koli razloga ne more izmeriti ukrivljenosti palice, se le ta smatra kot
nedovoljena in se ne sme uporabljati med igro. V tem primeru se nikomur ne dosodi nobene
kazni.

xi.

Igralčevo ali vratarjevo palico se lahko izmeri v kateri koli prekinitvi med tekmo, v podaljšku ali
med izvajanjem kazenskih strelov.

Pravilo 42 – MERJENJE PALICE IGRALCA OB KAZENSKIH STRELIH ZA
DOLOČITEV ZMAGOVALCA
i.

Kapetan lahko zahteva merjenje palice med izvajanjem kazenskih strelov za določitev
zmagovalca.

ii.

Če je zahteva za merjenje palice podana preden igralec izvede kazenski strel, palica pa je
pravilna, se moštvu, ki je zahtevalo merjenje izreče mala kazen v klopi. Katerikoli igralec
moštva mora na klop za kaznovane in ne sme več sodelovati v izvajanju kazenskih strelov.
Igralec katerega palica je bila merjena, lahko izvede kazenski strel.

iii.

Če je palica nepravilna, mora igralec ki je bil določena za izvajanje kazenskega strela oditi na
klop za kaznovane igralce, ter ne sme več sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov. Eden od
soigralcev ga lahko nadomesti pri izvajanju kazenskega strela.

iv.

Kapetana lahko zahtevata merjenje med vsakim in vsemi kazenskimi streli, vendar ne več kot
enega v posamični prekinitvi.

v.

Če se merjenje opravi potem ko je igralec izvedel kazenski strel, veljajo pravila iz 42-ii ter 42iii. Če igralec doseže zadetek z palico, ki ni pravilna, zadetek vseeno velja.

POGLAVJE 5 – PRAVILA IGRE / SPLOŠNO
PREGLED – pravila so podlaga za igranje hokejske igre in morajo biti kot taka spoštovana in
upoštevana v vsakem času. Kljub prizadevanjem, da bi pojasnili vse situacije na ledu, imajo
sodniki na ledu pravico izreči tudi kazni za druge kršitve, za katere smatrajo, da so v
nasprotju z načeli fair playa in integritete športa, so pa v skladu s knjigo pravil, vendar pa
niso navedni v njej.

Pravilo 43- KAKO SE IGRA HOKEJ

i.

Hokejska tekma se igra tri tretjine po 20 minut, ter po potrebi podaljški in kazenski streli.

ii.

Dve moštvi tekmujeta doseči čimveč zadetkov. Moštvo ki doseže več zadetkov se proglasi za
zmagovalca.

iii.

Za dosego zadetka, mora moštvo plošček spraviti v nasprotnikova vrata v skladu s pravili ( za
izjeme glej tudi Poglavje 11 – zadetki )

iv.

Igralci s palico nadzorujejo plošček. Med drsanjem po ledeni ploskvi si podajajo in streljajo
plošček.

v.

Igranje na telo je sestavni del igre in je najpogostejša metoda pridobivanja nadzora nad
ploščkom. Za pravilno igranje na telo morajo biti izpolnjeni kriteriji določeni v teh pravilih.

vi.

Igralce in uradne osebe moštev, ki kršijo pravila igre kaznujejo sodniki na ledu, ob hujših
kršitvah pa tudi vodstvo tekmovanja ali za to pristojen organ.

Pravilo 44 – TRAJANJE TEKME
i.

Redni del igre sestavljajo tri tretjine s po 20 min igralnega časa, ki se ob prekinitvah
zaustavlja.

ii.

Med tretjinami so 15 minutni odmori.

iii.

Moštvi zamenjata strani ob začeku vsake tretjine.

iv.

Ledena ploskev mora biti očiščena pred vsako tretjino, razen pred 5 in 10 minutnim
podaljškom.

v.

Podaljšek sledi tretji tretjini ob neodločenem izidu po 60 minutah rednega dela, ter traja 5, 10
ali 20 minut. V vsakem primeru se igra po pravilu zlatega zadetka (naslednji zadetek odloči).
V primeru, da tudi po podaljšku zmagovalec ni znan se izvajajo kazenski streli. Vsako moštvo
izvede tri. Če zmagovalec ni odločen tudi po seriji kazenskih strelov, moštvi izvajata kazenske
strele izmenično, dokler zmagovalec ni znan.

Pravilo 45 – URA
i.

Ura beleži čas igre in odšteva čas od začetka (20 minut,10 minut, 5 minut ) proti 0:00

ii.

Ura začne teči z začetnim metom sodnika na ledu, ter se zaustavi ko sodnik s piskom
prekine igro.

iii.

Sodnik na ledu, se lahko posvetuje z razsodnikom video posnetkov v primeru, da je po
pisku preteklo več časa na semaforju kot dovoljeno, v primeru nepravilno izvedenega
začetnega meta ali prepočasne reakcije časomerilca, ter opravi korekcijo časa.

Pravilo 46 – PIŠČALKA
i.

Ko sodnik na ledu s piskom zaustavi igro, morajo igralci prenehati z igro, se izogniti
vsakemu kontaktu z nasprotnimi igralci, ter igranju s ploščico.

ii.

Igra se, dokler sodnik ne prekine igre.

Pravilo 47 - PLOŠČICA
i.

Ploščica mora biti pretežno črne barve, izdelana iz vulkanizirane gume ali drugega
materiala, ki ga dovoljuje IIHF.

ii.

Ploščica ima premer 7,62 cm in je debel 2.54 cm.

iii.

Ploščica mora tehtati med 156-170 gramov.

iv.

Natisnjen logotip, blagovna znamka ali reklama na ploščici ne sme preseči 4,5 cm v
premeru ali 35 % površine na vsaki strani ploščice. Potiskani sta lahko obe strani.

Pravilo 48- OGREVANJE
i.

Med ogrevanjem ni dovoljen noben fizični kontakt med igralci nasprotnih moštev. Med
ogrevanjem igralcem ni dovoljeno drsati preko rdeče sredinske črte. Dolžnost rezervnega
sodnika je, da nadzoruje potek ogrevanja in ukrepa v skladu s pravili.

ii.

Sodniki na ledu ne morejo ukrepati v primeru kakršne koli kršitve pravil ki se zgodijo med
ogrevanjem, saj le-ti ob tem času niso na ledu in niso priče dogodkom. Vsak incident
lahko obravnava vodstvo tekmovanja ali za to pristojen organ.

Pravilo 49 – PLOŠČICA V IGRI
i.

Igra se prekine takoj, ko je ploščica deformirana ali zlomljena na kakršenkoli način.

ii.

Če se med igro na igrišču poleg ploščice s katero se igra, pojavi še kaka druga ploščica,
se igra ne zaustavi, dokler v posest ploščice ne pride nasprotno moštvo oziroma če se
pomotoma začne igrati z nepravilno ploščico.

iii.

Plošček mora biti v gibanju ali v igri v vsakem trenutku. Če eno ali obe moštvi nočeta igrati
s ploščico, sodnik na ledu prekine igro, začetni met pa se izvede na najbližji točki za
začetne mete kjer je bila igra zaustavljena.

Pravilo 50 – MENJAVA STRANI
i.

Moštvi začneta tekmo z branjenjem vrat, ki so bližje njihovi klopi za rezervne igralce.

ii.

Moštvi morata zamenjati strani po vsaki končani tretjini ali 20 minutnem podaljšku. Strani
se menjajo tudi kadar se ledena ploskev ne čisti, kot na primer, pri 5 ali 10 minutnem
podaljšku. Pred izvajanjem kazenskih strelov moštvi strani ne menjata.

iii.

Med tekmo na prostem se igra zaustavi ob 10:00 tretje tretjine ,da moštvi lahko zamenjata
strani. V podaljških se strani ne menjajo.

Pravilo 51 – ZAČETEK TEKME
i.

Tekma se vedno začne z začetnim metom, ki ga izvede sodnik na ledu.

ii.

Vsaka tretjina se začne z začetnim metom na sredini igrišča. Vsako nadaljevanje igre se
lahko prične le na eni izmed devetih označenih točkah za začetne mete.

Pravilo 52 – DOLOČANJE MESTA ZAČETNEGA META / SPLOŠNO
i.

Kadar je igra zaustavljena iz razloga ki ni opredeljen spodaj, se le ta izvede na najbljižji
točki za začetne mete v tretjini kjer se je nazadnje igralo s ploščico.

ii.

Če je prekinitev igre posledica dveh kršitev pravil istega moštva (npr. igranje z visoko
palico ter namerni prepovedan položaj), se začetni met izvede na točki za začetne mete,
ki ne prinaša teritorialne prednosti moštvu, ki je kršilo pravilo.

iii.

Če je prekinitev igre posledica kršitev pravil obeh moštev (npr. igranje z visoko palico in
namerni prepovedan položaj), se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete,
kjer je bila igra zaustavljena.

iv.

Če je ustavitev igre povzročil napadalni igralec v napadalni tretjini, se začetni met izvede v
nevtralni tretjini na najbljižji točki za začetne mete, razen če je bila ob istem času
obrambnemu moštvu dosojena kazen.

v.

Če igralec dvigne plošček tako visoko, da zadane samafor al kak drug predmet nad
ledeno ploskvijo, se igra zaustavi, začetni met pa se izvede na najbljižji točki mestu od
koder je bil plošček dvignjen.

Pravilo 53- DOLOČANJE MESTA ZAČETNEGA META / IZREČENE KAZNI
i.

Kadar ima moštvo ob izrečenih kaznih igralca manj na ledu, se začetni met izvede na eni
od dveh točk v obrambni tretjini moštva, razen:
1. kadar je kazen izrečena po doseženem zadetku, takrat se začetni met izvede na
sredini igrišča;
2. kadar je kazen izrečena pred začetkom ali po koncu tretjine, takrat se začetni met
izvede na sredini igrišča;
3. v primeru, ko naj bi bilo moštvo, ki se brani kaznovano, branilec napadalnega moštva
pa med prerivanjem pred golom po prekinitvi v napadalni tretjini preide namišljeno
črto, ki povezuje vrh krogov za izvajanje začetnih metov. Takrat se začetni met izvede
na eni od dveh točk za začetne mete pred napadalno tretjino.

ii.

Če je igralec moštva ki napada, kaznovan med izvajanjem začetnega meta v napadalni
tretjini, se začetni met izvede v obrambni tretjini moštva, ki je kaznovano.

iii.

Kadar so kazni izrečene obema moštvoma ob isti prekinitvi, vendar v različnih trenutkih in
iz različnih razlogov, se začetni met izvede v obrambni tretjini moštva, ki je prekršek storilo
zadnje.

iv.

V primeru več kazni hkrati, se začetni met izvede v obrambni tretjini moštva, ki ima na
semaforju izpisanih več kazni.

v.

V primeru več kazni hkrati, ki pa ne vplivajo na razmerje moči na ledu, se mesto izvajanja
začetnega meta določi na podlagi vzroka zaustavitve igre.

vi.

Kadar je napadalnemu igralcu v napadalni tretjini dosojena disciplinska kazen ali
disciplinska kazen igre, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete, kjer je
bila igra prekinjena.

Pravilo 54 - DOLOČANJE MESTA ZAČETNEGA META / POŠKODBA
i.

V primeru kadar je igra prekinjena zaradi poškodbe igralca, se začetni met izvaja na točki
za začetne mete najbljižje mestu, kjer se je ploščica nahajala v trenutku, ko je bila igra
prekinjena, v odvisnosti s tem katero moštvo je bilo v posesti ploščice.

ii.

Če je ploščica v posesti moštva poškodovanega igralca v napadalni tretjini tega moštva,
se začetni met izvaja na točki za začetne mete v nevtralni tretjini, bliže napadalni tretjini
moštva poškodovanega igralca, ne glede na to kje se nahaja poškodovani igralec.

iii.

Če je ploščica v posesti moštva poškodovanega igralca v nevtralni tretjini, se začetni met
izvaja na točki za začetne mete v nevtralni tretjini, najbljižje mestu, kjer se je ploščica
nahajala v trenutku, ko je bila igra prekinjena, ne glede na to kje se nahaja poškodovani
igralec.

iv.

Če je ploščica v posesti moštva poškodovanega igralca v obrambni tretjini tega moštva,
se začetni met izvaja na eni od točk za začetne mete v obrambni tretjini moštva
poškodovanega igralca, ne glede na to kje se nahaja poškodovani igralec.

v.

Če se poškoduje sodnik na ledu, se igra nemudoma prekine, razen v primeru trenutne
možnosti za dosego zadetka. Začetni met se izvede na točki za začetne mete, najbljižje
mestu, kjer se je ploščica nahajala v trenutku, ko je bila igra prekinjena.

Pravilo 55 - DOLOČANJE MESTA ZAČETNEGA META / OBRAMBNA
TRETJINA
i.

Kadar igralec obrambnega moštva v svoji obrambni tretjini zadržuje ploščico ob ogradi, se
začetni met izvede na točki za začetne mete v obrambni tretjini, na strani, kjer je bila igra
prekinjena.

ii.

Če napadalni igralec nastrelja ali poda ploščico, le ta pa se v nevtralni tretjini odbije od
obrambnega igralca iz igrišča, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete v
nevtralni tretjini, od koder je bila ploščica odbita iz igrišča.

iii.

Če napadalni igralec nastrelja ali poda ploščico, le ta pa se v obrambni tretjini odbije od
obrambnega igralca iz igrišča, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete v
obrambni tretjini, od koder je bila ploščica odbita iz igrišča.

iv.

Če je napadalnemu moštvu dosojen nameren prepovedan položaj, se začetni met izvede
na točki za začetne mete v obrambni tretjini napadalnega moštva, na strani, kjer se je
zgodil prepovedani položaj.

Pravilo 56 - DOLOČANJE MESTA ZAČETNEGA META / SREDINA IGRIŠČA
i.

Začetni met se izvede na sredini igrišča:
1. ob začetku tretjine,
2. po doseženem zadetku,
3. v primeru napačne odločitve linijskega sodnika pri dosojanju prepovedanega dolgega
strela,
4. če igralca obeh moštev zadržujeta ploščico ob ogradi na srednji črti in
5. ob prezgodnji menjavi vratarja, ko moštvo pride v posest ploščice, vendar le v primeru,
če je igra že preko srednje črte. Če je igra prekinjena preden ploščica prečka srednjo
črto, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete kjer je bila igra
zaustavljena.

ii.

Kadar je igra zaustavljena v srednji tretjini zaradi dogodka, ki nobenemu moštvu ni
prineslo prednosti, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete med obema
modrima linijama, kjer je bila igra zaustavljena. Če je nemogoče določiti najbližjo točko za
začetne mete, se izbere tista, ki daje največjo teritorialno prednost domačemu moštvu.

Pravilo 57 - DOLOČANJE MESTA ZAČETNEGA META / NAPADALNA
TRETJINA
i.

Kadar napadalni igralec zadržuje ploščico ob ogradi v napadalni tretjini, nižje od točk za
začetne mete, sodnik pa oceni, da to počenja z namenom da se igra prekine, se začetni met
izvede na najbljižji točki za začetne mete v nevtralni tretjini.

ii.

Kadar napadalni igralec nastreli ploščico preko ograde v napadalni tretjini, brez dotika
nasprotnega igralca ali njegove palice, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne
mete v nevtralni tretjini.

iii.

Kadar napadalni igralec nastreli ploščico preko ograde v napadalni tretjini, ploščica pa se
dotakne nasprotnega igralca ali njegove palice, se začetni met izvede na najbljižji točki za
začetne mete v napadalni tretjini tretjini, na strani od koder se je plošček odbil izven igrišča.

iv.

Kadar napadalni igralec od koder koli strelja na vrata, plošček pa se brez dotika nasprotnega
igralca od okvira vrat odbije izven igrišča, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne
mete v napadalni tretjini, na strani s katere je bil plošček nastreljan.

v.

Kadar napadalni igralec doseže zadetek, ki je bil po mnenju sodnika ali razsodnika video
posnetkov dosežen z visoko palico, brcanjem ali kakor koli drugače v nasprotju s pravili, se
začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete v nevtralni tretjini.

vi.

Kadar se plošček odbije v vrata direktno od sodnika, se začetni met izvede na točki za
začetne mete najbližje mestu, od koder je bil plošček odbit v vrata.

vii.

Kadar napadalni igralec premakne nasprotnikova vrata, ob tem pa ne naredi vsega da bi se
trčenju z vrati izognil, se začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete v nevtralni
tretjini. Če je napadalnega igralca porinil, le ta pa je kot posledico tega premaknil vrata, se
začetni met izvede na najbljižji točki za začetne mete v napadalni tretjini.

viii.

Če je igra prekinjena medtem, ko se igra v napadalni tretjini se začetni met izvede v nevtralni
tretjini v naslednjih treh primerih:
Če eden ali oba branilca oziroma igralec s klopi, člani napadalnega moštva, med
medsebojnim obračunavanjem pred vrati preidejo namišljeno črto nad točko za začetne mete
v napadalni tretjini.
Če napadalni igralec nastreli ali odbije ploščico brez dotika nasprotnika ali vrat izven igrišča
Kadar igralec napadalnega moštva v napadalni tretjini igra z visoko palico.
Kadar je igra prekinjena, ker je napadalni igralec stal v vratarjevem prostoru.

1.

2.
3.
4.

Pravilo 58 – PROCEDURA IZVAJANJA ZAČETNIH METOV
i.

Sodniki izvajajo začetne mete le na devetih točkah namenjenim izvajanju le teh.

ii.

V začetnem metu lahko sodeluje le po en igralec vsakega moštva.

iii.

Igralca, ki sodelujeta pri izvajanju začetnega meta si morata stati nasproti, pravokotno proti
vratom. Oddaljena morata biti približno za dolžino palice. Vrh svoje palice morata položiti v
belo obarvan del točke za začetne mete.

iv.

Sodnik lahko vrže ploščico tudi kadar je pripravljen le en igralec, pod pogojem da so vsi ostali
igralci, ki ne sodelujejo v začetnem metu postavljeni v skladu s pravili.

v.

Kadar se začetni met izvaja v obrambni polovici mora palico prvi postaviti obrambni igralec.

vi.

Kadar se začetni met izvaja na sredini igrišča mora palico prvi postaviti gostujoči igralec.

vii.

Na petih točkah za začetne mete, ki so obkrožene s krogom morajo vsi igralci, ki ne
sodelujejo pri začetnem metu stati na svoji strani igrišča izven kroga. Palice igralcev so lahko
v krogu, vendar pa se ne smejo dotikati niti nasprotnika niti njegove palice.

viii.

Igralci morajo stati na svoji strani označb pri začetnih metih v obarmbni tretjini (stanje na črti
je dovoljeno). Palice igralcev so lahko na drugi strani oznak, vendar pa se ne smejo dotikati
niti nasprotnika niti njegove palice.

ix.

Kadar se začetni met izvaja na štirih točkah v srednji tretjini morajo biti igralci, ki ne sodelujejo
v začetnem metu primerno oddaljeni od točke za začetne mete. Pred začetnim metom se ne
smejo premikati niti kakor koli drugače ovirati izvajanje le tega.

Ko igralci enkrat zavzamejo položaje za začetni met jih ne smejo več menjati.

x.

Pravilo 59 – NEPRAVILNI ZAČETNI MET
i.

Če eden ali oba igralca, ki sodelujeta pri začetnem metu ne zavzameta svojega položaja
nemudoma, ko to zahteva sodnik, le ta lahko enega ali oba zamenja z njunima soigralcema.

ii. Če eden od igralcev, ki ne sodelujejo pri začetnem metu vdrsa v krog za začetne mete
prezgodaj, bo sodnik izvajanje začetnega meta prekinil, ter zamenjal igralca moštva, ki je
kršilo pravilo.
iii. Če eden od igralcev, ki ne sodelujejo pri začetnem metu vdrsa v krog za začetne mete
prezgodaj, met pa je že izvršen, bo sodnik izvajanje začetnega meta prekinil, ter zamenjal
igralca moštva, ki je kršilo pravilo, razen v primeru, če je posest ploščka pridobilo moštvo, ki ni
kršilo pravila.
iv. Po začetku izvajanja procedure začetnega meta ni dovoljena nobena menjava več, dokler se
postopek začetnega meta ne konča. Menjava je dovoljena le v primeru, če je bila v tem času
izrečena kazen, ki vpliva na številčno stanje moštev na ledu.
v. Če igralec dobi začetni met z brcanjem ploščka soigralcu se začetni met prekine in ponovi.
Sodnik bo zamenjal igralca moštva, ki je kršilo pravilo.
vi. Če igralec dobi začetni met z roko in tako poda plošček soigralcu se začetni met prekine in
ponovi. Sodnik zamenja igralca moštva, ki je kršilo pravilo, razen v primeru, če je posest
ploščka pridobilo moštvo, ki ni kršilo pravila. Odločitev ali je bil začetni met dobljen z roko
lahko dosodi kateri koli sodnik na ledu.
vii. Vsakemu moštvu, ki krši pravilo drugič med izvajanjem istega meta se dosodi mala kazen v
klopi.
viii. Noben začetni met ne more biti dobljen tako, da bi igralec ploščico podal preden le ta pade na
led.
ix. Če igralec preide na drugo stran označb pri začetnih metih v obrambni tretjini preden se ploščica
dotakne ledu, se to smatra kot nepravilen začetni met.
x. Vsak dotik nasprotnika ali njegove palice preden se ploščica dotakne ledu, se smatra kot
nepravilen začetni met.

Pravilo 60 – TELEVIZIJSKI ODMORI
i.

Vsaka tekma pod okriljem IIHF ima lahko dva televizijska odmora v vsaki tretjini.

ii. Odmora sta ob prvi prekinitvi po 14:00 ter 8:00.
iii. Televizijski odmori niso dovoljeni:
1. po dosojenem prepovedanem dolgem strelu,
2. med igro z igralcem več,
3. po doseženem zadetku ter
4. če je bil razlog za prekinitev dosojen katenski strel.
iv. V primeru, kadar televizijski odmor ni bil izveden v prvem predpisanem časovnem okviru
(14:00), se ga nadomesti pri drugem. Drugi odmor se tako začne dve prekinitvi po prvem. V
primeru, da se drugi odmor zaradi zgoraj navedenih omejitev ne more začeti se postopek
ponavlja dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za odmor. Edina izjema tega pravila je v primeru, če
je bilo eno od moštev kaznovano z veliko kaznijo. V tem primeru se odmor začne ob
predpisanem času.
v. V podaljških ni televizijskih odmorov.

Pravilo 61 – ODMOR (TIME OUT)
i.

Vsako moštvo ima v času tekme in podaljška do enega odmora v trajanju 30 sekund.

ii. Odmor lahko med prekinitvijo zahteva trener ali igralec, ki ga je trener določil.
iii. Vsi igralci z ledu gredo med odmorom lahko na klop za rezervne igralce.
iv. Obe moštvi lahko vzameta odmor v isti prekinitvi. Drugi odmor mora biti najavljen preden se je
iztekel prvi.
v. Moštvo ne more zahtevati odmora med izvajanjev kazenskih strelov za določitev zmagovalca
ter pred in po tretjini.
vi. Moštvo ne more zahtevati odmora ko je menjava igralcev zaključena.
vii. Moštvo ne more zahtevati odmora po nepravilnem začetnem metu.
viii. Moštvo ne more zahtevati odmora med igro.

Pravilo 62 – PODALJŠEK
i.

Na tekmi, ki se mora končati z zmago enega od moštev, rezultat pa je po 60. minutah igre
neodločen, se zmagovalec odloči z igranjem 5, 10 ali 20 min podaljška, ki se konča
nemudoma, ko katerokoli moštvo doseže prvi zadetek.

ii. Pred začetkom 5 ali 10 min podaljška je odmor dolg 3 min. Moštvi zamenjata strani in ledena
ploskev se ne čisti.
iii. V primeru 20 min podaljška gresta moštvi na normalen odmor, led se očisti, moštvi pa pred
začetkom podaljška zamenjata strani.
iv. Za pravila, ki se tičejo številčnega stanja igralcev na ledu v podaljšku glej pravilo 115.

Pravilo 63 – KAZENSKI STRELI ZA DOLOČITEV ZMAGOVALCA
Glej tudi pravila od 176 do 178 – Pravila izvajanja kazenskega strela
i.

Če je rezultat po odigranem podaljšku še vedno neodločen, zmagovalca odločijo kazenski
streli za določitev zmagovalca.

ii. Pred začetkom izvajanja strelov mora biti led suho očiščen v celotni dolžini igrišča ter širini
točk za začetne mete.
iii. Sodnik pokliče kapetana ekip k sodniškemu krogu. Z metanjem kovanca določijo vrstni red
izvajanja strelov.
iv. Vratarji branijo ista vrata kot v podaljšku.
v. Moštvo lahko vratarja zamenja po vsakem strelu. V primeru da se strel ponavlja, mora strel
izvajati isti igralec, vrata pa braniti isti vratar, razen v primeru poškodbe.
vi. Strele izvajajo izmenoma trije različni igralci vsakega moštva. Izvajalce strelov ni potrebno
vnaprej imenovati in so lahko zamenjani kadarkoli do znaka sodnika za začetek izvajanja
strela.
vii. Strele lahko izvajajo vsi igralci navedeni na uradnem zapisniku, z izjemo igralcev, ki so
kaznovani. Kaznovani igralci morajo ostati na klopi za kaznovane igralce, oziroma v
garderobi, če jim je bila dosojena DKI ali KI.

viii. Moštvo, ki v treh serijah doseže več zadetkov zmaga. Če je zmagovalec odločen že prej,
preostalih strelov ni potrebno izvajati.
ix. Če je po treh serijah rezultat še vedno izenačen, se s streli nadaljuje posamično, dokler
zmagovalec ni odločen.
x. Posamične strele izvajata izmenično po en igralec vsakega moštva do odločitve o
zmagovalcu. Pri izvajanju lahko sodeluje vsak igralec, ki lahko izvaja kazenske strele, ne
glede na to ali je strel že izvajal. Isti igralec lahko izvaja neomejeno število strelov.
xi. Po končani seriji treh strelov se vrstni red izvajalcev obrne in ostane isti do odločitve o
zamgovalcu.
xii. Če po pozivu sodnika igralec zavrne izvajanje strela ali trener ne določi igralca za izvajanje le
tega, sodnik odloči, da moštvo ni doseglo zadetka, nasprotno moštvo pa začne z izvajanjem
svojega strela.
xiii. Če moštvo noče sodelovati pri izvajanju strelov je zmagovalec nasprotno moštvo.
xiv. Sodniki lahko se lahko posvetujejo z razsodnikom video posnetkov le v slučaju, če niso
prepričani ali je ploščica v celoti prešla gol črto. Vse ostale odločitve morajo sprejeti brez
pomoči razsodnika.

POGLAVJE 6 – PRAVILA IGRE / PREKINITVE
PREGLED – Igra se prične v trenutku, ko je izveden začetni met. Igro zaustavi sodnik s
piskom, ki je posledica kršenja enega od pravil navedenih v nadaljevanju ali dogodka,
ki je preprečil nadaljevanje igre (pokrita ploščica, ploščica iz igrišča).

Pravilo 64 – GLEDALCI OVIRAJO IGRO
i.

Sodniki morajo vsak dogodek povezan z gledalci, ki ovirajo igro javiti vodstvu tekmovanja.

ii. V primeru, ko so na led vrženi predmeti, ki ovirajo normalen potek igre se igra prekine.
Začetni met se izvaja na najbližji točki za začetne mete, kjer je bila igra prekinjena.
iii. Če gledalec drži ali ovira igralce se igra nemudoma prekine.

iv. Če je ovirani igralec v posesti ploščice se igra ne prekine, dokler v posest ploščice ne pride
nasprotnik.

Pravilo 65 – HIBRIDNI PREPOVEDAN DOLGI STREL
i.

Če igralec moštva, ki je po številu enako močno ali močnejše od igralcev nasprotnega, izstreli,
udari ali odbije ploščico s svoje polovice ledu za črto prepovedanega dolgega strela
nasprotnega moštva, vključno z ogrado ali zaščitnim steklom, brez da bi se nasprotni igralec
dotaknil ploščice na napadalni polovici igrišča, se igra zaustavi in se dosodi prepovedani dolgi
strel.

ii. Pri pravilu hibridnega prepovedanega položaja mora linijski sodnik sprejeti dve odločitvi. Prva,
ali bo ploščica sploh prečkala črto prepovedanega dolgega strela nasprotnega moštva in
drugo, kateri igralec, napadalni ali obrambni bo prvi pri ploščici.
iii. Drugo odločitev mora linijski sodnik sprejeti najkasneje do trenutka, ko prvi igralec pridrsa do
višine točk za začetne mete v obrambni tretjini, lahko pa tudi prej. Odločujoči dejavnik pri
odločitvi je položaj igralčevih drsalk.
iv. Kadar je ploščica nastreljana ali odbita tako da potuje vzdolž ograje, okoli vrat na drugo stran
proti sredini igrišča, linijski sodnik prav tako oceni in se odloči, kateri igralec bo prvi pri
ploščici. V takem primeru je odločujoči dejavnik ploščica in ne točki za začetne mete.
v. Če se igralca ne borita za ploščico, se igra ne prekine dokler obrambni igralec ne prečka
modre črte, ploščica pa preide črto prepovedanega dolgega.
vi. Če sta igralca, ki se borita preveč skupaj, tako da se linijski sodnik ne more odločiti, kdo bo
prej pri ploščici, se dosodi prepovedan dolgi strel.
vii. V primerih, ko je bila igra prekinjena zaradi prepovedanega dolgega strela, morajo biti še
posebej striktno spoštovane določbe pravil, ki zadevajo nepotrebne kontakte med igralci po
pisku.
viii. V primerih, ko je bi prepovedan dolgi strel razveljavljen, ker je napadalni igralec prvi prišel do
ploščka, morajo igralci upoštevati pravila, ki zadevajo igro na telo.

Pravilo 66 – PREPOVEDAN DOLGI STREL – POSEBNOSTI
Preveri tudi pravilo 205 – Vratar in prepovedan dolgi strel
i.

Pri pravilu prepovedanega dolgega strela se smatra, da je srednja rdeča črta del napadalne

polovice igrišča. Ko igralec enkrat doseže srednjo rdečo črto, lahko ploščico nastreli na
nasprotnikovo polovico brez da bi sodniki prekinili igro zaradi prepovedanega dolgega strela.
ii. Doseči srednjo rdečo črto pomeni, da se igralec dotakne le te s ploščico na palici. Dotik z
drsalkami ni potreben.
iii. Samo moštvo, ki igra z igralcem manj na ledu lahko nastreli ploščico čez celo igrišče, brez da
bi sodniki prekinili igro zaradi prepovedanega dolgega strela.
iv. Število igralcev na ledu se v primeru prepovedanega dolgega strela odloči v trenutku, ko
ploščica zapusti palico. V trenutku, ko sodnik na klopi za kaznovane igralce odpre vrata, se po
pravilu o prepovedanem dolgem strelu smatra, da kaznovani igralec sodeluje v igri.
v. Če ima moštvo na ledu manj igralcev od dovoljenega števila, pa ni kaznovano, se smatra da
je popolno.
vi. Če se ploščica na svoji poti dotakne sodnika in preide črto prepovedanega dolgega strela se
prepovedan strel normalno dosodi. Če se ploščica zaradi dotika s sodnikom upočasni toliko,
da ne preide črte prepovedanega dolgega strela se prepovedanega dolgega strela ne dosodi.
vii. Po dosojenem prepovedanem dolgem strelu se začetni met izvaja na točki za začetne mete v
obrambni tretjini, bližji zadnjemu dotiku moštva, ki je storilo prepovedan dolgi strel.
viii. Če se linijski sodnik zmoti pri dosojanju prepovedanega dolgega strela, se začetni met izvaja
na sredini igrišča.
ix. Prepovedan dolgi strel se ne dosodi če se zgodi katerakoli od spodaj navedenih primerov:
1. Če je bil prepovedan dolgi strel storjen naravnost iz začetnega meta,
2. Če bi po mnenju linijskega sodnika kateri koli igralec nasprotnega moštva, lahko igral s
ploščico preden le ta prečka črto prepovedanega dolgega strela, vključno z igralci, ki
upočasnijo drsanje, oziroma se „trudijo“ drsati hitro in se ne potrudijo da bi dosegli ploščico
preden le ta prečka črto prepovedanega dolgega strela.
3. Če gre igralec na menjavo, namesto da bi igral s ploščico. To velja tudi v primerih, ko igralec
ne igra s ploščico z namenom, da ne bi bila dosojena kazen za preveč igralcev na ledu.
4. Če se ploščica dotakne katerega koli dela nasprotnikove opreme od trenutka, ko je bila
nastreljena pa do ternutka ko prečka črto prepovedanega dolgega strela.
5. če vratar med strelom zapusti svoj prostor, oziroma se v primeru da je izven vrat pomakne
proti ploščici.
6. Se ploščica dotakne okvira vrat in šele nato prečka črto prepovedanega dolgega strela.

Pravilo 67 – PLOŠČEK IZVEN IGRIŠČA
i.

Če je ploščica nastreljena ali odbita z igralne površine, vključno s klopmi za rezervne igralce,

ali zadene oviro nad njo, razen ograje ali stekla nad ledeno ploskvijo, se začetni met izvede
na najbližji točki za začetne mete, od koder je bila ploščica poslana ali odbita, razen če v
pravilih ni drugače določeno.
ii. Kadar je igra prekinjena, ker je igralec zadel soigralca na klopi za rezervne igralce, ki je bil
nagnjen preko ograde, ali če ploščica zaide na klop za rezervne igralce skozi odprta vrata, se
začetni met izvede na najbližji točki za začetne mete iz tretjine odkoder je bila ploščica
nastreljena.
iii. Kadar je igra prekinjena, ker je igralec zadel nasprotnega igralca na klopi za rezervne igralce,
ki je bil nagnjen preko ograde, ali če ploščica zaide na klop za rezervne igralce nasprotnega
moštva skozi odprta vrata, se začetni met izvede na najbližji točki za začetne mete v nevtralni
tretjini, ki je najbližje klopi za rezervne igralce nasprotnega moštva.
iv. Če gre ploščica iz igrišča neposredno iz začetnega meta, se le ta ponovno izvaja na istem
mestu. Ne dosodi se nobena kazen zaradi zavlačevanja igre.
v. Če ploščica zadane zaščito na vsakem koncu klopi za rezervne igralce in se odbije nazaj v
igrišče se igra ne prekine. Če se ploščica na igrišče odbije z notranjega dela zaščite na
klopeh za rezervne igralce, se igra prekine.
vi. Če ploščica zadane zaščino mrežo nad zaščitnim steklom, se smatra, da ni več v igri. Za
začetni met veljajo normalna pravila pod pogojem, da je bila igra prekinjena zaradi tega.
Izjeme so zapisana v pravilu 70 ix

Pravilo 68 – PLOŠČICA NA NASTAVKU
i.

Če se ploščica med igro zaustavi na modrem nastavku nad ogrado kjerkoli na igrišču se
smatra, da je le ta v igri. Igralec lahko pridobi posest nad ploščico na vse dovoljene načine.

Pravilo 69 – PLOŠČICA NA MREŽI VRAT (SPODAJ ALI ZGORAJ)
i.

Kadar se ploščica zaustavi na katerem koli delu mreže vrat dlje kot dovoljuje potek igre,
oziroma ga igralci zadržujejo na njej, sodnik prekine igro.

ii.

Če je prekinitev povzročil obrambni igralec se začetni met izvede na točki za začetne mete v
obrambni tretjini.

iii.

Če je prekinitev povzročil napadalni igralec se začetni met izvede na točki za začetne mete v
nevtralni tretjini.

iv.

Če katerikoli igralec spravi ploščico na dovoljen način v igro s kateregakoli dela mreže sodnik
dovoli nadaljevanje igre.

v.

Če igralec, medtem ko poskuša ploščico spraviti z mreže v igro, igra z visoko palico, se
uporabijo določila pravil, povezanih z igro z visoko palico.

Pravilo 70 – ODBOJ PLOŠČICE OD ZAŠČITNE MREŽE
i.

Če je ploščica nastreljena znotraj napadalne tretjine in neposredno brez odboja zadane
zaščitno mrežo za vrati, se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne mete v nevtralni
tretjini.

ii. Če je ploščica nastreljena znotraj napadalne tretjine in se odbije od obrambnega igralca v
zaščitno mrežo za vrati, se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne mete, od koder je
bila ploščica ustreljena, znotraj obrambne tretjine.
iii. Če je ploščica nastreljena izven napadalne tretjine in neposredno brez odboja zadane
zaščitno mrežo za vrati, se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne mete, od koder je
bila ploščica ustreljena, ob tem pa moštvo, ki je zakrivilo prekinitev, ne sme pridobiti
teritorialne prednosti.
iv. Če je strel v pravilu 70-iii narejen v nevtralni tretjini, se začetni met izvaja na najbližji točki za
začetne mete, od koder je bila ploščica ustreljena, ob tem pa moštvo, ki je zakrivilo prekinitev,
ne pridobi teritorialne prednosti.
v. Če je bil strel v pravilu 70-iii narejen v obrambni tretjini, se začetni met izvaja na najbližji točki
za začetne mete v obrambni tretjini.
vi. Če je ploščica nastreljena zunaj napadalne tretjine in se odbije od obrambnega igralca ter
zadane zaščitno mrežo za vrati, se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne mete, kjer
je prišlo do odboja, ob tem pa moštvo, ki je zakrivilo prekinitev, ne pridobi teritorialne
prednosti.
vii. Če pri strelu iz pravila 70-vi pride do odboja v obrambni tretjini, se začetni met izvaja v
obrambni tretjini.
viii. Če pri strelu iz pravila 70-vi pride do odboja v nevtralni tretjini, se začetni met izvaja na
najbližji točki za začetne mete v nevtralni tretjini, kjer je prišlo do odboja, ob tem pa moštvo, ki
je zakrivilo prekinitev, ne pridobi teritorialne prednosti.
ix. Če se ploščica odbije od zaščitne mreže za vrati, sodnik pa igre ne prekine, se igra nadaljuje,
kot bi prišlo do odboja od zaščitnega stekla.

Pravilo 71 – PLOŠČICA IZVEN VIDNEGA POLJA
i.

Če sodnik izgubi ploščico iz vidnega polja, bo z piskom prekinil igro. Začetni met se izvaja na
najbližji točki za začetne mete, razen če je s pravili določeno drugače.

Pravilo 72 – ODBOJ PLOŠČICE OD VRAT
i.

Če napadalec ploščico nastreli ter zadane kateri koli del vrat ali mrežo na vratih in se od tam
ploščica odbije izven igrišča, brez kakršnega koli dotika nasprotnika, se začetni met izvaja v
napadalni tretjini. Če je ploščico kakor koli preusmeri obrambni igralec, pred ali po tem, ko
zadane okvir vrat ali mrežo, se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne mete, od koder
je prišlo do strela.

Pravilo 73 – ODBOJ PLOŠČICE OD SODNIKA
i.
1.
2.
3.

Če se ploščica dotakne sodnika se igra ne prekine, razen v primerih:
kadar se od sodnika odbije v vrata;
kadar se od sodnika odbije izven igrišča in
če pride do poškodbe sodnika.

ii. Če se ploščica odbije od sodnika in zaradi tega napadalno moštvo neposredno doseže
zadetek, se zadetek razveljavi, začetni met pa se izvaja na najbližji točki za začetne mete.
iii. Če se ploščica dotakne sodnika, nato pa je dosežen zadetek na veljaven način, se zadetek
prizna.
iv. Če ploščica zapusti igrišče po odboju od sodnika v nevtralni tretjini, se začetni met izvaja na
najbližji točki za začetne mete, kjer se je ploščica dotaknila sodnika.
v. Če ploščica zapusti igrišče po odboju od sodnika v obrambni ali napadalni tretjini, se začetni
met izvaja v tej tretjini na najbližji točki za začetne mete, kjer se je ploščica dotaknila sodnika.

Pravilo 74 – PODAJA Z ROKO

i.

Igralec ne sme ujeti ploščice z roko in nato z njo zadrsati z namenom, da bi se izognil naletu
ali obdržal posest ploščice.

ii. Če pride do kršitve pravila podaje z roko, se igra prekine, začetni met pa se izvaja na najbližji
točki za začetne mete, kjer je prišlo do kršitve ali kjer je soigralec prejel podajo na tak način,
da moštvo, ki je kršilo pravilo ne dobi teritorialne prednosti.
iii. Podaja z roko je dovoljena v obrambni tretjini, če so podajalec, igralec ki prejme podajo, ter
ploščica znotraj obrambne tretjine.
iv. Če igralec v svoji obrambni tretjini namerno usmeri ploščico z rokavico ali roko do soigralca ali
na ta način poda ploščico iz svoje obrambne tretjine do soigralca v kateri koli drugi tretjini, bo
igra prekinjena in začetni met se izvaja v obrambni tretjini na najbližji točki za začetne mete,
od koder je bila ploščica podana.
v. Igralec v nevtralni tretjini ne sme z roko podati ploščice nazaj do soigralca v obrambno
tretjino. V tem primeru sodnik prekine igro in začetni met se izvaja na najbližji točki za začetne
mete v obrambni tretjini.
vi. Če igralec z roko doseže zadetek, ali pa se ploščica odbije v vrata na kakršen koli način po
tem, ko je bil prvotni kontakt s ploščico napravljen z roko, se zadetek ne prizna in začetni met
se izvaja na točki za začetne mete v nevtralni tretjini, najbližje mestu, kjer je prišlo do podaje z
roko. Moštvo, ki je kršilo pravilo, ne sme pridobiti teritorialne prednosti.
vii. Če obrambni igralec z roko ali rokavico odbije ali udari ploščico v svoja vrata, bo zadetek
priznan.

Pravilo 75 – IGRANJE PLOŠČICE Z VISOKO PALICO MED IGRO
i.

Če se igralec s palico dotakne ploščice nad višino svojih ramen, za tem pa v posest do
kontrole nad ploščico prvi pride njegov soigralec, ali pa je ploščica odbita izven igrišča, se igra
zaustavi.

ii. Če do te kršitve pride v napadalni tretjini in je soigralec posledično prišel do posesti in
kontrole nad ploščico v napadalni tretjini, se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne
mete v nevtralni tretjini, na strani, kjer je soigralec dobil kontrolo nad ploščico.
iii. Če do te kršitve pride v napadalni tretjini in je soigralec posledično prišel do posesti in
kontrole nad ploščico v nevtralni ali obrambni tretjini, se začetni met izvaja na najbližji točki za
začetne mete, ki zagotavlja najmanjšo teritorialno prednost moštvu, ki je kršilo pravilo.
iv. Če do te kršitve pride v nevtralni tretjini, se začetni met izvaja v obrambni tretjini, na strani, ki

je najbližja mestu, kjer je soigralec prišel do posesti in kontrole nad ploščico.
v. Če do te kršitve pride v obrambni tretjini, se začetni met izvaja v obrambni tretjini, na strani, ki
je najbližja mestu, kjer je soigralec prišel do posesti in kontrole nad ploščico.
vi. Igranje z visoko palico se med igro določa na podlagi višine igralčevih ramen (medtem ko je
za dosego zadetka z visoko palico najvišja dovoljena višina prečke na vratih).
vii. Če se igralec na kakršen koli način dotakne ploščice s palico nad višino svojih ramen, s
ploščico pa naslednji igra nasprotni igralec, se igra ne zaustavi.
viii. Če igralec udari ploščico z visoko palico in s tem odbije ploščico v svoja vrata, bo zadetek
priznan v korist nasprotnega moštva.
ix. Manever v stilu »lacrosse«-a, ko igralec pobere ploščico z rezilom palice je dovoljen, če ne
dvigne palice (in s tem ploščice) nad višino ramen, kadarkoli med tem gibom. Če sta ploščica
in palica nad višino ramen kadarkoli med tem manevrom, se igra zaustavi.
x. Če igralec moštva, ki je v posesti ploščice, naredi dotik ploščice z visoko palico, medtem ko je
nakazana kazen zoper nasprotno moštvo, se začetni met izvaja v obrambni tretjini moštva, ki
je kaznovano.

Pravilo 76 – DOSEŽEN ZADETEK Z VISOKO PALICO
Glej tudi pravilo 97-ii
i.

Zadetek ne bo priznan, če napadalec usmeri, odbije ali nabije ploščico s palico nad višino
prečke vrat, tudi če se le-ta kasneje odbije od katerega koli igralca, vratarja, sodnika, ali od
ledu.

ii. Odločujeoči faktor za razveljavitev zadetka je mesto, kjer se je ploščica dotaknila palice
igralca v primerjavi s prečko. Če je bil kontakt napravljen nad višino prečke se zadetek
razveljavi, v nasprotnem primeru prizna.

Pravilo 77 – RAZBITO ALI POŠKODOVANO ZAŠČITNO STEKLO
i.

Če se med igro kateri koli del zaščitnega stekla poškoduje, se igra nemudoma prekine in se
ne nadaljuje, dokler steklo ni popravljeno.

Pravilo 78 – PREPOVEDAN POLOŽAJ
i.

Edina črta prepovedanega položaja je napadalna modra linija. Igralci napadalnega moštva ne
smejo prečkati te črte pred ploščico, v nasprotnem primeru so v prepovedanem položaju.

ii. Celotna širina modre linije se šteje k tretjini, v kateri se nahaja ploščica.
iii. Če se ploščica nahaja v nevtralni tretjini, ni znotraj napadalne tretjine, dokler v celoti ne preide
modre linije.
iv. Če se ploščica nahaja v napadalni tretjini, ni zunaj napadalne tretjine, dokler v celoti ne preide
modre linije.
v. Če je igralec napadalnega moštva v napadalni tretjini, ploščica pa v nevtralni tretjini, se
smatra, da ploščica ni v napadalni tretjini, dokler v celoti ne prečka modre linije.
vi. Prepovedan položaj se določa glede na položaj drsalk igralcev napadalnega moštva na
napadalni modri liniji glede na ploščico. Igralec napadalnega moštva je v prepovedanem
položaju, ko sta obe njegovi drsalki preko modre linije v napadalni tretjini, preden ploščica v
celoti prečka modro linijo. To velja tudi če ploščica leti po zraku. Če je ploščica v zraku in v
celoti preko modre linije pred katerim koli napadalnim igralcem, ni prepovedanega položaja.
vii. Drsalke igralcev se interpretirajo samo v dveh dimenzijah. Če je drsalka v zraku, se ne smatra
kot da je na kateri koli strani modre linije, dokler se ne dotakne ledu.
viii. Če ima igralec eno drsalko na eni strani modre linije, drugo pa na modri liniji ali na drugi
strani, ni prepovedanega položaja.

Pravilo 79 – SITUACIJE PREPOVEDANEGA POLOŽAJA
i.

Če napadalni igralec s ploščico zadane soigralca, ki je vdrsal v napadalno tretjino pred
ploščico, bo igra zaustavljena in dosojen prepovedan položaj. Začetni met se izvaja na
najbližji točki za začetne mete, kjer je bila narejena podaja ali strel.

ii. Če napadalni igralec ustreli ploščico izven napadalne tretjine, ploščica pa zapusti igrišče v
napadalni tretjini medtem, ko je njegov soigralec vanjo vdrsal pred ploščico, se igra zaustavi
zaradi prepovedanega položaja. Začetni met se izvaja na najbližji točki za začetne mete, od
koder je bila storjena podaja ali strel.
iii. Če igralec obrambnega moštva iz svoje obrambne tretjine nastreli ploščico ki zadane sodnika,
ki stoji preko more linije v nevtralni tretjini, ploščica pa se odbije nazaj v obrambno tretjino,
medtem ko so igralci napadalnega moštva še vedno v tretjini, se to smatra kot pasivni

prepovedan položaj.
iv. Če igralec izven svoje obrambne tretjine poda ploščico do soigralca, ki je v napadalni tretjini,
je to prepovedan položaj in začetni met se izvaja v nevtralni tretjini na najbližji točki za
začetne mede, od koder je bila storjena podaja. Moštvo, ki je kršilo pravilo, ne sme pridobiti
teritorialne prednosti.
v. Če igralec iz svoje obrambne tretjine poda ploščico do soigralca, ki je v napadalni tretjini, je to
prepovedan položaj in začetni met se izvaja v obrambni tretjini na najbližji točki za začetne
mede, od koder je bila narejena podaja.
vi. Če je napadalec v napadalni tretjini in vodi ploščico preko napadalne modre linije ven iz
napadalne tretjine, ter nato zopet nazaj, se to smatra kot prepovedan položaj.

Pravilo 80 – ZAČETNI METI PO PREPOVEDANEM POLOŽAJU
i. Ob prepovedanem položaju se igra zaustavi, začetni met pa se izvaja:
1. Na najbližji točki za začetne mete v nevtralni tretjini, če je ploščico vodil napadalec preko
modre linije, medtem pa je bil njegov soigralec že pred ploščico v napadalni tretjini;
2. Na sredini igrišča, če je bila podaja ali strel storjen med sredinsko rdečo in napadalno modro
linijo;
3. V nevtralni tretjini, na najbližji točki obrambni tretjini, če je bila podaja ali strel storjen med
sredinsko rdečo in obrambno modro linjo;
4. V obrambni tretjini, če je igralec moštva, ki je kršilo pravilo, povzročil prepovedan položaj
namerno;
5. V obrambni tretjini moštva, ki je kršilo pravilo, če je bila podaja ali strel storjen v obrambni
tretjini;
6. Na točki za začetne mete, ki je najbližja mestu, od koder je bila ploščica ustreljena, če gre po
podaji ali strelu, ki je povzročil pasivni prepovedan položaj, ploščica z igrišča;
7. V obrambni tretjini, če bo obrambnemu moštvu dosojena kazen po tem, ko je prišlo do
pasivnega prepovedanega položaja napadalne ekipe;

Pravilo 81 – DOVOLJEN POLOŽAJ
i.

Če igralec vodi ploščico na palici medtem, ko zadrsa preko modre linije pred ploščico, se to
ne smatra kot prepovedan položaj pod pogojem, da je imel najprej kontrolo nad ploščico z
obema nogama v nevtralni tretjini in jo imel ves čas na palici, dokler ni le-ta v celoti prešla
modre linije.

ii. Če igralec prejme podajo, njegova palica in ena noga pa sta že preko modre linije, medtem ko
se druga noga dotika ledu v nevtralni tretjini, to ni prepovedan položaj.

iii. Če obrambni igralec iz nevtralne ali napadalne tretjine vodi, poda ali brcne ploščico v svojo
obrambno tretjino, medtem ko se v njej nahajajo igralci napadalnega moštva, le-ti niso v
prepovedanem položaju.

Pravilo 82 – PASIVNI PREPOVEDAN POLOŽAJ
i.

Če napadalec pred ploščico zadrsa v napadalno tretjino, a se ne dotakne ploščice, bo linijski
sodnik z dvigom roke nakazal pasivni prepovedan položaj. Igra se bo nadaljevala, če bo
obrambno moštvo pridobilo posest ploščice, napadalni igralec pa ne bo poskušal pridobiti
posesti ploščice ali prisiliti obrambnega igralca v posesti ploščice, da se pomakne globje v
svojo tretjino, ampak bo zapustil napadalno tretjino na tak način, da se bo z vsaj eno drsalko
dotaknil modre linije.

ii.

Napadalni igralci morajo v celoti zapustiti napadalno tretjino, ali pa mora obrambno moštvo
pripeljati ploščico izven svoje obrambne tretjine, preden bo linijski sodnik razveljavil pasivni
prepovedan položaj. Od razveljavitve dalje lahko napadalno moštvo ponovno poskuša
pridobiti posest ploščice ali vstopiti v napadalno tretjino.

iii.

Če zaradi pasivnega prepovedanega položaja pride do prekinitve igre, bo začetni met izvajan
preko modre linije obrambnega moštva, na najbližji točki za začetne mete, kjer se je ploščica
nahajala v trenutku prekinitve.

iv.

Če med pasivnim prepovedanim položajem obrambno moštvo ne poskuša voditi ploščice
izven svoje obrambne tretjine, napadalni igralci pa ne poskušajo izprazniti napadalne tretjine,
bo igra zaustavljena zaradi prepovedanega položaja. Začetni met bo v nevtralni tretjini, na
najbližji točki za začetne mete, kjer se je ploščica nahajala v trenutku prekinitve.

v.

Če med pasivnim prepovedanim položajem obrambno moštvo doseže zadetek v svoja vrata,
bo zadetek priznan.

vi.

Med pasivnim prepovedanim položajem lahko obrambno moštvo vodi ploščico za svoja vrata,
če ob tem ne pride do poskusa zavlačevanja igre.

vii.

Če med pasivnim prepovedanim položajem napadalno moštvo na kakršen koli način doseže
zadetek, ta ne bo priznan, tudi če je napadalno moštvo izpraznilo tretjino preden je ploščica
prešla črto vrat.

viii.

Če med pasivnim prepovedanim položajem igralec obrambnega moštva nastreli ploščico
neposredno z igrišča, se uporabijo pravila zavlačevanja igre in izreče ustrezna kazen.

ix.

Če pride do situacije iz Pravila 82-viii, ploščica pa se od soigralca ali zaščitnega stekla odbije
z igrišča, ob tem pa ne prečka modre linije, se kazen ne dosodi, začetni met pa se izvaja v
nevtralni tretjini zaradi prepovedanega položaja.

x.

Če pride do situacije iz Pravila 82-viii, ploščica pa se od soigralca ali zaščitnega stekla odbije
z igrišča, ob tem pa prečka modro linijo, se kazen ne dosodi, začetni met pa se izvaja v
obrambni tretjini na strani, kjer je prišlo do odboja.

xi.

Če napadalno moštvo nastreli ploščico preko modre linije in ob tem povzroči pasivni
prepovedan položaj, ploščica pa se od obrambnega igralca odbije izven igrišča, se začetni
met izvaja na najbližji točki za začetne mete, od koder je bila ploščica nastreljena.

xii.

Najavljene kazni prevladajo pravila pasivnega prepovedanega položaja. Če napadalno
moštvo povzroči prekinitev zaradi pasivnega prepovedanega položaja, ob tem pa je
obrambno moštvo kaznovano, se začetni met, kljub prepovedanemu položaju, izvaja v
obrambni tretjini, kot običajen začetni met po dosojeni kazni.

Pravilo 83 - PREPOVEDAN POLOŽAJ / PREPOVEDAN DOLGI STREL
i.

Prepovedan dolgi strel prevlada nad odloženim prepovedanim položajem. V primeru, ko
poskuša igralec napadalnega moštva preprečiti prepovedan dolgi strel tako, da pred
ploščkom preide modro črto, in s tem povzroči odložen prepovedan položaj, se dosodi
prepovedan dolgi strel, če plošček prečka črto prepovedanega dolgega strela.

ii. Če se igralec dotakne ploščka po Pravilu 83 - i pred prepovedanim dolgim strelom in povzroči
odloženi prepovedni položaj, se začetni met izvede na točki za začetne mete, ki je najbližja mestu v
tretjini, od koder je bil plošček nastreljen.

Pravilo 84 – NAMERNI PREPOVEDANI POLOŽAJ
i.

Prepovedan položaj je nameren, ko napadalno moštvo stori dejanje z namenom prekinitve
igre.

ii. Začetni met se izvede v obrambni tretjini moštva, ki je povzročilo namerni prepovedani
položaj.
iii. Namerni prepovedani pložaj se v primeru odloženega prepovedanega položaja dosodi v
naslednjih primerih:
1. Napadalno moštvo med odloženim prepovedanim položajem nastreli plošček na vrata oz.
proti vratom in s tem prisili vratarja, da strel brani;
2. Napadalno moštvo se med odloženim prepovedanim položajem dotakne ploščka ali poskuša
pridobiti posest ploščka tako, da igra s ploščkom ali ovira obrambnega igralca, ki ima posest

ploščice.
3. Napadalno moštvo doseže zadetek z akcijo, ki je povzročila odloženi prepovedani položaj
(npr. nastreljen plošček gre v vrata). Zadetek se v tem primeru ne prizna.
4. Napadalno moštvo se sploh ne potrudi izprazniti svoje napadalne tretjine, da bi dosegli
razveljavitev odloženega prepovedanega položaja.
iv. Če je plošček nastreljen v napadalno tretjino in to povzroči odložen prepovedani pložaj, pri
čemer plošček na kakršenkoli način pride v vrata, se zadetek ne prizna razen, če je bil
dosežen z namerno potezo obrambnega igralca. Začetni met se izvede na točki za začetne
mete, ki je najbližje mestu v tretjini, od koder je bil plošček nastreljen, vendar tako, da
napadalno moštvo, ki je kršilo pravila, ne pridobi teritorialne prednosti.
v. Če med odloženim prepovedanim položajem, ko igralci napadalnega moštva praznijo tretjino,
plošček po nesreči zadane napadalnega igralca, se dosodi prepovedan položaj, vendar v tem
primeru ne gre za namerni prepovedani položaj.

Pravilo 85 – POŠKODOVANI IGRALEC
i.

Če je očitno, da je igralec utrpel resno poškodbo, sodniki takoj prekinejo igro in na igrišče
pozovejo medicinsko osebje.

ii. V vseh drugih primerih, ko je igralec poškodovan in ne more nadaljevati igre ali oditi na klop
za rezervne igralce, se igra nadaljuje, dokler njegovo moštvo ne pridobi posesti ploščice,
razen če ima njegovo moštvo priložnost za dosego zadetka.
iii. Če je poškodovani igralec hkrati tudi kaznovan, gre lahko v garderobo. Če je bila zoper njega
dosojena mala, velika ali kazen igre, mora njegovo moštvo na klop za kaznovane igralce
poslati nadomestnega igralca, ki mora v celoti prestati kazen.
iv. Če se poškodovani kaznovani igralec vrne pred iztekom svoje kazni, mora na klop za
kaznovane igralce in odslužiti preostanek kazni.
v. Če se igra prekine zaradi poškodovanega igralca, mora ta zapustiti igrišče in se ne sme vrniti
v igro, dokler se ta ponovno ne začne.

Pravilo 86 – POŠKODOVANI SODNIKI NA LEDU
i.

Če se poškoduje sodnik, se igra takoj prekine (razen če ima moštvo priložnost za dosego
zadetka), z namenom, da se oceni resnost poškodbe in sodniku nudi prvo pomoč. Če se
poškodba lahko oskrbi takoj, sodnik zadrsa do klopi domačega moštva, poškodbo mu oskrbi
medicinsko osebje domačega moštva.

ii. Če je poškodovan glavni sodnik in ne more nadaljevati tekme, drugi glavni sodnik (v sistemu
4 sodnikov) nadaljuje kot edini glavni sodnik. V sistemu 3 sodnikov kot glavni sodnik
nadaljuje eden izmed linijskih sodnikov, ki ga izbere kontrolor sojenja, glavni sodnik ali vodji
obeh moštev.
iii. Če se poškoduje linijski sodnik in ne more nadaljevati tekme, se ga nadomesti, če tako
ocenita glavna sodnika (sistem 4 sodnikov) ali glavni sodnik (sistem 3 sodnikov).
iv. Če tekmo spremlja rezervni sodnik, v primeru poškodbe ta nadomesti poškodovanega
sodnika, ko se obleče. Do takrat se tekma nadaljuje brez njega.

POGLAVJE 7 – PRAVILA IGRE KI ZADEVAJO MENJAVE IGRALCEV
PREGLED – Igralci se med tekmo lahko menjajo na dva načina: med prekinitvijo igre
ali med igro. V vsakem primeru posebna pravila določajo načine menjav.

Pravilo 87 – OPREDELITEV KDAJ JE IGRALEC NA LEDU ALI IZVEN LEDU
i.

Igralec, ki ima eno drsalko na ledu in eno drsalko izven ledu na klopi za rezervne igralce, se
šteje, da je zapustil igrišče, razen če igra s ploščkom ali se vključi v katero koli akcijo proti
nasprotniku.

Pravilo 88 – MENJAVE IGRALCEV MED IGRO
i.

Igralci se med igro lahko menjajo kadarkoli, vendar smejo biti igralci, ki sodelujejo v menjavi,
največ 1,5 m oddaljeni od ograde v dolžini svoje klopi za igralce in ne smejo biti več aktivni v
igri na kakršenkoli način.

ii.

Če igralec, ki je prišel na led, zapusti navidezni prostor 1,5 m od ograde in sodeluje v igri preden je
njegov soigralec vsaj z eno drsalko že na klopi za rezervne igralce, se proti moštvu dosodi mala
kazen zaradi preveč igralcev na ledu.

iii.

Če med menjavo igralcev v času, ko igra teče, igralec, ki je prišel na led ali igralec, ki zapušča led, igra
s ploščkom, povzroči kontakt z nasprotnikom ali sodeluje v igri med tem, ko sta oba igralca, ki se
menjata znotraj 1,5 m prostora, se dosodi mala kazen zaradi preveč igralcev na ledu.

iv.

Če menjava igralcev poteka med igro in sta igralca, ki se menjata, znotraj 1,5 m prostora od ograde v
dolžini svoje klopi za igralce, in nista na kakršenkoli način udeležena v igri, se ne dosodi nobena
kazen.

Pravilo 89 – NEDOVOLJEN VSTOP NA KLOP ZA IGRALCE NASPROTNEGA
MOŠTVA
i.

Igralcem, razen ponesreči, uporaba klopi za igralce nasprotnega moštva med igro ni
dovoljena.

Pravilo 90 – KLOP ZA IGRALCE ZNOTRAJ MODRE ČRTE IN PREPOVEDAN
POLOŽAJ
i.

Če med trajanjem odloženega prepovedanega položaja napadalni igralec v napadalni tretjini
odide na menjavo na svojo klop za igralce, katere vrata so v napadalni tretjini, se šteje, da ni
več na ledu, če njegova menjava pride na led v srednji tretjini. Če njegova menjava pride na
led v napadalni tretjini in odloženi prepovedani položaj še vedno traja, mora menjava zapustiti
napadalno tretjino. Če preostali napadalni igralci zapustijo napadalno tretjino in linijski sodnik
razveljavi odloženi prepovedani položaj, igralec ki je menjal, ni v prepovedanem položaju.

Pravilo 91 – MENJAVA IGRALCEV OB PREKINITVAH
i.

Menjava enega ali večih igralcev predstavlja menjavo igralcev.

ii. Domače moštvo ima pravico zadnje menjave. To pomeni, da mora trener gostujočega moštva
postaviti svoje igralce na led prvi, temu pa sledi trener domačega moštva po proceduri, kot je
opisana spodaj. Če katerokoli moštvo menjave ne opravi hitro, lahko glavni sodnik menjave
ne dovoli.
iii. Če moštvo pri menjavi ne sodeluje ali sodeluje počasi ali namenoma krši to pravilo, ima za
posledico opozorilo glavnega sodnika in nato kazen v klopi za zavlačevanje igre.
iv. Ko je menjava zaključena, moštvu ni dovoljeno spreminjati postave na ledu, dokler se igra ne
začne s pravilnim začetnim metom.
v. Moštvi po nepravilno izvedenem začetnem metu ne smeta opraviti menjave igralcev.
vi. Če je po zaključeni menjavi igralcev in pred pravilno izvedenim začetnim metom proti enemu
ali obema moštvoma izrečena kazen, ki spremeni razmerje moči na ledu, moštvi lahko znova
opravita menjavo igralcev.
vii. Po doseženem zadetku s klopi za igralce lahko na led pridejo igralci samo z namenom

menjave in ne proslavljanja zadetka.

Pravilo 92 – POSTOPEK MENJAVE IGRALCEV
i. Menjava igralcev poteka na naslednji način:
1. Takoj po prekinitvi glavni sodnik signalizira trenerju gostujočega moštva, da lahko opravi
menjavo igralcev.
2. Gostujoče moštvo ima na voljo 5 sekund, v katerih lahko opravi menjavo igralcev.
3. Sodnik dvigne roko in s tem pokaže, da je čas za menjavo igralcev gostujočega moštva
potekel.
4. Med tem ko ima dvignjeno roko, glavni sodnik signalizira trenerju domačega moštva, da lahko
opravi menjavo igralcev.
5. Po preteku 5 sekund glavni sodnik spusti roko in s tem pokaže, da je čas menjave igralcev
potekel tudi za domače moštvo.
6. Takoj, ko glavni sodnik spusti roko, linijski sodnik, ki bo izvajal začetni met, zapiska ter s tem
oznani, da imata moštvi na voljo največ 5 sekund, da se pripravita za začetni met.
7. Po preteku 5 sekund ali prej, če so igralci pravilno postavljeni, linijski sodnik vrže plošček.
Dolžnost linijskega sodnika je, da počaka igralce, da se pravilno postavijo za izvajanje
začetnega meta.
8. Ko moštvo poskuša opraviti menjavo igralcev po preteku časa, sodnik pošlje igralce nazaj na
klop in trenerja opozori. Vsaka nadaljnja kršitev teh pravil med tekmo ima za posledico malo
kazen v klopi zaradi zavlačevanja igre.

Pravilo 93 – MENJAVA IGRALCEV PO PREPOVEDANEM DOLGEM STRELU
i.

Moštvo, proti kateremu je dosojen prepovedani dolgi strel, v isti prekinitvi ne sme opraviti
menjave igralcev vse do zaključenega začetnega meta. Pravilo velja za igralce, ki so bili na
ledu v trenutku, ko je plošek zapustil palico igralca, ki je povzročil prepovedani dolgi strel.

ii. Če moštvo poskuša po prepovedanem dolgem strelu vseeno opraviti menjavo igralcev, glavni
sodnik menjave ne dovoli in najprej opozori trenerja, vsako naslednjo tako kršitev pa kaznuje
z malo kaznijo v klopi zaradi zavlačevanja igre.
iii. Tudi če moštvo, ki ne sme menjati igralcev, v isti prekinitvi vzame 30 sekundni odmor, še
vedno ne sme opraviti menjave igralcev.
iv.
1.
2.
3.

Moštvu je dovoljeno opraviti menjavo igralcev:
če vrne v igro vratarja, ki je bil zamenjan z igralcem v polju;
če zamenja poškodovanega igralca ali vratarja;
če je ob ali po prepovedanem dolgem strelu proti nasprotnemu moštvu izrečena kazen, ki
spremeni razmerje moči na ledu, lahko opravita menjavo igralcev obe moštvi, začetni met pa
se izvaja v obrambni tretjini kaznovanega moštva.

v. Igralec, ki med igro v kateri je bil dosojen prepovedani dolgi strel zlomi palico, gre med
prekinitvijo lahko na klop za igralce po drugo palico.

POGLAVJE 8 – PRAVILA IGRE KI ZADEVAJO ZADETKE
PREGLED - Pravila, ki določajo, kako so lahko doseženi zadetki in pod kakšnimi pogoji se
zadetki razveljavijo

Pravilo 94 – ZADETEK
i.

Zadetek velja, ko moštvo med igro s palico ustreli ali preusmeri smer ploščici v vrata tako, da
plošček s celim obsegom preide črto vrat in če zadetek prizna glavni sodnik oz. razsodnik
video posnetkov (izjeme so določene v Pravilu 99-vii).

ii. Zadetek velja, ko ploščica med obema vratnicama in pod prečko ter v celoti preide črto vrat.
iii. Zadetek velja, če obrambni igralec ploščico v vrata ustreli, brcne, preusmeri ali kako drugače povzroči
prehod črto vrat.
iv. Zadetek velja, če se ploščica po strelu napadalnega igralca slučajno odbije v vrata od telesa
njegovega soigralca.
v. Ploščica mora črto vrat preiti v enem kosu.
vi. Če ploščica preide črto vrat v prekinitvi igre, zadetek ne velja.
vii. Zadetka ni mogoče razveljaviti po izvedenem začetnem metu na sredini igrišča. Video material,
pridobljen po tem začetnem metu, je nedopusten.
viii. Ob istem času lahko samo eno moštvo doseže en zadetek. Če je bil med igro dosežen zadetek, ki
ga sodniki niso opazili, in se igra ni zaustavila in po preteku časa zadetek doseže nasprotno moštvo,
nato pa se ugotovi (videoposnetek) da je bil dosežen že prvi zadetek, drugi zadetek ne velja. Prizna
se prvi zadetek, čas pa se vrne nazaj ko je bil prvi zadetek dosežen (ta čas se upošteva tudi pri teku
kazni).
ix. Če v situaciji kot v Pravilu 94-viii razsodnik za video posnetke prvega zadetka ne prizna, se prizna
drugi zadetek, na semaforju pa ostane čas, ob katerem je bil dosežen.
x. Vse kazni, ki so izrečene v času med obema zadetkoma po Pravilu 94-viii ali po pisku po drugem
zadetku, se dosodijo. Ne dosodi se le prve male kazni proti moštvu, ki je prejelo zadetek (kot določajo

pravila za izničevanje kazni, ko je dosežen zadetek med odloženo kaznijo).
xi. Zadetek, ki je dosežen na način kot pri lacross-u, se prizna, če igralec v nobenem trenutku
med tem gibom ne dvigne palice čez višino svojih ramen (glej tudi Pravilo 75-ix).
xii. Če se plošček odbije v vrata od palice ali telesa napadalnega igralca, ki ima drsalko(e) v vratarjevem
prostoru (trodimenzionalni prostor) preden ploščica pride v vratarjev prostor, zadetek ne velja. Začetni
met se izvede v srednji tretjini.
xiii. Če drsalke igralca niso v vratarjevem prostoru kot v 94-xii, ampak je v vratarjevem prostoru samo
palica igralca, zadetek, ki je dosežen od te palice velja, če palica ne ovira vratarja pri branjenju. Če
palica vratarja pri branjenju ovira, se zadetek ne prizna, začetni met pa se izvede v nevtralni tretjini.
xiv. Zadetek se prizna, če plošček v celoti preide črto vrat pred potekom časa. Če ura ne deluje, se sodnik
lahko posvetuje z razsodnikom video posnetkov. V vseh drugih primerih je končna odločitev sodnikov
na ledu.
xv. Če sodnik na kazenski klopi ne odpre vrat, ko se kazen igralcu izteče in le-ta zaradi tega
kasneje pride na led, med tem časom pa njegovo moštvo prejme zadetek, se le-ta prizna.

Pravilo 95 – VRATARJEV PROSTOR V ZVEZI Z DOSEGO ZADETKOV
i.

Če obrambni igralec napadalnega igralca porine oz. nad njim stori prekršek tako, da je
napadalni igralec v vratarjevem prostoru, ko plošček preide črto vrat, se zadetek prizna, razen
če je imel po mnenju sodnika napadalni igralec na voljo dovolj časa, da bi prišel iz
vratrajevega prostora.

ii. Če ploščica v vratarjevem prostoru ni pokrita in jo s palico v vrata porine napadalni igralec, se
zadetek prizna.
iii. Če je napadalni igralec v vratarjevem prostoru v trenutku, ko ploščica preide črto vrat, in
nikakor ne ovira vratarja pri obrambi ali pri zavzetju položaja za branjenje, se zadetek prizna.
iv. Če je vratar v trenutku, ko ploščica preide črto vrat, zunaj vratarjevega prostora, napadalni
igralec pa mu prepreči vrnitev v njegov prostor oz. prepreči, da bi izvedel obrambo, se
zadetek ne prizna, napadalnemu igralcu pa se dosodi malo kazen zaradi oviranja.
v. Vratarjev prostor je trodimenzionalen in vsa pravila v zvezi z njim veljajo za modro pobarvan
del ledu ter prostor, ki se dviga nad njim do višine prečke.

Pravilo 96 – GOLI, DOSEŽENI Z DRSALKO
i.

Noben zadetek ne more biti priznan, če je napadalni igralec opazno brcnil ploščica v vrata.

ii. Opazno brcanje je gib drsalke vzdolž ledu ali gibanje le-te na način, da se z njo vodi ploščica v
vrata.
iii. Če napadalni igralec brcne ploščico in jo vratar odbije oz. ploščica ni pod nikogaršnjo kontrolo in
jo nato v vrata nastreli isti ali drug igralec, se zadetek prizna.
iv. Če napadalni igralec brcne ploščico in se le-ta od vratarja ali od njegove opreme ali od
kateregakoli igralca kateregakoli moštva odbije v vrata, se zadetek ne prizna.
v. Če napadalni igralec na kakršenkoli način obrne svojo drsalko z namenom, da bi se ploščica
od nje odbila in se le-ta odbije v vrata, se zadetek prizna, pod pogojem, da igralec ni storil
opaznega giba brcanja.
vi. Če napadalni igralec poskuša brcniti ploščico z drsalko do palice, vendar s palico ne uspe
pridobiti posesti nad ploščico, le ta pa prej preide črto vrat, se zadetek ne prizna, ker je ploščica
prešla črto vrat kot posledica brcanja.
vii. Če med tem, ko se napadalni igralec bori za prostor z nasprotnim igralcem in poskuša
obdržati ravnotežje, z opaznim gibom brcanja pošlje ploščico preko črte vrat, se zadetek ne
prizna. Odločilen kriterij za razveljavitev zadetka je opazni gib brcanja in ne boj z
nasprotnikom.
viii. Če ima napadalni igralec ploščico na palici in brcne v palico z namenom, da bi vodil ploščico, ta
»strel z brcanjem« pa povzroči, da ploščica preide črto vrat, se zadetka ne prizna.

Pravilo 97 – RAZVELJAVITEV ZADETKA MED IGRO
Glej tudi Pravila 184-186, ki se nanašajo na vratarja in na kršitev pravil glede vratarjevega prostora.
i.

Zadetek ne more biti priznan, če napadalni igralec brcne, vrže, z roko ali kako drugače
preusmeri ploščico v vrata, s katerimkoli delom telesa na katerikoli način, razen s palico, tudi
če se v nadaljevanju plošček v vrata odbije od igralca ali sodnika.

ii. Zadetek ne more biti priznan, če napadalni igralec preusmeri ali odbije ploščico v vrata na
kakršenkoli način s palico, ki je nad višino prečke, tudi če se v nadaljevanju plošček odbije od
kateregakoli igralca, vratarja, sodnika ali ledu.
iii. Zadetek ne more biti priznan, če se ploščica v vrata odbije neposredno od sodnika, tudi če se v

nadaljevanju odbije v vrata od igralca ali vratarja katerekoli ekipe. Če pa se ploščica odbije od
sodnika in je v nadaljevanju dosežen regularen zadetek, zadetek velja.
iv. Zadetek ne more biti priznan, če je ploščica pod obrambnim igralcem, katerega nasprotni
igralci porinejo v vrata skupaj s ploščico.
v. Zadetek ne more biti priznan, če pride igralec na led na nepravilen način s svoje klopi za igralce,
njegovo moštvo pa medtem doseže zadetek.
vi. Zadetek ne more biti priznan, če je bil dosežen v času, ko je bil na ledu igralec, ki je zapustil klop za
kaznovane igralce pred potekom kazni (bodisi po svoji krivdi bodisi po krivdi osebe na kazenski klopi).
vii. Zadetek ne more biti priznan, če glavni sodnik po posvetu z linijskim sodnikom dosodi moštvu, ki je
doseglo zadetek, veliko kazen ali kazen igre med akcijo, ki je vodila do zadetka.
viii. Zadetek ne more biti priznan, če je ploščica v celoti prečkala črto vrat po izteku igralnega časa.
ix. Zadetek ne more biti priznan, ki je bil dosežen po sodnikovem pisku. Te situacije ni mogoče preveriti
z videoposnetkom.

Pravilo 98 – DOSOJA / RAZVELJAVITEV ZADETKA ZARADI PREMAKNJENIH
VRAT
Če obrambni igralec premakne svoja vrata in nasprotno moštvo doseže zadetek, se ta prizna,
če:
1. Je nasprotnik izvajal strel, preden so bila vrata premaknjena;
2. Sodnik presodi, da bi šla ploščica v vrata, če bi vrata stala na svojem mestu.
i.

ii. Če obrambni igralec namerno premakne svoja vrata ko je njegov vratar na klopi za igralce,
nadomešča pa ga dodatni igralec, medtem pa je nasprotni igralec v nasprotnem napadu se v
korist nasprotnega moštva dosodi zadetek.
iii.
1.
2.
3.

Vrata se štejejo za premaknjena če:
Vsaj eden od plastičnih nastavkov ni v svoji vdolbini;
Se vrata staknejo z enega ali obeh plastičnih nastavkov;
Ena ali obe vratnici nista plosko na ledu.

iv. Za vsa ostala vrata, ki nimajo plastičnih nastavkov, velja, da morata biti vratnici plosko na ledu
in na črti vrat v trenutku, ko ploščica preide črto vrat, da bi zadetek veljal.
v. Če se med igro vrata premaknejo in se ne vrnejo v pravilen položaj, se igra prekine.

Če pa

se vrata med igro vrnejo v svoj prvotni pložaj, se igre ne prekinja.
vi. Noben zadetek ne more biti dosežen, če so vrata premaknjena preden ploščica v celoti
prečka črto vrat, razen če so izpolnjeni pogoji iz pravila 98 – i.

Pravilo 99 – DOSOJANJE ZADETKOV S POMOČJO RAZSODNIKA ZA
VIDEOPOSNETKE
i.

Razsodnik videoposnetkov in glavni sodnik se lahko posvetujeta bodisi na iniciativo glavnega
sodnika bodisi razsodnika videoposnetkov, predvsem glede veljavnosti zadetkov.

ii. Če je dosežen zadetek oz. se zdi, da je bil dosežen, glavni sodnik takoj pokaže svojo odločitev.
Če je potreben posvet z razsodnikom videoposnetkov, bo slednji odločitev sodnika potrdil, če
pa obstoji dokaz o nasprotnem pa ovrgel.
iii. Če iz videoposneteka ni mogoče natančno odločiti ali je zadetek veljaven, obvelja prvotna
odločitev glavnega sodnika.
iv. Če posvet glede morebitnega zadetka zahteva razsodnik videoposnetkov, ker nihče od
sodnikov na ledu te situacije ni opazil, je odločilno mnenje razsodnika videoposnetkov.
v. Če bodisi sodniki na ledu ali razsodnik videoposnetkov ne pregledajo posnetka do prve
prekinitve igre, po izvedenem začetnem metu nadaljnji pregled ni več dopusten.
vi. Če sodniki na ledu ali razsodnik videoposnetkov takoj ob koncu tretjine ne pokažejo, da se
bo pregledoval posnetek sporne situacije, se posnetek ne sme pregledati, če so igralci že
zapustili ledeno ploskev in se je prekinitev med tretjinama že začela.
Pregled videoposnetka je mogoč le v naslednjih situacijah (za druge primere glej Pravilo 45 iii):
Ali je ploščica prečkala črto vrat;
Ali je ploščica prečkala črto vrat, preden so bila vrata premaknjena;
Ali je ploščica prečkala črto vrat pred ali po izteku igralnega časa;
Ali je bila ploščica v vrata brcnjena, udarjena z roko, oziroma namenoma preusmerjena v vrata
s katerim koli delom napadalčevega telesa ;
5. Ali se je ploščica v vrata odbila neposredno od sodnika;
6. Ali se je ploščica odbila v vrata od palice napadalnega igralca nad višino prečke.
vii.
1.
2.
3.
4.

ODDELEK 9 – KAZNI - TRAJANJE IN SITUACIJE
PREGLED – Kazni se dosojajo po presoji sodnikov na ledu.

Za vse prekrške vratarjev glej Oddelek 13 – Posebna pravila za vratarje.

Pravilo 100 – KDAJ SE DOSOJA KAZNI
i.

Kazen se lahko dosodi kadarkoli med tekmo, kar pomeni v 60 minutah rednega dela,
podaljšku, med izvajnajem kazenskih strelov in odhodom moštev z ledu v garderobo.

ii. Sodnik na ledu mora biti neposredna priča kršitvi pravil, za katero se dosodi kazen in vpiše v
zapisnik. To vključuje dogodke pred, med in po tekmi.
iii. Pred tekmo pomeni čas pred prvim začetnim metom, ko so sodniki in igralcu že na ledu,
vendar se tekma še ni začela.
iv. Kakršnakoli kršitev pravil, do katere je prišlo med ogrevanjem pred tekmo ali na poti na
igrišče, se ne sme kaznovati z izrekom kazni med igro, ker sodnikov ob navedenih dogodkih
ni bilo poleg. Na te dogodke mora pozoren rezervni glavni sodnik, ki o njih poroča pristojnim
organom ali vodstvu tekmovanja.
v. Nobenemu igralcu ali predstavniku moštva ni dovoljen vstop v sodniško garderobo med oziroma
takoj po tekmi. Vsako kršitev tega pravila morajo sodniki prijaviti odgovorni zvezi.

Pravilo 101 – DOSOJANJE KAZNI
i.

V sistemu dveh glavnih sodnikov isti igralec ne sme biti kaznovan s strani obeh sodnikov za
isti prekršek, lahko pa je kaznovan s strani obeh sodnikov za dva različna prekrška.

ii. Če je v posesti ploščice kaznovano moštvo, se igra takoj prekine. Če je v posesti ploščice
nasprotno moštvo, se igra nadaljuje, dokler v posest ne pride moštvo, proti kateremu je bila
nakazana kazen.
iii. Če med trajanjem nakazane odložene kazni moštvo, ki je v posesti ploščice, doseže zadetek
v nasprotnikova vrata, se prva mala kazen izniči. Če bi bila dosojena dvojna mala kazen, se
ena mala kazen izniči, druga mala kazen pa dosodi. Če bi bila dosojena velika kazen,
disciplinska kazen ali kazen igre, se te kazni kljub doseženemu zadetku dosodijo.
iv. Če bi bilo med nakazano odloženo kaznijo dosojeno več malih kazni različnim igralcem,
glavni sodnik vpraša kapetana kaznovanega moštva, katera kazen naj se izniči. Druga in
naslednje male kazni se dosodijo. Vrstni red dosojenih kazni ni pomemben.
v. Če je nad igralcem, ki je v samostojnem prodoru, storjen prekršek od zadaj, ki zahteva dosojo

velike in avtomatične dicipilnske kazni igre, se kazen dosodi, ne glede na to, ali je bil iz
kazenskega strela dosežen zadetek ali ne.
vi. Ob izreku kazni mora kaznovani igralec takoj oditi na klop za kaznovane igralec ali v
garderobo, razen če mu sodniki na ledu ne dajo drugačnih navodil. Če igralec tega ne
upošteva, se mu dosodi dodatna mala kazen.
vii. Če se zoper eno moštvo izreče več kot ena kazen enake dolžine, ki vpliva na razmerje moči
na ledu, mora kapetan kaznovanega moštva glavnega sodnika seznaniti, kateri od igralcev se
bo najprej vrnil na led, če v nadaljevanju pride do situacije, da se mora zaradi dodatno
dosojenih kazni en igralec vrniti na led pred drugim.
viii. Igralec mora oditi v garderobo, če mu je v tretji tretjini prisojena disciplinska kazen in bi mu ta
preprečila nastop v morebitnem podaljšku in izvajanju kazenskih strelov.

Pravilo 102 – KAZNI NA SEMAFORJU
i.

Kazni potečejo natančno ob poteku časa na semaforju, za katerega so bile izrečene. Npr., če
je bila ob 4:58 dosojena mala kazen, ta poteče ob 2:58. Če je bila dosojena velika kazen ob
13:05, ta poteče ob 8:05, ne glede na to, kdaj igralec stopi na led. Ob istočasnih malih kaznih
in disciplinskih kaznih, se igralec lahko vrne na led po prvi prekinitvi igre po poteku kazni.

ii. Samo po poteku kazni, ki so prikazane (za katere se čas odšteva) na semaforju, se lahko
kaznovani igralec med igro vrne na led. Kazni, ki niso prikazane na semaforju, so istočasne
male ali velike kazni, disciplinske kazni, disciplinske kazni igre in istočasne kazni igre.
iii. Kazni, ki se prikažejo (za katere se čas odšteva) na semaforju, so male kazni, dvojne male
kazni in velike kazni.
iv. Odločene kazni se prikažejo na semaforju šele, ko pričnejo dejansko teči.
v. V primeru disiplinske kazni se igralec lahko vrne na led ob prvi prekinitvi igre po izteku kazni.
vi. Če je proti istemu moštvu izrečenih več kazni, se vsak igralec vrne na led samo po izteku
svoje kazni. Če igralec pride na led po izteku kazni soigralca in ne svoje kazni, se ga dodatno
kaznuje.

Pravilo 103 – IGRA Z IGRALCEM MANJ
i.

Moštvo ima igralca manj takrat, ko je števično oslabljeno med igro kot posledica ene ali večih
dosojenih kazni zoper moštvo.

ii. Če nasprotnik doseže zadetek medtem, ko je moštvo številčno oslabljeno, se kaznovani
igralec lahko vrne na led, če je prestajal malo kazen ali malo kazen v klopi, in je ta kazen
povzročila številčno oslabljenost.

Pravila 104-110 – TRAJANJE KAZNI
POVZETEK (za enega igralca)
Mala kazen/mala kazen v klopi = 2 minuti na semaforju (2 min)
Velika kazen = 5 minut na semaforju (5 min)
Mala in velika kazen = 5 minut na semaforju, nato 2 minuti na semaforju in avtomatična
disciplinska kazen igre (27 min)
Disciplinska kazen = 10 minut, niso na semaforju (10 min)
Mala kazen in disciplinska kazen = 2 minuti na semaforju + 10 minut, ki niso na semaforju (12
min)
Mala kazen in disciplinska kazen igre = 2 minuti na semaforju, izključitev do konca tekme, ni
na semaforju (22 min)
Disciplinska kazen igre = izključitev do konca tekme, ni na semaforju (20 min)
Kazen igre = 5 minut na semaforju, izključitev do konca tekme, ni na semaforju (25 min) in
dodatna tekma prepovedi

Pravilo 104 – TRAJANJE KAZNI - MALA KAZEN ali MALA KAZEN V KLOPI
i.

Igralec, proti kateremu je dosojena mala kazen, razen vratar, mora 2 minuti igralnega časa
odsedeti na klopi za kaznovane igralce. Na ledu ga nihče ne sme nadomestiti. Če med tem
nasprotno moštvo, ki ima zato števično prednost, doseže zadetek, se kazen izniči in igralec
zapusti klop za kaznovane igralce.

ii. Če med igro z igralcem več moštvo doseže zadetek iz kazenskega strela, se mala kazen ne izniči in
kaznovani igralec ne vrne na led.

Pravilo 105 – TRAJANJE KAZNI - VELIKA KAZEN
i.

Če je izrečena velika kazen, je moštvo kaznovano za 5 minut igralnega časa. Avtomatično se
ob veliki kazni dosodi še disciplinska kazen igre. Kaznovanega igralca na ledu 5 minut ne
more nihče nadomestiti. Kaznovani igralec mora oditi v garderobo. Kazen v celoti odsluži
soigralec, razen vratraja, ne gledena število prejetih zadetkov v tem času. Po poteku 5 minut
je za čas trajanja avtomatične disciplinske kazni igre zamenjava igralca dovoljena. Po koncu
tekme je kazen podvržena posebnemu pregledu pristojnih organov.

Pravilo 106 – TRAJANJE KAZNI - MALA IN VELIKA KAZEN
i.

Če je igralcu ob istem času dosojena mala in velika kazen (ter avtomatična disciplinska
kazen igre), se najprej prestaja velika kazen, po poteku te pa mala kazen. Kaznovani igralec
mora oditi v garderobo, kazni pa prestaja igralec, ki je bil v času prekinitve igre na ledu.

ii. Če sta ob istem času med tem, ko je moštvo številčno oslabljeno, različnima igralcema istega
moštva izrečeni mala in velika kazen, se najprej prestaja mala kazen, velika kazen pa se
začne prestajati po izteku prve male kazni. Igralec, kaznovan z veliko kaznijo (in avtomatsko
disciplinsko kaznijo igre) mora oditi v garderobo. Dosojeni kazni prestaja soigralec, ki je bil v
trenutku prekinitve igre na ledu.

Pravilo 107 – TRAJANJE KAZNI - DISCIPLINSKA KAZEN
i.

Disciplinska kazen se prestaja 10 minut igre, vendar je na ledu dovoljena takojšnja
nadomestitev kaznovanega igralca. Igralec mora v celoti odsedeti 10 minut kazni, razen če je
poškodovan. Takrat ga nadomesti soigralec, ki je bil v času prekinitve igre na ledu. Igralec
zapusti kazensko klop ob prvi prekitvi igre po poteku 10 minut kazni.

ii. Če je zoper istega igralca med tekmo dosojena druga disciplinska kazen, se mu dosodi
avtomatična disciplinska kazen igre. Oditi mora v garderobo. Na ledu ga takoj lahko
nadomesti soigralec. Nikomur ni treba prestajati kazni.
iii. Če se disciplinska kazen dosodi vratarju, jo mora prestajati igralec, ki je bil v trenutku
prekinitve na ledu ter ga je določil trener ali vodja ekipe.

Pravilo 108 – TRAJANJE KAZNI - MALA KAZEN IN DISCIPLINSKA KAZEN
i.

Če je igralcu ob istem času dosojena mala kazen in disciplinska kazen, mora kaznovano
moštvo na klop za kaznovane igralce takoj poslati nadomestnega igralca, ki bo prestajal malo
kazen. Na ledu ga ne more nadomestiti drug igralec. Ob poteku male kazni, se nadomestni
igralec vrne na led. Kaznovani igralec mora na klopi za kaznovane igralce prestati še 10
minutno disciplinsko kazen. Čeprav soigralec prestaja malo kazen, se disciplinska kazen ne
začne prestajati, dokler manjše kazni ne potečejo.

Pravilo 109 – TRAJANJE KAZNI - DISCIPLINSKA KAZEN IGRE
i.

V primeru izreka disciplinske kazni igre mora igralec, vratar ali uradna oseba moštva takoj v

garderobo. Nihče ne prestaja kazni na kazenski klopi.
ii. Igralec ali vratar, ki prejme drugo disciplinsko kazen igre na eni ali več tekmah na istem
turnirju ali tekmovanju, se avtomatično kaznuje s prepovedjo nastopa na prvi naslednji tekmi.

Pravilo 110 – TRAJANJE KAZNI - KAZEN IGRE
i.

Kazen igre pomeni takojšnjo izključitev igralca, vratarja ali uradne osebe iz igre. Nadomestni
igralec mora za 5 minut na kazensko klop. Njegova nadomestitev na ledu ni mogoča.

ii. Izrek kazni igre ima za posledico tudi avtomatično prepoved nastopanja najmanj na prvi naslednji
tekmi.

Pravilo 111 – SITUACIJE PRI KAZNIH
i.

Samo kazni, ki so prikazane na semaforju, vplivajo na razmerje moči na ledu (izjema so
izrečene in odložene kazni, ki še niso pričele teči.)

ii. Kaznovani igralec se po prejetem zadetku svojega moštva vrne na led, če je njegovo moštvo
v času, ko je prejelo zadetek, številčno oslabljeno (odložene kazni se ne štejejo). Če je
kaznovan več kot en igralec, se izniči kazen, ki je začela teči prva, razen v primeru istočasnih
malih kazni, v tem primeru se izniči prva naslednja mala kazen.
iii. Če je nakazana mala kazen ali mala kazen v klopi proti moštvu, ki je že številčno oslabljeno
zaradi velike kazni ali kazni igre, in nasprotno moštvo doseže zadetek pred prekinitvijo igre in
izrekom male kazni, dosežen zadetek izniči nakazano malo kazen.
iv. Če je proti igralcu nakazana mala kazen, velika kazen z avtomatično disciplinsko kaznijo igre
ali kazen igre, in med tem nasprotno moštvo doseže zadetek, se mala kazen izniči, vse
ostale kazni pa se dosodijo. Kaznovani igralec mora zapustiti led, veliko kazen pa prestaja
soigralec.
v. Če so moštvu dosojene dve ali več kazni istega trajanja ob isti prekinitvi, mora kapetan
obvestiti sodnika, kateri igralec bo prvi zapustil klop za kaznovane igralce. Sodnik o tem
obvesti zapisnikarja.

Pravilo 112 – ISTOČASNE KAZNI
Preverite tudi IIHF Knjigo primerov – poglavje istočasnih kazni
i.

Če je ob isti prekinitvi igre obema moštvoma izrečenih isto število malih kazni, velikih kazni ali
kazni igre, gre za istočasne kazni.

ii. Če je bilo ob isti prekinitvi obema moštvoma dosojeno več kazni morajo sodniki okrajšati kar
se da veliko število kazni v istem trajanju.
iii. Če moštvi igrata 5-5 in je ob isti prekinitvi izrečena vsakemu moštvu ena mala kazen, se igra
4-4, kaznovana igralca se vrneta ne led po izteku kazni. Če eno moštvo doseže zadetek, se
kaznovani igralec nasprotnega moštva ne vrne na led, ker moštvo ni bilo številčno oslabljeno.
iv. Če je enemu ali obema igralcema kaznovanima po pravilu 112 – iii poleg male kazni dosojena še
disciplinska kazen, moštvi igrata 4-4 in dodatni(a) igralec(a) mora(ta) na klop za kaznovane igralce.
Nadomestna igralca se vrneta v igro po izteku male kazni, medtem, ko mora(ta) kaznovani(a)
igralec(ca) odsedeti celotnih 12 minut kazni.
v. Če so dosojene kazni po pravilu 112 – i so vsi igralci, ki so na kazenski klopi kaznovani z
istočasnimi kaznimi lahko nemudoma zamenjajo. Kazni začnejo teči takoj in ni odloženih kazni.
vi. Če moštvi ne igrata 5-5, morata ob izreku istočasnih malih kazni kaznovana igralca na
kazensko klop, kjer ostaneta do prve prekinitve po izteku njunih kazni. Med tem časom
razmerje moči na ledu ostane enako kot je bilo pred izrekom kazni.
vii. Če je obema moštvoma dosojeno več kazni, isto število malih, velikih (disciplinskih in
disciplinskih kazni igre) in kazni igre se le te krajšjo po pravilu kot istočasne kazni. Vsaka
kazen, ki se jo ne da pokrajšati ostane na semaforju. Igralci, katerih kazni so okrajšane se na
led lahko vrnejo ob prvi prekinitvi po izteku njihove kazni.
viii. Če so igralci nasprotnih moštev kaznovani z istočasnimi velikimi ali kaznimi igre, morajo
nemudoma oditi v garderobo. Zamenjava na kazenski klopi ni potrebna, razen v primeru, da
je kazen na semaforju.
ix. Kadar so kaznovani vratarji glej pravili 207 – ii in 207 - iv.
x. Pri tem pravilu se mala kazen in mala kazen v klopi smatrata kot ista kazen.

Pravilo 113 – ODLOŽEN ZAČETEK TEKA KAZNI
i.

Moštvo med igro ne sme imeti na ledu manj kot 3 igralce in vratarja oz. 4 igralce.

ii. Igralci se na led vračajo v vrstnem redu kot so jim bile izrečene kazni.
iii. Če je med rednim delom tekme kaznovan tretji ali nadaljnji igralec istega moštva, in mora na
kazensko klop, na kateri sta dva soigralca, ki že prestajata kazni, kazen tretjemu oz. nadaljnjemu
igralcu ne začne teči, dokler kazen ne poteče prvemu od že kaznovanih igralcev. Tretji in vsak
naslednji kaznovani igralec mora kljub temu takoj po izreku kazni na kazensko klop. Dokler ta kazen
ne začne teči, je na ledu dovoljena zamenjava.

iv. Po izteku prve od treh ali več kazni, se igralec ne more vrniti na led, dokler se igra po izteku njegove
kazni prvič ne prekine.

Pravilo 114 – NAJAVLJENA KAZEN
I.

Praviloma mora imeti moštvo, katerega igralec bo kaznovan, kontrolo nad ploščkom, da se
igra prekine.

II.

Dotik ploščka oz. odbitje ploščka od palice ne predstavlja kontrole nad ploščkom, razen če
kaznovano moštvo na tak način doseže zadetek.

III.

Če kaznovano moštvo ni v posesti ploščka, sodnik najavi izrek kazni z dvigom roke in igro
prekine:
Ko kaznovano moštvo pridobi kontrolo nad ploščico;
Ko je ploščica pokrita;
Ko gre ploščica z ledu;
Ko moštvo, ki ima ploščico pod kontrolo, stori prekršek;
Če katerokoli moštvo napravi prepovedan dolgi strel.
Zaradi drugega razloga navedenega v teh pravilih.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.

Če moštvo, ki ima ploščico v posesti, med najavo kazni doseže zadetek v svojo mrežo,
zadetek velja, kazen pa se kljub temu izreče.

V.

Moštvo, proti kateremu je najavljena odložena kazen s svojo aktivnostjo ne more doseči
zadetka.

VI.

Če po sodnikovem dvigu roke za najavo kazni moštvo, ki je v posesti ploščka, doseže
zadetek, zadetek velja in sodnik mora vprašati kapetana kaznovanega moštva katera kazen,
če jih je bilo nakazanih več, se poniči.

VII.

Če moštvo, proti kateremu je bila najavljena odložena kazen, že prestaja kazen in med tem
prejme zadetek, se mala kazen, ki že teče izniči, najavljena kazen pa se dosodi.

VIII.

Če je kazen najavljena proti moštvu, ki že prestaja veliko kazen, se ta nadaljuje, dosodijo pa
se tudi vse nadaljnje kazni.

IX.

Če moštvo povzroči prekršek in takoj zatem doseže zadetek, tako da sodnik ni mogel prekiniti
igre, preden je plošček prečkal črto vrat, lahko še vedno razveljavi zadetek in dosodi kazni.

Pravilo 115 - KAZNI V PODALJŠKU

i.

Ne glede na dolžino podlajška, vsako moštvo igra s štirimi igralci v polju ter vratarjem, če pred
začetkom podaljška ni bilo izrečenih kazni.

ii. Če je v podaljšku enemu moštvu dosojena mala kazen, se igra 4-3.
iii. Istočasne kazni v podaljšku ne vplivajo na razmerje moči na ledu.
iv. Če je moštvo kaznovano tako, da nastopi prednost 2 igralcev, moštvo, ki je kaznovano, igra s 3
igralci, drugo moštvo pa s 5 igralci. Po prvi prekinitvi igre po izteku ene kazni, se razmerje moči
na ledu spremeni na 4-4 oz. 4-3.
v. Če je ob koncu rednega dela igre razmerje moči na ledu 5-4 ali 4-3, se podaljšek začne 4-3.
vi. Če je ob koncu rednega dela razmerje moči na ledu 5-3, se tudi podaljšek začne 5-3. S
potekom kazni se razmerje moči na ledu med igro spreminja na 5-4 ali 5-5. Ob prvi prekinitvi
se število popravi na 4-4 oz. 4-3.
vii. Če moštvi ob koncu rednega dela igrata 4-4, se podajšek začne 4-4, razmerje moči se med
igro spremeni na 5-4 in nato 5-5. Po prvi prekinitvi igre se razmerje popravi na 4-3 ali na 4-4.
viii. Če moštvi na koncu podaljška igrata 4-4, igralca pa prestajata istočasni kazni, se podaljšek
začne 4-4.
ix. Če ob koncu rednega dela moštvi igrata 3-3, se tudi podaljšek začne 3-3. Ko pride med igro
do razmerja 5-4 ali 5-5, se ob prvi prekinitvi igre razmerje prilagodi na 4-3 oz. 4-4.

POGLAVJE 10 – OPIS KAZNI
PREGLED – To so definicije, razlage in interpretacije prekrškov med igro (ki predstavlja 60
minut rednega dela, podaljšek, kazenske strele za določitev zmagovalca in čas neposredno
po tekmi, ko igralci zapuščajo led in se napotijo proti garderobam).

Pravilo 116 – ŽALJENJE SODNIKOV (ABUSE OF OFFICIALS)
DEFINICIJA: Poskus igralca, vratarja ali uradne osebe moštva zmanjšati ugled sodnika na ledu, ga
užaliti, zbiti njegovo avtoriteto oz. sposobnost sodnika ali fizičen konflikt s sodnikom na ledu.
i. Mala kazen
1. Igralec, ki udarja po zaščitnem steklu in s tem protestira proti sodniški odločitvi.
2. Igralec, ki s palico ali katerim koli drugim predmetom udarja po zaščitni ogradi in s tem

protestira proti sodniški odločitvi.
ii. Mala kazen v klopi
1. Nedentificiran igralec ali uradna oseba moštva, ki s sodnikom na ledu komunicira na opolzek,
nespodoben, žaljiv način;
2. Kaznovani igralec, ki ne gre takoj na kazensko klop ali v garderobo;
3. Uradna oseba moštva, ki v znak nestrinjanja s sodniško odločitvijo udarja po ogradi s palico
ali katerimkoli drugim predmetom;
iii.
1.
2.
3.
4.

Disciplinska kazen
Igralec, ki med tekmo protestira oz. se pritožuje nas sodnikovo odločitvijo;
Igralec, ki namerno pošlje ploščico z dosega sodnika, ki ga poskuša pobrati;
Igralec, ki vstopi ali ostane v sodniškem prostoru, ko glavni sodnik poroča uradni osebi;
Kapetan ali njegova pomočnika, na ali izven ledu, ki se pritoži na delo sodnika, kako vodi
tekmo, si razlaga pravila ali dosoja odločitve;
5. Igralec, ki s palico ali katerim koli drugim predmetom udarja po zaščitni ogradi in s tem
protestira proti sodniški odločitvi in je bil pred tem že kaznovan z malo oziroma malo kaznijo v
klopi.
6. Igralec, ki udarja po zaščitnem steklu in s tem protestira proti sodniški odločitvi in je bil pred
tem že kaznovan z malo oziroma malo kaznijo v klopi.
iv. Disciplinska kazen igre
1. Igralec ali uradna oseba moštva, ki s sodnikom na ledu komunicira na opolzek, nespodoben,
žaljiv način, ki je bil pred tem že kaznovan za to z malo ali malo kaznijo v klopi. Če se ta
prekršek zgodi po koncu tekme, se disciplinska kazen igre lahko dosodi brez, da bi bila pred
tem dosojena mala ali mala kazen v klopi;
v. Kazen igre
1. Igralec ali uradna oseba moštva, ki v znak nestrinjanja s sodniško odločitvijo napravi fizični
kontakt s sodnikom;
2. Igralec, ki s palico zamahne proti sodniku;

Pravilo 117—MALA KAZEN V KLOPI
DEFINICIJA: Obnašanje, ki negativno vpliva na potek tekme ali kršitev pravil na klopi za igralce, s
strani igralca ali uradne osebe moštva, ki ga je mogoče ali nemogoče določiti.
i.

Za kršitve, ki se zgodijo na klopi za igralce, se dosodi mala kazen v klopi.

ii. Vsaka kršitev pravil, za katero je na igralni površini predvidena disciplinska kazen ali
disciplinska kazen igre, se kaznuje z enako, če jo na klopi za igralce povzroči igralec ali
uradna oseba moštva, ki ga je mogoče določiti.
iii. Malo kazen v klopi mora prestati kateri koli igralec, ki je bil v času, ko je bila kazen dosojena,

na igralni površini, če s pravili ni drugače določeno.
iv. Če trener kaznovanega moštva ne določi igralca za prestajanje male kazni v klopi ali kazni
vratarja, igralca določi sodniki.

Pravilo 118 – GRIZENJE
DEFINICIJA: Igralec, ki ugrizne kateri koli del nasprotnikovega telesa.
i.

Igralcu, ki ugrizne nasprotnika, se dosodi kazen igre.

Pravilo 119 – NABIJANJE NA OGRADO (BOARDING)
DEFINICIJA: Igralec, ki nabije nasprotnika na ogrado, ga udari s komolcem, napade s telesom ali
spotakne tako, da ta silovito prileti v ogrado.
i.

Najnižja kazen za nabijanje na ogrado je mala kazen.

ii.

Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika se dosodi velika kazen +
avtomatična disciplinska kazen igre ali kazen igre.

iii.

»Valjanje« nasprotnika v posesti ploščice vzdolž ograde, ki se želi preriniti mimo igralca,
se ne smatra kot nabijanje na ogrado.

Pravilo 120 – ZLOMLJENA PALICA / IGRANJE Z ZLOMLJENO PALICO –
ZAMENJAVA
DEFINICIJA: Palica, ki je poškodovana, ima zlomljen ročaj ali rezilo ali ni več v enem kosu, se smatra
kot zlomljena in zato nedovoljena.
i.

Igralec mora zlomljeno palico nemudoma izpustiti. Če sodeluje v igri z zlomljeno palico, se mu
dosodi mala kazen.

ii. Igralcu, ki v igri uporabi vratarjevo palico, se dosodi mala kazen.
iii. Igralcu, ki ima zlomljeno palico, ni dovoljeno sprejeti palice, ki je bila vržena na igralno
površino s klopi za igralce ali s strani gledalcev, lahko pa sprejme palico od soigralca in mu
tako ni potrebno do klopi za igralce po novo palico. Ta izmenjava palice mora potekati iz roke

v roko. Igralcu ki vrže, potisne po ledu ali nastrelja palico do soigralca se dosodi mala kazen.
iv. Pravilo 120 – iii velja tudi za primere, ko igralec izgubi celo palico, njegov soigralec pa mu jo
poskuša vrniti.
v. Igralcu v nobenem primeru ni dovoljeno prijeti palice nasprotnega igralca na ledu, ki svojo
palico drži ali pa jo je izpustil na led. Prav tako igralec ne sme prijeti palice nasprotnika, ki sedi
na svoji klopi za igralce ali s stojala za palice na nasprotnikovi klopi. Za kršitev tega pravila se
dosodi mala kazen.
vi. Igralcu, ki sodeluje v igri medtem, ko nese nadomestno palico soigralcu ali vratarju, se dosodi
mala kazen.
vii. Igralec, ki je brez palice in prejme palico od soigralca, ki je na kazenski klopi, se kaznuje z
malo kaznijo.
viii. Igralec, ki nima palice v rokah, lahko še vedno sodeluje v igri.

Pravilo 121 – BODENJE Z ROČAJEM PALICE (BUTT-ENDING)
DEFINICIJA: Igralec spusti zgornjo roko nižje po ročaju palice in ta nevaren štrleči del porine v telo
nasprotnika.
i.

Poskus bodenja z ročajem se kaznuje z dvojno malo + disciplinsko kaznijo.

ii. Igralcu, ki nasprotnika zabode z ročajem, se dosodi velika + avtomatična disciplinska kazen
igre ali kazen igre
iii. Igralcu, ki poškoduje nasprotnika ali ga nepremišljeno ogrozi z bodenjem z ročajem palice, se
dosodi kazen igre.

Pravilo 122 – NAPADANJE (CHARGING)
DEFINICIJA: Igralec, ki po tem, ko drsa proti nasprotniku, tega nabije z nepotrebno silo, se zaleti ali
skoči vanj.

i.

Igralcu, ki nabije nasprotnika z nepotrebno silo, se zaleti ali skoči vanj, se dosodi vsaj mala
kazen za napadanje.

ii. Igralcu, ki se fizično dotakne nasprotnika po pisku, a ima dovolj časa, da bi se temu kontaktu
lahko izognil, se dosodi vsaj mala kazen za napadanje.
iii. Nad vratarjem ni dovoljena igra na telo, tudi kadar je izven vratarjevega prostora. Malo kazen
za oviranje ali napadanje se dosodi igralcu, ki povzroči nepotreben kontakt z vratarjem.
iv. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z napadanjem, se dosodi velika
kazen + avtomatična disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 123 – NAPADANJE OD ZADAJ (CHECKING FROM BEHIND)
DEFINICIJA: Igralec naleti na nasprotnika, ki ne pričakuje naleta in se ne more zaščititi ali braniti.
Mesto kontakta mora biti zadnja stran telesa.
i.

Igralcu, ki naleti na nasprotnika od zadaj v ogrado, okvir vrat ali kjerkoli drugje na igrišču na
kakršen koli način, se kaznuje najmanj z malo kaznijo plus avtomatsko disciplinsko kaznijo.

ii. Igralcu, ki nepremišljeno ogrozi nasprotnika z naletom od zadaj, se dosodi velika +
disciplinska kazen igre.
iii. Igralcu, ki poškoduje nasprotnika z naletom od zadaj se dosodi kazen igre.
iv. Če igralec, ki pričakuje nalet, obrne hrbet proti nasprotniku in se tako postavi v ranljiv položaj
neposredno pred naletom z namenom, da bi izsilil kazen za nalet s hrbta, se kazni po tem
pravilu ne dosodi (kljub temu se lahko dosodi druge kazni).

Pravilo 124 – UDAREC V GLAVO ALI VRAT (CHECKING TO THE HEAD OR
NECK)
DEFINICIJA – Igralec, ki usmeri nalet v kakršni koli obliki, s katerim koli delom telesa ali opreme, v
glavo ali vrat nasprotnika ali vodi oziroma potiska glavo nasprotnega igralca v zaščitno steklo ali
ogrado. To pravilo nadomesti vse podobne kazni razen kazni, povezane s pretepom.
i.

Pravilen udarec v glavo ne obstaja. Vsak neposreden udarec v glavo, bodisi naključen ali
nameren, mora biti kaznovan.

ii.
1.
2.
3.

Igralcu, ki usmeri nalet v glavo ali vrat nasprotnega igralca se dosodi:
Mala kazen + disciplinska kazen
Velika kazen + disciplinska kazen igre
Kazen igre

iii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z udarcem v glavo ali vrat, se
dosodi kazen igre.
iv. Kazen za udarec v glavo se dosodi, kadar je izpolnjen eden od naslednjih kriterijev:
1. Igralec usmeri nalet s katerim koli delom telesa ali opreme v glavo ali vrat nasprotnega
igralca;
2. Igralec vodi ali potisne glavo nasprotnika v zaščitno steklo ali ogrado z zgornjim delom
svojega telesa;
3. Igralec iztegne ter usmeri kateri koli del zgornjega dela telesa z namenom kontakta z glavo ali
vratom nasprotnika;
4. Igralec se dvigne ali spremeni držo svojega telesa z namenom, da bi dosegel svojega
nasprotnika ali uporabi kateri koli del zgornjega dela telesa z namenom, da bi napravil kontakt
z nasprotnikovo glavo ali vratom;
5. Igralec skoči (zapusti ledeno površino) da bi dosegel v glavo ali vrat nasprotnika.
v. Če igralec drsa z dvignjeno glavo, je v posesti ploščice ter pričakuje nalet, ga nasprotnik nima
pravice zadeti v glavo ali vrat.
vi. Če je glavna sila naleta usmerjena v telo, naknadno pa še v glavo ali vrat, se kazen za udarec
v glavo ne dosodi.
vii. Igralcu, ki naleti v nasprotnika, ki ima v posesti ploščico in drsa z glavo navzdol v smeri
nasprotnika, le ta pa na noben način ne spremeni svoje drže, z namenom kontakta z glavo ali
vratom, se kazen za udarec v glavo ali vrat ne dosodi.
viii. Če igralec ohrani svoj položaj v normalnem poteku igre, vanj pa se zaleti nasprotnik, se ta
kontakt ne smatra kot udarec v glavo, razen če so izpolnjeni pogoji v pravilu 124-iv ali 124-v.

Pravilo 125 – SPODNAŠANJE (CLIPPING)
DEFINICIJA: Igralec se vrže preko ali pod koleno nasprotnika v kateri koli smeri. Spodnašanje je
nizek nalet, katerega glavni kontakt je območje kolena nasprotnika.
i.

Igralcu, ki spodnese nasprotnika ali spusti svoje telo na tak način, da naleti v območje kolena
nasprotnega igralca, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Igralcu, ki počepne blizu ograde z namenom, da bi se izognil naletu s telesom in s tem
doseže, da nasprotnik pade čez njega, se dosodi vsaj mala kazen.
iii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika s spodnašanjem, se dosodi velika
kazen + disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 126 – ZADRŽEVANJE PLOŠČICE Z ROKO (CLOSING HAND ON
PUCK)
DEFINICIJA: Igralcu je dovoljeno udariti ploščico z rokavico ali jo ujeti ter nemudoma izpustiti na led,
kljub temu pa mu ni dovoljeno ploščice prijeti v dlan (t.j. zadržati v rokavici), jo držati dlje, kot je
potrebno za to, da bi jo izpustil na led, prav tako pa tudi drsati s ploščico v rokavici.
i.

Igralcu, ki ujame ploščico in jo drži med mirovanjem ali drsanjem v svoji rokavici z namenom,
da bi se izognil nasprotniku ali pridobil izključno posest, se dosodi mala kazen za zadrževanje
ploščice z roko.

ii. Igralcu, ki pobere ploščico z ledu z rokavico ali roko izven svojega vratarjevega prostora med
igro, se dosodi mala kazen.
iii. Igralcu, ki pokrije ploščico z rokavico na ledu izven svojega vratarjevega prostora, se dosodi
mala kazen.
iv. Če igralec pobere ploščico z ledu, jo skrije ali pokrije z rokavico na ledu znotraj svojega
tridimenzionalnega vratarjevega prostora v času, ko je vratar na ledu, se dosodi kazenski strel
za nasprotno moštvo.

Pravilo 127 – ZAUSTAVLJANJE S PALICO (CROSS-CHECKING)
DEFINICIJA: Igralec usmeri nalet v telo nasprotnika z obema rokama na palici, ki se z nobenim
delom ne dotika ledu.
i.

Igralcu, ki s palico zaustavi nasprotnika, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z zaustavljanjem s palico, se dosodi
velika kazen + disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 128 – NEVARNA OPREMA (DANGEROUS EQUIPMENT)
DEFINICIJA: Zaščitna oprema igralca izdelana iz materialov, ki bi lahko povzročili poškodbo
nasprotnika se smatra kot nevarna. Uporaba takšne opreme je strogo prepovedana.
i.

Sodnik lahko prepove uporabo katerega koli dela opreme če smatra, da bi lahko povzročila
poškodbo.

ii. Moštvu igralca, ki sodeluje v igri z nedovoljeno opremo, bo sodnik najprej izrekel opozorilo.
Če se opozorila ne upošteva in ne popravi, zamenja ali zaščiti katere koli opreme v skladu z
navodili sodnika, bo vsakemu naslednjemu igralcu tega moštva, ki je kršilo pravilo, dosojena
disciplinska kazen.
iii. Če sodnik oceni, da je igralčeva palica nevarna, se mora palica odstraniti iz igre brez dodatne
kazni. Če igralec naknadno ponovno uporabi isto palico, se mu dosodi disciplinska kazen.
iv. Sodnik lahko zahteva, da igralec odstrani katere koli osebne dodatke, za katere oceni, da so
nevarni. Če je te dodatke težko odstraniti, jih mora igralec prelepiti ali jih varno spraviti pod
dres na tak način, da ne bodo več nevarni. V tem primeru mora igralec za urejanje zapustiti
igralno površino, njegovemu moštvu pa bo izrečeno opozorilo. V primeru vnovične kršitve po
sodnikovem opozorilu se vsakemu igralcu tega moštva, ki krši pravilo glede osebnih
dodatkov, dosodi disciplinska kazen.
v. Kot nevarna oprema se smatra tudi počena ali poškodovana zaščitna mreža ali vizir. Čeprav
igralec lahko do konca odigra svojo menjavo s tako opremo, mora biti nepravilnost
odpravljena do naslednje menjave. Če nepravilnost ni odpravljena, bo sodnik izrekel opozorilo
in ob naslednji ponovitvi disciplinsko kazen.

Pravila 129-137 – ZAVLAČEVANJE IGRE (DELAY OF GAME)
DEFINICIJA: Dejanje, ki namerno ali nenamerno upočasni potek igre, prisili zaustavitev ali ovira
začetek igre.

Pravilo 129 – POPRAVLJANJE OPREME (ADJUSTMENT OF EQUIPMENT)
i.

Igralcu, ki zaustavi ali zadržuje začetek igre s popravljanjem ali nastavljanjem svoje opreme,
se dosodi mala kazen.

Pravilo 130 – PREMIKANJE VRAT (DISPLACED GOAL FRAME)
i.

Igralcu, ki namerno premakne vrata iz njihovega normalnega položaja, se dosodi mala kazen.

ii. Če igralec namerno premakne vrata iz njihovega normalnega položaja v zadnjih dveh minutah
rednega dela tekme ali med podaljškom, bo sodnik dosodil kazenski strel v korist nasprotnega
moštva.
iii. Če igralec namerno premakne vrata iz njihovega normalnega položaja ko je nasprotnik v

samostojnem prodoru, sodnik dosodi kazenski strel v korist nasprotnega moštva.
iv. Če igralec namerno premakne vrata iz njihovega normalnega položaja, medtem ko njegovega
vratarja ni na ledu, nasprotnik pa je v samostojnem prodoru, sodnik dosodi zadetek v korist
nasprotnega moštva.
v. Če napadalno moštvo povzroči premik vrat, obrambno moštvo pa pridobi posest nad ploščico
in ima čisto možnost, da krene v napad, se igra ne prekine, dokler se posest ploščice
ponovno ne spremeni. Če obrambno moštvo izvede protinapad in doseže zadetek, se ta
prizna.
vi. Če se posest v Pravilu 130-v spremeni pred modro črto obrambne tretjine, se začetni met
izvaja na eni od točk za začetne mete v nevtralni tretjini, ki so najbliže modri črti obrambnega
moštva.
vii. Če se posest v Pravilu 130-v spremeni v nevtralni ali napadalni tretjini obrambnega moštva,
se začetni met izvaja na najbližji točki za začetne mete, kjer je bila igra zaustavljena.

Pravilo 131 – PADANJE NA PLOŠČICO (FALLING ON THE PUCK)
i.

Igralcu, ki pade na ploščico, jo drži ali zadrži z namenom, da bi dosegel prekinitev igre, se
dosodi mala kazen. Če se ploščica zatakne v opremi igralca medtem, ko blokira strel ali
podajo, se igra zaustavi, ne dosodi pa se nobene kazni.

ii. Igralcu, ki uporabi svoje roke zato, da skrije ploščico v dlani ali zaščitni opremi ter tako doseže
prekinitev igre, se dosodi mala kazen.

Pravilo 132 – NEPOTREBNO ZADRŽEVANJE PLOŠČICE (FREEZING THE
PUCK UNNECESSARILY)
i.

Igralcu, ki drži ali zapre ploščico s palico, drsalkami ali telesom ob ogradi ali na sredni igrišča,
ob tem pa ni napaden, se dosodi mala kazen.

Pravilo 133 – PROSLAVLJANJE ZADETKA (GOAL CELEBRATION)
i.

Po doseženem zadetku klop za rezervne igralce lahko zapustijo le igralci namenjeni na
menjavo, ne pa za proslavljanje zadetka. Za kršitev tega pravila sodnik izreče opozorilo
obema moštvoma in za vsako nadaljnjo kršitev dosodi malo kazen v klopi.

Pravilo 134 – POZNA MENJAVA (LATE LINEUP)
i.

Trenerju, ki pravočasno ne pošlje zadostnega števila igralcev za začetek tretjine ali podaljška,
se dosodi mala kazen v klopi.

Pravilo 135 – STRELJANJE ALI METANJE PLOŠČICE Z IGRALNE
POVRŠINE (SHOOTING OR THROWING THE PUCK OUT OF PLAY)
i.

Igralcu, ki med igro neposredno ustreli, vrže ali udari ploščico iz svoje obrambne tretjine z
igralne površine (brez odboja od nasprotnika ali zaščitnega stekla), se dosodi mala kazen.
Odločujoč kriterij za izrek kazni je položaj ploščice, v trenutku, ko je poslana z igrišča.

ii. Če je ploščica nastreljena neposredno preko ograde na klop za rezervne igralce, ne pa preko
zaščitnega stekla za klopjo, se kazen ne dosodi.
iii. Igralcu, ki namerno nastreli ploščico z igralne površine kjerkoli na igrišču med igro ali po tem,
ko je bila igra prekinjena, se dosodi mala kazen.
iv. Če igralec nastreli ploščico iz svoje obrambne tretjine ter zadane semafor na stropu nad
sredino igrišča, se igra prekine, kazen pa se ne dosodi.

Pravilo 136 – MENJAVA PO PREPOVEDANEM DOLGEM STRELU
(SUBSTITUTION AFTER AN ICING CALL)
Moštvo, ki izvede prepovedan dolgi strel, ne sme menjati igralcev, razen v naslednjih
primerih:
1. Za vrnitev vratarja, ki je bil zamenjan z nadomestnim igralcem;
2. Za menjavo poškodovanega igralca ali vratarja;
3. Če je dosojena kazen kateremu koli moštvu, ki spremeni razmerje moči na ledu, je moštvu, ki
je izvedlo prepovedan dolgi strel, dovoljena menjava igralcev (kljub temu se začetni met
izvede v obrambni tretjini moštva, kateremu je bila dosojena kazen).
i.

ii. Trenerju, ki poskusi opraviti nedovoljeno menjavo po dosojenem prepovedanem dolgem
strelu, kar povzroči zavlačevanje igre, saj morajo sodniki poskrbeti, da je na ledu pravilna
postava, se izreče opozorilo za prvo kršitev. Trenerju, ki drugič poskusi z menjavo, z
namenom zavlačevanja postopka začetnega meta, se dosodi mala kazen v klopi.

Pravilo 137 – KRŠITEV POSTOPKOV PRI ZAČETNIH METIH (VIOLATION
OF FACEOFF PROCEDURES)
i.

Če igralec, ki ne sodeluje v začetnem metu, vdrsa v krog za izvajanje začetnih metov pred
metom ploščice, se mora igralec, ki sodeluje v začetnem metu zamenjati. Za drugo kršitev
katerega koli igralca tega moštva ob istem začetnem metu se dosodi mala kazen v klopi.

ii. Ko je sodnik igralca odstranil iz začetnega meta, njegov soigralec pa zavlačuje s pravilno
postavitvijo v začetnem metu, se njunemu moštvu dosodi mala kazen v klopi.
iii. Igralcu, ki stoji preko črte ali se kakorkoli nepravilno postavi pred izvedbo začetnega meta ter
tudi po opozorilu sodnika še vedno stoji nepravilno, se dosodi mala kazen.

Pravilo 138 – METANJE ALI SIMULIRANJE (DIVING OR EMBELLISHMENT)
DEFINICIJA: Igralec očitno teatralno uprizori padec ali zaigra poškodbo zato, da bi izsilil prekršek.
i.

Igralcu, ki simulira prekršek ali se pretvarja, da je bil nad njim storjen prekršek, se dosodi
mala kazen.

Pravilo 139 – UDAREC S KOMOLCEM (ELBOWING)
DEFINICIJA: Igralec za prekršek nad nasprotnikom uporabi svoj komolec.
i.

Igralcu, ki napravi prekršek s komolcem, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika, se dosodi velika kazen +
disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 140 – STIKI Z GLEDALCI (ENGAGING WITH SPECTATORS)
DEFINICIJA: Igralec ali uradna oseba moštva pride v fizični stik z gledalcem med potekom tekme,
vključno s prekinitvami in odmori.
1. Igralcu ali uradni osebi moštva, ki se fizično sooči, napade ali spopade z gledalcem, se
avtomatično dosodi kazen igre.

Pravilo 141 – PRETEPANJE (FIGHTING)
DEFINICIJA: Igralec ki udari nasprotnika med igro, med prekinitvijo ali kadarkoli med tekmo v
medsebojnem obračunavanju.
i.

Igralcu, ki začne pretep, se dosodi kazen igre.

ii. Igralcu, ki na kakršen koli način vrne udarec, se dosodi vsaj mala kazen.
iii. Igralcu, ki sname rokavice ali zaščitno čelado z namenom pretepa z nasprotnikom, se poleg
ostalih kazni dosodi še disciplinska kazen.
iv. Če je očitno, kdo je pobudnik in agresor, se temu igralcu poleg ostalih kazni dosodi še mala
kazen.
v. Če ni mogoče določiti, kdo je pobudnik in izzivalec pretepa, se lahko obema igralcema dosodi
kazen igre.
vi. Igralcu, ki je v času pretepa na igrišču in se prvi vmeša v pretep med dvema igralcema, se
poleg ostalih kazni dosodi disciplinska kazen igre. Pri določitvi stopnje kaznovanja je
odločujoči kriterij način, na katerega se igralec vmeša.
vii. Igralcu, ki se želi pretepati ali nadaljuje pretep po tem, ko mu je sodnik ukazal naj preneha, ali
se upira linijskemu sodniku, ki želi preprečiti nadaljevanje pretepa, se dosodi dvojna mala
kazen ali velika kazen + avtomatična disciplinska kazen igre ali kazen igre.
viii. Če sta v pretep udeležena igralec z ledu ter igralec s klopi, se obema igralcema dosodi
disciplinska kazen, disciplinska kazen igre ali kazen igre.
ix. Uradni osebi moštva, ki je udeležena v pretep, na ali izven igrišča, se dosodi disciplinska
kazen igre ali kazen igre.
x. Igralcu vsakega moštva, ki prvi zapusti klop za rezervne igralce ali kazensko klop med
pretepom, se dosodi dvojna mala + avtomatična disciplinska kazen igre. Vsakemu
naslednjemu igralcu, ki zapusti klop za igralce med pretepom, se dosodi disciplinska kazen.
Vsakemu naslednjemu igralcu, ki zapusti kazensko klop med pretepom, se dosodi mala +
disciplinska kazen igre. Te kazni se prestajajo po izteku vseh preostalih kazni. Že samo
zapuščanje klopi za igralce ali kazenske klopi se smatra kot kršenje tega pravila, tudi če se ti
igralci, ko pridejo na igrišče, ne vmešajo v pretep.
xi. Menjave igralcev pred začetkom pretepa so dovoljene, vendar se za igralce, ki so prišli na led
in se vpletli v pretep smatra, da so zapustili klop z namenom sodelovanja v pretepu.

xii. Če igralci obeh moštev zapustijo svoje klopi za rezervne igralce istočasno ali igralci enega
moštva zapustijo svojo kazensko klop po tem, ko so videli, da jo je zapustilo tudi drugo
moštvo, se prvemu igralcu iz posameznega moštva, ki ga je mogoče določiti, dosodi kazen v
skladu s tem pravilom.
xiii. V skladu s tem pravilom je mogoče dosoditi za vsako moštvo največ pet disciplinskih kazni
in/ali disciplinskih kazni igre.
xiv. Igralec ne more prejeti kazni igre in disciplinske kazni igre hkrati zaradi nadaljevanja s
pretepom.

Pravilo 142 – UDAREC Z GLAVO (HEAD-BUTTING)
DEFINICIJA: Igralec nasprotnika udari s svojo glavo, z ali brez čelade.
i.

Igralcu, ki poizkusi udariti ali udari nasprotnika z glavo, se dosodi kazen igre.

Pravilo 143 – VISOKE PALICE (HIGH-STICKING)
DEFINICIJA: Igralec dvigne kateri koli del svoje palice nad višino svojih ramen in z njo udari
nasprotnika.
i.

Igralcu, ki se dotakne nasprotnika z visoko palico, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Igralcu, ki nenamerno poškoduje nasprotnika z visoko palico, se dosodi dvojna mala kazen.
iii. Igralcu, ki poškoduje nasprotnika z nepremišljenim udarcem z visoko palico, se dosodi velika
+ disciplinska kazen igre ali kazen igre.
iv. Igralcu, ki se s palico dotakne nasprotnika kjerkoli v njegovem zgornjem delu telesa, med
zamahom ob pripravi na strel ali po strelu, se dosodijo kazni v skladu s tem pravilom.

Pravilo 144 – DRŽANJE (HOLDING)
DEFINICIJA: Igralec ovira gibanje nasprotnika z eno ali obema rokama, nogama ali mu na
kakršen koli drug način onemogoča prosto drsanje.
i.

Igralcu, ki drži nasprotnika, se dosodi mala kazen.

ii. Tri najpogostejše oblike držanja:
1. Igralec drži nasprotnika z eno ali obema rokama z namenom, da bi mu onemogočil prosto
drsanje z ali brez ploščice;
2. Igralec ki ob ogradi s katerim koli delom telesa zadržuje nasprotnika in mu onemogoča, da bi
se ta umaknil stran od ograde, ob tem pa ne poizkuša igrati s ploščico;
3. Igralec drži dres nasprotnika in ga s tem upočasni ali onemogoči njegovo gibanje.

Pravilo 145 – DRŽANJE PALICE (HOLDING THE STICK)
DEFINICIJA: Igralec drži nasprotnikovo palico z eno ali obema rokama in mu onemogoča
drsanje, uporabo svoje palice, igranje s ploščico ali kakorkoli onemogoča prosto igranje.
i.

Igralcu, ki drži nasprotnikovo palico, se dosodi mala kazen.

Pravilo 146 – ZADRŽEVANJE S PALICO (HOOKING)
DEFINICIJA: Igralec uporabi svojo palico, da zadrži ali ovira nasprotnika z ali brez ploščice.
i.

Igralcu, ki zadržuje nasprotnika s palico, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Štiri najpogostejše oblike zadrževanja s palico:
1. Igralec s palico potegne nasprotnika za roko, dlan ali rokavico v trenutku, ko ta želi podati ali
streljati;
2. Igralec med drsanjem po ploščico z nasprotnikom s palico naredi kontakt s katerim koli delom
njegovega telesa;
3. Igralec z uporabo svoje palice ob telesu nasprotnika temu onemogoči posest nad ploščico;
4. Igralec s svojo palico onemogoči nasprotniku prosto drsanje.
iii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z zadrževanjem s palico se dosodi
velika kazen + disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 147 – NEDOVOLJENA PALICA – MERJENJE PALICE (ILLEGAL
STICK – STICK MEASURMENT)
DEFINICIJA: Igralci morajo uporabljati palice, ki so v skladu z IIHF standardi.
i.

Kapetan moštva lahko ob vsaki prekinitvi zahteva merjenje palice. Če se izkaže, da je palica
nedovoljena, se kršitelju dosodi mala kazen, sodnik pa palico odvzame.

ii. Igralec mora biti v posesti palice, ki bo merjena. Lahko je na igrišču ali na klopi, vendar pa
mora biti sodnik prepričan, da predmetna palica pripada temu igralcu.
iii. Če se z merjenjem izkaže, da je palica dovoljena, se dosodi mala kazen v klopi moštvu, ki je
zahtevala merjenje palice. Kazen lahko prestaja kateri koli igralec, ki je bil v času zahteve po
merjenju na igrišču.
iv. Število zahtev za merjenje palice ni eni tekmi ni omejeno, vendar pa lahko ob eni prekinitvi le
eno moštvo zahteva eno merjenje palice.
v. Če igralec ne želi predati palice ali katerega koli dela opreme za merjenje ali jo ob zahtevi
sodnika za predajo uniči, se ta oprema šteje kot nedovoljena, igralcu pa se dosodi mala +
disciplinska kazen.
vi. Merjenje palice se lahko zahteva kadarkoli v prekinitvi po doseženem zadetku. Doseženi
zadetek velja, tudi če se izkaže, da je palica neveljavna.

Pravilo 148 – NEPRAVILEN VSTOP NA ALI IZSTOP IZ KAZENSKE KLOPI
(INCORRECT ACCESS TO OR FROM PENALTY BOX)
DEFINICIJA: Igralec ne vstopi na kazensko klop z ledene ploskve ali ne izstopi iz nje na ledeno
ploskev.
i.

Igralcu, ki na kazensko klop vstopi ali izstopi kakorkoli drugače kot z ledene ploskve se dosodi
mala kazen.

Pravilo 149 – POŠKODOVANI IGRALEC NOČE ZAPUSTITI LEDU (INJURED
SKATER REFUSING TO LEAVE THE ICE)
DEFINICIJA: Igralec, ki ne more nadaljevati z igranjem ali je nezmožen zapustiti ledeno
ploskev, mora zapustiti igrišče, ko je igra prekinjena zaradi njegove poškodbe.
i.

Igralec, ki je poškodovan in potrebuje zdravstveno oskrbo na igrišču, mora oditi na klop za
rezervne igralce in se lahko vrne šele po naslednjem začetnem metu. Igralcu, ki krši to
pravilo, se dosodi mala kazen. Če še vedno ne želi zapustiti igrišča, po tem, ko je že prejel
malo kazen, se mu dosodi disciplinska kazen.

ii. Igralec, ki krvavi, se ne sme vrniti v igro dokler njegove rane niso ustrezno oskrbljene ali
zašite na način, ki onemogoča iztekanje krvi. Če se vrne v igro brez ustrezne zaščite ali z

okrvavljenim katerim koli delom opreme, se mu dosodi mala kazen.
iii. Igralcu, ki leži na tleh in hlini poškodbo ali ne želi vstati ter zapustiti igrišča, se dosodi mala
kazen.

Pravilo 150 – OVIRANJE (INTERFERENCE)
DEFINICIJA: Igralec ovira, preprečuje drsanje, prejem podaje ali gibanje po igrišču
nasprotniku, ki nima ploščice v posesti.
i.

Igralcu, ki ovira nasprotnika, se dosodi mala kazen.

ii. Oviranje med igro je lahko karkoli o naštetega:
1. Igralec onemogoča gibanje nasprotniku po igrišču;
2. Igralec zapre prosto pot nasprotniku v napad, še posebej v primeru, ko prisili nasprotnika, da
ga obdrsa, ko si ta poda ploščico mimo njega;
3. Igralec onemogoči nasprotniku, da bi naletel na njegovega soigralca, ki je v posesti ploščice
ali se premakne na način, da zapre nasprotnikovo pot;
4. Igralec ovira nasprotnika tako, da ta ne more prejeti podaje;
5. Po dobljenem začetnemi metu, blokira nasprotnikovo pot do ploščice;
6. Igralec na klopi za rezervne igralce ali na kazenski klopi, ki s palico ali telesom seže na igrišče
in ovira gibanje ploščice ali nasprotnika med igro;
7. Igralec se premakne bočno, da bi oviral napredovanje nasprotnika;
8. Igralec prepreči nasprotniku, da bi lahko pobral del opreme z ledu (palica, rokavica, čelada)
tako, da mu jo porine vstran.
iii. Igralci pred vrati imajo več manevrskega prostora pri kaznih kot so oviranje, zaustavljanje ali
zadrževanje s palico, držanje, spotikanje ter udarec s palico, dokler je njihov namen, da
vzpostavijo položaj pred nasprotnikom ali ga odstranijo izpred vrat na tak način, da ne
prekoračijo meje poštene borbe za prostor. Kršitve na tem mestu vključujejo: podiranje igralca
brez ploščice na tla, vlečenje za dres, vstavljanje palice med noge, močan napad s palico,
udarec s palico po zadnji strani nog.
iv. Naslednjih situacij ne uvrščamo med oviranje:
1. Igralcu pripada njegov položaj na ledu, dokler ga vzdržuje s svojim drsanjem in položajem
telesa med nasprotnikom in prosto ploščico. Če upočasni svoje gibanje, tvega oviranje
nasprotnika;
2. Igralec lahko zaseda svoj položaj in se mu ni potrebno umakniti, če nasprotnik zadrsa
neposredno vanj;
3. Igralec lahko zapira nasprotnika, če je pred njim in drsa v isti smeri;
4. Igralec lahko s svojim položajem telesa prisili nasprotnika, da mora ta drsati po daljši poti proti
ploščici, dokler ob tem z roko ne drži ali zapira nasprotnika.
v. Igralcu, ki naleti na nasprotnega igralca, ki ni v posesti ploščice, se dosodi mala kazen za

oviranje.
vi. Igralca se lahko borita za položaj med drsanjem po prosto ploščico. Če kateri izmed njiju
uporabi palico, roko ali drsa na tak način, da onemogoči nasprotniku drsanje po ploščico, se
mu dosodi mala kazen za oviranje.
vii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z oviranjem se dosodi velika kazen
+ kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 151 –
GOALTENDER)

OVIRANJE

VRATARJA

(INTERFERENCE

ON
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DEFINICIJA: Igralec na kakršen koli način ovira vratarja pri branjenju vrat.
i.

Igralcu, ki na kakršen koli način s palico ali telesom ovira vratarja, mu onemogoča gibanje v
vratarjevem prostoru ali mu onemogoča branjenje vrat, se dosodi mala kazen.

ii. Če napadalec v posesti ploščice drsa naravnost ali vzvratno ter napravi kontakt z vratarjem v
vratarjevem prostoru, ob tem pa doseže zadetek, se zadetek razveljavi, napadalcu pa se
dosodi vsaj mala kazen. To pravilo velja tudi pri izvajanju kazenskih strelov oziroma strelov za
določitev zmagovalca.
iii. Napadalcu, ki se postavi pred vratarja in z mahanjem s palico ali rokami pred vratarjevim
obrazom skuša tega zmotiti, ne glede na to, ali stoji v ali izven vratarjevega prostora, se
dosodi mala kazen.
iv. Igralcu, ki onemogoča vratarju vrnitev v njegov prostor, ali se neupravičeno zaleti vanj,
medtem ko ta igra s ploščico za svojimi vrati, se dosodi mala kazen.
v. Napadalec lahko zadrsa preko vratarjevega prostora med igro, če ob tem ne napravi kontakta
z vratarjem. Če pride do kontakta, se igralcu dosodi mala kazen.

Pravilo 152 – BRCANJE (KICKING)
DEFINICIJA: Igralec z drsalko brcne nasprotnika v kateri koli del telesa.
i.

Igralcu, ki brcne ali poizkuša brcniti nasprotnika, se dosodi kazen igre.

Pravilo 153 – UDAREC S KOLENOM (KNEEING)
DEFINICIJA: Igralec izpostavi svoje koleno z namenom, da bi z njim zadel nasprotnika.
i.

Igralcu, ki uporabi svoje koleno za kontakt z nasprotnikom, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z udarcem s kolenom, se dosodi
velika + disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 154 – PREHITRO ZAPUŠČANJE KAZENSKE KLOPI (LEAVING THE
PENALTY BOX PREMATURELY)
DEFINICIJA: Vrata kazenske klopi lahko odpira le sodnik na kazenski klopi. Igralcu ni
dovoljeno zapuščanje kazenske klopi, razen ob zaključku tretjine ali izteku kazni.
i.

Kaznovanemu igralcu, ki zapusti kazensko klop pred iztekom kazni, se dosodi mala kazen, ki
jo mora prestati po izteku trenutne kazni.

ii. Igralcu, ki zapusti kazensko klop pred iztekom kazni zaradi napake uradnih oseb, se ne
dosodi nobena kazen, vendar pa se mora vrniti in prestati preostanek svoje kazni.
iii. Igralcu, ki zapusti kazensko klop pred iztekom kazni z namenom ugovarjanja sodniku, se
dosodi mala kazen + disciplinska kazen igre.
iv. Igralcu, ki zapusti kazensko klop pred iztekom kazni in začne ali se vmeša v prepir ali pretep
se dosodi dvojna mala kazen + disciplinska kazen igre (če je prvi igralec svojega moštva, ki
pride na led) oziroma mala kazen + disciplinsko kazen igre (če je že kakšen njegov soigralec
prišel na led pred njim).

Pravilo 155 – IGRANJE BREZ ČELADE (PLAYING WITHOUT A HELMET)
DEFINICIJA: Igralec sodeluje v igri s čelado, ki ni ustrezno namščena na njegovi glavi.
i.

Igralcu, ki med igro izgubi čelado in takoj ne oddrsa na svojo klop za rezervne igralce, se
dosodi mala kazen.

Pravilo 156 – VLEČENJE ZA LASE, ČELADO ALI ZAŠČITNO MREŽO
(PULLING HAIR, HELMET, CAGE)
DEFINICIJA: Igralec prime ali drži zaščitno mrežo ali čelado ali vleče nasprotnika za lase.
i.

Igralcu, ki prime ali drži zaščitno mrežo ali čelado ali vleče nasprotnika za lase, se dosodi
mala kazen ali velika + disciplinska kazen igre.

Pravilo 157 – MOŠTVO NOČE ZAČETI Z IGRO (REFUSING TO START
PLAY)
DEFINICIJA: Nobeno moštvo ne sme ignorirati sodnikovega poziva za začetek igre.
i.

Če sta obe moštvi na igrišču in eno zaradi katerega koli razloga ne želi igrati, bo sodnik
izrekel opozorilo kapetanu moštva in počakal največ 30 sekund za nadaljevanje. Če moštvo
še vedno ne želi igrati, sodnik dosodi malo kazen v klopi.

ii. Če se kršitev ponovi, bo sodnik prekinil tekmo ter o dogodku poročal ustreznim organom, ki
imajo možnost odločati o predaji tekme nasprotniku.
iii. Če moštva ni na ledu in ob pozivu sodnika kapetanu, vodji ali trenerju še vedno ne pride na
let in začne z igro, bo sodnik moštvu dovolil dve minuti, da začne z igro. Če moštvo v teh
dveh minutah začne z igro, se mu dosodi mala kazen v klopi. Če moštvo še vedno ne želi priti
na igrišče in začeti z igro, bo sodnik tekmo prekinil ter o dogodku poročal ustreznim organom,
ki imajo možnost odločati o predaji tekme nasprotniku.

Pravilo 158 – GROBOST (ROUGHING)
DEFINICIJA: Igralec se preriva ali udari nasprotnika.
i.

Igralcu, ki je vpleten v prerivanje z nasprotnikom se dosodi mala kazen, dvojna mala kazen ali
velika kazen + disciplinska kazen igre.

ii. Igralcu, ki nasprotniku namerno zbije čelado z glave z namenom, da bi igralec moral
prenehati z igro, se dosodi mala kazen.
iii. Igralcu, ki vztraja in nadaljuje z grobostjo, se dosodijo kazni v skladu s pravili o pretepu.
iv. Igralcu, ki sname rokavice ob prepiru z nasprotnikom, se dosodi disciplinska kazen.

Pravilo 159 – UDAREC S PALICO (SLASHING)
i.

DEFINICIJA: Igralec zamahne s palico, z eno ali obema rokama, proti kateremu koli delu
telesa ali opreme nasprotnika. Kazen se lahko dosodi, tudi če ne pride do kontakta z
nasprotnikom.

ii. Blažje udarjanje po palici igralca, ki vodi ploščico, se ne smatra kot udarec s palico, če je
namen tega, da bi nasprotnik izgubil posest ploščice. Močnejši udarec, še posebej če se
zlomi katera koli palica, se smatra kot udarec s palico.
iii. Igralcu, ki udari nasprotnika s palico, se dosodi vsaj mala kazen.
iv. Igralec, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z udarcem s palico, se dosodi
velika kazen + disciplinska kazen igre ali kazen igre.
v. Igralcu, ki zamahne s palico proti drugem igralcu med prepirom, se dosodi velika kazen +
disciplinska kazen igre ali kazen igre.
vi. Igralcu, ki agresivno zamahne s palico proti ploščici, ki je na ledu ali v zraku, z namenom
ustrahovanja nasprotnika, se dosodi vsaj mala kazen.
vii. Igralcu, ki palico privzdigne nasprotniku med nogami z namenom kontakta z njegovim
mednožjem, se dosodi velika kazen + disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 160 – SPODNAŠANJE NOG (SLEW-FOOTING)
DEFINICIJA: Igralec nevarno brcne nasprotnikovo nogo ali drsalko od zadaj ali potegne
nasprotnika nazaj, hkrati pa mu spodnese ali brcne stopala.
i.

Igralcu, ki spodnese noge nasprotniku, se dosodi kazen igre.

Pravilo 161 – BODENJE Z REZILOM PALICE (SPEARING)
DEFINICIJA: Igralec zabode ali poskuša zabosti nasprotnika s koncem rezila palice, ne glede
na to, ali drži palico z eno ali z obema rokama. Kazen se lahko dosodi, tudi če ne pride do
kontakta z nasprotnikom.

i.

Igralcu, ki poskusi zabosti nasprotnika z rezilom palice, se dosodi dvojna mala + disciplinska
kazen.

ii. Igralcu, ki zabode nasprotnika z rezilom palice, se dosodi velika kazen + disciplinska kazen
igre ali kazen igre.
iii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z bodenjem z rezilom palice, se
dosodi kazen igre.

Pravilo 162 – PLJUVANJE (SPITTING)
DEFINICIJA: Igralec pljune proti ali v nasprotnika, gledalca ali kogarkoli v dvorani med tekmo.
i.

Igralec ali uradna oseba moštva, ki med tekmo pljune proti ali v kogar koli v dvorani se dosodi
kazen igre.

ii. Krvaveči igralec, ki namerno obriše kri s svojega telesa v nasprotnika, se kaznuje s kaznijo
igre za pljuvanje.

Pravilo 163 – ZASMEHOVANJE (TAUNTING)
DEFINICIJA: Igralec ob proslavljanju zadetka ali kako drugače provocira z drsanjem mimo
nasprotnikove klopi za rezervne igralce z zmagoslavnimi, zasmehovalnimi gestami ali
besedno provocira in se norčuje iz nasprotnika.
i.

Za pretirano proslavljanje ali posmehovanje nasprotniku na njegovi klopi za rezervne igralce
na kakršen koli način se dosodi disciplinska kazen.

Pravilo 164 – VSTOPANJE URADNE OSEBE MOŠTVA NA IGRIŠČE (TEAM
OFFICIAL ENTERING THE PLAYING AREA)
DEFINICIJA: Nobena uradna oseba moštva ne sme stopiti na igrišče med tekmo brez
dovoljenja sodnika.
i.

Če pride do poškodbe igralca in je igra prekinjena, lahko zdravnik (ali drugo zdravstveno
osebje) vstopi na igrišče in oskrbi poškodovanega igralca brez čakanja na poziv sodnika.

ii. Uradni osebi moštva, ki vstopi na igrišče kadarkoli med začetkom in koncem tretjine ali

podaljška, z izjemo pravila 164 - i se dosodi disciplinska kazen igre.

Pravilo 165 – METANJE PALICE ALI PREDMETOV (THROWING A STICK
OR OBJECT)
DEFINICIJA: Igralec ali uradna oseba moštva vrže palico ali kateri koli drug predmet na ali
izven igrišča.
i.

Igralcu, ki vrže palico, del zlomljene palice ali kateri koli drug predmet z igrišča preko ograde,
se dosodi disciplinska kazen igre.

ii. Igralec lahko porine ali odstrani plaico ali kateri koli predmet na ledu proč od sebe pod
pogojem da s svojim dejanjem ne vpliva na igro, vendar pa se igralcu ki vrže ali usmeri palico,
del zlomljene palice ali kateri koli drug predmet v smeri ploščice ali igralca, ki vodi ploščico v
nevtralni ali svoji napadalni tretjini, dosodi mala kazen.
iii. Igralcu ali uradni osebi moštva na klopi za rezervne ali kaznovane igralce, ki vrže ali usmeri
palico, del zlomljene palice ali kateri koli drug predmet v smeri ploščice ali igralca, ki vodi
ploščico v nevtralni ali napadalni tretjini, se dosodi mala kazen ali mala kazen v klopi ter
disciplinska kazen igre.
iv. Če igralec ali uradna oseba moštva napravi katero od teh kršitev v svoji obrambni tretjini, bo
sodnik dosodil kazenski strel v korist nasprotnega moštva.
v. Položaj ploščice ali igralca, ki vodi ploščico, v trenutku, ko pride do metanja, je odločilen
kriterij za dosojanje male kazni, male kazni v klopi ali kazenskega strela.
vi. Če je igralec v samostojnem prodoru, ob tem pa kateri koli igralec ali uradna oseba
nasprotnega moštva vrže palico, del palice ali kateri koli drug predmet, ali pa usmeri (s
katerim koli delom telesa) palico, del palice ali kateri koli drug predmet v smeri ploščice ali
igralca s ploščico, bo sodnik dosodil kazenski strel v korist nasprotnega moštva.
vii. Če je igralec v samostojnem prodoru, vratarja nasprotnega moštva pa ni na ledu, ob tem pa
kateri koli igralec ali uradna oseba nasprotnega moštva vrže palico, del palice ali kateri koli
drug predmet, ali pa usmeri (s katerim koli delom telesa) palico, del palice ali kateri koli drug
predmet v smeri ploščice ali igralca s ploščico, sodnik dosodi zadetek v korist nasprotnega
moštva. Šteje, da je vratar zapustil led v trenutku, ko ima njegova zamenjava vsaj eno nogo
na ledu.

Pravilo 166 – PREVEČ IGRALCEV (TOO MANY MEN)

DEFINICIJA: Moštvo ima lahko hkrati na ledu največ enega vratarja ter pet igralcev ali šest
igralcev brez vratarja. Če ima moštvo preveč igralcev na ledu v katerem koli delu igre se
dosodi mala kazen v klopi.
i.

»Na ledu« pomeni, da sta obe drsalki na ledu. Če ima igralec eno drsalko na ledu, drugo pa
preko ograde oziroma izven ledu, se šteje, da igralec ni na ledu. Tak igralec nima pravice
igrati s ploščico, priti v kontakt z nasprotnikom ali kakor koli sodelovati v igri.

ii. Igralec, ki vstopa na led, mora počakati, da je igralec, ki ga bo zamenjal, največ 1,5 metra
oddaljen od njegove klopi za rezervne igralce.
iii. Menjave igralcev med igro in prekinitvami morajo potekati le ob klopi za rezervne igralce.
Menjava preko drugih vhodov ali izhodov na ali z igrišča ni dovoljena in je zanjo predvidena
kazen za preveč igralcev.
iv. Moštvu, ki ima med igro na ledu večje število igralcev od dovoljenega, se dosodi mala kazen
v klopi za preveč igralcev.
v. Če med letečo menjavo igralec, ki prihaja na led, ali odhaja z ledu, igra s ploščico, naredi
kontakt z nasprotnikom ali sodeluje v igri medtem, ko sta še oba igralca, ki menjata, na igrišču
znotraj območja 1,5 metra, se dosodi kazen za preveč igralcev.
vi. Če med letečo menjavo
1. Igralca, ki menjata, znotraj območja 1,5 metra od ograde vzdolž njune klopi za rezervne
rezervne igralce in
2. Igralca, ki menjata, na noben način aktivno ne sodelujeta v igri
se v teh dveh primerih ne dosodi kazen za preveč igralcev.
vii. Kazen za preveč igralcev mora prestajati igralec, ki je bil v trenutku prekinitve na ledu.

Pravilo 167 – SPOTIKANJE (TRIPPING)
DEFINICIJA: Igralec spotakne nasprotnika s palico, drsalko ali nogo.
i.

Igralcu, ki na kakršen koli način spotakne nasprotnika, se dosodi vsaj mala kazen.

ii. Če igralec lovi nasprotnika, ki je v posesti ploščice, mu ob tem pa z zamahom s palico zbije
ploščico, pri tem pa povzroči njegov padec, se kazen ne dosodi.
iii. Če igralec v Pravilu 167-ii spotakne nasprotnika preden se dotakne ploščice, se mu dosodi
mala kazen za spotikanje.

iv. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika s spotikanjem, se dosodi velika +
disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Pravilo 168
CONDUCT)

–

NEŠPORTNO

OBNAŠANJE

(UNSPORTSMANLIKE

DEFINICIJA: Igralec ali uradna oseba moštva napravi kršitev pravil, ki se nanašajo na športno
obnašanje, pošteno igro in spoštovanje.
i. Mala kazen se dosodi:
1. Igralcu ki ga lahko določimo, ki krši pravila športnega obnašanja, poštene igre in spoštovanja.
2. Igralcu, ki ga lahko določimo in uporablja obscene, žaljive ali prostaške izraze proti kateri koli
osebi na ledu ali kjerkoli v dvorani.
3. Igralcu, ki ga lahko določimo in ki proslavlja ali čestita soigralcu ob poškodbi nasprotnika.
4. Igralcu, ki z zaviranjem namerno poprši vratarja s snegom po tem, ko je ta pokril ploščico.
ii. mala kazen v klopi se dosodi:
1. Nedoločljivemu igralcu ali uradni osebi moštva, ki krši pravila športnega obnašanja,
poštene igre in spoštovanja.
2. Nedoločljivemu igralcu ali uradni osebi moštva, ki proslavlja ali čestita soigralcu ob
poškodbi nasprotnika;
3. Nedoločljivemu igralcu ali uradni osebi moštva ki uporablja obscene, žaljive ali
prostaške izraze proti kateri koli osebi na ledu ali kjerkoli v dvorani
4. Nedoločljivemu igralcu ali uradni osebi moštva, ki s klopi vrže palico ali katerikoli drugi
predmet na led;
iii. Disciplinska kazen se dosodi:
1. Igralcu, ki ustreli ploščico po pisku ali koncu tretjine, se dosodi disciplinska kazen.
2. Če gre za hujšo kršitev oziroma igralec nadaljuje z nešportnim obnašanjem
3. Igralcu, ki uporablja obscene, žaljive ali prostaške izraze proti kateri koli osebi na ledu
ali kjerkoli v dvorani in mu je bila za ta prekšek že dosojena mala kazen
4. Igralec, ki ne odide nemudoma na kazensko klop po prerivanju ali pretepu
5. Igralcu, ki poskuša izzvati nasprotnika k pretepu;
6. Igralcu, ki vstopi na nasprotnikovo kop za rezervne igralce iz katerega koli razloga,
razen po pomoti;
iv. Disciplinska kazen igre se dosodi:
1. Uradni osebi moštva, ki nadaljuje z nešportnim obnašanjem, za katerega je bil
predhodno že kaznovan z malo kaznijo v klopi;
2. Igralcu ali uradni osebi moštva, ki uporablja obscene, žaljive ali prostaške izraze proti
kateri koli osebi na ledu ali kjerkoli v dvorani in mu je bila za ta prekšek že dosojena
mala ali mala kazen v klopi. Če se to zgodi po končani tekmi, se disciplinska kazen
igre lahko dosodi brez predhodnih malih kazni.;
v. Malo (malo kazen v klopi) in disciplinsko kazen igre se dosodi:
1. Določljivemu igralcu ali uradni osebi moštva, ki vrže palico ali kateri koli drug predmet
na ledeno ploskev;

vi. Kazen igre se dosodi:
Igralcu, ki grozi, uporablja rasne, spolne ali etnične opazke, pljuva ali umaže s krvjo katero
koli osebo;
Igralcu ali uradni osebi moštva, ki napravi katero koli obsceno gesto proti komur koli na
drsališču pred med ali po srečanju;
Igralcu, ki zamahne s palico proti gledalcu ali komerkoli, razen nasprotniku.

PRAVILO 169 – ŽENSKE – NEPRAVILEN NALET
DEFINICIJA – Pri ženskem hokeju igralke ne smejo zaustaviti nasprotnice s telesom.
i.

Izraz nepravilen nalet se nanaša na zaustavljanje nasprotnice s telesom.

ii. Igralki, ki s telesom zaustavi nasprotnico se dosodi:
1. mala kazen,
2. velika kazen in disciplinska kazen igre
3. kazen igre
iii. Igralki, ki poškoduje nasprotnico ali jo nepremišljeno ogrozi z zaustavljanjem s telesom se
dosodi veliko kazen in disciplinsko kazen igreI ali kazen igre.
iv. Če se dve igralki borita za ploščico jima je dovoljeno, da se naslonita ena na drugo oziroma
se odrineta ena od druge, pod pogojem, da imata jasno namero samo igrati s ploščico. Če se
dve ali več igralk bori za posest ploščice ne sme nobena od njih uporabiti zaščitne ograde z
namenom pridobiti prednost, odrivanja, ali valjanja nasprotnice. Vsako takšno dejanje se šteje
kot igra brez namere igranja s ploščico.
v. Igralka ki stoji ima pravico zasedati prostor, ki ga zaseda. Nasprotnica se je dolžna izogniti
kontaktu s stoječo igralko. Če je stoječa nasprotnica med igralko in ploščico, mora igralka
nasprotnico obdrsati.
vi. Če igralka s ploščico drsa naravnost proti stoječi nasprotnici je njena dolžnost, da se kontaktu
izogne. Če je očitno, da se igralka s ploščico poskuša izogniti kontaktu, nasprotna igralka pa
izzove kontakt, se igralka ki je izzvala kontakt kaznuje z malo kaznijo.

POGLAVJE 11 – KAZENSKI STRELI IN DOSOJANJE ZADETKOV
PREGLED – V situacijah, kjer obrambni igralec z dejanjem, ki je v nasrotju s pravili napadalcu
odvzame čisto ali precejšnjo možnost za dosego zadetka, medtem ko je vratar na ledu, ima
sodnik možnost dosoditi kazenski strel proti moštvu, ki je kršilo pravila. V situacijah, kjer pa
obrambni igralec z dejanjem, ki je v nasrotju s pravili napadalcu odvzame čisto ali precejšnjo
možnost za dosego zadetka, vratarja pa ni na ledu, pa ima sodnik možnost dosoditi zadetek
za oškodovano moštvo.

Namen teh pravil je povrnitev možnosti za dosego zadetka, ki je bila moštvu odvzeta ali omejena z
dejanjem nasrotnega moštva, ki ni v skaldu s pravili.

PRAVILO 170 – KAZENSKI
ZMAGOVALCA KOT DEL IGRE
i.

STRELI

IN

STRELI

ZA DOLOČITEV

Izvajanje kazenskih strelov ali strelov za določitev zmagovalca se šteje kot del trajanja
srečanja. Vsak prekršek, ki bi bil normalno dosojen med srečanjem, se v primeru da je bil
storjen med izvajanjem kazenskih strelov ali strelov za določitev zmagovalca prav tako
dosodi.

PRAVILO 171 – DOSOJANJE KAZENSKEGA STRELA OB SAMOSTOJNEM
PRODORU
i.

Če je nad igralcem, ki je v samostojnem prodoru, storjen prekršek od zadaj, oziroma prekršek
stori vratar, se nasprotno moštvo kaznuje s kazenskim strelom.

Za dosoditev kazenskega strela mora biti izpolnjenih pet pogojev:
1. Prekršek mora biti storjen, ko igralec pred seboj nima nobenega nasprotnega igralca razen
vratarja,
2. Prekršek mora biti storjen, ko je ploščica v celoti prešla iz obrambne tretjine moštva, ki je v
nasprotnem napadu,
3. Igarlec nad katerim je bil storjen prekršek mora imeti ploščico v posesti in pod kontrolo, oziroma
je jasno, da bo pridobil posest in kontrolo proste ploščice ter oddrsal sam proti nasprotnemu
vratarju,
4. napadalnemu igralcu mora biti s prekrškom odvzeta dobra možnost za dosego zadetka ter
5. Prekršek mora biti storjen od zadaj.
ii. Če igralec zaradi prekrška zgubi kontrolo ali posest ploščice mora sodnik prekiniti igro in
dosoditi kazenski strel.
iii. Če igralec kljub prekršku še vedno uspe obdržati posest ploščice, sodnik dovoli, da se akcija
konča ter z dvigom roke označi odloženi kazenski strel.
iv. Če igralec nad katerim je bil storjen prekršek kljub prekršku doseže zadetek, se kazenski strel
izniči. Če je za prekršek, ki bi povzročil kazenski strel predvidena mala kazen, se le ta prav tako
izniči z zadetkom. Če pa je za prekršek, ki bi povzročil kazenski strel predvidena velika,
disciplinska kazen, oziroma kazen igre, se le ta normalno dosodi.
v. Če se v času odkar je bil nakazan prekršek za kazenski strel pa do prekinitve igre zaradi
zadetka ali kakšnega drugega razloga zgodi še kakšen prekršek moštva, ki je že kršilo pravilo,
se ta kazen dosodi, ne glede na to ali je bil zadetek dosežen s kazenskim strelom ali kakorkoli

drugače.
vi. Če je prekršek za kazenski strel storjen proti koncu tretjine in se igralni čas pred piskom sodnika
izteče, se kazenski strel izvede ne glede na to, da se je igralni čas že iztekel.

PRAVILO 172 – DOSOJANJE KAZENSKEGA STRELA - OVIRANJE ALI
METANJE PREDMETOV
i.

Če igralec ali uradna oseba moštva namerno vrže palico ali njen del ali kak drug predmet proti
igralcu v posesti ploščice, medtem ko je igra v njihovi obrambni tretjini igrišča, se njegovo
moštvo kaznuje s kazenskim strelom.

ii. Če s klopi za rezervne igralce ali katerega koli drugega dela igrišča na led namerno pride
igralec ali uradna oseba moštva ter kakorkoli ovira igralca, ki je v samostojnem prodoru, se
nasprotno moštvo kaznuje s kazenskim strelom.
iii. Če igralec ali uradna oseba vrže ali usmeri (s katerim koli delom telesa) palico ali kakršen koli
drug predmet proti igralcu, ki je v samostojnem prodoru, se nasprotno moštvo kaznuje s
kazenskim strelom.
iv. Če igralec na ledu vrže ali udari kateri koli predmet proti igralcu s ploščico ali ploščici v njegovi
obrambni tretjini, sodnik dosodi kazenski strel v korist nasprotnega moštva.
v. Če igralec ali uradna oseba moštva s klopi za rezervne igralce ali kazenske klopi vrže ali udari
kateri koli predmet proti igralcu s ploščico ali ploščici v njegovi obrambni tretjini, sodnik dosodi
kazenski strel v korist nasprotnega moštva.

PRAVILO 173 – DOSOJANJE KAZENSKEGA STRELA V ZADNJIH DVEH
MINUTAH SREČANJA ALI V PODALJŠKIH
i.

Če igralec ali vratar namerno premakne svoja vrata iz normalnega položaja v zadnjih dveh
minutah ali podaljšku, moštvo, ki ni kršilo pravila, izvaja kazenski strel.

ii. Če s klopi za rezervne igralce na led namerno pride igralec v zadnjih dveh minutah ali
kadarkoli v podaljšku in s tem povzroči, da ima moštvo na ledu več igralcev, kot jih v danem
trenutku sme imeti, sodnik proti temu moštvu dosodi kazenski strel.
iii. Za namerno nepravilno menjavo šteje, če moštvo namenoma pošlje preveč igralcev na led
med igro, z namenom pridobitve prednosti, prekinitve igre ali preprečiti nasprotniku dosego
zadetka.
iv. Nepravilna menjava v zadnjih dveh minutah srečanja ali v podaljšku se ne šteje kot namerna

nepravilna menjava. Moštvu, ki krši pravilo se dosodi mala kazen v klopi, razen, če je
menjava del taktike kot v pravilu 173 – iii.
v. Če meritev opreme zahteva moštvo, ki v zadnjih dveh minutah igre ali kadar koli v podaljšku,
igra z dvema igralcema manj, zahteva za merjenje pa je neutemeljena, se proti moštvu, ki je
zahtevalo merjenje dosodi kazenski strel.

PRAVILO 174 – DOSOJANJE KAZENSKEGA STRELA ČE IGRALEC
PREMAKNE VRATA
i.

Če igralec ali vratar namerno premakne svoja vrata iz normalnega položaja, medtem ko je
nasprotni napadalec v samostojnem prodoru, moštvo, ki ni kršilo pravila, izvaja kazenski
strel.

PRAVILO 175 – DOSOJANJE KAZENSKEGA STRELA – PADANJE
IGRALCA NA PLOŠČICO
i.

Proti moštvu, katerega obrambni igralec — razen vratarja — namerno pade na ploščico, jo na
kakršen koli način drži ali vleče pod sebe ali jo z roko pobere z ledu, medtem ko je ploščica v
vratarjevem prostoru, se dosodi kazenski strel.

PRAVILO 176 –KAZENSKI STREL – POSTOPEK IN PREGLED
i.

Kazenski strel mora izvajati igralec, nad katerim je bil storjen prekršek. Če je le ta poškodovan
in kazenskega strela ne more izvesti, mora kazenski strel izvajati njegov nekaznovan
soigralec, ki je bil v času prekinitve na ledu.

ii. Izraz “poškodovan” pomeni, da igralec ni zmožen izvesti kazenskega strela, kar mora potrditi
tudi njegov zdravnik. Če igralec po mnenju sodnika igralec hlini poškodbo, lahko vodstvo
tekmovanja dotičnega igralca ali njegovega trenerja naknadno kaznuje.
iii. V primeru, ko se igralca nad katerim je bil storjen prekršek za kazenski strel ne more določiti,
lahko trener za izvajanje določi nekaznovanega igralca, ki je bil v času prekrška na ledu.
iv. Če je bil kazenski strel dosojen brez da bi bil prekršek storjen nad določenim igralcem, lahko
trener za izvajanje določi nekaznovanega igralca, ki je bil v času prekrška na ledu.
v. Trener moštva proti kateremu je bil dosojen kazenski strel lahko pred izvajanjem le tega
zamenja vratarja, vendar pa vratarju ni dovoljena nobena oblika ogrevanja.

vi. V primeru, da sta bila v isti prekinitvi proti istemu moštvu dosojena dva kazenska strela, se v
tej prekinitvi lahko doseže le en zadetek. Če moštvo doseže zadetek iz prvega kazenskega
strela, se drugi kazenski strel ne izvaja,kazen za drugi prekršek pa se normalno dosodi. V
primeru, da je izvedba prvega kazenskega strela neuspešna se izvaja še drugi kazenski strel.
Vrstni red izvajanja kazenskih strelov je odvisen od vrstnega reda prekrškov.
vii. Kazenski strel ali strel za določitev zmagovalca lahko branita le vratar in njegova zamenjava.
viii. Igralec lahko brani kazenski strel ali strel za določitev zmagovalca le v primeru, da sta oba
vratarja poškodovana ali zaradi dosojenih kazni ne moreta več sodelovati v igri.

PRAVILO 177 – KAZENSKI
KAZENSKEGA STRELA
i.

STREL

–

POSTOPEK

IZVAJANJA

Igralci obeh moštev morajo med izvajanjem kazenskega strela na svoji klopi za rezervne
igralce. Na ledu so lahko le izvajalec kazenskega strela, vratarja obeh moštev in sodniki.

ii. Sodnik postavi ploščico na center igrišča.
iii. Igralec, ki izvaja kazenski strel mora biti ob začetku izvajanja na svoji polovici igrišča.
iv. Vratar mora ostati v svojem prostoru, dokler se igralec ne dotakne ploščice. Če vratar zapusti
prostor vrat prezgodaj, sodnik dvigne roko in pusti, da se strel izvede. Doseženi zadetek velja.
Če zadetek ni bil dosežen, sodnik dovoli ponovitev kazenskega strela in opozori vratarja. Ob
drugi kršitvi sodnik vratarju dosodi disciplinsko kazen in dovoli ponovitev kazenskega strela.
Na kazensko klop gre igralec, ki ga določi trener. Ob tretji kršitvi, ob izvajanju istega
kazenskega strela, sodnik dosodi zadetek za moštvo, ki izvaja kazenski strel.
v. Če vratar med branjenjem kazenskega strela stori prekršek, zadetek pa ni dosežen, se
vratarju dosodi primerna kazen, hkrati pa se dovoli ponovno izvajanje kazenskega strela. Na
kazensko klop gre igralec, ki ga določi trener. Če vratar stori prekršek pri drugem izvajanju
istega kazenskega strela, po tem ko mu je že bila dosojena kazen, se mu dosodi disciplinska
kazen in v primeru, če zadetek ni bil dosežen dovoli tretje ponavljanje kazenskega strela. Na
kazensko klop gre novi igralec, ki ga določi trener. Ob tretji kršitvi, ob izvajanju istega
kazenskega strela, sodnik dosodi zadetek za moštvo, ki izvaja kazenski strel.
vi. Kazenski strel se uradno začne, ko sodnik s piskom da znak igralcu za začetek izvajanja.
Igralec se mora v primernem času po pisku dotakniti ploščice in neprekinjeno nadaljevati z njo
proti nasprotnikovim vratom ter poskušati doseči zadetek.
vii. V primeru, da se igralec ne dotakne ploščice na sredini igrišča se lahko vrne in nadaljuje z
izvajanjem kazenskega strela. Takoj, ko se igralec kakor koli dotakne ploščice se šteje, da je
začel z izvajanjem kazenskega strela.

viii. Ko je ploščica izstreljena, se šteje, da je kazenski strel končan. Zadetek ne more biti dosežen
z drugim strelom.
ix. Igralec za izvajanje kazenskega strela lahko uporablja celotno širino igrišča pod pogojem, da
se ploščica ves čas pomika naprej.
Šteje se, da je kazenski strel zaključen:
ko ploščica zapusti izvajalčevo palico po strelu,
vratar obrani strel,
če se ploščica ves čas ne premika v smeri nasprotnikovih vrat,
če se ploščica dotakne zaščitne ograde kjerkoli med modro črto in črto prepovedanega
dolgega strela in se ne odbije naravnost v vrata,
5. ko ploščica iz katerega koli razloga preide črto prepovedanega dolgega strela ter
6. je dosežen zadetek.
x.
1.
2.
3.
4.

xi. Če igralec pade ali izgubi posest ploščice, ploščica pa se še vedno premika v smeri vrat,
lahko le ta nadaljuje z izvajanjem kazenskega strela.
xii. Če je s kazenskim strelom dosežen zadetek, se začetni met izvaja na sredini igrišča. Če
zadetek ni dosežen, se začetni met izvaja na točki za izvajanje začetnih metov v obrambni
tretjini moštva bližji mestu, od koder je bil zaključen kazenski strel.

PRAVILO 178 –KAZENSKI STREL – POSTOPKI PRI POSEBNIH PRIMERIH
i.

Če igralec s klopi za rezervne igralce kaznovane ekipe ovira izvajalca kazenskega strela in
mu poskuša preprečiti zadetek, zaradi njegovega dejanja pa strelec ni uspešen, mora sodnik
dovoliti ponovitev strela, igralcu pa izreči disciplinsko kazen.

ii. Če uradna oseba moštva kaznovane ekipe ovira izvajalca kazenskega strela in mu poskuša
preprečiti zadetek, zaradi njegovega dejanja pa strelec ni uspešen, mora sodnik dovoliti
ponovitev strela, članu vodstva pa izreči disciplinsko kazen igre.
iii. »Spin – o – rama« (vrtenje okoli svoje osi), kakor tudi vsako drugo obračanje igralca, med
izvajanjem kazenskega strela ni dovoljeno.
iv. Pobiranje ploščice s palico z ledu med izvajanjem kazenskega strela ni dovoljeno.
v. Noben igralec določen za izvajanje in vratar določen za branjenje kazenskega strela ne more
biti zamenjan. To velja tudi za vse ponovitve istega kazenskega strela tudi če so bile med
izvajanjem kazenskega strela dosojene kazni. Edina izjema tega pravila je, če se eden ali oba
sodelujoča poškodujeta. V tem primeru mora trener določiti novega izvajalca, oziroma
rezervnega vratarja za sodelovanje pri izvajanju kazenskega strela.

vi. Če med izvajanjem kazenskega strela ali strelov za določitev zmagovalca ploščica preide gol
črto, vrata pa se premaknejo kot posledica obrambe oziroma »poskusa« obrambe vratarja, se
zadetek prizna, brez preverjanja z videoposnetkom.
vii. Če se med izvajanjem kazenskega strela ali strelov za določitev zmagovalca vrata premaknejo
kot posledica obrambe oziroma »poskusa« obrambe vratarja, ploščica pa ne preide gol črte,
se zadetka ne prizna.
viii. Vsako dejanje izvajalca kazenskega strela ali strelov za določitev zmagovalca, ki bi lahko
zmedlo vratarja ni dovoljeno. Strel se šteje za zaključen in morebitni zadetek ne velja.
ix. Če gledalec ovira izvajanje kazenskega strela ali strelov za določitev zmagovalca in s svojim
dejanjem zmoti izvajalca ali vratarja mora sodnik dovoliti, da se tak strel ponovi.
x. Če je iz kazenskega strela dosežen zadetek med tem, ko je moštvo oslabljeno, se kaznovani
igralec kljub temu, da je nasprotno moštvo doseglo zadetek ne sme vrniti v igro.
xi. Čas izvajanja kazenskega strela se ne šteje v čas trajanja tekme. Ura ostane na času, ko je
bila igra prekinjena.

PRAVILO 179 –TEHNIČNI ZADETKI
i.

Sodnik lahko dosodi zadetek moštvu, brez da ploščica preide črto vrat, le pod pogojem, da
vratarja obrambnega moštva ni na ledu.

ii. Sodnik lahko dosodi zadetek če vratarja obrambnega moštva ni na ledu in obrambni igralec v
tridimenzionalnem vratarjevem prostoru namerno:
1. pade, prime ali potegne ploščico pod sebe,
2. dvigne ploščico z ledu ali
3. pokrije ploščico z roko.
iii. Če je nad igralcem, ki je v samostojnem prodoru, storjen prekršek od zadaj, vratarja pa ni na
ledu, sodnik dosodi zadetek.
iv. Če obrambni igralec namerno premakne svoja vrata iz normalnega položaja, medtem ko je
nasprotni napadalec v samostojnem prodoru nasprotnega vratarja pa ni na ledu, sodnik
dosodi zadetek.
v. Če s klopi za rezervne igralce ali katerega koli drugega dela igrišča na led namerno pride
igralec ali uradna oseba moštva ter kakorkoli ovira igralca, ki je v samostojnem prodoru,
vratarja pa ni na ledu, sodnik dosodi zadetek.

vi. Če igralec ali uradna oseba vrže ali usmeri (s katerim koli delom telesa) palico ali kakršen koli
drug predmet proti igralcu, ki je v samostojnem prodoru, vratarja pa ni na ledu, sodnik dosodi
zadetek.

PRAVILO 180 –TEHNIČNI ZADETKI – OVIRE PRED VRATI
i.

Če katerikoli igralec pred svojimi vrati pusti kateri koli predmet, ki se ga ploščica dotakne in ji
prepreči pot v vrata medtem, ko vratarja ni na ledu, sodnik dosodi zadetek.

ii. Če vratar preden zapusti ledeno ploskev, naloži sneg ali pusti kateri koli predmet, ki se ga
ploščica dotakne in ji prepreči pot v vrata, medtem ko ga ni na ledu, sodnik dosodi zadetek.

POGLAVJE 12 – PRAVILA, KI ZADEVAJO VRATARJE
PREGLED – V tem poglavju so zapisana pravila, ki se nanašajo na vratarje. Vsak zapis “vratar” se
nanaša tudi na rezervnega vratarja.

PRAVILO 181 – OGREVANJE VRATARJA
i.

Po tem, ko se je z začetnim metom začelo srečanje, nobeno dodatno ogrevanje vratarja ni
dovoljeno. (glej pravilo 202 vii za izjeme)

ii. izraz “vratar” se nanaša na vrnitev prvega vratarja v igro, rezervnega vratarja, tretjega vratarja
oziroma igralca, ki se preobleče in zasede položaj vratarja.

PRAVILO 182 – VRATAR KOT KAPETAN ALI NJEGOV POMOČNIK
i.

Med tekmo vratar ne more biti kapetan niti njegov namestnik.

PRAVILO 183 – ZAŠČITA VRATARJEV
i.

Noben nameren dotik nasprotnega igralca z vratarjem ni sprejemljiv. Zaradi tega vratar nikoli
ni dolžan pričakovati, da bo proti njemu kdo igral na telo. Nenameren dotik s palico ali telesom
se ne kaznuje.

ii. Kazen se dosodi, če igralec namerno povzroči dotik z vratarjem. Nenamerni dotik igralca je
dovoljen, če vratar igra s ploščico izven svojega prostora, vendar pod pogojem, da je igralec
napravil vse potrebno, da se dotik izogne.
iii. Če je napadalni igralec porinjen, odrinjen ali če je naprotnik nad njim napravil prekršek,
posledica tega pa je kontakt z vratarjem, se tak kontakt ne šteje kot prepovedan, vendar pod
pogojem, da je igralec napravil vse potrebno, da se dotiku izogne.
iv. Igralcu ni dovoljeno udarjati ali se kakorkoli drugače dotikati vratarjeve rokavice po tem, ko je
le ta obranil strel.
v. Igralcu ni v nobenem primeru dovoljeno vratarju zbiti njegove palice iz rok.
vi. Vratarju, medtem ko je izven svojega prostora, ni dovoljeno nikakršno oviranje igralca, ki
poskuša igrati s ploščico ali zaustaviti nasprotnika.

PRAVILO 184 – VRATAR IN NJEGOV PROSTOR
PREGLED – Vratarjeva sposobnost, da kvalitetno opravlja svoje delo temelji na njegovem
nemotenem gibanju v svojem prostoru. Čeprav je igralcem dovoljeno drsati skozi vratarjev prostor,
vsi ki to store, tvegajo da jim bo dosojena kazen ali razveljavljen zadetek zaradi tega. Vsak
neposreden dotik napadalnega igralca z vratarjem, kakor tudi posreden, v primeru da s svojim
dejanjem porine nasprotnika v svojega vratarja, prav tako lahko razlog za dosojo prekrška in
razveljavitev zadetka.
i.

Če napadalni igralec stoji v vratarjevem prostoru, se igra prekine, začetni met pa se izvede na
najbližji točki za začetne mete v nevtralni tretjini.

ii. Napadalnemu igralcu, ki stori prekršek nad vratarjem, ne glede na to kje je igra ali kje se nahaja
vratar se dosodi najmanj mala kazen
iii. Če je vratar izven svojega prostora, napadalni igralec pa ga ovira da se le ta ne more vrniti v vrata,
oziroma da ne more zavzeti optimalnega položaje za obrambo, medtem pa napadalno moštvo
doseže zadetek, se tak zadetek razveljavi, napadalnemu igralcu pa se dosodi mala kazen za
oviranje.
iv. Če se napadalni igralec nahaja v vratarjevem prostoru in ovira njegov pogled, ko ploščica pride v
vrata, se tak zadetek razveljavi ter ne dosodi nobene kazni.

PRAVILO 185 – VRATAR IN NJEGOV PROSTOR – PRIMERI DOSOJENIH
ZADETKOV
i.

Če ploščica preide črto vrat, napadalni igralec pa je v tem trenutku v vratarjevem prostoru in
na noben način ne vpliva na vratarjevo sposobnost branjenja strela, se zadetek prizna.

ii. Če se napadalni igralec znajde v prostoru vrat ker ga je obrambni igralec fizično oviral,
ploščica pa nato pride v vrata, medtem ko je ovirani igralec še tam se zadetek prizna, razen v
primeru, če je imel ovirani igralec po mnenju sodnika dovolj časa, da bi lahko zapustil
vratarjev prostor.
iii. Napadalnega igralca, ki v boju za prosto plščico pride v nenamerni dotik z nasprotnim
vratarjem, ki je izven svojega prostora, se ne kaznuje. Če je ob tej priložnosti dosežen
zadetek, le ta velja.
iv. Napadalni igralec lahko zavzame položaj izven vratrjevega prostora, pred vratarjem in mu pri
tem zakriva pogled. Zadetek, dosežen v tem trenutku velja, razen če ni v nasprotju s pravilom
151 iii.

PRAVILO 186 – VRATAR IN
RAZVELJAVLJENIH ZADETKOV
i.

NJEGOV

PROSTOR

–

PRIMERI

Napadalnemu igralcu, ki se med igro v vratarjevem prostoru dotakne vratarja se dosodi mala
kazen za oviranje. Če je v tem času dosežen zadetek, se le ta razveljavi.

ii. Napadalnemu igralcu, ki se med igro namerno dotakne vratarja se dosodi mala kazen za
oviranje. Če je v tem času dosežen zadetek, se le ta razveljavi.
iii. Če napadalni igralec namerno porine ali kakorkoli drugače ovira nasprotnega igralca, tako da
se ta zaradi tega dotakne svojega vratarja, se v tem času dosežen zadetek razveljavi.
iv. Če napadalno moštvo doseže zadetek, medtem ko napadalni igralec stoji v vratarjevem
prostoru, se vratarja ne dotika, vendar mu zastira pogled, le ta ne more veljati.
v. Vsak nepotreben nameren dotik napadalnega igralca z vratarjem se kaznuje z malo kaznijo
za oviranje. Vsak zadetek, dosežen v tem času se razveljavi.

PRAVILO 187 – VRATARJEVA OPREMA – SPLOŠNO
Mere in merjenje vratarjeve opreme so obdelane v posebnem dokumentu.

i.

Vsa zaščitna oprema z izjemo čelade, rokavic, drsalk in nožnih ščitnikov se mora v celoti
nositi pod obleko.

ii. Merjenje vratarjeve opreme, z izjemo njegove palice, se lahko zahteva le ob koncu prve ali
druge tretjine.
iii. Z izjemo drsalk in palice mora biti vsa vratrajeva oprema izdelana in namenjena izključno
zaščiti vratarjeve glave in telesa. Noben del ne sme vsebovati našitkov ali dodatkov, ki bi
vratarja naredili večjega ali širšega kot dejansko je, ali mu kakor koli pomagali pri branjenju
vrat.
iv. Vsaka zaščita za trebuh (predpasnik), ki bi visela ven iz vratarjevih hlač je prepovedana.
v. Na katerem koli delu vratarjeve opreme so prepovedani vsi dizajni, ki vsebujejo žaljive,
opolzke, rasno, religijsko ali nacionalno motivirane oblike ali zapise.
vi. Sodnik lahko zahteva, da vratar odstrani kakršne koli osebne predmete ali okraske, za katere
meni da so nevarni. Če je odstranitev le teh prezahtevna, jih mora vratar prekriti z zaščitnim
trakom ali jih varno pospraviti pod dres tako, da niso več nevarni. Vratar mora zapustiti ledeno
ploskev dokler ne izpolni sodnikove zahteve, moštvo pa se opomni.
vii. Za drugo kršitev pravila 187 vi sodnik dosodi vratarju disciplinsko kazen.

PRAVILO 188 – VRATARJEVA ODBIJALKA
i.

Vratarjeva odbijalka mora biti pravokotne oblike.

ii. Zaščita za palec in zapestje mora biti pritrjena na odbijalko in oblikovana tako, da se prilega
palcu in zapestju.
iii. Na odbijalki ne sme biti neravnih in dvignjenih delov.

PRAVILO 189 – VRATARJEVA ZAŠČITA ZA ROKE IN PRSA
i.

Na sprednjem delu ali ob strani zaščite za prsa, na ramenih, kakor tudi na notranjem in
zunanjem delu ščitnika za roke ne sme biti neravnih in dvignjenih delov.

ii. Na komolcih se lahko dodajo dodatni sloji, vendar le z namenom zaščite in ne z namenom, da
bi se povečala površina vratarjeve opreme.

iii. Plastična zaščita za ramena mora slediti obliki ramen in ne sme imeti štrlečih ali razširjenih
delov.
iv. Zaščita za ključni kosti na vsaki strani ščitnika se ne sme širiti ali štrleti preko ramena,
plastične zaščite za ramena niti pod pazduho. V tem delu niso dovoljeni nobeni dodatki, ki bi
dvigovali zaščito in s tem povečevali površino vratarjeve opreme.
v. Če se v trenutku, ko vratar zavzame svojo normalen položaj za branjenje, kateri koli del
zaščite za ramena in prsa dvigne nad normalno linijo ramen, se taka zaščita šteje za
nedovoljeno.

PRAVILO 190 – VRATARJEVA ZAŠČITA ZA OBRAZ IN GLAVO
i.

Vratar mora nositi zaščito za obraz in glavo ves čas igre. Zaščita mora biti narejena tako, da
ploščica ne more skozi nobeno odprtino.

ii. Zaščita za vratarje starostni kategoriji do 18 let mora biti narejena tako, da niti rezilo palice niti
ploščica ne moreta skozi nobeno odprtino.
iii. Vratarjeva maska je lahko drugačne barve ali dizajna kot čelade njegovih soigralcev.
iv. Rezervnemu vratarju ni potrebno nositi čelade, kadar se po prekinitvi vrača na klop za
rezervne igralce.

PRAVILO 191 – VRATARJEVA ZAŠČITA ZA KOLENA
i.

Zaščita za kolena mora biti pripeta in skrita pod hlačami.

ii. Deli zaščite na na notranji strani nožnih ščitnikov nad koleni se morajo nositi pod hlačami ali
prevleko. V nasprotnem primeru niso dovoljeni.
iii. Stranski kolenski ščitnik je del zaščite za noge, ki ločuje notranji del kolena od ledene
površine.
iv. Zaščita za kolena mora biti pritrjena z jermenom, tako da ne zakriva vratarjeve luknje med
nogama. Zaščita med jermenom zaščite in notranjim delom nožnega ščitnika ne vpliva na
dovoljeno širino nožnega ščitnika.
v. „Napihnjeni šivi“ na nožnih ščitnikih niso dovoljeni.

PRAVILO 192 – VRATARJEVA ZAŠČITA ZA GRLO IN VRAT
i.

Vsi vratarji mlajši od 18 let morajo nositi ščitnik za vrat in grlo, ne glede v kateri kategoriji
nastopajo.

PRAVILO 193 – VRATARJEVI NOŽNI ŠČITNIKI
i.

Kateri koli material, ki bi prekrival prostor med spodnjim delom vratarjevih ščitnikov pred
drsalkami in ledeno ploskvijo je prepovedan.

ii. Na vratarjevih nožnih ščitnikih so prepovedani vsi dizajni, ki vsebujejo žaljive, opolzke, rasno,
versko ali nacionalno motivirane oblike ali zapise. Ščitniki so lahko katere koli barve, razen
florescentne.
iii. Na katerem koli delu nožnih ščitnikov niso dovoljeni nobeni dodatki.

PRAVILO 194 – VRATARJEVE HLAČE
i.

Vratarjeve hlače izdela opremljevalec IIHF po navodilih zveze. Hlače ne smejo biti
spremenjene na noben način brez soglasja predstavnika IIHF.

ii. Na hlačah niso dovoljene nobene naknadno dodane zunanje ali notranje zaščite za noge ali v
pasu.
iii. Vratarjeva prevleka za hlače je lahko ohlapna, vendar mora biti nameščena tako, da ne
zakriva odprtine nad ščitniki med nogama, ko je vratar v položaju za branjenje. V nasprotnem
primeru se hlače štejejo za nepravilne.
iv. Notranja zaščita za stegna mora slediti obliki nog. Vsaka oglata zaščita je nedovoljena.

PRAVILO 195 – VRATARJEVE DRSALKE
i.

Vratarjeve drsalke morajo na sprednjem delu imeti zaščito, ki pa ne sme biti fluorescentne
barve.

ii. Rezilo drsalke mora biti ravno in ne sme biti daljše od same drsalke.

iii. Vsako dodatno rezilo, podaljšek rezila oziroma kakršni koli dodatki drsalki, ki bi vratarju
pomagale k boljši opori na ledu so prepovedani.

PRAVILO 196 – VRATARJEVA PALICA
i.

Vratarjeva palica mora biti lesena ali iz kakega drugega materiala (aluminij, plastika), ki ga
odobri IIHF. Palica ne sme imeti nobenih štrlečih delov, držalo mora biti ravno ter robovi
zaobljeni.

ii. Držalo palice mora biti ravno od začetka vse do njenega kolena.
iii. Držalo vratarjeve palice mora imeti zaščito. Vsaka palica, ki je brez pokrivala votlega dela se
šteje kot nevarna oprema.
iv. V votli del držala palice je prepovedano vstavljati kakršne koli predmete, ki bi spremenili težo,
sestavo ali namen palice.
v. Lepilni trak katere koli barve – ne florescenten – se lahko ovije okoli palice na katerem koli
mestu. Florescentno obarvane palice niso dovoljene.
vi. Največja dovoljena dolžina držala igralske palice je 163 cm, merjeno od začetka držala do
kolena. Največja dovoljena širina je 3 cm, debelina pa 2.54 cm.
vii. Držalo vratarjeve palice sestavljata dva dela. Spodnji, širši del palice ne sme biti daljši od
71 cm in ne širši od 9 cm. Oba dela morata biti ravna.
viii. Največja dovoljena dolžina rezila vratarjeve palice je 39 cm merjeno od kolena do konca rezila.
Rezilo mora biti široko največ 9 cm, razen v kolenu, kjer je lahko široka 11.5 cm. Rezilo palice
je lahko ukrivljeno, vendar nikjer več kot 1,5 cm.

PRAVILO 197 – VRATARJEV DRES
i.

Vratarjev dres izdela opremljevalec IIHF po navodilih zveze. Dres ne sme biti spreminjan na
noben način brez soglasja predstavnika IIHF.

ii. Vratarjev dres ni dovoljeno zategovati v zapestju z namenom, da bi s tem zmanjšali odprtino
pod pazduhama.
iii. Dresa se ne sme zategovati nikjer drugje niti mu dodajati kakršne koli dodatke, ki bi

povečevali površino le tega.
iv. Če vratarjev dres kakorkoli pokriva prostor med nogama se smatra za nepravilnega.
v. Rokava ne smeta biti daljša od prstov na rokavicah.

PRAVILO 198 – VRATARJEVA ZAŠČITA ZA GRLO
i.

Vratarju je dovoljeno, da na svojo masko pritrdi zaščito za grlo, ki mora biti izdelana iz
materiala, ki ne more povzročiti poškodbe.

PRAVILO 199 – VRATARJEVA OPREMA
i.

Vratar lahko uporablja zaščito za glavo drugačne barve in dizajna kot njegovi soigralci.

ii. Vratar lahko uporablja drsalke in rokavice drugačne barve in dizajna kot njegovi soigralci.

Pravilo 200 – VRATAR MED IGRO
i.

Če vratarja med igro ploščica zadane v čelado, lahko sodnik prekine igro, če ni takojšnje
priložnosti za zadetek.

ii. Če vratar izgubi čelado med igro medtem, ko ima njegovo moštvo posest ploščice, bo sodnik
takoj prekinil igro. Začetni met se bo izvajal na najbližji točki za začetne mete, kjer je bila igra
prekinjena.
iii. Če vratar izgubi čelado med igro medtem, ko ima nasprotno moštvo posest ploščice, bo
sodnik takoj prekinil igro, če ni takojšnje možnosti za dosego zadetka. Začetni met se bo
izvajal na eni izmed točk za začetne mete v tretjini moštva, ki se brani.
iv. Če vratar izgubi čelado med igro in gre ploščica v gol pred piskom sodnika za prekinitev, bo
zadetek priznan.
v. Če ploščica zadane vratarja v čelado in se odbije v gol, bo zadetek priznan.

Pravilo 201 – VRATARJEVO METANJE PLOŠČICE NAPREJ
i.

Če ima vratar ploščico v rokavici in jo postavi na tla pred seboj ter jo potisne naprej s palico,
drsalko ali katerim koli delom telesa, ne bo dosojena nobena kazen.

ii. Če vratar vrže ploščico naprej s svojo lovilko in s ploščico najprej igra njegov soigralec, bo
sodnik prekinil igro in začetni met bo izveden v obrambni tretjini na najbližji točki kjer je prišlo
do meta.
iii. Če vratar vrže ploščico naprej s svojo lovilko in s ploščico najprej igra nasprotni igralec, igra
ne bo prekinjena.

Pravilo 202 – MENJAVE VRATARJA
i.

Če mora vratar med prekinitvijo zaradi katerega koli razloga do svoje klopi za igralce, mora
biti zamenjan, razen v primerih 30 sekundnega odmora ali televizijskega odmora.
Zavlačevanje igre zaradi nastavjanja, popravljanja ali menjave opreme ni dovoljeno.

ii. Če se vratarju zlomi palica, ali jo zaradi kakršnega koli drugega razloga želi zamenjati, mora
vratar ostati v vratih, palico pa mu mora prinesti soigralec.
iii. Kadar je menjava vratarja opravljena med prekinitvijo igre ali 30 sekundnim odmorom, se
vratar, ki je zapustil igro, ne sme vrniti v vrata, dokler se igra ne nadaljuje.
iv. Vratar in rezervni vratar se lahko zamenjata med igro na enak način kot igralci, vendar pa tudi
zanju veljajo enaka pravila kot za leteče menjave igralcev.
v. Ob menjavi vratarju, ki vstopi v igro, ni dovoljeno ogrevanje (glej Pravilo 202-vii za izjemo).
vi. Če pride do poškodbe vratarja ali ta med tekmo zboli, mora takoj po kratki zdravstveni oskrbi
nadaljevati z igranjem. Če zaradi poškodbe pride do daljše prekinitve, mora poškodovani
vratar zapustiti igro in biti zamenjan, se pa lahko kasneje kadar koli vrne nazaj v igro.
vii. Če se zgodi, da med tekmo oba vratarja ne moreta več nadaljevati z igro, ima moštvo
možnost obleči igralca s klopi v vratarjevo opremo. Ta ima na voljo 10 minut za oblačenje, če
pa je pripravljen že prej, lahko preostali čas izkoristi za ogrevanje na ledu.
viii. V primeru situacije iz Pravila 202-vii, se nobeden od zamenjanih vratarjev ne sme vrniti v igro.
ix. Na tekmovanjih pod okriljem IIHF, kjer so za tekmovanje registrirani trije vratarji, eden ali oba
vratarja z uradnega zapisnika pa ne moreta nadaljevati z igro, se upošteva posebna dodatna
določila IIHF, ki so v veljavi za to tekmovanje.

Pravilo 203 – NEDOVOLJENA MENJAVA VRATARJA
DEFINICIJA: Igralec, ki prihaja na led kot menjava vratarju, mora počakati, da je vratar največ
1,5 metra oddaljen od svoje klopi za rezervne igralce.
i.

Če vratar drsa k svoji klopi za rezervne igralce zato da bi bil zamenjan, menjava pa je
opravljena prehitro, bo sodnik zaustavil igro ko moštvo, ki je kršilo pravilo pridobi posest
ploščice.

ii. Če je igra zaustavljena v napadalni polovici igrišča, bo začetni met izvajan na sredinski točki
za začetne mete.
iii. Če je igra zaustavljena v obrambni polovici, bo začetni met izvajan na najbližji točki za
začetne mete kjer je bila igra zaustavljena, tako da moštvo, ki je kršilo pravilo ne bo pridobilo
teritorialne prednosti.

Pravilo 204 – VRATAR V ZAČETNIH METIH
i.

Vratar ne sme sodelovati pri začetnih metih.

Pravilo 205 – VRATAR PRI PREPOVEDANEM DOLGEM STRELU
i.

Če vratar medtem, ko je nakazan prepovedan dolgi strel, zapusti svoj prostor, oziroma če se
nahaja izven svojega prostora in se premakne v smeri ploščice, se prepovedan dolgi strel ne
dosodi, tudi če se vrne nazaj v svoj prostor.

ii. Če je vratar izven svojega prostora v trenutku ko je nakazan prepovedan dolgi strel, se ta
dosodi, če se vratar takoj pomakne nazaj v vratarjev prostor.
iii. Če je vratar izven svojega prostora v trenutku ko je nakazan prepovedan dolgi strel, se ta ne
dosodi, če vratar ne pokaže namena umakniti nazaj v svoj vratarjev prostor.
iv. Če gre vratar med igro na svojo klop za rezervne igralce, ob tem pa je najavljen prepovedan
dolgi strel, se ta dosodi, če vratar ne poskuša igrati s ploščico in nadaljuje proti svoji klopi, ali
pa se takoj pomakne nazaj v vratarjev prostor.
v. Če gre vratar med igro na svojo klop za rezervne igralce, ob tem pa je najavljen prepovedan
dolgi strel, se ta ne dosodi, če vratar poskuša igrati s ploščico ali pa se obrne proti ploščici z
namenom, da bi igral z njo.

Pravilo 206 – VRATAR MED 30 SEKUNDNIM ODMOROM
i.

Vratarju je dovoljeno iti na svojo klop za rezervne igralce med 30 sekundnim odmorom, ki ga
je zahtevala katera koli ekipa ali med televizijskim reklamnim odmorom.

Pravilo 207 – PREGLED KAZNI VRATARJEV
i.

Vratarju, ki naredi prekršek nad nasprotnim igralcem izven svojega vratarjevega prostora, ki
ga na noben način ne ovira, se dosodi najmanj mala kazen.

ii. Vratar svojih kazni in kazni ekipe nikoli ne prestaja na kazenski klopi.
iii. Vse dodatne kazni, ki so dosojene vratarju v isti prekinitvi, mora prestajati igralec njegovega
moštva, ki je bil v času prekinitve na ledu, pod pogojem, da ta igralec sam ni prejel nobene
kazni.
iv. Igralec, ki prestaja kazen namesto vratarja, mora biti na igrišču v trenutku, ko je igra
prekinjena zaradi dosojene kazni vratarju.
v. Vratar po svoji prvi disciplinski kazni lahko nadaljuje z igro, kazen pa mora prestati soigralec,
ki je bil v trenutku prekinitve na igrišču, pod pogojem, da sam ni prejel nobene kazni.
vi. Vratar mora po svoji drugi disciplinski kazni v isti tekmi (zaradi katere se mu avtomatično
dosodi disciplinska kazen igre) zapustiti igro. Zamenja ga rezervni vratar.
vii. Če je vratarju dosojena velika, disciplinska kazen igre ali kazen igre, mora zapustiti igro.
viii. V primeru velike kazni ali kazni igre, mora 5 minutno kazen prestati igralec istega moštva, ki
je bil v trenutku prekinitve igre na igrišču, pod pogojem, da sam ni prejel nobene kazni.
ix. V primeru izključitve vratarja do konca tekme ga mora zamenjati rezervni vratar. Igralec
oblečen v vratarsko opremo lahko vstopi v igro le kot menjava za slednjega.
x. Ko je vratarju dosojena več kot ena kazen ob isti prekinitvi, lahko isti igralec, ki je bil v
trenutku prekinitve na igrišču, prestaja katero koli ali vse kazni, dosojene vratarju, pod
pogojem, da sam ni prejel nobene kazni.
xi. Če sta vratarju v isti prekinitvi dosojena mala in disciplinska kazen, morata na klop za
kaznovane soigralca, ki sta bila v trenutku prekinitve na igrišču, pod pogojem, da nista prejela
nobene kazni. Prvi igralec prestaja malo kazen, drugi pa mora na klopi presedeti 12 minut.

Pravilo 208 – OPIS KAZNI VRATARJEV
i.

Vratarju se lahko dosodi katera koli kazen, opisana v Poglavju 10 – opis kazni. Poleg teh
kazni so v nadaljevanju opisana tudi posebna pravila, povezana s položajem vratarja na ledu,
njegovo opremo in vlogo v igri.

Pravilo 209 – VRATAR PREKO SREDINSKE ČRTE
DEFINICIJA: Vratar v nobenem delu tekme ne sme sodelovati v igri preko sredinske rdeče
črte.
i.

Za kršitev tega pravila se dosodi mala kazen.

ii. Kazen se dosodi, če sta obe drsalki preko sredinske rdeče črte.
iii. Vratarju, ki sodeluje v proslavljanju zadetka s soigralci, na nasprotni strani igrišča, se dosodi
mala kazen.
iv. V primeru da vratar zadrsa preko sredinske rdeče črte z namenom, da bi se vključil v pretep
se uporabijo pravila za pretep.

Pravilo 210 – ZLOMLJENA PALICA VRATARJA
DEFINICIJA: Palica, ki je poškodovana, ima zlomljeno rezilo ali ročaj, ali kakorkoli ni več cela,
se smatra kot zlomljena in s tem nedovoljena.
i.

Vratar mora takoj izpustiti zlomljeno palico. Če sodeluje v igri z zlomljeno palico, se mu dosodi
mala kazen.

ii. Vratar z zlomljeno palico ne sme sprejeti palice, ki mu jo na igrišče vržejo soigralci s klopi ali
gledalci. Lahko sprejme palico od soigralca na ledu, brez da bi moral za to oddrsati na svojo
klop za rezervne igralce po novo palico. Ta izmenjava palice se mora zgoditi iz roke v roko.
(glej pravili 120 iii in 120 iv).
iii. Če vratar med prekinitvijo oddrsa do svoje klopi za rezervne igralce po novo palico in se nato
vrne v svoj vratarjev prostor, se mu dosodi mala kazen. Če je zamenjan pred nadaljevanjem
igre, se mu kazen ne dosodi.

iv. Vratar med igro, ko ura teče, lahko oddrsa do svoje klopi za rezervne igralce po novo palico.
v.
1.
2.
3.

Vratar v nobenem primeru ne sme prijeti naprotnikove palice:
Od nasprotnika na ledu, ki drži svojo palico, ali pa mu je padla na led;
Od nasprotnika, ki sedi na svoji klopi za rezervne igralce;
S stojala za palice na nasprotnikovi klopi za rezervne igralce.
Za vsako kršitev tega pravila se dosodi mala kazen.

vi. Če vratar, ki ima zlomljeno palico, sprejme palico med igro od svojega soigralca, ki je na
kazenski klopi, se temu igralcu dosodi mala kazen.
vii. Vratar lahko uporablja igralsko palico.
viii. Vratar v nobenem trenutku ne sme uporabljati več kot eno palico.

Pravilo 211 – NEVARNA OPREMA VRATARJA
DEFINICIJA: Vratarjeva oprema mora biti v skladu z varnostnimi merili, biti mora sprejemljive
kakovosti in izpravna. Nošena mora biti znotraj uniforme (z izjemo rokavic, čelade, drsalk in
nožnih ščitnikov).
i.

Moštvo vratarja, ki sodeluje v igri z nedovoljeno opremo, sodnik najprej opozori. Če moštvo
tega ne upošteva in ne popravi, zamenja ali uredi opreme v skladu s sodnikovimi navodili, bo
vsakemu igralcu tega moštva, ki v nadaljevanju tekme krši pravila za nevarno opremo,
dosojena disciplinska kazen.

Pravila 212-217 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA
DEFINICIJA: Namerno dejanje, ki upočasni potek tekme, izsili prekinitev ali zadržuje začetek igre.

Pravilo 212 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA – UREJANJE OPREME
i.

Vratarju, ki zaustavi igro ali zavlačuje začetek igre z namenom popravljanja ali nastavljanja
svoje opreme, se dosodi mala kazen.

Pravilo 213 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA – PREMIKANJE VRAT

i.

Vratarju, ki namerno premakne vrata iz njihovega normalnega položaja, se dosodi mala
kazen.

ii. Če vratar premakne vrata iz njihovega normalnega položaja v zadjih dveh minutah rednega
dela ali kadar koli v podaljšku, se dosodi kazenski strel v korist nasprotnega moštva.
iii. Če vratar premakne vrata iz njihovega normalnega položaja med kazenskim strelom ali med
izvajanjem kazenskih strelov za določitev zmagovalca, se nasprotnemu moštvu prizna zadetek, razen
v primerih zapisanih v pravilih 178 vi ali 178 vii.

Pravilo 214 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA – ZADRŽEVANJE PLOŠČICE
OB OGRADI
i.

Vratarju, ki zadržuje ali igra s ploščico s palico, drsalkami ali telesom ob ogradi na način, da
povzroči prekinitev igre, se dosodi mala kazen, tudi če je ob tem napaden.

Pravilo 215 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA – ODHOD NA KLOP ZA
IGRALCE MED PREKINITVIJO
i.

Vratarju, ki med prekinitvijo igre, ki ni televizijski reklamni odmor ali 30 sekundni odmor na
zahtevo katerega koli moštva, oddrsa do klopi za igralce se dosodi mala kazen, razen če je
zamenjan.

Pravilo 216 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA – SNEMANJE ČELADE
i.

Vratarju, ki namerno sname čelado med igro z namenom, da bi prekinil igro, se dosodi mala
kazen.

Pravilo 217 – ZAVLAČEVANJE IGRE VRATARJA – STRELJANJE ALI METANJE
PLOŠČICE IZ IGRIŠČA
i.

Vratarju, ki nastreli, vrže ali odbije ploščico neposredno preko zaščitnega stekla iz svoje
obrambne tretjine med igro (brez odboja od nasprotnika ali zaščitne ograde), se dosodi mala
kazen.

ii. Vratar ne bo kaznovan, če ob branjenju odbije ploščico preko zaščitnega stekla.Če pa po
uspešni obrambi v istem gibu namerno pošlje ploščico z igrišča, se mu dosodi mala kazen.
iii. Vratar, ki med igro ali prekinitvijo, namerno ustreli ploščico kjerkoli na igrišču iz igralne
površine, se kaznuje z malo kaznijo.

Pravilo 218 – VRATARJEVO SPUŠČANJE PLOŠČICE NA MREŽO VRAT
DEFINICIJA: Vratarju ni dovoljeno, da spusti ploščico na mrežo vrat ali na zadnjo stran
vrat z namenom, da bi prekinil igro.
i.

Vratarju, ki namerno spusti ploščico na mrežo vrat ali na zadnjo stran vrat z namenom, da
bi prekinil igro, se dosodi mala kazen.

ii. Če se ploščica odbije in pristane na mreži vrat, je vratarju dovoljeno, da jo pokrije z
rokavico in tako prepreči nasprotniku igranje na ploščico.

Pravilo 219 – PRETEP VRATARJA
DEFINICIJA: Udarjanje nasprotnika z rokavicami ali odstranitev rokavic v pretepu.
i.

Vratarju, ki z odbijalko udari nasprotnika v glavo, vrat ali obraz, se dosodi kazen igre.

ii. Vratarju, ki odstrani svoje rokavice z namenom vključitve v pretep z nasprotnikom, se
dosodi disciplinska kazen skupaj z vsemi preostalimi kaznimi.
iii. Vratarju, ki začne pretep, se dosodi kazen igre.

Pravilo 220 – VRATARJEVO DRŽANJE PLOŠČICE V VRATARJEVEM
PROSTORU
DEFINICIJA: Po uspešni obrambi lahko vratar zadrži ploščico v svojem vratarjevem
prostoru, če ga napada nasprotnik. Če ni nevarnosti in ima čas, da varno poda ploščico
do soigralca, mora to storiti.
i.

Če nasprotnik ne napada vratarja, bo vratarju, ki drži ploščico dlje kot 3 sekunde,
dosojena mala kazen.

ii. Če nasprotnik ne napada vratarja, ta pa ploščico namerno spusti v svoje ščitnike za noge
z namenom prekinitve igre, se vratarju dosodi mala kazen.

Pravilo 221 – VRATARJEVO DRŽANJE PLOŠČICE IZVEN VRATARJEVEGA
PROSTORA
DEFINICIJA: Vratar v določenih situacijah ne sme pasti na ploščico z namenom da
prekine igro, če je njegovo telo izven vratarjevega prostora.
i.

Če se vratar nahaja izven svojega prostora, za črto prepovedanega dolgega strela ali izza
dveh črt na obeh straneh krogov za izvajanje začetnih metov, ob tem pa pade na ploščico,
jo skrije s telesom ali zadrži oziroma spravi ploščico ob mrežo vrat ali ogrado, se mu
dosodi mala kazen, ne glede na to, ali ga nasprotnik napada.

ii. Vratarju, ki pade na ploščico ali jo skrije s telesom, v območju med črto prepovedanega
dolgega strela in črtami na obeh straneh krogov za izvajanje začetnih metov, se dosodi
mala kazen, razen če ga napada vsaj en nasprotni igralec.

Pravilo 222 – VRATARJEVO PUŠČANJE PREDMETOV ALI KOPIČENJE
SNEGA PRED VRATI
DEFINICIJA: Vratar ne sme pustiti nobenega predmeta pred vrati ali nakopičiti snega ob
straneh ali pred vratnico. Vratarjeva dolžnost je da poskrbi, da njegov prostor nima
nobenih ovir.
i.

Vratarju, ki nakopiči sneg ali pusti kateri koli drug predmet pred svojimi vrati, ko se nahaja
na ledu, se dosodi mala kazen, če bi ta kup snega ali predmet lahko preprečil dosego
zadetka

Pravilo 223 – VRATARJEVO ZAPUŠČANJE VRAT MED PREPIROM
DEFINICIJA: Vratar mora med prepirom igralcev na igrišču ostati v svojem vratarjevem
prostoru razen, če se prepir premakne v njegov vratarjev prostor.
i.

Vratarju, ki zapusti neposredno bližino svojega vratarjevega prostora z namenom, da bi se
vključil v prepir, se dosodi mala kazen.

ii. Vratarju, ki je izven svojega vratarjevega prostora (npr. igra na ploščico za svojimi vrati,

drsa proti klopi za igralce) in se zaplete v prepir z igralci, se ne dosodi kazen za
zapuščanje vratarjevega prostora, lahko pa se mu dosodijo vse ostale kazni, predvidene
za sodelovanje v prepiru.
iii. Če do prepira igralcev pride v vratarjevem prostoru, lahko vratar brez kazni zapusti svoj
vratarjev prostor. Prav tako mora zapustiti svoj prostor ali oddrsati v kot ali kam drugam v
svoji obrambni tretjini, kjer ni prepira, če mu tako naroči sodnik.

Pravilo 224 – PREVEČ IGRALCEV – VRATAR
DEFINICIJA: Vratar ne sme igrati s ploščico ali napraviti kontakt z nasprotnikom, ko
zapušča igrišče, če je njegova zamenjava že na ledu.
i.

Za vratarja veljajo enaka pravila za preveliko število igralcev, kot tudi za igralce (glej
Pravilo 166).

ii. Nobeno moštvo ne sme imeti v nobenem trenutku tekme na igrišču dveh vratarjev, razen
v trenutku leteče menjave vratarjev.

Pravilo 225 – PREKRŠKI VRATARJA ZA KAZENSKI STREL
i.

Če vratar napravi prekršek nad napadalcem, ki je v samostojnem prodoru, bo sodnik
nasprotni ekipi dosodil kazenski strel ne glede na to, ali je prekršek napravljen od spredaj
ali zadaj.

ii. Če vratar namerno premakne svoja vrata iz normalnega položaja med zadnjimi dvemi
minutami rednega dela ali kadarkoli med podaljškom, bo sodnik dosodil kazenski strel v
korist nasprotne ekipe.
iii. Če vratar namerno premakne vrata iz normalnega položaja medtem, ko je nasprotni
igralec v samostojnem prodoru, bo sodnik dosodil kazenski strel v korist napadalnega
moštva.
iv. Če rezervni vratar nedovoljeno vstopi v igro in ovira nasprotnega igralca, ki je v
samostojnem prodoru, bo sodnik dosodil kazenski strel v korist napadalnega moštva. Če
napadalec doseže zadetek, preden je igra prekinjena, bo zadetek priznan, kazenski strel
pa se ne bo dosodil.
v. Če vratar sname čelado med samostojnim proodorom nasprotnika, z namenom da
prekine igro, bo sodnik dosodil kazenski strel v korist nasprotnika.

Pravilo 226 – PRIZNAN ZADETEK ZARADI PREKRŠKA VRATARJA
Glej tudi pravilo 177 v
i.

Če vratar med izvajanjem kazenskega strela premakne vrata, bo priznan zadetek razen,
če je s temi pravili kako drugače določeno (glej Pravilo 178-vi in 178-vii).

ii. Če vratar sname čelado z namenom da prekine igro med izvajanjem kazenskega strela,
bo sodnik priznal zadetek.

iii. Če vratar med izvajanjem kazenskega strela vrže palico v smeri ploščice ali izvajalca
kazenskega strela se dosodi zadetek.

