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IIHF BUZ HOKEYİ KURAL KİTABI 2014-2018 
 

 

 

 

 

 

 

Bu kitap Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kural Kitabından tercüme edilmiştir. Tereddüt 

halinde orijinali Eylül 2014’te yayınlanmış olan İngilizce IIHF 2014-2018 kural kitabına 

başvurulmalıdır. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) uygulamaları bazı konularda bu kitaptan 

farklılık gösterebilir. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetmelikleri öncelikli geçerlilik derecesine 
sahiptir. 

Bu kitabın tümünün veya bir kısmının çoğaltılması veya yayınlanması izniyle ilgili olarak IIHF ve TBHF 
hükümleri geçerlidir. İzinsiz çoğaltılması veya yayınlanmasına müsaade edilmez. 

Bu tercüme kitap hiç unutamadığımız ve unutmayacağımız Sevgili büyüğümüz ŞEFİK SEZER SEÇKİN 

abimize ithaf olunur. Nur içinde yatsın. 

 

 

 

2014-2018 Kural Kitabının tercümesini yapanlar: Reha Akın – Hakan Kozlu TBHF MHK Üyesi – Kasım 
2014.  
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Buz hokeyine gönül veren, değerli sporcular, antrenörler, hakemler ve spor kulübü yöneticileri; 

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu IIHF, her dört yılda bir, Buz Hokeyi Oyun Kurallarını, yaptığı 

değişikliklerle birlikte güncelleyerek yeniden yayınlıyor. IIHF’in yayınladığı 2014 – 2018 Buz Hokeyi 

Kural Kitabı, önümüzdeki dört yıl içerisinde IIHF’e bağlı tüm ülke ligleri ve uluslararası karşılaşmalarda 
uygulanacaktır. 

Federasyonumuzun, göreve başlamasıyla birlikte, yaptığı ilk işlerden biri, IIHF’in yayınladığı Buz 

Hokeyi Oyun Kuralları 2014 – 2018 kitabını tercüme etmemiz oldu. Türk Buz Hokeyine büyük katkılar 

sunan, rahmetli Şefik Sezer Seçkin’in yetiştirdiği ilk Uluslararası Buz Hokeyi Hakemlerimizden ve aynı 

zamanda Merkez Hakem Kurulu üyelerimiz Sayın Reha AKIN ve Hakan KOZLU, özverili bir çalışmayla, 

kısa sürede, kitap tercümesini tamamladılar. Bu konuda, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Yayınlanan yeni kuralları, en başta, sporcu, antrenör ve hakemlerimizin çok iyi okumaları ve 

öğrenmeleri gerekir. Kuralları iyi bilen antrenör, sporcularını daha iyi yetiştirir. Kuralları iyi bilen 

sporcu, oyun içerisinde gereksiz ceza alarak takımını zor durumda bırakmaz, takımının galip gelmesini 

sağlar. Kuralları iyi bilen hakemler, haksızlığa neden olmaz, buz hokeyini, seyri zevkli daha güzel bir 
oyun haline getirirler.  

Türk Buz Hokeyini, hak ettiği güzel yerlere getirmek, birlikte çalışmayla gerçekleşir. Birlikte, daha 
başarılı, daha güzel yerlere gelmek dileği ile saygılar sunarım. 

 

        Prof. Dr. Bülent AKAY 

       Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı  
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KURAL KİTABI 

KURAL 1 ULUSLARARASI BUZ HOKEYİ FEDERASYONU (IIHF) KURAL YAPICI 

i. IIHF her ne seviyede oynanırsa oynansın belirli kodlamaya ve kurallara dayalı 

sportmenliği öne çıkaran anlayışı kabul eden üye ülkelerden oluşur. 

ii. IIHF kurallarını oluştururken temel niyet yeteneği ve atletikliği desteklemektir. 

iii. Oyuncu, hakem, takım yöneticisi veya herhangi bir ülke federasyonu yarışma 

manipülasyonu konusunda IIHF Davranış Kuralları temelinde disiplin uygulamaları yapılır. 

iv. IIHF’in düzenlediği müsabakalarda, kendi üye milli federasyonları adına katılan tüm 

oyuncular bu kural kitabındaki kurallara uygun davranış ve anlayış sergileyerek, bu 
kurallara saygı göstereceklerini kabul ederler. 

BÖLÜM 1 – MÜSABAKA STANDARTLARI 

GENEL BAKIŞ – Müsabaka standartları tüm seviyelerde centilmence karşılaşma yapmayı sağlar. Tüm 

üye milli federasyonların, oyuncuların, yöneticilerin ve hakemlerin bu standartlara sadık kalma 
sorumluğu taşıması oyunu daha cazip kılacaktır. 

KURAL 2 – CİNSİYETLERİN KATILIMI 

i. IIHF müsabakalarında kadınların müsabakasına hiçbir erkek oyuncu ve erkeklerin 
müsabakasına hiçbir kadın oyuncu katılamaz. 

KURAL 3 – OYUNCULARIN UYGUNLUĞU/YAŞLARI 

i. Yaşa dayalı turnuvalarda, U18 ve U20 için, oyuncuların uygunluğu açısından minimum ve 

maksimum yaş sınırlaması vardır. Minimum yaş sınırlaması 15’tir.  

ii. 2015 yılında yapılacak olan U20 turnuvasına 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 1999 tarihleri 

arasında doğmuş oyuncular katılabilecektir. 2016 yılındaki U20 için doğum tarihi aralığı 1 

Ocak 1996 ile 31 Aralık 2000’dir. 2017 yılındaki U20 için doğum tarihi aralığı 1 Ocak 1997 

ile 31 Aralık 2001’dir. 2018 yılındaki U20 için doğum tarihi aralığı 1 Ocak 1998 ile 31 

Aralık 2002’dir. 

iii. 2015 yılında yapılacak olan U18 turnuvasına 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 1999 tarihleri 

arasında doğmuş oyuncular katılabilecektir. 2016 yılındaki U18 için doğum tarihi aralığı 1 

Ocak 1998 ile 31 Aralık 2000’dir. 2017 yılındaki U18 için doğum tarihi aralığı 1 Ocak 1999 

ile 31 Aralık 2001’dir. 2018 yılındaki U18 için doğum tarihi aralığı 1 Ocak 2000 ile 31 
Aralık 2002’dir. 

KURAL 4- BUZ ÜZERİ HAKEMLERİ  

Buz içi hakemlerinin görevleri, kullanacakları malzemeler ve diğer ilgili tüm bilgiler hakkında IIHF 
Hakem Prosedür Kitabına başvurulabilir. 

i. Buz ıçi hakemlerinin verdiği tüm kararlar anladıklarının takdire dönüştürülmesi, hüküm 

vermeleri ve bu kural kitabını tarafsız şekilde yorumlamaları neticesidir. 

ii. IIHF şampiyonaları, turnuvaları ve milli takımların karşılaştıkları uluslararası 

müsabakalarında üç hakem sistemi (bir Ortahakem ve iki çizgi hakemi) veya dört hakem 

sistemi (iki Ortahakem ve iki çizgi hakemi) uygulanır. Her iki sistemde de Ortahakem ve 

çizgi hakemlerinin görevleri aynıdır. 

iii. Üye milli federasyonlar iki hakem sistemini (buz içinde iki hakem, Ortahakem ve çizgi 

hakemi görevlerini birlikte yürütürler) veya diğer uygun görecekleri hakem sistemini 

kendi kararları doğrultusunda uygulayabilirler. 
iv. Video-gol tespit sistemi sadece çok özel IIHF müsabakalarında uygulanacaktır. 
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KURAL 5 – YETKİLİLER VE DİSİPLİN 

i. “ Yetkililer” ’den kasıt müsabakanın yapıldığı yerdeki en yakın yetkilendirilmiş kişilerdir. 

Buz içi hakemlerine ilave olarak IIHF şampiyonalarında Başhakem (Hakem gözlemcisi) , 

genellikle disiplin komitesi üyesi veya temsilci atanmaktadır. Kuralların açıkça aleyhinde 

davranış sergilemek oyun sonrasında yetkililerin ilave kararlar vermeleriyle 

sonuçlanabilir. 
ii. Yetkililerin fonksiyonları IIHF Disiplin Kitabında izah edilmiştir. 

KURAL 6 – DOPING 

i. IIHF üyeliği, Dünya Anti-Doping Yönetmeliğinin kabulünü ve bu yönetmelikle bel irlenen 

kurallara uyulmasını içerir. 

ii. Protokol, doping standartlarının detayları ve prosedürleri IIHF Tıbbi Uygulamaları 
kitabında anlatılmıştır. 

KURAL 7 – TANIMLAR 

SALDIRGAN – Karşılık vermeye meyilli olmayan ya da kendini savunmaya uygun halde olmayan rakip 
oyuncuya yumruklar savurarak saldıran oyuncudur. 

HÜCUM (ATAK) YARI SAHASI/SAVUNMA (DEFANS) YARI SAHASI – Ortadaki kırmızı çizgi oyun sahasını 

iki parçaya ayırır. Kendi kalesinin olduğu tarafa yakın olan bölüm o takım için savunma yarı sahasıdır 
ve kale sahasının karşı tarafındaki bölüm o takımın hücum yarı sahası olarak adlandırılır. 

EN AZINDAN KÜÇÜK CEZA – Cezanın tanımında “en az küçük ceza” ibaresi varsa, bu ihlal büyük ceza 

ve otomatik oyun kötü davranış cezası veya maç cezası olarak verilebilir. 

HIZLI HÜCUM VEYA BASKIN – Oyun esnasında şu kriterlerden herhangi birini sağlayan duruma 

denilir: (1) Hücum oyuncusu paka sahip veya kaybedilen bir paka muhtemel sahip olma şansı varken 

kaleciye doğru kayma imkânı varsa, (2) Hücum oyuncusunun kaleyle arasında rakip oyuncu yoksa (3) 

Pak hücum oyuncusunun savunma sahasını belirleyen mavi çizginin ötesindeyse, (4) Hücum 
oyuncusunun muhtemel gol atma fırsatı bulunuyorsa. 

KIRILMIŞ SOPA – Bütünlüğünü kaybetmiş, kaşığı kırılmış ya da bir bölümünü kaybetmiş sopadır.  

KAFES (OYUNCU) – Oyuncunun kaskına bağlanmış, tüm yüzü koruyan maskedir. 

KOÇ – Koç takımının ne şekilde oynaması gerektiğine, oyun stratejisine, oyuncu değişikliklerine, 

penaltı atışlarını kimin kullanacağına, küçük oturma cezasını ve kaleci cezasını kimin çekeceğine karar 

veren takım görevlisidir. Karşılaşmanın ilk atışı yapılmadan iki saat evvelinden başlayıp, karşılaşmanın 
son düdüğüne kadar direkt ve endirekt iletişim takım koçuyla sağlanır. 

MEYDAN OKUMA – Sportmenlik dışı olarak rakip oyuncuyla fiziksel temastır. 

PAKI KONTROL ETMEK/PAKA SAHİP OLMAK – Kontrol demek paka yeterli şekilde sahip olmaktır. 

- Pakı kontrol etmek demek sopasıyla pakı kontrol etmek veya elini veya ayağını kullanarak 

paka sahip olmak demektir. Paka başka bir oyuncu ya da onun malzemesi değerse veya 

kaleye çarparsa veya pak serbest kalırsa, o oyuncuya pakı kontrol ediyor denilemez. 

- Paka sahip olmak demek pakı sopasıyla tutmak, bilerek takım arkadaşına pakı yönlendirmek 

veya pakı dondurmaktır. Kazayla rakipten seken pak, kale çerçevesinden veya yan 

duvarlardan seken pak sahip olma kavramına alınmaz. Paka son dokunan oyuncu paka 

sahiptir denilir. Paka sahip olan oyuncuya kurallara uygun vücut şarjı bu oyuncu paka 
dokunurken ya da pakı bıraktığı andan hemen sonra yapılabilir. 
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YÜZ MASKESİ (KALECİ) – Oyuncunun kafesli kaskı veya kalecilere özel baş ve yüz koruyucusudur. 

OYUN DEVAM EDERKEN – Skorbord saati çalışırken. 

GOL ÇİZGİSİ/BUZLANMA ÇİZGİSİ – Buzun sonunda yer alan ve üzerine kalelerin konulduğu kırmızı 

çizgidir. Kale çerçevesinin alt tarafındaki kırmızı çizginin bölümü gol çizgisidir. Bu çizgiye genel 

referans olarak buzlanma çizgisi denilebilir. 

KÜÇÜK/KÜÇÜK OTURMA CEZASI – Küçük ceza iki dakika süresince belirli bir oyuncuya verilen cezadır. 

Küçük oturma cezası ise belirli bir kişiye değil, aslında takıma verilen iki dakikalık cezadır. Küçük 

oturma cezaları, aksi belirtilmediği takdirde cezanın verildiği anda buzda olan ve takım koçunun 

kaptan kanalıyla belirleyeceği oyuncu tarafından çekilir. 

BUZ İÇİ HAKEM – Ortahakem veya çizgi hakemi. 

OYUNCULAR/SPORCULAR – Aksi belirtilmedikçe kaleci de dahil olmak üzere savunma ve hücum 

oyuncularını ifade eder. Bazı bölümlerde oyuncudan kasıt kaleci haricindeki savunma ve hücum 
oyuncuları anlatılmaktadır. 

OYUN SAHASI – Yan duvarlar ve koruyucu cam ile çevrili buz sahasının üç boyutlu hacmidir. Bu hacim 
yan duvar ve koruyucu cam yükseklikleriyle sınırlı değildir. 

UYGUN YETKİLİLER – Oyuncu ve takım görevlilerinin oyun esnasındaki davranışlarıyla ilgili karar 

almaya yetkili görevlilerdir. 

TAKIM GÖREVLİSİ – Takımın oyuncu olarak giyinmemiş olan takım koçu, yardımcı koçlar, malzeme 
görevlisi, eğitim görevlisi vb. kişilerdir. 

BÖLGESEL AVANTAJ – Başlama atışını ihlali yapan takımın savunma bölgesine yakın seçtirerek, ihlali 
yapan takıma bölgesel avantaj sağlamayan karardır. 
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BÖLÜM 2 – BUZ RİNKİ 

GENEL BAKIŞ – Buz hokeyi, oyun kurallarına uygun şekilde özel işaretlerin buzla kaplandığı sahalarda 

oynanır. Buz rinkinin oyuncular için adil ve güvenli olması gerekmektedir, ayrıca seyircilerin de 

güvenli şekilde oyunu izlemelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olması da çok önemlidir. Buz 

rinkinde olması gereken işaretlemeler bu kural kitabına ve IIHF Pazarlama Uygulamalarında 
anlatıldığı şekilde olmalıdır. 

Arenalar için rehber bilgileri ve tesis gereksinimleri için ilgili yayınlara başvurunuz. 

KURAL 8 – BUZ YÜZEYİ/OYUNA ELVERİŞLİLİK 

i. Buz hokeyi buz rinki olarak bilinen beyaz bir buz zeminde oynanır. Oyun için 

yetkilendirilmiş buz dışı görevlilerin uygun kaliteyi taşıdığı kararı verilmelidir. 

ii. Buz yüzeyi suyla ve kimyasallarla tüm buz üzerinde tutarlı bir şekilde hazırlanmış olmalı 

ve uygun bir sistemle soğutularak sabit bir sıcaklık derecesinde tutulmalıdır. 

iii. Eğer oyun öncesinde veya sırasında buzun herhangi bir bölümü hasar görürse, buz içi 

hakemleri oyunu derhal durdurmalı ve oyun yeniden başlamadan evvel gerekli tamir 

yapılmalıdır. 

iv. Eğer buzun tamiri uzun sürer ve oyunu geciktirirse, Ortahakem takımları soyunma 

odasına gönderip sahanın yeniden uygun şekilde hazır olmasına kadar orada bekletme 

opsiyonunu kullanabilir. Eğer sorunun çözülmesi uzun süre alacaksa ya da buzun 

herhangi bir bölümü oyun için tehlike taşıyorsa Ortahakem oyunu tatil ederek ileri bir 

zamanda yeniden oynanmasına hükmedebilir. Buz sahası uygun şekilde tamir edildikten 

sonra ileri bir tarihte oyun oynanabilir. 

v. Devrenin sonuna beş dakikadan az bir süre kaldığında kısmen uzun bir gecikme olacağı 

anlaşılırsa, Ortahakem takımları soyunma odalarına gitmeleri opsiyonunu kullanarak 

devre arası süresini çalıştırabilir. Devrenin kalan bölümü tamiratlar sonrasında, buzun 

yeniden yapılmasıyla ve devre arası süresi geçtikten sonra oynatılır. Oyun başlayınca 

takımlar son kalelerinin olduğu taraftan devam ederler ve o devrenin bitiminde yeniden 

devre arası verilmeden kaleler değiştirilerek bir sonraki devre vakit geçirmeksizin 

oynatılır. 

vi. Eğer oyun sahası sis veya başka bir görmeye engel teşkil eden hava ile kaplanırsa, 

Ortahakem oyuncu ve seyircilerin sağlığı açısından durum düzeltilene kadar oyunun 

devam etmesine müsaade etmez. 

KURAL 9 – OYUNCU SIRALARI 

i. Oyuncu sıraları buz içinde olmamasına rağmen, buz rinkinin bir parçası olarak 

addedilirler ve buz içindeymiş gibi takdir görür. 
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ii. Oyuncu sıralarında oturmalarına müsaade edilen kişiler buz hokeyi kıyafetli oyuncular ve 

sekiz kişiye kadar olan resmi takım görevlileridir. 

iii. Her iki takıma verilen oyuncu sıraları aynı ebatta ve kalitede olmalıdır, bu manada hiçbir 

takıma avantaj sağlamamalıdır. 

iv. Her iki oyuncu sırası ortadaki kırmızı çizgiden iki metre mesafede başlamalı ve 10 metre 

genişliğinde, 1,5 m derinliğinde olmalıdır. 

v. Her iki oyuncu sırasının her iki başında iki kapısı olmalıdır. 

vi. Her iki takımın oyuncu sıraları sahanın aynı tarafında olmalı, ceza kutularının ve sayı 

hakemi masasının karşısında yer almalıdır. 

vii. Devrelerde oyuncu sıraları değiştirilmez. Takımlar tüm oyun boyunca aynı oyuncu sırasını 

kullanmalıdır.  

viii. Oyuncu sıralarının üç tarafı seyircilerden korunaklı olarak kapatılmalıdır, tek açık bölüm 

buza girişi kolaylaştırmak için buz tarafı olmalıdır. 
ix. Ev sahibi takım istediği taraftaki oyuncu sırasını seçebilir. 
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KURAL 10 – CEZA SIRALARI 

i. Her iki takımın ceza sıraları, sayı hakemi masasının her iki yanında ve kendi takımının 

oyuncu sırasının karşısında yer almalıdır. Her iki ceza sırası da aynı ebatta ve kalite de 

olmalı, hiçbir takıma avantaj sağlamamalıdır. 

ii. Takımlar kendi oyuncu sırasının karşısındaki ceza sırasını kullanır ve oyun süresince 

değişmez. 

iii. Her ceza sırasında giriş ve çıkış için bir kapı olmalı, kapıyı sadece ceza hakemi açıp 

kapatmalıdır. 

iv. Sadece ceza hakemi, cezalı oyuncular ve diğer hakemlerin ceza sırasına erişme hakkı 

bulunur. 
v. Her iki ceza sırası da tarafsız sahada yer almalıdır. 

KURAL 11 – BUZ ÜZERİNDEKİ CİSİMLER 

i. Buzun üzerinde sadece oyuncular ve buz içi hakemleri durabilirler. Buz içindeki kişilere 

ait olmayan cisimlerin, kendilerine ait malzemelerin veya pakın buz içinde bulunması 

kesinlikle yasaktır. Buza herhangi bir şekilde zarar verilmesi oyunun derhal durdurulması 

hükmünü gerektirir. Söz konusu cisimler buz dışına çıkartıldıktan sonra oyun  yeniden 

başlatılır. 

KURAL 12 – BUZ RİNKİNİN STANDART ÖLÇÜLERİ  

i. En üst düzey IIHF müsabakaları için önerilen buz rinki ebatları 60 metre uzunluk ve 25-30 

metre arası genişliktir. 

ii. Buz rinkinin dört köşesi 7,0 – 8,5 metre arasındaki yarıçaplı çemberin yayından 

oluşturulur. 

iii. 12-i ve 12-ii kurallarındaki ölçülerden farklı ebatlardaki sahalarda IIHF müsabakaları 

yapılacağı zaman organizasyon öncesi IIHF onayı alınmalıdır. 

KURAL 13 – BUZ RİNKİNİN YAN DUVARLARI 

i. Rink çepeçevre ve beyaz renkte, ahşap veya plastikten yapılmış ‘yan duvarlar’ denilen bir 

duvar ile kapanmış olmalıdır. 

ii. Paneller arasındaki boşluk 3 mm’den daha fazla olmamalıdır. 
iii. Yan duvarların buza bakan yüzü pürüzsüz ve oyuncuların herhangi bir şekilde yaralanmalarını 

önleyecek şekilde olmalıdır. Koruyucu camları ve diğer aksamı yerinde tutan parçalar (vida 

vb.) oyuncu sağlığı ve pakın hareketine engel olmaması açısından tamamen buza bakmayan 
tarafta olmalıdır. 

iv. Yan duvarların buz yüzeyinden yüksekliği 107 cm olmalıdır. 
v.  Yan duvarların buza bakan kısmının alt tarafında, sarı renkte ve 15 ila 25cm yüksekliğinde bir 

tekme bandı olacaktır.  

vi. Yan duvarların hemen üzerinde ve buz yüzeyinden 110 cm yüksekliğe kadar mavi renkli 

işaretleyici bant yan duvar ile koruyucu cam arasında çepeçevre yer almalı ve yan duvar 
ile koruyucu camın birleşim yerini belirtmelidir. 
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KURAL 14 – KORUYUCU CAM 

 

i. Pleksiglas veya benzeri akrilik malzemeden yapılmış ve 12 ila 15 mm kalınlığında 

olmalıdır. Her iki yüzü de saydam olmalı, dayanıklı malzemeyle birbirlerine tutturulmuş 

olmalıdır. Koruyucu cam uygun ve dayanıklı direklerle desteklenerek esneklik 

sağlanmalıdır. Koruyucu cam IIHF müsabakalarının zorunlu gereksinimidir. 

ii. Koruyucu cam kale arkası bölgesinde 2,4 metre yüksekliğinde olmalı ve kırmızı buzlanma 

çizgisinden mavi ofsayt çizgisine doğru 4 metre mesafeye kadar yer almalıdır. Diğer 

bölgelerde ise oyuncu sıralarının önü hariç 1,8 metre yükseklikte olmalıdır. 

iii. Oyuncu sıralarının önünde koruyucu cam olmamalıdır. Fakat ceza sıralarının ve oyuncu 

sıralarının arkasında ve yan bölgelerinde 14-ii’de belirtilen koruyucu cam bulunmalıdır. 

Koruyucu camın yan duvarlara paralel gitmediği, ayrıldığı bölgelerde en üst noktaya 

kadar koruyucu tampon yerleştirilmelidir. 

iv. Koruyucu camı tutan tüm montaj elemanları buzun olmadığı taraftan sabitlenmelidir. 

v. Koruyucu cam panellerinin birbirinin arasındaki mesafe 5 mm’den daha az olmalıdır.  

vi. Buz rinkinin etrafındaki koruyucu cam üzerine hiçbir açıklık ya da delik delinemez. Bunun 

tek istisnası sayı hakeminin önünde açılacak olan 10 cm’lik deliktir. 

vii. Koruyucu cam panelleri öyle yerleştirilmelidir ki bir panelin değişimi esnasında 
diğerlerinin bütünlüğü zarar görmemelidir. 

KURAL 15 – KORUYUCU AĞLAR 

i. Yeterli yükseklikteki dip saha ağları, her iki taraftaki dip sahadaki koruyucu camların 

üzerine yerleştirilmelidir. Bu ağlar en azından buzlanma çizgilerine kadar gitmelidir. 
ii. Koruyucu dip saha ağları IIHF müsabakalarının zorunlu gereksinimidir. 

KURAL 16 – KAPILAR 

i. Buz rinkinin etrafındaki tüm kapılar seyircilerden tarafa bakan iç tarafa doğru açılmalıdır. 

(Buza doğru açılmamalıdır.) 
ii. Kapı kapalıyken yan duvar ile arasındaki açıklık 5 mm’den fazla olmamalıdır.  

KURAL 17 – BUZ YÜZEYİNİN İŞARETLENMESİ/BÖLGELER 

i. Buz yüzeyi uzunlamasına yan duvardan karşı yan duvara beş çizgi ile bölünür: buzlanma 

çizgisi, mavi çizgi, orta kırmızı çizgi, mavi çizgi, buzlanma çizgisi. 

ii. Buzlanma çizgisinden mavi çizgiye kadar olan bölüm savunma (defans) sahası, mavi 

çizgiden diğer mavi çizgiye kadar olan bölüm tarafsız saha, mavi çizgiden buzlanma 

çizgisine kadar olan bölüm hücum (atak) sahasıdır.  
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iii. Orta kırmızı çizgi 30 cm genişliğinde olup, sahayı ortadan tam ikiye böler. Tekme bandını 

aşarak yan duvarın üzerine kadar uzanır. Reklam alınan sahalarda en azından tekme 

bandının üzerine kadar uzaması sağlanmalıdır. 

iv. Sayısı iki olan buzlanma çizgileri dip sahadaki düz yan duvarlardan 4 metre mesafede ve 

5 cm kalınlığında kırmızı renkle çizilmelidir. 

v. Mavi çizgiler dip sahadaki düz yan duvarlardan 22.86 metre mesafede ve 30 cm 

kalınlığında çizilmelidir. Tekme bandını aşarak yan duvarın üzerine kadar uzanır. Reklam 

alınan sahalarda en azından tekme bandının üzerine kadar uzaması sağlanmalıdır. 

vi. Açık saha buz rinklerinde tüm çizgilerin kalınlıkları 5 cm’dir.

 

KURAL 18 – BUZ YÜZEYİNİN İŞARETLENMESİ/BAŞLAMA ATIŞI NOKTALARI  

i. Buz üzerinde dokuz adet başlama noktası bulunur. Buz içi hakemleri oyun başlatılırken 

sadece bu noktaları kullanarak pakı atmak suretiyle oyunu başlatabilir. 

ii. Tüm başlama noktaları kırmızı renktedir. Bunun tek istisnası en ortadaki başlama 

noktasının mavi olmasıdır. 

iii. Buz yüzeyinin tam ortasına 30 cm çapında mavi renkli dairesel başlama noktası 

yerleştirilmelidir. Aynı şekilde buzun tam ortasından 4,5 metre yarıçapında, 5 cm 

kalınlığında mavi çember işaretlenir ve bu çember başlama noktasını oluşturur. 

iv. Tarafsız sahada dört adet 60 cm çapındaki başlama noktaları işaretlenir. Her mavi 

çizginin yakınında iki başlama noktası yer alır ve bu başlama noktaları mavi çizgiye 1,5 

metre mesafededir. Başlama noktaları kale çizgilerinden çizilecek olan hayali çizgiye göre 

aynı mesafede olmalıdır. 

v. Geriye kalan dört adet başlama noktası her iki tarafın savunma sahasında ikişer adet 

olmak üzere, 60 cm çapında olup merkezden 4,5 metre yarıçapında ve 5 cm kalınlığındaki 

kırmızı çemberle çevrilir. Başlama atışının her iki tarafında çift ‘L’ işareti yapılır. 
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vi. Savunma sahalarındaki başlama noktaları buzlanma çizgisinden 6 metre mesafedeki 

hayali çizgi ile kalenin orta noktasından her iki tarafa 7 metrelik hayali çizginin kesiştiği 

noktalar başlama noktalarının merkezini oluşturur. 

 

KURAL 19 – BUZ YÜZEYİNİN İŞARETLENMESİ/ÖZEL SAHALAR 

i. Buz üzerinde üç özel saha vardır: Her iki kalenin hemen önündeki kalecilere ait saha ve 

sayı hakeminin hemen önündeki buz içi hakemlerinin sahası. 

ii. Buz içi hakemlerinin sahası sayı hakeminin hemen önündeki orta kırmızı çizgiyi merkez 

alan, 3 metre yarıçapındaki ve 5 cm kalınlığındaki yarım çember ile çevrelenen yarım 
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daire alanıdır. Oyun durduğu andan itibaren buz içi hakemleri bu sahada birbirleriyle 

konuşurken ya da buz dışı hakemlere bilgi verirken oyuncuların bu bölgeye erişimi 

yasaktır. 

 
 

iii. Her kalenin hemen önünde 5 cm kalınlığında Kale Sahası işaretlenir. 

iv. Kale sahasının iç bölgesi açık mavi ile boyanır, ama kale ağlarının altına düşen alan beyaz 

olarak bırakılır. 

v. Kale sahası üç boyutlu bir hacimdir ve kale direğinin üst noktasına kadar havayı da içerir. 

vi. Kale sahası şu şekilde işaretlenmelidir: 

1. Kalenin merkez noktasından 180 cm yarıçapta ve 5cm kalınlığındaki kırmızı yarım 

çember çizilir; 

2. 15 cm uzunluğundaki kırmızı ‘L’ şeklindeki işaretleme her iki uç köşeye yapılır; 

3. ‘L’ şeklinin yapılacağı yerin tespitinde kale çizgisinden 122 cm’lik hayali paralel 

çizginin yarım çember ile kesiştiği nokta kullanılır. 

vii. Özel sahaların belirlenmesinde çevreleyen çizgilerin en dış noktaları özel sahanın içi 

olarak değerlendirilir. 
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KURAL 20 – KALELER 

i. Buz rinkinde iki kale bulunmalı ve her iki tarafa yerleştirilmelidir. 

ii. Kale çerçeveden ve ağdan oluşmaktadır. 

iii. Kalenin açık yüzü buzun ortasına bakmalıdır. 

iv. Buzun her iki tarafındaki kaleler buzlanma çizgisinin tam ortasına ve oyun esnasında 

sabit kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Üst düzey IIHF karşılaşmalarında kullanılacak 

kalelerin buzla temas eden yerinde esnek kale sabitleme pimleri kullanılmalı ve kaleye 

ciddi bir çarpma halinde bu pimlerin kalenin hareket etmesine müsaade etmesi 

gerekmektedir. Esnek kale sabitleme pimleri diğer tüm karşılaşmalar için de ısrarla 

tavsiye edilir. Pimlerin monte edileceği delikler buzlanma çizgisinin tam üzerinde 

olmalıdır. 

v. Kale direkleri buz yüzeyinden 122 cm yüksekliğinde olmalı ve üst yatay direk uzunluğu 

183 cm olmalıdır. (ölçüler içten içedir.) Kale direkleri ve üst yatay direk 5 cm çapındaki 

yuvarlak borudan yapılmalı ve kırmızı renge boyanmalıdır. 

vi. Direkler ağları destekleyen ve en derin noktası 1.12m den fazla veya 0.60m den az 

olmayan bir çerçeve ile tamamlanır. Zemin direği dışında kalan destek direkleri beyaza 

boyanır, zemin direği ise kırmızıdır. 

vii. Kalenin arkasına kalenin içine girecek pakı tam olarak tutacak şeki lde bir dayanıklı beyaz 

ağ gerilir. 

viii. Buz içi hakemleri her devrenin başında ağları kontrol eder ve delik olmadığını tespit 

ettikten sonra müsabaka başlatılır. Herhangi bir hasar olması halinde, hasar tamir 

edilmeden oyuna başlatılmaz. 

ix. Kale yan direkleri ve üst direk dışında tüm destek direkleri beyaz yastıklama ile 

yastıklanır. Yastık kenar direklerine 10 cm’den daha kısa bir mesafede başlayıp 
bitmelidir. Yastık pakın içeriye girmesine engel teşkil etmemelidir. 
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BÖLÜM 3 – TAKIMLAR VE OYUNCULAR 

GENEL BAKIŞ – Buz hokeyi oyunu buz içindeki hakemlerin kontrolündeki iki takımın karşılaşmasıyla 
oynanır. 

Aksi belirtilmediği takdirde, bu kural kitabındaki tüm yazılı kurallar erkek ve kadın buz hokeyi için 

geçerlidir. 

KURAL 21 – TAKIMLARIN OLUŞTURULMASI 

i. Bir takımın karşılaşmaya başlayabilmesi için oyunun en başında buza en az beş oyuncu ve 
bir kaleci çıkarması gerekmektedir. 

KURAL 22 – HÜKMEN MAĞLUP OLUNAN KARŞILAŞMALAR 

i. Eğer iki takım da buzdaysa ve bir takım oynamayı reddederse, Ortahakem o takımın 

kaptanını uyararak 30 saniye içinde karşılaşmaya başlamaları gerektiğini ifade eder. Eğer 

takım hala oynamak istemezse, Ortahakem küçük oturma cezasına hükmeder. Eğer aynı 

davranış hala devam ediyorsa, Ortahakem karşılaşmayı durdurarak sonlandırır ve 

durumu uygun yetkililere rapor eder. 

ii. Eğer takım buz üzerinde değilse, Ortahakem tarafından takım kaptanı, takım menajeri ya 

da takım koçu vasıtasıyla iki dakika içinde buza çıkmaları istenilir. Takım iki dakika içinde 

buzda hazır olursa, küçük oturma cezası alarak karşılaşmaya başlar. Eğer takım hala buza 

çıkmak istemiyorsa, Ortahakem karşılaşmayı durdurarak sonlandırır ve durumu uygun 

yetkililere rapor eder. 

iii. Belirlenen sayıda oyuncuyla karşılaşmaya başlayamayan takım müsabakayı rakibine karşı 

hükmen kaybeder. 

iv. Eğer takım müsabaka içerisinde cezalar ve sakatlanmalar nedeniyle yeterli sayıda 

oyuncuyu çıkaramıyorsa hükmen yenik sayılır. 

v. Eğer takım penaltı atışlarıyla sonucu belli olacak müsabakada penaltı atışlarına katılmayı 
reddederse, rakibi hükmen galip sayılır. 

KURAL 23 – OYUNDAKİ ELVERİŞSİZ OYUNCU 

i. Bir oyuncunun oynayabilmesi için IIHF ve milli federasyonunun kriterlerine uyması 

gerekmektedir. Daha açık şekliyle, tabiiyet ve yaş sınırlamalarına uyması gerekir, ayrıca 

turnuva öncesi, aktivite öncesi, oyundan hemen önceki listede ve oyun listesinde isminin 

yer alması gerekmektedir. 

ii. Oyuncunun uygunluğunun tespitinde belirleyici faktör isminin oyuncu listesinde yer 

almasıdır. 

iii. Elverişli (uygun) olmayan oyuncunun gol atması sonrasında başlama atışı yapılana kadar 

bu oyuncunun uygunsuz olduğu Ortahakem tarafından tespit edilirse, gol geçerli 

sayılmayacaktır. Ayrıca, bu oyuncun daha önce attığı goller varsa onlar geçerli olur. 

Başlama atışı yapıldıktan sonra oyuncunun uygunsuz olduğu anlaşılırsa gol geçerli olur.  

iv. Bir oyuncu ceza aldığı esnada uygunsuz olduğu tespit edilirse derhal oyundan çıkartılır; 

yerine takım koçunun belirlediği oyuncu kaptan kanalıyla bildirilerek ceza sırasına 

gönderilir ve bu cezayı çeker. 

v. Oyun esnasında bir oyuncunun uygunsuz olduğu anlaşılırsa ceza verilme den bu oyuncu 

derhal oyundan çıkartılır. 

vi. Uygunsuz oyuncuyla ilgili durum ilgili uygun yetkililere rapor edilir. 
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KURAL 24 – FORMA GİYMİŞ OYUNCULAR 

i. Müsabakanın başlamasından 60 dakika önce takımların temsilcileri, kaptan ve kaptan 

yardımcılarını da gösteren oynayacak oyuncuların listesini (oyuncuların isimleri ve sırt 

numaraları) sayı hakemine teslim ederler. 

ii. IIHF müsabakalarında müsabakanın başlamasına iki dakika kalana kadar takım 

temsilcileri listeyi son kez onaylarlar, ancak, ilk başlama atışı yapılana kadar oyuncu 

listesinde ilave veya çıkarma yapılabilir. 

iii. Müsabaka başlatıldıktan sonra üçüncü kaleci ilave etme istisnası dışında takım listesinde 

değişiklik yapılmasına müsaade edilmez. 

iv. Takımın hiçbir buz dışı üyesinin (koç, yardımcı koç, menajer ya da başka bir resmi takım 

görevlisi) buzun üzerine hakem izni dışında girişine müsaade edilmez. Bunun tek istisnası 

Ortahakem kararıyla yaralı bir oyuncuya müdahale amaçlı girişe müsaade edilmesidir. 

v. Takımların oyuncu listelerinde en çok 20 oyuncu ve 2 kaleci yazılmasına müsaade edilir. 

vi. Tüm oyuncuların buz hokeyi sopası ve buz hokeyi oyuncu pateni ile tam malzeme 

giymesi gereklidir. Tam malzemeden kasıt sopa, paten, koruyucu malzeme ve takım 

formasıdır. 

vii. Eldiven, kask ve kalecinin bacak korumaları dışındaki tüm koruyucu malzemeler formanın 

içinde kalır. 

viii. Hiçbir oyuncunun devre sonlarında ya da oyunun herhangi bir durduğu anda ısınmasına 

müsaade edilmez. 

ix. Sadece uygun oyuncuların oyuncu listesine yazılmalarına ve oyunda yer almalarına izin 

verilir. 

x. Turnuva veya aktivite için takım listesinde ismi olup da o müsabaka için ismi oyun 

listesinde yer almayan kişilerin oyun öncesi resmi buzda ısınma esnasında buza 

çıkmalarına müsaade edilir. 

KURAL 25 – TAKIM PERSONELİ 

i. Her takımın oyuncu sıralarında takım koçu olarak görev alacak en az bir personeli 

olmalıdır; ayrıca yaralanma esnasında müdahalede bulunabilecek en az bir uzman bir 

antrenör ya da tıbbi personel yer almalıdır. 

KURAL 26 – TAKIM GÖREVLİLERİ VE TEKNOLOJİ  

i. Oyuncu sırasında veya hemen yanında bulunan takım görevlilerinin basına ayrılmış 

bölümdeki yardımcı koç ile telsiz haberleşmesi dışında teknolojik bir cihazı kullanmasına 

müsaade edilmez. Teknolojik cihazdan kasıt; video cihazı, bilgisayar, akıllı telefon, iPad ve 
diğer her türlü elektronik cihazdır. 

KURAL 27 – OYUN ESNASINDA BUZDAKİ OYUNCULAR 

i. Oyun kurallarına göre buzdaki bir takımın oyun esnasında dörtten daha az (ceza alınması 

durumuna has olarak bir kaleci ve üç oyuncu) veya altıdan daha fazla (bir kaleci ve beş 

oyuncu veya altı oyuncu) oyuncu bulundurmasına müsaade edilmez. 

ii. Oyuncular buzda istedikleri yere doğru kayabilirler ve istedikleri pozisyonda olabilirler, 

ancak oyunun 6 standart pozisyonu kaleci, sol defans, sağ defans, orta oyuncu, sol kanat 

ve sağ kanattır. 

iii. Oyun esnasında sadece bir kaleci buzda olabilir. Bu kaleci oyuncuyla değiştirilebilir. Ama 

kalecinin yerine giren oyuncu kaleciye verilmiş olan malzeme, pakı durdurma gibi haklara 

sahip olmazlar. 
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KURAL 28 – TAKIM KAPTANI VE YARDIMCI KAPTANLAR 

i. Her takım bir kaptan ve ikiden fazla olmayan yardımcı kaptanı oyunculardan belirleyip 

listesinde göstermek zorundadır. Takım kaptanı belirtmeden üç yardımcı kaptan isminin 

listede gösterilmesine müsaade edilmez. 

ii. Oyun esnasında takım kaptanı ya da yardımcı kaptanların isimleri değiştirilemez. Takım 

kaptanı oyundan atılır ya da sakatlanarak çıkarsa, yardımcı kaptanlardan bir tanesi onun 

görevlerini üstlenebilir. 

iii. Kaptan “C” ve yardımcı kaptanlar “A” harfini formanın ana rengine zıt renkte ve 

formalarının ön yüzüne 8 cm’den uzun olmayacak şekilde yerleştirmelidirler. 

iv. Sadece bu belirlenmiş oyuncular oyun esnasında cezalı olmamaları halinde Ortahakem 

ile kuralların yorumuyla ilgili görüşme yapabilirler. 

v. Buzda kaptan ve kaptan yardımcısı varsa kural hakkında sadece kaptan Ortahakem ile 

görüşebilir. 

vi. Kaptan ya da yardımcı kaptan buzda değilse, Ortahakem istemediği sürece oyuncu 

sıralarından atlayarak Ortahakem ile kural hakkında görüşmek üzere buza gelemez. 

Davetsiz şekilde gelmesi halinde oyuncu sıralarına geri gönderilir ve Ortahakem takım 

koçuna giderek aynı durumun ikinci ihlali halinde kötü davranış cezası vereceğini uyarır.  

vii. Bir ceza hususunu şikâyet şeklinde tartışmak üzere hakemle görüşmek kural hakkında 

görüşmek şeklinde düşünülemez ve buna müsaade edilmez. Verilen bir cezayı tartışan 
oyuncuya kötü davranış cezası verilir. 
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BÖLÜM 4 – OYUNCULARIN MALZEMELERİ 

GENEL BAKIŞ: Oyuncuların malzemeleri sopadan, patenlerden, koruyucu malzemelerden ve 

formadan oluşur. Eldiven, kask ve paten dışındaki tüm koruyucu malzemeler formanın içinde kalır. 

Malzemeler emniyet standartlarına uymalı ve kullanma amacı sadece oyuncuları korumak olmalı, 

oyuncuya avantaj sağlamak veya rakip oyuncuya zarar vermek amaçlı olmamalıdır. Isınma amaçlı 
buza çıkarken kask dahil tam malzemeyle çıkılmalıdır. 

KURAL 29 – TEHLİKELİ MALZEME 

i. IIHF standartlarına uymayan malzemeler kural dışı malzeme olarak adlandırılırlar; bu tür 

malzemelere tehlikeli malzemeler denilir ve tehlikeli malzeme kullandığı tespit edilen 

oyunculara Kural 128’de belirtilen ceza uygulanır. 

ii. Ortahakem herhangi bir malzemeyi herhangi bir esnada ölçmek isteyebilir. Malzemenin 

IIHF standartlarına uymadığı tespit edilirse, tehlikeli malzeme olarak işlem yapılır ve 

tehlikeli malzemeye el konulur. 

iii. Tehlikeli malzeme kullandığı tespit edilen oyuncu, Ortahakem tarafından uyarılarak oyun 

dışına gönderilir ve tehlikeli malzemeyi düzeltmeden ya da çıkartmadan oyuna 

dönemeyeceği belirtilir. 

iv. Tehlikeli malzeme sınıfına şu durumlar da girer: rakibe zarar verebilecek şekilde oyuncu 

vizörü giyilmesi, onaysız malzeme kullanılması, tehlike oluşturabilecek paten ya da sopa 

ile buza çıkma, formanın altına koruyucu malzeme giyilmemesi, eldivenin avuç içinin 

çıkartılarak çıplak elle oynanmak istemesi. 

KURAL 30 – DİRSEK KORUYUCULARI 

i. Dirsek koruyucularının en dışında en azından 1.27 cm kalınlıktan oluşan sünger veya bu 
tür yumuşak malzeme yer almalıdır. 

KURAL 31 – YÜZ KORUMALARI 

i. Müsaade edilen iki çeşit yüz koruması oyuncunun kaskına takılı olarak kullanılab ilir: kafes 

türü ya da vizör türü. 

ii. Vizör kaska takılı olmalı, hem önden görünüşte hem de yandan görünüşte gözleri ve 

burunun en alt bölgesini de içine almalıdır. 

iii. IIHF şampiyonalarına katılan üye federasyonlar, oyuncularının kasklarının buz hokeyi için 

üretilmiş olduğundan emin olmalı, kaska vizör veya kafes türü koruma takılmış olmalıdır. 

iv. 31 Aralık 1974 sonrası doğmuş erkek oyuncular en azından vizör takmalıdırlar. 

v. Tüm kadın oyuncular kafes türü korumalı kask kullanmalıdırlar. 

vi. Ne tür bir müsabaka olursa olsun, 18 yaşın altındaki oyuncuların kafes türü korumalı kask 

giymeleri şarttır. Kafes pakın ya da herhangi bir sopanın içeriye girmesine müsaade 

etmeyecek şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. 

vii. Oyuncuların renkli ya da hafif renklendirilmiş vizör veya kafes koruma kullanmasına 

müsaade edilmez. 

viii. Oyun esnasında vizörü ya da kafes koruması çatlayan ya da kırılan oyuncunun ilk oyun 

duruşuna kadar oyuna devam etmesine müsaade edilir, ancak, oyundan çıktıktan sonra 

yüz korumasını değiştirmeli ya da tamir ederek düzgün şekilde yeniden oyuna girmesi 

gerekir. 

KURAL 32 – FOSFORLU MALZEME 

i. Buza çıkanların malzemelerinin, elbiselerinin ya da formalarının herhangi bir kısmında 
fosforlu malzemeye müsaade edilmez. 
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KURAL 33 – ELDİVENLER 

i. Oyuncu eldivenleri, elleri ve bilekleri sarmalı; uygun tasarımlı olmalıdır. 

ii. Eldivenlerin arka kısımları yumuşak malzemeden yapılmış olmalı, yumuşak malzeme 
dışında başka bir şeyin dikilmemiş olması gerekmektedir. 

KURAL 34 – KASK 

i. Karşılaşma öncesi ısınma esnasında ve karşılaşma esnasında (normal oyun zamanı, 

uzatma veya penaltı atışları esnasında)  oyuncuların buz hokeyi için üretilmiş olan, onaylı 

kaskı çene bantı düzgün şekilde bağlanmış olarak kullanmaları şarttır.  

ii. IIHF müsabakalarında ısınma esnasında kaskını takmayan oyuncu yedek hake m 

tarafından kural ihlali olarak uygun yetkililere raporlanır. Ulusal karşılaşmalarda milli 

federasyonun kuralları geçerlidir. 

iii. Oyuncuların takacakları kaskların çıkıntıları kaş hizasında bir parmak kalınlığından daha 

çok olmayacaktır. Buna ilaveten, çene kayışı ile çene arasında sadece bir parmak 

sokabilecek kadar açıklık bırakılabilir. 

iv. Oyun esnasında kaskı düşen oyuncu, derhal oyuncu sıralarına gitmelidir. Bu vaziyette 

paka dokunmasına ya da oyuna katılmasına müsaade edilmez. Ayrıca, oyuna katılmadan 

bile çıkan kaskını oyun esnasında buz üzerinden alıp yeniden takmaya çalışmasına 

müsaade edilmez. 

v. Oyuncunun rakip oyuncunun kaskını kasıtlı olarak düşürüp oyundan çıkmasına neden 

olmasına müsaade edilmez. 

vi. Oyuncuların kaslarında forma sırt numarası ya da resmi lisanslı reklam dışında başka bir 

yazı bulunmasına izin verilmez. 

vii. Oyuncular oyuncu sıralarında ya da ceza sıralarında iken kask takmaları zorunludur. 
Bunun tek istisnası kaskı temizlemek ya da tamir etmek için çıkarmaktır. 

KURAL 35 – BOYUN VE BOĞAZ KORUMASI/OYUNCU 

i. 18 yaşın altında olan her oyuncunun ne tür müsabaka olursa olsun boyun ve boğaz 

koruması takması zorunludur. 

KURAL 36 – DİZLİKLER 

i. Oyuncuların giyecekleri dizliklerin büyüklüğü standart oyuncu çorabının içine düzgün 

şekilde girebilecek kadar olmalıdır. İmal edilmiş dizliklere çıkıntı ya da modifikasyon 

yapılması istenmez. 

KURAL 37 – PATENLER/OYUNCU 

i. Patenlerde sadece dört bölüm olmalıdır: ayakkabı (bot) kısmı, buzla temas eden bıçak 

kısmı, bıçak kısmının tutucusu ve ip. 

ii. Ayakkabı ayağa uygun olmalı, gereksiz şekilde geniş veya uzun veya aksesuarları 

olmamalıdır. 

iii. Bıçak kısmının yüzeyi düzgün olmalı ve bıçak tutucusuyla sabitlenmiş olmalıdır. Figür 

patenlerindeki gibi sivri uçları olamaz. 

iv. Bıçağın ön ve arka kısımları bıçak tutucuyla çevrelenmiş olmalı, çıkıntısı olmamalıdır. 

Sürat patenlerindeki gibi başparmağın ilerisine ya da topuğun arkasına bıçak 

uzanmamalıdır. 

v. Oyuncunun hız kazanmasını sağlayabilecek hiçbir mekanik ilaveye ya da herhangi başka 

bir cihaza müsaade edilmez. 

vi. Paten ipleri fosforlu renkli olmayan herhangi bir renkten olmalı, istenildiği şekilde 

bağlanmalı, ancak, bağlandıktan sonra buza temas etmeyecek uzunlukta olmalıdır.  
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KURAL 38 – SOPA/OYUNCU 

i. Oyuncu sopaları IIHF tarafından onaylanmış olan ahşap ya da diğer malzemelerden 

yapılmalıdır. Uzantıları olmamalı, tüm kenarları yuvarlanmış olmalıdır. 

ii. Oyuncu sopasının kaşığının kavisi 1,5 cm’yi geçmemesi gerekmektedir. Kavisi belirlerken 

sopanın topuğunun herhangi bir noktasından ucuna doğru geçen doğruya kaşığın 

herhangi bir yerinden çizilen dikme ölçülür. 

iii. Sopanın bir tane kavisi ve bir tane kaşığı olabilir. Çift kavisli olduğu tespit edilen kaşıklar 

uygunsuz olarak kabul göreceklerdir. 

iv. Sopanın şaft kısmı en üstten kaşığın başladığı noktaya inene kadar düz olmalıdır. 

v. Şaftın en uç noktası koruma ile kaplanmış olmalıdır. Metal bir sopanın en uç noktasındaki 

koruma düşerse, bu sopa tehlikeli malzeme sayılacaktır. 

vi. Sopa şaftının içi boş olarak imal edilmişse, ağırlığına değiştirmek, malzeme yerleştirmek 

ya da herhangi başka bir amaçla boşluğun içine başka bir şey konulması yasaklanmıştır. 

vii. Fosforlu olmayan yapışkan bantlar sopanın herhangi bir yerine sarılabilir.  Fosforlu boyalı 

sopaların kullanılmasına izin verilmez. 

viii. Kırık sopayla oyunda bulunmak kurallara aykırıdır. Müsabaka esnasında sopa kırılırsa, 

oyuncu derhal elinden sopayı bırakmalıdır. 

ix. Oyuncu hiçbir zaman kaleci sopasını kullanamaz. 

x. Karşılaşma devam ediyorken oyuncu aynı anda iki sopa kullanamaz. 

xi. Her ne suretle olursa olsun rakibin sopasını kullanmak yasaktır. Rakibin yere düşen 

sopasını ya da rakibin elindeki sopasını zorla almak yasaktır. 

xii. Sopanın şaftının uzunluğu en 
tepeden kaşığın topuğuna kadar 
en çok 163 cm olabilir. Kabul 
edilen azami en 3 cm, azami 
kalınlık 2,54 cm’dir. 

xiii. Kaşığın azami boyu topuktan 
ucuna kadar 32 cm, azami eni 5 
ila 7.62 cm arasında olmalıdır. 

xiv. Belirli şartlarda sopa boyutuyla 
ilgili özel izin verilebilir. (1) 
Oyuncu en az 2,0 metre 
boyundaysa; (2) IIHF’e yeterli 
zaman öncesinde yazılı olarak 
oyuncunun özel sopa kullanmak 
istediği aktarılarak izin 
istenmişse; (3) Sopa şaftının 
uzunluğu 165,1 cm’den fazla 
olamaz. 

 
 

KURAL 39 – BANT 

i. Sadece sopaya sarılan bantların kaşığa sarılmasına müsaade edilir. Yapışkanlığı üst 

tarafta kalan bantların kullanılması kural dışıdır. 

KURAL 40 – FORMALAR/OYUNCU 

i. Takımın tüm oyuncuları aynı şekil ve renkte uyumlu olacak şekilde maç forması, 

pantolonu, çorabı ve kaskı giymek zorundadır. 
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ii. Takımın formaları aynı tasarımda olmalıdır. Amblem formanın önünde, oyuncunun 

numarası kolun yanında ve sırtta, oyuncunun ismi sırtında yazılı olmalıdır. 

iii. Oyuncular formalarının üzerine sonradan kesme, ilave ya da markalama sureti ile yazı 

veya sayıları değiştirmeye çalışmamalıdırlar. 

iv. Ortahakemin kararına göre, takımların forma renklerinin karıştırılması söz konusuysa, ev 

sahibi takımın formasını değiştirmesi gerekir. 

v. Baskın renk sayı ve isim bölgeleri hariç forma ve çorapların takribi %80’inde yer almalıdır. 

vi. Formalar pantolonun dışına çıkacak şekilde giyilmelidir. 

vii. Forma oyuncunun vücut şeklini almalı, aşırı derecede bol olmamalıdır. 

viii. Formanın alt tarafındaki etek kısmı pantolonun alt noktasını; kollarının ucu eldivenin 

parmaklarını geçmemelidir. 

ix. Oyuncunun formasının sırt bölgesinde 25 – 30 cm yüksekliğinde numarası olmalı, aynı 

numara her iki kolun omuza yakın bölgesinde de 10 cm yüksekliğinde yazılı olmalıdır. 

x. Takımın iki oyuncusu aynı müsabaka esnasında aynı numarayı taşıyan formayı giyemez. 

xi. Müsabaka başladıktan sonra oyuncular sırt numaralarını değiştiremezler. Müsabakada 

aynı sırt numarasını taşımalıdırlar. Aynı şekilde tüm turnuvada aynı sırt numarasını 

giymelidirler. 

xii. Kural 40 – xi’e tek istisna oyuncunun formasının kanla lekelenmesi ya da fena şekilde 

karşılaşma esnasında yırtılmasıdır. Bu durumda, buz içi hakemlerden biri tarafından buzu 

terk etmesi ve oyun listesinde yer almamış bir sırt numarası taşıyan ve üzerinde isim 

yazılı olmayan bir forma giyip geri dönmesi istenebilir. 

xiii. Saçının uzunluğu nedeniyle sırt numarasının görünürlüğünü belirsizleştiren oyuncunun 

saçlarını toplaması ya da kaskının içine sokarak çözüm bulması istenilebilir. 

xiv. Başkalarını kültürel, ırksal ya da dinsel yönlerden rahatsız edebilecek duvar yazısı 

şeklindeki tasarımlar, şekillemeler, sanat çalışmaları, çizimler veya sloganların yer 

almasına müsaade edilmez. 

xv. IIHF müsabakalarında oyuncuların isimleri sırtın üst tarafında 10 cm’den yüksek 

olmayacak şekilde büyük Roman harfleriyle yazılmalıdır. Harfin karakteri konusunda 

IIHF’ten önceden müsaade alınmalıdır. 

xvi. Takımın tüm oyuncularının karşılaşma öncesindeki buzdaki ısınma esnasında, karşılaşma 

sırasında giyecekleri formaları giymeleri gerekmektedir. 

xvii. Burada sayılan koşulları taşımayan oyuncuların müsabakada yer almalalarına müsaade 
edilmez. 

KURAL 41 – OYUNCULARIN MALZEMELERİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 

i. Ortahakemin herhangi bir malzemeyi istediği zaman ölçme ve kurallara uygun olup 

olmadığını tespit etme hakkı vardır. IIHF standartlarına ve burada belirtilen kurallara 

uygun olmayan bir malzemeyi tespit etmesi halinde, tehlikeli malzeme sınıfında işlem 

yapılır ve düzeltilmemesi durumunda müsabakada kullanılmasına müsaade edilmez. 

ii. Tehlikeli malzeme yüzünden gol iptal edilmez. 

iii. Oyuncuların (Kaleci hariç) ölçüm yapılabilecek tek malzemesi sopalarıdır.  

iv. Rakip oyuncunun malzemesinin belirli ölçüler dışında olduğunu Ortahakeme şikâyet 

edebilecek kişiler o takımın kaptanı ve yardımcı kaptanıdır. Söz konusu şikâyet oyunun 

durduğu herhangi bir anda ya da devrenin başlamasından hemen önce yapılabilir. 

v. Ortahakem derhal gerekli ölçümü yapar. Şikâyetin neticesinde olumsuzluk bulunmazsa 

şikâyeti yapan takıma küçük oturma cezası verilir. Şikâyet haklı çıkarsa malzemesi 
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uygunsuz bulunan oyuncuya küçük ceza verilerek tehlikeli malzeme sınıfına giren 

malzeme oyuncu sıralarına Ortahakem tarafından götürülür. 

vi. Oyunun her duruşunda sadece bir takımdaki bir oyuncu için şikâyet yapılabilir, ancak 

kaptan karşılaşma süresince her birisi başka bir oyun duraklamasında olması kaydıyla 

istediği kadar malzeme ölçülmesini talep edebilir. 

vii. Karşılaşmanın son iki dakikasında veya uzatma devresinde buz içinde iki kişi eksik 

oynayan takımın kaptanı rakip oyuncunun malzemesinin ölçümünü ister ve şikâyeti 

haksız çıkarsa, Ortahakem şikâyeti haksız çıkan takım aleyhine penaltı atışına hükmeder. 

Söz konusu başvuru haklı çıkarsa rakip oyuncuya küçük ceza verilir. 

viii. Şikâyetin yapıldığı esnada rakip oyuncu sopasını tutuyor olmalıdır. Rakip oyuncu buz 

içinde ya da oyuncu sırasında olabilir, ama Ortahakemin o esnada rakip oyuncunun o 

sopayı tuttuğunu gözüyle görmesi ve emin olması gerekmektedir. 

ix. Sopanın kural dışı olduğu tespit edilmesi halinde, kural ihlali yapmış olan oyuncunun ce za 

kutusuna derhal gitmesi ve takım arkadaşının kendisine yeni bir sopayı getirip teslim 

etmesi gereklidir. Ortahakem kural dışı sopayı o takımın oyuncu sıralarına getirecektir. 

Eğer takım bu sopayı doğru ölçülerine ayarlayabiliyorsa yeniden oyunda kullanabilirler. 

Daha sonra bu sopa için yeni bir ölçüm talebi gelebilir. 

x. Ortahakem herhangi bir nedenden dolayı kaşığın kavisini ölçecek mastarı 

kullanamıyorsa, o sopa tehlikeli malzeme sınıfında değerlendirilerek oyundan çıkartılır. 

Bu durumda iki takıma da ceza verilmez. 

xi. Oyuncunun ya da kalecinin sopası uzatma devresinde, penaltı atışları esnasında veya 

karşılaşmanın en başından bitimine kadar olan herhangi bir duraklamada yapılabilir. 

KURAL 42 – OYUNCU SOPASININ ÖLÇÜLMESİ/PENALTI ATIŞLARI ESNASINDA 

i. Takım kaptanı penaltı atışları esnasında rakip oyuncunun sopasının ölçümünü talep 

edebilir. 

ii. Rakip oyuncu penaltı atışını yapmadan önce sopasının ölçümü talep edilir ve sopanın 

kurala uygun olduğu anlaşılırsa, talebi yapan takıma küçük oturma cezası verilerek, 

talepte bulunan takımın bir oyuncusunun ceza kutusuna gitmesi sağlanır. O andan 

itibaren ceza kutusuna giden oyuncunun penaltı atışı yapması söz konusu olamaz. Sopası 

ölçülen oyuncu penaltı atışını kullanabilir. 

iii. Kural 42 – ii’de yapılan sopa ölçümünde sopanın kural dışı olduğu anlaşılırsa, atışı 

yapacak oyuncu atışı kullanamadan ceza kutusuna gönderilir. Bu oyuncunun karşılaşma 

süresince başka bir penaltı atışını kullanma hakkı kalmaz. Başka bir takım arkadaşı 

gelerek penaltı atışını kullanır. 

iv. Kaptanlar her bir penaltı atışı arasında sadece bir tane sopa ölçümü talebinde 

bulunabilirler. 

v. Oyuncu penaltı atışını yaptıktan sonra ölçüm talebi yapılırsa Kural 42 – ii ve 42 – iii’te 

belirtilen sonuçlar geçerlidir. Oyuncu golü uygun olmayan sopayla atmışsa, gol 
geçerliliğini kaybetmez ve gol olarak değer bulur. 
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BÖLÜM 5 – OYUN KURALLARI/GENEL 

GENEL BAKIŞ -  En temelinden buz hokeyi kurallarına her zaman saygı gösterilmesi ve uygun hareket 

edilmesi gereklidir. Buz içinde oluşabilecek tüm kural ihlallerini izah etmek üzere  çok büyük gayret 

sarf edilmiş olsa da burada bahsi geçmemiş durumlarda bile buz içi hakemlerinin uygun görmesi, 

oyunun ruhuna, amacına veya sportmenliğe aykırılık içerdiğini değerlendirdiği bir hareket olması 
halinde gerek gördüğü cezayı vermeye yetkisi vardır.  

KURAL 43 – KARŞILAŞMA NASIL OYNANIR 

i. Karşılaşma her biri 20’şer dakikadan oluşan üç devrede oynanır. Gerekli olması 

durumunda uzatma devresi veya penaltı atışları yaptırılır. 

ii. Karşılaşmayı yapan iki takımın amacı en çok golü atmaktır. Daha fazla gol  atmış takım 

karşılaşmanın kazananıdır. 

iii. Golü atmış sayılmak için, takımın pakı rakip takımın kalesine kurallara uygun şekilde 

sokmuş olması gereklidir. (Bu durumun istisnaları Kural 179 ve 180’de izah edilmiştir.) 

iv. Oyuncular pakı sopalarıyla kontrol ederek rakip sahaya doğru paslaşarak şut çekerek ve 

kayarak giderler. 

v. Vücut şarjı oyunun ayrılmaz bir parçasıdır. Pakı kontrole almak için önemli bir yöntemdir. 

Vücut şarjının kurallara uygun olabilmesi için bu kurallarda anlatılan bir seri kriterlerle 

uyumlu olması gerekmektedir. 

vi. Kuralları ihlal eden oyunculara veya takım görevlilerine buz içindeki hakemler tarafından 

ya da daha ciddi durumlarda uygun yetkililer tarafından ceza verilir. 

KURAL 44 – KARŞILAŞMANIN SÜRESİ 

i. Karşılaşmanın normal süresi karşılaşmanın yapıldığı 20’şer dakikadan oluşan ve 

duraklamalarını da içeren üç devredir. 

ii. Devre araları 15 dakikadır. 

iii. Her yeni devrede takımlar sahalarını değiştirirler. 

iv. Devre başlamadan önce buz sathının buz aracı tarafından düzeltilmesi gerekir. ( 5 ve 10 

dakikalık uzatma devrelerinde buz sathı düzeltilmez.) 

v. Üçüncü devrenin sonunda beraberlik durumu varsa 5 dakikalık, 10 dakikalık veya 20 

dakikalık süre olarak uzatma devresi oynanabilir. Uzatma devresinde ilk golü atan 

(sudden-death) kazanır. Gerek olması halinde penaltı atışları takım başına üç atış olarak 

kullandırılır, sonuç hala eşitse, tekli atışlarda fazla gole sahip olan takım kazanır. 

KURAL 45 – SKORBORD 

i. Skorbord karşılaşmanın süresini tutar ve karşılaşma süresince o devrede kalan süreyi 

gösterecek şekilde 20.00’den başlayarak 0.00’a kadar gider. 

ii. Skorbord buzdaki başlama atışı ile çalışmaya başlar ve buz içindeki hakemlerden bir 

tanesinin düdüğüyle durdurulur. 

iii. Video sisteminin uygulandığı karşılaşmalarda buz içi hakemler, yanlış başlama atışı ya da 

sayı hakeminin yavaş hareket etmesinden dolayı yaşanabilecek zaman hatalarını video 
hakeminden tespit ettirerek süre üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptırabilirler. 

KURAL 46 – DÜDÜK 

i. Buz içindeki hakem oyunun durması amacıyla düdüğünü çaldığında, oyuncular 

rakipleriyle teması keserler ve paka o andan itibaren dokunmazlar. 

ii. Oyun devam ediyorsa, buz içi hakemlerinden biri düdüğünü çalana kadar oyun devam 
eder. 
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KURAL 47 – PAK 

i. Pakın temel rengi siyah olmalı ve vulkanize plastik ya da IIHF tarafından onaylanmış bir 

malzemeden yapılmış olmalıdır. 

ii. Pakın çapı 7.62 cm ve kalınlığı 2.54 cm olmalıdır. 

iii. Pakın kütlesi 156 – 170 gram arasında olmalıdır. 

iv. Pakın üzerindeki marka, logo veya diğer işaretler pakın her iki tarafında 4,5 cm çapından 
ya da %35 yüzey alanından fazla olmamalıdır. Pakın iki tarafında baskı olabilir. 

 

KURAL 48 – ISINMA 

i. Oyuncuların rakip oyuncularla ısınma esnasında fiziki temasa geçmelerine müsaade 

edilmez. Isınma esnasında oyuncuların orta kırmızı çizgi üzerinde kaymalarına müsaade 

edilmez. İhlali yapanlar hakkında yedek hakem işlem yapar. 

ii. Oyun kurallarına ısınma anında herhangi bir ihlal yapılması halinde buz içi hakemler 

tarafından karar alınamaz, çünkü o esnada buz içi hakemleri buz üzerinde 

olmadıklarından durumu gözlemleyemezler. Ancak, durum karşılaşma sonrasında uygun 

yetkililer tarafından incelenebilir. 

KURAL 49 – OYUNDAKİ PAK 

i. Pak bütünlüğünü kaybettiği anda (parçalanır ya da benzer durum olursa) oyun derhal 

durdurulmalıdır. 

ii. Oyun esnasında buz içindeki paktan başka bir pak buz üzerinde görülürse, pakın el 

değiştirmesi veya doğru olmayan pakın yanlışlıkla oynanması durumları ortaya çıkana 

kadar oyun devam ettirilir. 

iii. Pak sürekli olarak hareket halinde veya oynanır durumda olmalıdır. Bir takım veya her iki 

takım da pakla oynama niyetini göstermiyorlarsa buz içi hakemleri oyunu durdurur ve bir 

sonraki başlama atışını oyun durduğu esnada pakın durduğu yerdeki en yakın başlama 

noktasından yaparlar. 

KURAL 50 – SAHALARIN DEĞİŞİMİ 

i. Takımlar kendi oyuncu sıralarının bulunduğu kaleyi savunacak şekilde oyunun ilk 

devresine başlarlar. 

ii. Takımlar her devre sonunda veya 20 dakikalık uzatma devrelerinde sahaları değiştirirler. 

Buz yüzeyinin temizlenmemesi durumlarında takımlar sahalarını değiştirmezler (Uzatma 

devresi 5 veya 10 dakika ile sınırlıysa sahalar değiştirilmez.); penaltı atışları başlamadan 

önce de sahalar değiştirilmez. 

iii. Açık sahalarda yapılan karşılaşmalarda üçüncü devrenin 10.00 süresinde oyun 

durdurularak, takımların saha değiştirmeleri istenir. Uzatma devrelerinde ise takımlar 
saha değiştirmezler. 
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KURAL 51 – OYUNUN BAŞLATILMASI 

i. Oyun her zaman buz içindeki hakemlerin yapacağı başlama atışıyla başlatılır. 

ii. Her devre buzun orta kırmızı çizgisinin ortasındaki noktadan yapılacak başlama atışıyla 

başlar. Diğer her türlü durumda oyun sadece buz üzerinde belirlenmiş dokuz ade t 
başlama noktasından birinden başlatılır. 

KURAL 52 – BAŞLAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ/GENEL 

i. Aşağıda belirtilen nedenler dışında oyun her ne sebeple durmuş olursa olsun, bir sonraki 

başlama atışı pakın en son oynandığı noktaya en yakın başlama atışından yaptırılır. 

ii. Yüksek sopa veya kasti ofsayt (bu iki nedenden biri) nedeniyle oyun durmuşsa, ihlali 

yapacak takıma saha avantajı sağlamayacak noktadan başlama atışı yaptırılır.  

iii.  Yüksek sopa veya kasti ofsayt (bu iki nedenden biri) her iki takım tarafından da aynı 

esnada yapılmışsa, oyunun durdurulduğu anda paka en yakın noktadan başlama atışı 

yaptırılır. 

iv. Hücum sahasında hücum oyuncusunun neden olduğu bir ihlalden dolayı oyun durmuşsa 

ve savunma takımı aynı oyun duruşunda bir ceza almamışsa, başlama atışı hücum 

sahasının dışında, tarafsız bölgedeki en yakın başlama noktasından yaptırılır.  

v. Eğer oyuncu paka vurduğunda pak kalkar ve skorbord veya buz üzerindeki bir cisme 

çarparsa oyun durdurulur; pakın kaldırıldığı noktaya en yakın başlama noktasından oyun 
başlatılır. 

KURAL 53 - BAŞLAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ/CEZA VERİLMESİ SONRASINDA 

i. Takımın birine ceza verilince skorborda ceza işlenir ve bir sonraki başlama atışı kısa kalan 

takımın savunma sahasındaki iki başlama atış noktasından bir tanesinden yapılır. Bu 

durumun istisnaları: 

1. Gol sayıldıktan sonra ceza verilirse, başlama atışı buzun orta noktasından yapılır. 

2. Devrenin başından önce ya da sonrasında ceza verilirse, başlama atışı buzun orta 

noktasından yapılır. 

3. Savunma yapan takım ceza almak üzereyken, hücum oyuncusu hücum sahasındaki 

başlama atış noktasını içine alan çemberin saha sonuna doğru olan bölümündeki itiş 

kakışa giriyorsa, başlama atışı hücum sahasının dışındaki başlama noktasından 

yaptırılır.  

ii. Hücum sahasında başlama atışı esnasında hücum oyuncusu ceza alırsa, başlama atışı 

ceza alan takımın savunma sahasına taşınır. 

iii. Her iki takıma da aynı oyun duruşunda farklı zamanda ve başka bir nedenle ceza 

veriliyorsa, başlama atışı son cezayı alan takımın savunma sahasındaki başlama 

noktalarından birinden yaptırılır. 

iv. Her iki takım da ceza alıp skorbordda görünüyorsa, başlama atışı oyunun durduğu 

noktaya en yakın yerden yaptırılır. 

v. Hücumdaki oyuncu kötü davranış veya oyun kötü davranış cezasını hücum sahasında 

alırsa, oyunun durduğu yere en yakın başlama noktasından oyun  başlatılır. 

KURAL 54 - BAŞLAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ/YARALANMA 

i. Oyun yaralı bir oyuncu nedeniyle durduruluyorsa, düdük çalındığı esnada pakı 

kontrolünde tutan takımın ve pakın son oynandığı yere en yakın başlama noktasından 

oyun başlatılır. 

ii. Hücumdaki takımın herhangi bir yerdeki oyuncusu yaralandığından dolayı oyun 

durdurulursa, mavi çizginin gerisindeki tarafsız bölgedeki başlama noktasından başlatılır. 
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iii. Yaralanan oyuncunun takımı pakı tarafsız bölgede kontrol ediyorken oyun sahanın 

herhangi bir yerindeki yaralı oyuncudan dolayı durduruluyorsa, tarafsız bölgedeki en 

yakın başlama noktasından oyun başlatılır. 

iv. Yaralanan oyuncunun takımı pakı kendi savunma sahasında kontrol ediyorken oyun 

sahanın herhangi bir yerindeki yaralı oyuncudan dolayı durduruluyorsa, savunma 

sahasındaki başlama noktalarının birinden oyun başlatılır. 

v. Buz içindeki hakemlerden biri yaralanmışsa, hemen gol atma fırsatı olmaması 

durumunda oyun derhal durdurulur. Bir sonraki başlama atışı düdük çalındığı esnada 

paka en yakın başlama noktasından yaptırılır. 

KURAL 55 - BAŞLAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ/SAVUNMA SAHASI 

i. Savunma oyuncusu savunma sahasındaki yan duvarda pakı dondurur ve oynanamaz hale 

getirirse, savunma sahasında pakın dondurulduğu yerin tarafındaki başlama noktasından 

başlama atışı yaptırılır. 

ii. Hücum yapan takımın oyuncusu pas verirken veya şut çekerken paka vurur ve tarafsız 

bölgedeki savunma oyuncusuna çarpıp oyun dışına giderse, pakın çarpıp dışarıya 

gönderildiği noktaya en yakın tarafsız bölgedeki başlama noktasından oyun başlatılır. 

iii. Hücum yapan takımın oyuncusu pas verirken veya şut çekerken paka vurur ve savunma 

sahasındaki savunma oyuncusuna çarpıp oyun dışına giderse, pakın çarpıp dışarıya 

gönderildiği noktaya en yakın savunma sahasındaki başlama noktasından oyun başlatılır. 

iv. Hücum yapan takım kasti ofsayt yaparsa, oyun kendi savunma sahasındaki ofsaytın 
gerçekleştiği taraftaki başlama noktasından başlatılır. 

KURAL 56 - BAŞLAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ/BUZUN ORTA NOKTASI 

i. Aşağıdaki durumlarda başlama atışı buzun orta noktasından yaptırılır. 

1. Devrenin en başında, 

2. Gol verildikten sonra, 

3. Buz içindeki hakemin yanlışlıkla buzlanma çalması üzerine, 

4. Her iki takım oyuncusu birlikte orta kırmızı çizginin civarındaki yan duvarlarda pakı 

dondururlarsa, 

5. Erken kaleci değişimi ihlali yapan takımın pakı kontrol etmesi esnasında oyun 

durdurulduğunda ihlali yapan takım orta kırmızı çizginin kendine göre hücum 

tarafında pakı kontrol ediyorsa. Düdük çalındığında pak ihlali yapan takıma göre orta 

kırmızı çizginin gerisindeyse başlama atışı en yakın noktadan yaptırılır. 

ii. Tarafsız bölgede her iki takımın suçu yokken oyun durdurulmuşsa, bir sonraki başlama 

atışı en yakın noktadan yaptırılır. Tarafsız bölgedeki beş noktadan en yakını hangisi 

sorusunun cevabında tereddüt oluşuyorsa, ev sahibi takıma göre saha avantajı 

sağlayacak nokta belirlenir. 

KURAL 57 - BAŞLAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ/HÜCUM SAHASI 

i. Hücum oyuncusu hücum sahasındayken pakı kasıtlı olarak yan duvarda donduruyorsa, 

başlama atışı mavi çizginin gerisinden pakın dondurulduğu taraftaki başlama 

noktasından yaptırılır. 

ii. Hücum oyuncusu şut çektikten sonra savunma oyuncularına veya sopalarına 

dokunmadan hücum bölgesindeki koruyucu camın üzerinden pak oyunu terk ederse,  

pakın vurulduğu taraftaki mavi çizginin gerisindeki başlama noktasından oyun başlatıl ır. 

iii. Hücum oyuncusu şut çektikten sonra savunma oyuncularına veya sopalarına dokunarak 

hücum bölgesindeki koruyucu camın üzerinden pak oyunu terk ederse,  pakın savunma 
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oyuncusuna son dokunduğu noktaya en yakın hücum bölgesindeki başlama noktasından 

oyun başlatılır. 

iv. Oyuncu herhangi bir yerden şut çektiğinde direkt olarak başkasına değmeden kale 

çerçevesine çarpıp dışarıya çıkarsa, şutun çekildiği taraftaki hücum sahasındaki başlama 

noktalarının birisinden oyun başlatılır. 

v. Hücum oyuncusu yüksek sopa, ayakla ittirme veya başka bir kural dışı hareketle gol atar 

ve bu durum buz içindeki hakem veya video hakemi tarafından belirlenirse, ilk başlama 

atışı mavi çizginin gerisindeki tarafsız bölgedeki başlama noktasından yaptırılır.  

vi. Pak buz içindeki hakeme çarpar ve direkt olarak kaleye girerse, hakeme çarptığı noktaya 

yere en yakın başlama noktasından başlama atışı yapılır. 

vii. Hücum oyuncusu kaleye çarpmamak üzere bir teşebbüs yapmadan kaleye dokunur ve 

kale yerinden oynarsa, tarafsız sahadaki hücum sahasına yakın başlama noktasından 

başlama atışı yapılır. Ancak, hücum oyuncusu kaleye doğru defans oyuncusu tarafından 

itilir ve bu nedenle kale yerinden oynarsa, hücum sahasındaki başlama noktasından 

başlama atışı yapılır. 

viii. Hücum sahasındayken düdük çalınmasıyla oyunun durması neticesinde mavi çizginin 

gerisinden (tarafsız bölgeden) başlama atışı yapılan dört durum vardır: 

1. Bir veya iki defans oyuncusu ya da oyuncu sıralarından gelen hücum oyuncusu, 

hücum sahasındaki başlama atış noktasını içine alan çemberin saha sonuna doğru 

olan bölümündeki itiş kakışa gidiyorsa,  

2. Hücum oyuncusunun şutu ya da pası kale çerçevesine ya da başka kimseye hiçbir 

şekilde değmeden dışarıya çıkarsa, 

3. Hücum takımı hücum sahasında yüksek sopa ile oynadığından oyun durduruluyorsa, 
4. Hücum oyuncusu kale sahasında pozisyon aldığından oyun durduruluyorsa. 

KURAL 58 – BAŞLATMA ATIŞLARINI YAPTIRMA PROSEDÜRÜ 

i. Buz içi hakemi dokuz başlama noktasından birinden pakı düşürerek başlama atışı 

yapmalıdır. 

ii. Her takımdan sadece bir oyuncu başlama atışına katılabilir. 

iii. Başlama atışına katılan her iki oyuncu da karşı kaleye doğru şekilde pozisyon almalıdır. 

Aralarında yaklaşık bir sopa boyu mesafe olmalı, sopalarının kaşığı başlama noktasındaki 

beyaz bölgeye temas edecek şekilde tutulmalıdır. 

iv. Buz içi hakemi başlama atışı için sadece bir takımın oyuncusu hazır durumdayken ve 

diğer oyuncular girmemeleri gereken bölgedelerse başlama atışını yapabilir. 

v. Başlama atışı savunma yapan takımın tarafındaysa sopasını ilk önce savunma 

oyuncusunun koyması ve hemen arkasından hücum oyuncusunun  sopasını koyması 

gerekir. 

vi. Başlama atışı orta noktadan yapılıyorsa, misafir takımın oyuncusu sopasını ilk önce 

koymalıdır. 

vii. Başlama atışı yapmayan diğer oyuncular patenlerini çemberin dışında (çember çizgisine 

değebilirler) tutmalıdırlar. Oyuncuların sopaları rakip oyuncuya ya da rakip oyuncunun 

sopasına değmemek koşuluyla çemberin içinde tutulabilir. 

viii. Oyuncu patenleriyle kendi tarafında kendisi için çizilmiş olan yatay çizgiyi geçemez. 

(Çizgiye dokunabilir.) Oyuncunun sopası karşı taraf için çizili olan yatay çizgi ile kendisi 

için çizilmiş olan yatay çizginin arasında rakip oyuncunun sopasına dokunmadan 

durabilir. 
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ix. Tüm oyuncular kendi tarafları için çizilmiş çizginin gerisinde (kendi tarafında) ve başlama 

atışı yapanlara belli mesafede olmaları gerekir. Başlama atışı esnasında sabit olmalılar ve 

hareket ederek kimseyi etkilemeyi hedeflememelidirler.  
x. Oyuncular başlama atışı için pozisyon almışlarken, yeniden yer değiştiremezler. 

KURAL 59 – HATALI BAŞLAMA ATIŞLARI  

i. Başlama atışına katılacak iki oyuncudan biri ya da ikisi de almaları gereken uygun 

pozisyon alamıyorlarsa, buz içi hakemi başlama atışına katılacak oyuncunun  ya da 

oyuncuların başka bir takım arkadaşıyla değişmesini ya da değiştirilmelerini talep 

edebilir.  

ii. Başlama atışına katılmayan oyunculardan biri başlama atışı yapılacak noktanın 

bulunduğu çembere vakitsiz olarak girerse, buz içi hakemi başlama atışını durdurur. İhlali 

yapan takımın başlama atışına katılacak olan oyuncusu değiştirilmelidir. 

iii. Başlama atışına katılmayan oyunculardan biri başlama atışı yapılacak noktanın 

bulunduğu çembere vakitsiz olarak girerse, bu sırada pak yere atılmışsa ve ihlali 

yapmayan takım pakı almadıysa, oyun durdurulur ve başlama atışı yeniden yaptırılır. 

Oyun durdurulmuşsa ihlali yapan takımın başlama atışına katılan oyuncu 

değiştirilmelidir. 

iv. Hatalı başlama atışı sonrasında hiçbir oyuncunun oyuncu sıralarından değiştirilmesine 

müsaade edilmez. Bunun tek istisnası, başlama atışı esnasında bir takım bir sebeple ceza 

alır ve buzdaki oyuncu sayısı değişirse her iki takım da oyuncu değiştirebilir. Başlama atışı 

yapılıp, oyun başlatıldıktan sonra değişim yapılabilir.  

v. Başlama atışına katılan oyuncu pakı ayağıyla teperek takım arkadaşına kazandırıyorsa, 

oyun durdurulur ve başlama atışı yeniden yaptırılır. İhlali yapan takımın başlama atışına 

katılan oyuncusu değiştirilmelidir. 

vi. Başlama atışı el pasıyla kazanılıyorsa, oyun durdurulur ve başlama atışı yeniden yaptırılır. 

İhlali yapan takımın başlama atışına katılan oyuncusu değiştirilmelidir. Başlama atışında 

oyuncu eldiveniyle pakı ittirir ve rakip oyuncu pakı kazanırsa, oyun devam ettirilir. Buz 

içindeki herhangi bir hakem bu nedenle oyunun durması için düdük çalabilir. 

vii. Aynı başlama atışı esnasında iki defa üst üste başlama atışı prosedürüne uymayan takıma 

küçük oturma cezası verilir. 

viii. Buz içi hakemi pakı attıktan hemen sonra pak havadayken ayakla ya da elle temas ederek 

pakın kazanılmasına müsaade edilmez. 

ix. Oyuncunun patenleri pak yere düşmeden önündeki yatay çizgiyi geçerse, başlama atışı 

ihlali olarak değerlendirilir. 

x. Pak yere düşürülmeden rakip oyuncu ya da sopasıyla yapılacak temas başlama atışı kural 
ihlali olarak değerlendirilir. 

KURAL 60 – TELEVİZYON MOLALARI 

i. Televizyonda yayınlanan IIHF müsabakasında her devrede iki defa reklam için mola 

verilir. 

ii. Bu molalar 14.00 ve 8.00 sürelerinden sonraki ilk düdük ile başlar. 

iii. Televizyon molaları şu durumlar sonrasında başlayamaz: 

1. Buzlanma nedeniyle, 

2. Sayıca fazla olan bir takım varsa, 

3. Gol sonrası, 

4. Düdük ile penaltı atışına karar verilmişse. 

iv. Reklam molası belirtilen zaman arasında verilemiyorsa, bir sonraki reklam molası 

süresinde verilir. Bu durumda ikinci reklam molası iki düdük sonrasında verilir. İkinci 
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molayı vermek için uygun zaman bulunamamışsa ikinci molayı vermek üzere bu prosedür 

aynı şekilde devam eder. Tek istisna bir oyuncuya beş dakikalık büyük ceza (bi rden fazla 

kişiye değil) verilmesi durumudur. Bu durumda reklam molası belirlenen zamanda verilir. 
v. Televizyon molası uzatma devrelerinde verilmez. 

KURAL 61 – TAKIM MOLASI 

i. Her takımın karşılaşma esnasında (60 dakikalık normal karşılaşma ve gerekli uzatma 

devreleri süresince) sadece bir defalığına 30 saniyelik mola alma hakkı vardır. 

ii. Bir oyun duraklaması sırasında koç tarafından belirlenen bir oyuncu Ortahakeme 

takımının mola istediğini söyleyebilir.  

iii. Buz içindeki tüm oyuncular mola esnasında kendi oyuncu sıralarına serbestçe gidebilirler. 

iv. Her iki takım da aynı duraklamada mola hakkını kullanmak isteyebilir. Ancak ikinci molayı 

isteyen takım bunu birinci mola bitmeden Ortahakeme bildirmek zorundadır. 

v. Penaltı atışları yapılırken, devre başlamadan önce ya da devre bittikten sonra takım mola 

talebinde bulunamaz. 

vi. Duraklama esnasında oyuncu değişiklikleri yapıldıktan sonra mola talebinde 

bulunulamaz. 

vii. Hatalı başlama atışı sonrasında mola talebinde bulunulamaz. 
viii. Oyun devam ederken mola talebinde bulunulamaz. 

KURAL 62 – UZATMA DEVRESİ  
i. Bir takımın mutlaka kazanması gerektiği (beraberliğin kabul görmediği eleme 

karşılaşmalarında) oyunlarında berabere sonuçlanan bir oyun 5, 10 veya 20 dakikalık bir 
adet gerçek zaman “ani zafer ya da altın gol”  uzatma devresi ile sonuçlandırılmaya 
çalışılır. 

ii. 5 veya 10 dakikalık uzatma devresi oynatılacaksa normal süre bitiminden itibaren üç 

dakikalık bir ara verilir. Buzun yüzeyi düzeltilmez, takımlar üçüncü devrede savunduğu 

kaleyi savunmaya devam ederler. 

iii. 20 dakikalık uzatma devresinde ise takımlar standart devre arası gibi soyunma odalarına 

giderler, bu arada buzun yüzeyi düzeltilir buza dönüldüğünde takımlar üçüncü devrede 

savundukları kaleyi değil, karşı kaleyi savunacak şekilde yerleşirler. 
iv. Uzatma devresi ve adam ayarlamaları konusundaki cezalar için Kural 115’e bakınız. 

KURAL 63 – PENALTI ATIŞLARI  
Penaltı atış prosedürü için Kural 176 – 178’e bakınız. 

i. Uzatma devresi “ani zafer ya da altın gol” ile bitmemiş ve süre sonunda beraberlik 

devam ediyorsa, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına hükmedilir. 

ii. Penaltı atışlarına başlamadan evvel buzun ortası ile saha diplerindeki başlama 

noktalarının arasındaki bölge su vermeden kuru şekilde buz  yüzeyini temizleyen buz aracı 

tarafından temizlenir. 

iii. Ortahakem her iki takımın kaptanlarını buz içi hakemlerinin sahasına çağırarak yazı tura 

atışı yapar. Yazı turanın kazananı ilk atışı mı yoksa ikinci atışı mı yapacağına karar verir. 

iv. Kaleciler uzatma devresinde hangi kaleyi savundularsa o kaleye geçerler. 

v. Her penaltı atışı sonrasında takımlar kalecilerini değiştirebilirler. Ancak, bir atış bir 

nedenden dolayı yenilenecekse, oyuncu ve kaleci yaralanma olması halinin dışında 

değiştirilemez. 

vi. Her takımdan üçer oyuncu birbirlerinin ardından penaltı atışların yaparlar. (Önce A 

takımı oyuncusu, sonra B, sonra A, sonra B, sonra A ve sonra B.) Oyuncuların isimlerini 
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önceden belirlemeye gerek yoktur; hakem düdük çalıp atışın başlatılmasını istediği ana 

kadar istenilen oyuncu penaltı atışı için belirlenebilir. 

vii. Penaltı atışlarına katılabilecek oyuncular, resmi sayı kâğıdında ismi yazılı olanlardan 

uzatma devresi bittiğinde cezası kalmamış ya da oyun kötü davranış, maç cezası alıp 

soyunma odasına gitmemiş oyunculardır. Uzatma devresi bittiğinde cezası kalan 

oyuncular ceza sırasında oturmaya devam etmeli, oyun kötü davranış ya da maç cezası 

alanlar soyunma odalarında kalmalıdırlar. 

viii. İlk altı atış sonrasında en çok golü atan takım karşılaşmanın galibi olarak belirlenir. İlk altı 

atış tamamlanmadan matematiksel olarak bir takımın galip geldiği anlaşılabiliyorsa, kalan 

atışlar yaptırılmadan galip belirlenir. 

ix. İlk altı atış sonrasında beraberlik devam ediyorsa, “ani zafer” şeklinde tek atışlarla penaltı 

atışları devam eder. 

x. Ani zafer için tek penaltı atışlarında bir takım gol atıyor, diğeri atamıyorsa gol atan takım 

galip gelmiş olur. İlk altı atışı yapan oyuncular dahil olmak üzere tüm oyuncular ani zafer 

tek penaltı atışlarını atışlar devam ettiği sürece yeniden kendilerine sıra gelince 

kullanabilirler. 

xi. İlk altı atış esnasında birinci olarak penaltı atışını yapan takım yedinci, dokuzuncu ve 

benzer şekilde atışları galip belli olana kadar ilk olarak yapar. 

xii. Ortahakemin ısrarına rağmen koç oyuncuyu penaltı atışına göndermiyorsa, ya da gelen 

oyuncu penaltı atışını kullanmıyorsa, Ortahakem gol atılmamış şekilde işlem yaparak 

diğer takımın penaltı atışına geçer. 

xiii. Penaltı atışlarına katılmak istemeyen takım olduğunda rakip takım galip ilan edilir. 

xiv. Pakın kale çizgisini geçip geçmediğini belirlemek konusunda Ortahakemin tereddüttü 

olursa, Ortahakem video hakemine danışabilir. Penaltı atışları yapılırken başka 

durumlarda video hakemine danışılamaz. 
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BÖLÜM 6 – OYUN KURALLARI/OYUN DURUŞLARI 

GENEL BAKIŞ – Buz içi hakemi tarafından başlama atışı yapıldığı andan itibaren oyun başlamış olur. 

Buz içi hakemi tarafından aşağıda belirtilen kurallara ihlal olduğunda ya da oynamaya engel teşkil 

eden başka bir durum olduğunda (pak buzun dışına çıktığında, pak dondurulduğunda) buz ıçi 
hakemin düdüğüyle oyun durdurulur. 

KURAL 64 – SEYİRCİLER TARAFINDAN ENGELLEME 

i. Seyircilerin herhangi bir engellemesi durumu olduğunda bu durum buz içi hakemlerince 

uygun yetkililere bildirilmelidir. 

 

ii. Buza seyirciler tarafından cisimler atılarak tehlikeli bir durum oluşuyorsa, oyun 

durdurulur; ilk başlama atışı oyunun durdurulduğu yere en yakın başlama noktasından 

yaptırılır. 

iii. Bir oyuncu seyirci tarafından tutuluyor ya da engelleniyorsa, oyun durdurulur. 

iv. Engellenen oyuncunun takımı pakı kontrol ediyorsa, o takım pakı kaybedene kadar oyun 
devam ettirilir. 

KURAL 65 – BUZLANMA/HİBRİD BUZLANMA 

i. Sayıca rakiple aynı sayıda olan ya da daha fazla oyuncusu olan takım, pakı herhangi bir 

şekilde (sopasıyla, eldiveniyle, pateniyle, vücuduyla) savunma sahasının olduğu yarım 

sahadan başka hiçbir oyuncuya değmeden yan duvarlara veya koruyucu cama da 

çarparak ya da direkt olarak rakip kalenin üzerinde olduğu yatay kırmızı buzlanma 

çizgisinden geçiriyorsa, buzlanma söz konusudur. 

ii. Hibrid buzlanma kurallarıyla ilgili olarak çizgi hakeminin vermesi gereken iki karar vardır. 

İlk önce oyuncunun orta kırmızı çizginin kendi sahasındaki bölümünden rakip takımın 

savunma sahasına doğru şut çekilmiş olmalı ve buzlanma çizgisini pak geçmelidir. İkinci 

olarak, savunma oyuncusu ya da hücum oyuncusunun paka ilk önce dokunma imkânı 

olup olmadığını görmesidir. 

iii. Bu ikinci karar, söz konusu savunma sahasındaki başlama noktalarının olduğu bölgeye 

hangi oyuncunun geldiğinin tespit edildiği anda verilmelidir. Karar verilirken oyuncuların 

patenleri belirleyicidir. 

iv. Paka vurulduktan sonra yan duvarlardan kayıp orta bölgeden geriye doğru ilerliyorsa, 

çizgi hakemi ilk hangi oyuncunun pakla oynama imkânı olduğunu belirlemelidir. Bu 

durumda belirleyici faktör savunma sahasındaki başlama noktaları değil, pakın kendisidir. 

v. Paka yetişmek üzere bir yarış yoksa savunma oyuncusu savunma mavi çizgisini geçip, pak 

buzlanma çizgisini geçene kadar buzlanma çalınmaz. 

vi. Paka yetişmek üzere çok yakın bir yarış var ve hangi oyuncunun paka ilk dokunacağını 

tespit etmek mümkün değilse, buzlanma çalınır. 

vii. Buzlanma durumunda oyun durduruluyorsa, kaçınılmaz rakiple temas konusunda 

kurallar en hassas şekilde uygulanır. 

viii. Buzlanma durumlarında hücum oyuncusu pozisyonel avantaj sağladığından buzlanma 

iptal edilmişse, fiziksel temas konusunda oyuncular kuralların belirlediği şekilde 
rekabetlerini yürütmelidirler. 

KURAL 66 – BUZLANMA/OYUNA ÖZEL 
Kural 204 – Buzlanma ve kaleci’ye de bakınız. 
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i. Buzlanma için ortadaki tüm kırmızı çizgi hücum sahasının bir parçasıdır. Orta kırmızı 

çizgiyi geçen oyuncu karşı kaleye doğru istediği gibi şut çekebilir; bundan dolayı 

buzlanma olmaz. 

ii. Orta kırmızı çizgiyi geçmiş sayılmak için orta kırmızı çizgiye oyuncunun sopasındaki pakın 

(pateninin nerde olduğu önemli değil) orta kırmızı çizgiyle teması yeterlidir. 

iii. Kısa kalan (cezasından dolayı buzda rakibinden az sayıda oyuncusu olan takım) takımın 

kendi sahasından karşı sahaya doğru şut çekmesine müsaade edilir; bu durumdan dolayı 

buzlanma verilmez. 

iv. Takımın kısa olup olmadığını belirlemek için pakın şut çekildiği anda takımın buzda olan 

oyuncu sayısına bakılır. Ceza hakemi cezanın bitmesiyle kapıyı açmış ve oyuncu henüz 

buza basmamışsa buzlanmanın tespiti yönünden bu oyuncu buzda olarak sayılır. 

v. Takımın buzdaki oyuncu sayısı müsaade edilen sayıdan azsa ve bu durum ceza nedeniyle 

değilse, söz konusu takım kısa kalmış olarak değerlendirilemez. 

vi. Şut çekildikten sonra pak buz içi hakeme çarparak buzlanmaya doğru gidiyorsa, 

buzlanma hakeme çarpmış olması nedeniyle geçerliliğini yetirmez. Buz içi hakeme çarpıp 

yavaşlaması nedeniyle buzlanma çizgisini geçemeyen pak için buzlanma söz konusu 

olamaz. 

vii. Buzlanma nedeniyle oyun durdurulduktan sonra ihlali yapan takımın savunma 

sahasındaki pakın en son vurulduğu yere en yakın başlama noktasından atış yaptırılır. 

viii. Buz içi hakemlerden biri yanlışlıkla buzlanma çaldıysa, orta noktadaki başlama 

noktasından atış yaptırılarak oyun başlatılır. 

ix. Aşağıdakilerden durumlardan birisi söz konusuysa buzlanma çalınmaz: 

1. Başlama atışı esnasında başlama atışına katılan oyuncu tarafından ilk vuruş ile 

buzlanma oluşuyorsa, 

2. Kaleci hariç rakip savunma oyuncusu pak kırmızı çizgiyi geçmeden oynama imkânı 

varken, paka dokunmuyorsa (pakın buzlanma çizgisini geçmesini isteyerek 

yavaşlayan oyuncu veya hızlı koşar gibi görünüp de aslında paka dokunmamak için 

uğraşan savunma oyuncusu da aynı şekilde değerlendirilir), 

3. Oyun devam ederken grup değişikliği (line change) yapmak üzere olan takımın çıkan 

oyuncularının yanından pak geçerken paka dokunmak yerine oyundan çıkmayı tercih 

etmeleri (buzda çok adam bulundurmayı önlemek niyetiyle veya başka bir niyetle de 

olsa), 

4. Paka vurulduğu andan buzlanma çizgisini geçene kadar rakip oyuncuya ya da onun 

herhangi bir malzemesine pak dokunmuşsa, 

5. Buzlanma beklenirken kaleci kale sahasını terk ediyor ve paka doğru hamle 

yapıyorsa, 

6. Pak kale çerçevesine değip buzlanma çizgisini geçiyorsa. 

KURAL 67 – BUZ DIŞINA ÇIKAN PAK 

i. Pak vurma ya da sekme ile buz sahasının dışına çıkarsa (oyuncu sıraları da dahil olmak 

üzere çıkmış sayılır) veya yan duvarlar ile koruyucu cam dışında buz sahasının üzerindeki 

bir engele çarparsa, oyun durdurulur ve başlama atışı kurallarda başka şekilde 

belirlenmediyse, paka vurulan ya da pakın sektiği noktaya en yakın başlama atış 

noktasından yaptırılır. 

ii. Oyuncunun şutu veya pası oyuncu sıralarının buz tarafındaki bölgesinde oyuncu 

sıralarında olması gereken kendi takım oyuncusunun vücuduna çarparak ya da kendi 

takım oyuncu sıralarının kapısı o esnada açık olduğu için oyuncu sıralarına pak 

girdiğinden oyun durdurulmuşsa, oyunun durmasına neden olan takıma bölgesel avantaj 
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sağlamaması kaydıyla pakın şut ya da pas verildiği noktaya en yakın başlama noktasından 

başlama atışı yaptırılır. 

iii. Oyuncunun şutu veya pası oyuncu sıralarının buz tarafındaki bölgesinde oyuncu 

sıralarında olması gereken rakip takım oyuncusunun vücuduna çarparak ya da rakip 

oyuncu sıralarının kapısı o esnada açık olduğu için oyuncu sıralarına pak girdiğinden oyun 

durdurulmuşsa, oyunun durmasına neden olan rakip takıma bölgesel avantaj 

sağlamaması amacıyla tarafsız bölgedeki rakip takım oyuncu sıralarına yakın başlama 

noktasından başlama atışı yaptırılır. 

iv. Başlama atışında direkt olarak pak buz dışına çıkarsa, oyun geciktirmeden dolayı kimseye 

ceza verilmez ve aynı başlama noktasından atış yaptırılır. 

v. Oyuncu sıralarının en dip bölgesinde koruyucu camı tutan direk ve direğin arka tarafında 

gerdirme aleti bulunur. Koruyucu camı tutan direklere pak çarparsa buz dışına çıkmamış 

olarak değerlendirilmelidir; arkadaki gerdirme aletine pak değerse buz dışına çıkmış 

olarak değerlendirilir. 

vi. Kalelerin arka bölgesindeki yan duvarlar üzerindeki ağlara (dip ağlar) pak çarparsa, buz 

dışına çıkmış olarak değerlendirilir ve düdük çaldığı sürece başlama atışı için normal 
uygulama yapılır. (Bu durumun istisnası Kural-70-ix’da anlatılmıştır. 

KURAL 68 – YAN DUVAR ÜZERİNE DÜŞEN PAK 

i. Yan duvarı koruyucu cama bölgeye bağlayan bölgede yan duvar üzerindeki pak oyun 

içindeki pak olarak değerlendirilir ve oyuncular kurallarda izin verildiği şekilde paka 
hâkimiyet sağlayabilirler. 

KURAL 69 – KALE AĞI ÜZERİNDEKİ PAK (AĞIN ALT VE ÜST BÖLGESİNDEKİ) 

i. Pak kale ağının üzerine düşerse (ağın alt bölgesine ya da üst bölgesine) ve oyun akışının 

müsaade ettiğinden uzun kalırsa, Ortahakem oyunu durdurur. 

ii. Oyun duruşu savunma oyuncusundan kaynaklandıysa (savunma oyuncusunun vurduğu 

pak kale ağına düştüğünden dolayı), başlama atışı en yakın başlama noktasından 

(savunma sahası içinden) yaptırılır. 

iii. Oyun duruşu hücum oyuncusundan kaynaklandıysa (hücum oyuncusunun vurduğu pak 

kale ağına düştüğünden dolayı), başlama atışı mavi çizginin hemen dışındaki en yakın 

başlama noktasından yaptırılır. 

iv. Kale ağının üzerine düşen pakı, oyun akışının müsaade ettiği süre içinde, vurarak kale 

ağının üzerinden buza düşürülüyorsa, oyun devam ettirilir. 

v. Kale ağının üzerindeki paka sopa ile vurma esnasında sopanın müsaade edilenden fazla 
kalkması durumunda yüksek sopa kuralı uygulanır. 

KURAL 70 – DİP AĞLARA ÇARPAN PAK  

i. Hücum sahasından çekilen şut direkt olarak dip ağlara çarpıyorsa, oyun durdurulur; 

başlama atışı mavi çizgiye yakın başlama noktasından yaptırılır.  

ii. Hücum sahasından çekilen şut savunma oyuncusundan sekerek dip ağlara çarpıyorsa, 

oyun durdurulur; başlama atışı söz konusu hücum sahasındaki şutun çekildiği yere en 

yakın başlama noktasıdır. 

iii. Hücum sahasından daha önceki bölgelerden çekilen şut direkt olarak dip ağlara 

çarpıyorsa, oyun durdurulur; başlama atışı hücum takımına bölgesel avantaj 

sağlamayacak şekilde şutun çekildiği noktaya en yakın başlama noktasından yaptırılır.  

iv. Kural 70-iii’teki durum tarafsız bölgeden çekilen şut sonucu oluşuyorsa en yakın başlama 

noktasından atış yapılarak bölgesel avantaj sağlanması önlenir. 
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v. Kural 70-iii’teki durum savunma bölgesinden çekilen şut sonucu oluşuyorsa savunma 

sahasındaki en yakın başlama noktasından atış yaptırılır. 

vi. Hücum sahasından daha önceki bölgelerden çekilen şut savunma oyuncusundan sekerek 

dip ağlara çarpıyorsa, oyun durdurulur; başlama atışı hücum takımına bölgesel avantaj 

sağlamayacak şekilde pakın sektiği savunma oyuncusuna en yakın başlama noktasından 

yaptırılır. 

vii. Kural 70-vi’daki durum savunma sahası içindeki savunma oyuncusundan sekiyorsa, 

başlama atışı aynı savunma sahasından yaptırılır. 

viii. Kural 70-vi’daki durum tarafsız sahadaki savunma oyuncusundan sekiyorsa, oyun 

durdurulur; başlama atışı hücum takımına bölgesel avantaj sağlamayacak şekilde pakın 

sektiği savunma oyuncusuna en yakın tarafsız bölgedeki başlama noktasından yaptırılır. 

ix. Dip ağlara çarpan pak neticesinde düdük çalınmıyor ve oyun durdurulmuyorsa, pak 
koruyucu cama değmiş işlemi yapılır ve oyun devam eder. 

KURAL 71 – GÖRÜŞ ALANI DIŞINDAKİ PAK 

i. Pak Ortahakemin görüş alanı dışına çıktığı anda Ortahakem düdüğünü çalarak oyunu 

durdurur. Kurallar içinde aksi belirtilmediği takdirde oyunun durduğu noktaya en yakın 

başlama atış noktasından başlama atışı yaptırılarak oyun başlatılır. 

KURAL 72 – KALE AĞINA DEĞEN PAK 

i. Hücum oyuncusunun vurduğu pak rakip oyuncuya dokunmadan kale çerçevesine veya 

kale ağına çarpıp direkt olarak buz dışına çıkıyorsa, başlama atışı hücum sahasının 

içinden yaptırılır. Hücum oyuncusunun çektiği şut kale çerçevesine ya da kale ağına 

çarpmadan önce veya sonra rakip savunma oyuncusundan sekerek buz dışına çıkıyorsa, 

şutun çekildiği noktaya en yakın hücum sahası içindeki başlama noktasından başlama 

atışı yaptırılır. 

KURAL 73 – BUZ İÇİ HAKEME ÇARPAN PAK 

i. Buz içi hakeme çarpan pak nedeniyle aşağıdaki  durumlar hariç oyun durdurulmadan 

devam ettirilir: 

1. Buz içi hakeme çarpan pak kaleye girerse, 

2. Buz içi hakeme çarpan pak buz sahasının dışına çıkarsa, 

3. Buz içi hakeme çarpan pak nedeniyle buz içi hakemi yaralanırsa. 

ii. Buz içi hakemden seken pak kaleye girerse, gol değeri görmez ve pakın buz içi hakeme 

değdiği noktaya en yakın başlama noktasından başlama atışı yaptırılır.  

iii. Buz içi hakeme çarpan pak daha sonra oyuncular tarafından kurallara uygun şekilde 

kaleye sokulursa, gol verilir. 

iv. Tarafsız bölgedeki buz içi hakeme çarpan pak buz dışına çıkarsa, buz içi hakeme pakın 

değdiği noktaya en yakın başlama noktasından başlama atışı yaptırılır.  

v. Her iki dip sahalardan birindeki buz içi hakeme çarpan pak oyun dışına çıkarsa, buz içi 

hakeme pakın değdiği noktaya en yakın dip sahadaki başlama noktasından başlama atışı 
yaptırılır. 

KURAL 74 – EL PASI 

i. Oyuncunun pakı avucunun içinde yakalayarak şarjı engellemek ya da paka sahipliğini 

devam ettirmek için kayarak devam etmesine müsaade edilmez. 

ii. El pası ihlali olduğunda oyun durdurulur ve ihlalin yapıldığı noktaya ya da takım 

arkadaşının pası aldığı noktaya (hangisi ihlali yapan takıma daha az bölgesel avantaj 

sağlıyorsa) en yakın başlama atış noktasından başlama atışı yaptırılır.  
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iii. Savunma sahasında savunma oyuncusunun takım arkadaşına el pası vermesine müsaade 

edilir. Burada önemli olan pası alan ve pakın hala savunma sahasında olmalarıdır.  

iv. Savunma sahasındaki savunma oyuncusu pakı eldiveniyle veya koluyla iterek savunma 

sahası içinde olmayan takım arkadaşına kazandırıyorsa, oyun durdurulur; el pasının 

verildiği noktaya en yakın savunma sahasındaki başlama atış noktasından başlama atışı 

yaptırılır. 

v. Tarafsız sahadaki oyuncu kendi savunma sahasındaki takım arkadaşına el pası yapamaz. 

Bu durumda oyun durdurulur; savunma sahasındaki en yakın başlama atış noktasından 

başlama atışı yaptırılır. 

vi. Hücum oyuncusunun eldiveniyle ittiği ya da eldivenle itilen paka daha sonradan normal 

yollarla vurularak kaleye sokulan pak gol değeri görmez; el pası verilmiş olan noktaya en 

yakın olan mavi çizginin gerisindeki başlama atış noktasından (el pası yapan takıma 

bölgesel avantaj sağlamayacak şekilde) başlama atışı yaptırılarak oyun başlatılır. 

vii. Savunma oyuncusu pakı eldiveniyle ya da başka bir şekilde kendi kalesine sokarsa, gol 
sayılır. 

KURAL 75 – YÜKSEK SOPAYLA OYNAMA/OYUN DEVAM EDERKEN 

i. Omuz seviyesinin üzerindeki paka sopasıyla dokunan oyuncu kendine ya da takım 

arkadaşına pakı kazandırıyorsa veya pak buz sahasının dışına bu şekilde çıkıyorsa, oyun 

durdurulur. 

ii. Bu kural ihlali hücum sahasında hücum oyuncusu tarafından yapılıyor ve takım arkadaşı 

pakı kazanıyorsa, takım arkadaşının pakı kazandığı noktaya en yakın mavi çizginin 

dışındaki başlama atış noktasından oyun başlatılır. 

iii. Hücum sahasında hücum oyuncusu tarafından bu ihlal yapılıyor ve tarafsız bölgedeki  ya 

da savunma sahasındaki kendi takım arkadaşı pakı kazanıyorsa, takım arkadaşının pakı 

kazandığı noktaya en yakın ve ihlali yapan takıma bölgesel avantajı en az olan başlama 

noktasından oyun başlatılır. 

iv. İhlal tarafsız bölgede yapılıyorsa, başlama atışı takım arkadaşının pakı kazandığı noktaya 

en yakın savunma bölgesindeki başlama noktasından yaptırılır. 

v. İhlal savunma sahasında savunma oyuncusu tarafından yapılıyorsa, başlama atışı takım 

arkadaşının pakı kazandığı noktaya en yakın savunma bölgesindeki başlama noktasından 

yaptırılır. 

vi. Oyun esnasında oyuncunun yüksek sopa ile oynadığını tespit etmek için oyuncunun 

omuz yüksekliği belirleyicidir. (Kaleye pakın sokulmasında ise kale çerçevesinin üst direği 

yüksek sopa için belirleyicidir.) 

vii. Oyuncu omuz hizasının üzerinde sopasıyla dokunur ve rakip oyuncu pakı alan bir sonraki 

oyuncu olursa, oyun durdurulmaz. 

viii. Oyuncu yüksek sopa ile paka vurur ve kendi kalesine gol atarsa, rakip takım gol atmış 

sayılır. 

ix. Oyuncunun pakı sopasının kaşığının üzerine beşiğe koyarmış gibi  koyup, oynamasına 

müsaade edilir. Ancak, herhangi bir anda sopasını kaldırdığında omuz hizasını geçiyorsa 

oyun yüksek sopadan dolayı durdurulur. 

x. Gecikmiş ceza varken paka sahip olan takım yüksek sopa ile oynarsa, ceza alacak takımın 
savunma sahasındaki başlama atış noktalarının birinden başlama atışı yaptırılır. 

KURAL 76 – KALEYE SOKULAN PAK ESNASINDA YÜKSEK SOPA 
Kural 97-ii’ye de bakınız. 
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i. Hücum oyuncusu kale çerçevesinin üst direk yüksekliğinin üzerinden sopa ile yüksek 

sopa şeklinde direkt vurarak veya bu şekilde vurduktan sonra rakip oyuncuya, kaleciye 

çarptırarak pakı kaleye sokuyorsa, gol sayılmaz. 

ii. Belirleyici faktör kale çerçevesinin üst direk yüksekliğine göre paka hangi yükseklikte 

vurulduğudur. Pakla temas eden sopanın yüksekliği kale çerçevesinin üst direğinden 

aşağıdaysa, gol sayılır. 

KURAL 77 – KORUYUCU CAM/HASAR GÖRMÜŞ DURUMDA 

i. Koruyucu camın bir bölümü veya parçası oyun esnasında hasar görmüşse, oyun derhal 
durdurulur ve tamir yapılana kadar oyun başlatılmaz. 

KURAL 78 - OFSAYT 

i. Ofsayt çizgisi hücum mavi çizgisidir. Hücum takımının oyuncuları paktan önce hücum 

sahasına giremezler. 

ii. Pakın içinde olduğu bölgeye mavi çizginin üzeri dahildir. 

iii. Hücum sahasının dışında olan pak, tamamıyla mavi çizgiyi geçene kadar hücum sahasının 

içine girmiş sayılmaz. 

iv. Hücum sahasının içinde olan pak, tamamıyla mavi çizgiyi geçene kadar hücum sahasının 

dışına çıkmış sayılmaz. 

v. Hücum oyuncusu hücum bölgesinde ve pak tarafsız bölgedeyken, pak tamamıyla mavi 

çizgiyi geçerek hücum sahasına girmedikçe pak hücum sahasındaymış gibi 

değerlendirilemez. 

vi. Ofsaytı belirlemek için hücum oyuncusunun patenlerinin pozisyonu ve pakın pozisyonu 

birlikte değerlendirilir. Hücum oyuncusunun her iki pateni de mavi çizgiye değmeyecek 

şekilde tamamıyla hücum sahasına paktan önce girmişse ofsayt durumu söz konusudur. 

Bu durum pakın üç boyutlu pozisyonu için de geçerlidir. Başka bir deyişle, pak havada 

giderken pak mavi çizginin üzerini hücum oyuncuları hücum sahasına girmeden önce 

geçerse ofsayt söz konusu olmaz. 

vii. Oyuncuların patenleri sadece iki boyutlu olarak değerlendirilir. Havada olan paten, yere 

değene kadar hiçbir tarafta değilmiş gibi işlem görür. 

viii. Oyuncunun bir pateni hücum bölgesinde, diğer pateni ise mavi çizgiye değiyorsa, ofsayt 

söz konusu değildir. 
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KURAL 79 – OFSAYT DURUMLARI 

i. Hücum oyuncusu şut çekince veya pas verdiğinde paktan önce hücum sahasına girmiş 

olan takım arkadaşına pak çarparsa, oyun durdurulur ve ofsayt işaret edilir. Şutun 

çekildiği veya pasın verildiği noktaya en yakın, ihlali yapan takıma bölgesel avantaj 

sağlamayan en yakın başlama atış noktasından oyun başlatılır. 

ii. Hücum oyuncusu şut çekince veya pas verdiğinde paktan önce hücum sahasına girmiş 

olan takım arkadaşı varsa ama pak buz dışına giderse, oyun durdurulur ve ofsayt işaret 

edilir. Şutun çekildiği veya pasın verildiği noktaya en yakın, ihlali yapan takıma bölgesel 

avantaj sağlamayan en yakın başlama atış noktasından oyun başlatılır.  

iii. Savunma oyuncusu savunma sahasında paka vurur ve mavi çizginin dışına attığında pak 

buz içi hakeme çarparak savunma sahasına geri dönerse ve o sırada hücum oyuncusu 

hücum sahasında ise bu durum gecikmiş ofsayt olarak değerlendirilir. 

iv. Bir oyuncu savunma sahasının ilerisinden takım arkadaşına pas verir ve iki pateni de 

hücum sahası içinde olan takım arkadaşına pas ulaşırsa, ofsayt düdüğü çalınır; tarafsız 

bölgede pasın verildiği noktaya en yakın olan başlama atış noktasından oyun başlatılarak 

ihlali yapan takıma bölgesel avantaj verilmez. 

v. Bir oyuncu savunma sahasından takım arkadaşına pas verir ve iki pateni de hücum sahası 

içinde olan takım arkadaşına pas ulaşırsa, ofsayt düdüğü çalınır; savunma sahasında 

pasın verildiği noktaya en yakın olan başlama atış noktasından oyun başlatılır. 

vi. Hücum oyuncusu hücum sahasındayken hücum sahası dışındaki pakı sopasıyla kontrol 

ediyorken zikzak çiziyor ya da pakı ileri geri yaparak hücum sahasına sokuyorsa, ofsayt 

kararı verilir; düdük çaldığı anda pakın olduğu noktaya en yakın tarafsız bölgedeki 
başlama atış noktasından oyun yeniden başlatılır. 

KURAL 80 – OFSAYT SONRASI BAŞLAMA ATIŞLARI  

i. Ofsayt olursa, oyun durdurulur ve başlama atışı şu şekilde yaptırılır: 

1. Pak mavi çizgiden hücum sahasına hücum oyuncusu tarafından sokulurken  (pas 

değil, kendi kontrolünde pakı hücum sahasına sokuyor)  takım arkadaşı paktan önce 

mavi çizgiden içeriye hücum sahasına girmişse, tarafsız bölgedeki en yakın başlama 

noktasından başlama atışı yaptırılır, 

2. Pas veya şut orta kırmızı çizgi ile hücum mavi çizgisi arasındaki tarafsız bölgeden 

atılmış ve başka bir hücum oyuncusu paktan önce hücum sahasına girmişse, buzun 

ortasındaki kırmızı çizgi üzerindeki başlama atış noktasından oyun başlatılır, 

3. Pas veya şut orta savunma mavi çizgisi ile orta kırmızı çizgi arasındaki tarafsız 

bölgeden atılmış ve başka bir hücum oyuncusu paktan önce hücum sahasına 

girmişse, tarafsız bölgedeki ihlali yapan takımın savunma sahasına yakın başlama 

noktasından başlama atışı yaptırılır, 

4. Kasıtlı ofsayt yapılmışsa, ihlali yapan takımın savunma sahasındaki başlama atış 

noktasından oyun başlatılır, 

5. Pas veya şut takımın savunma sahasından atılmış ve başka bir hücum oyuncusu 

paktan önce hücum sahasına girmişse, savunma sahasındaki başlama noktasından 

başlama atışı yaptırılır, 

6. Bir şut veya pas gecikmiş ofsayta neden olurken buzun dışına çıkıyorsa, şutun veya 

pasın atıldığı noktaya en yakın başlama atış noktasından oyun başlatılır, 

7. Savunma sahasında gecikmiş ofsayt varken savunma yapan takım ceza alıyorsa, 

savunma yapan takımın sahasındaki başlama atış noktasından oyun başlatılır.  
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KURAL 81 – OFSAYT OLMAYAN DURUMLAR 

i. Pakı kontrolünde tutan oyuncu paktan önce hücum sahasına girerse, ofsayt olarak 

değerlendirilmez. Burada belirleyici faktör tarafsız bölgede pakı tamamıyla kontrol 

ettiğinde iki pateninin de tarafsız bölgede olmuş olması ve pak mavi çizgiyi geçerek 

hücum sahasına tamamıyla girene kadar pakın kendi kontrolünde olmuş olmasıdır. 

ii. Oyuncu pas aldığında sopası ve bir pateni mavi çizgi içinde (hücum sahasında) ama diğer 

pateni buza değer şekilde tarafsız bölgedeyse, ofsayt olmaz. 

iii. Savunma sahasının oyuncusu tarafsız bölgeden ya da kendine göre hücum sahasından 

kendi savunma sahasına sopasıyla veya pateniyle pas olarak pakı gönderdiğinde, kendi 
savunma sahasındaki rakip oyuncu ofsayt sayılmaz. 

KURAL 82 – GECİKMİŞ OFSAYT 

i. Hücum oyuncusu paktan önce hücum sahasına girer ama pakla oynamazsa, buz içi 

hakemi kolunu havaya kaldırarak gecikmiş ofsayt durumunu tespit ettiğinin işaretini 

verir.  Savunma oyuncusu pakı kazanır, hücum oyuncusu pakla oynamak için çaba 

göstermez ve savunma oyuncusunun üzerine gitmeye kalkmazsa oyun devam eder. 

Hücum oyuncusu bu durumda geriye kayıp en azından bir pateniyle mavi çizgiye temas 

etmelidir. 

ii. Hücum oyuncuları tamamıyla hücum sahasını boşaltırlarsa ya da savunma oyuncusu pakı 

kendi savunma sahasından çıkarırsa, buz içi hakemi gecikmiş ofsaytı iptal ederek kolunu 

indirir. Bu andan itibaren hücum takımı pakı yeniden almak için çaba gösterebilir ya da 

hücum sahasına yeniden girebilir. 

iii. Gecikmiş ofsayt nedeniyle oyun durdurulursa mavi çizginin gerisinden oyun durduğu 

anda pakın en son bulunduğu noktaya yakın başlama atış noktasından oyun başlatılır. 

iv. Gecikmiş ofsayt belirlendiği andan itibaren savunma takımı pakı kendi sahasından 

çıkartmak için veya hücum takımı ofsayt bölgesini boşaltmak için gayret göstermiyorlarsa 

düdük çalınarak ofsayt nedeniyle oyun durdurulur. Düdük çalındığı anda pakın 

bulunduğu noktaya en yakın mavi çizgi gerisindeki başlama atış noktasından oyun 

başlatılır. 

v. Gecikmiş ofsayt varken savunma takımı kendi kalesine gol atarsa, gol geçerli olur. 

vi. Gecikmiş ofsayt sırasında savunma takımı oyunu geciktirme amacı gütmeden sahayı 

boşaltmak amacıyla kalesinin arka bölgesinden pakı geçirebilir. 

vii. Hücum sahasına şut olarak çekilen pak önce gecikmiş ofsayt durumu oluşturmuşken 

direkt veya birisinden sekerek rakip kaleye girmişse, gol sayılmaz; zira bu şut ofsayt 

olarak değer görür. Böyle bir durumda, hücum takımının pak kaleye girmeden önce 

ofsayt bölgesini boşaltması önemli değildir. 

viii. Gecikmiş ofsayt esnasında savunma takımı pakı direkt olarak buzun dışına gönderirse, 

oyun geciktirme cezası kuralı geçerli olur ve gerekli ceza uygulanır. 

ix. Kural 82-viii’deki durum olur, ama pak koruyucu cama ya da takım arkadaşından sekerek 

mavi çizgiyi geçmeyecek şekilde oyuna geri dönerse, gecikmiş ofsayt nedeniyle tarafsız 

bölgeden başlama atışı yaptırılarak oyuna başlatılır. 

x. Kural 82-viii’deki durum olur, ama pak koruyucu cama ya da takım arkadaşından sekerek 

mavi çizgiyi geçecek şekilde oyuna geri dönerse, gecikmiş ofsayt nedeniyle tarafsız 

bölgeden başlama atışı yaptırılarak oyuna başlatılır. 

xi. Gecikmiş ofsayt olduğunda hücum takımının şutu defans oyuncusundan sekerek buz 

dışına giderse, ofsayt geçerliliğini korur ve başlama atışı pakın şut çekildiği noktaya en 

yakın başlama noktasından yaptırılır. 
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xii. Gecikmiş ceza kuralları, gecikmiş ofsayt kurallarına göre üstündür. Hücum takımından 

dolayı gecikmiş ofsaytta düdük çalınıyorsa ve bu anda savunma takımı ceza alacaksa, 

başlama atışı cezalardan sonraki başlama atışı kurallarına göre savunma sahasındaki 
başlama noktasından yaptırılır. 

KURAL 83 – GECİKMİŞ OFSAYT/HİBRİD BUZLANMA 

i. Buzlanmayı önlemek amacıyla paktan önce hücum mavi çizgisine hücum eden takımın 

oyuncusu girer ve gecikmiş ofsayt durumu yaratırsa, hibrid buzlanma kurallarına göre 

buzlanma için düdük çalınır. Ofsayt durumunda olan hücum oyuncusunun paka 

dokunmak için daha yakın olduğunu çizgi hakemi tespit ederse, ofsayt çalınır. 

ii. Kural 83-i’de hücum oyuncusu buzlanmadan önce paka dokunur ve gecikmiş ofsayt 

gerçekleşmiş olursa, pakın şut çekildiği noktaya en yakın başlama noktasından başlama 
atışı yaptırılır. 

KURAL 84 – KASTİ OFSAYT 

i. Hücum takımının oyunu durdurmak amacıyla kasıtlı olarak ofsayt durumu yaratmasına 

kasti ofsayt denir. 

ii. Kasti ofsayt yapan takımın savunma sahasındaki başlama atış noktasından başlama atışı 

yaptırılır. 

iii. Gecikmiş ofsaytı kasti ofsayta dönüştüren durumlar şunlardır: 

1. Kaleye veya kalenin yakınına şut çekilerek kalecinin kurtarmaya çalışmasına 

zorlanması, 

2. Gecikmiş ofsayt durumundayken hücum takımının paka temas etmesi veya pakı 

alabilmek için hücum sahasında rakibine karşı çaba sarf etmesi,  

3. Hücum takımı gecikmiş ofsayt durumu oluşturan bir anda gol atarsa ( şut kaleye 

girerse), gol sayılmaz. 

4. Hücum takımı gecikmiş ofsayt varken hücum sahasını boşaltmak için çaba sarf 

etmiyorsa. 

iv. Pak hücum sahasına şut olarak çekildiğinde gecikmiş ofsayt söz konusuysa ve pak kaleye 

bir şekilde giriyorsa, savunma oyuncusunun pakı kasıtlı olarak kendi kalesine atması 

dışında gol geçerli olmaz. Böyle bir durumda hücum eden takımın savunma sahasındaki 

başlama atış noktasından başlama atışı yaptırılır. 

v. Gecikmiş ofsayt durumu söz konusuyken ve hücum takımı hücum sahasını boşaltmaya 

çaba sarf ederken pak kazayla hücum oyuncusuna çarpıyorsa, ofsayt çalınır ama kasti 

ofsayt olarak değerlendirilmez. 

KURAL 85 – YARALI OYUNCU 

i. Oyuncunun ciddi bir yaralanma veya sakatlık geçirdiği belliyse, buz içi hakemleri oyunu 

durdurur ve uygun tıbbi yardım personelini buza davet ederler. 

ii. Diğer tüm durumlarda, eğer oyuncu yaralandı ve oyuna devam edemiyor ya da oyuncu 

sıralarına gidemiyorsa, pak kendi takımının kontrolüne geçene kadar oyun devam eder. 

Kendi takımına pak geçtiğinde gol atma durumu varsa oyun hemen durdurulmaz. 

iii. Oyuncu yaralanır ve aynı anda ceza alırsa, soyunma odasına gitmesine müsaade edilir. 

Küçük, büyük veya maç cezası almışsa, soyunma odasına giden oyuncunun yerine bir 

takım arkadaşının ceza sırasına giderek, ceza süresince orda kalması gerekir. 

iv. Yaralı oyuncu cezası bitmeden gelebiliyorsa, ceza kutusuna giderek kendi cezasının 

sonuna kadar bitmesini beklemelidir. 

v. Yaralı oyuncu nedeniyle oyun durdurulmuşsa, yaralı oyuncu mutlaka buz dışına çıkmalı 
ve oyun başlayana kadar buza dönmemelidir. 
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KURAL 86 – YARALI BUZ İÇİ HAKEMLER 

i. Oyun esnasında buz içi hakemlerden birinin yaralanması durumu olduğunda, (bir takımın 

gol atma durumu olmaması halinde) oyun derhal durdurularak, hakemin ne derecede 

yaralı olduğu tespit edilmeli ve gerekli müdahale yapılmalıdır. Hemen müdahale 

yapılarak durum düzeltilebilecekse buz içi hakem ev sahibi takımın oyuncu sıralarına 

giderek ya da ev sahibi takımın tıbbi yardım personeli sahaya gelerek müdahaleyi 

yaparlar. 

ii. Ortahakem yaralanır ve oyuna devam edemeyecek durumda olursa (dört hakemli 

sistemde), kalan Ortahakem tek Ortahakem olarak oyunu sürdürür. Üç hakemli sistemde 

ise hakem süpervizörü, yaralanan hakem ya da takım liderlerinin belirleyeceği çizgi, 

hakemi Ortahakemin görevlerini üstlenerek oyun devam ettirilir. 

iii. Çizgi hakemi üç ya da dört hakemli sistemde yaralanır ve devam edemeyecek olursa, 

Ortahakemin gerekli görmesi durumunda değiştirilir. 

iv. Oyun yedek hakemlerle devam ettirilecekse, uygun hakem giyinerek hazır olunca girer 
ama o oyuna girene kadar oyun devam ettirilir. 
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BÖLÜM 7 – OYUN KURALLARI/OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ 

GENEL BAKIŞ – Oyuncular oyun esnasında iki şekilde değiştirilebilirler: oyun durduğunda ve oyun 
devam ederken. Her iki durumda da değişikliklerin nasıl yapılabileceğine dair özel kurallar geçerlidir. 

KURAL 87 – BUZ İÇİ/DIŞININ TANIMI 

i. Oyuncunun bir pateni buzda, bir pateni oyuncu sırasındayken buz dışındaymış olarak 

değerlendirilir. Ancak, bu esnada pakla oynar veya rakiple herhangi bir eyleme girişirse 
veya iki pateni buza girerse, buz içinde olarak değerlendirilir. 

KURAL 88 – OYUN DEVAM EDERKEN OYUNCU DEĞİŞTİRİLMESİ 

i. Oyun devam ettiği sırada oyuncu değişimlerine müsaade edilir. Kural olarak değişen 

oyuncuların oyuncu sıralarının olduğu yan duvara mesafelerinin 1,5 metreden az olması 

ve değişme tamamlanmadan hiçbir şekilde oyuna müdahil olmamaları gerekmektedir. 

ii. Buza yeni giren oyuncu 1,5 metrelik bölgeyi geçip oyuna müdahil olduğunda, çıkan 

oyuncunun en azından bir pateni oyuncu sırasına girmemişse buzda çok adam nedeniyle 

oyun durdurularak söz konusu yanlış değişiklik yapan takıma ceza verilir. 

iii. Oyun devam ederken değiştirme yapıldığı esnada, giren ve çıkan oyuncu buz içinde  ve 

1,5 metrelik mesafe içerisindeyken, oyuna giren ya da oyundan çıkan oyuncu pakla 

oynar, rakibe müdahale eder veya oyuna müdahil olursa buzda çok adam nedeniyle oyun 

durdurularak ceza verilir. 

iv. Oyun devam ederken oyuncu değişikliği yapılıyorsa ve oyuna giren, oyundan çıkan 

oyuncular oyuncu sıralarındaki yan duvarlara 1,5 metre mesafe içindelerse, oyuna giren 

ve çıkan oyuncular oyunla ilgili eyleme girmiyorlarsa, buzda çok adam ile ilgili ceza 
verilmez. 

KURAL 89 – RAKİBİN OYUNCU SIRALARINA KURAL DIŞI ULAŞIM 

i. Yanlışlık dışında hiçbir oyuncunun rakip oyuncuların bulunduğu oyuncu sıralarına 
gitmesine müsaade edilmez. 

KURAL 90 – MAVİ ÇİZGİNİN İÇİNDEKİ/OFSAYTTAKİ OYUNCU SIRALARI  

i. Gecikmiş ofsayt esnasında hücum sahasındaki hücum oyuncusu değişmek amacıyla 

hücum sahası tarafındaki oyuncu sıralarına kurallara uygun gelir ve takım arkadaşı 

tarafsız bölgeden oyuna girerse, giren veya çıkan oyuncu ofsayt olarak değerlendirilmez. 

Oyuna giren oyuncu hücum sahasından oyuna girer ve gecikmiş ofsayt hala geçerliyse, 

oyuna giren oyuncunun hücum sahasını boşaltması gerekir. Diğer takım oyuncuları da 

hücum sahasını boşaltmışlar ve çizgi hakemi kolunu indirerek gecikmiş ofsaytın geçerli 

olmadığını işaret ettiği andan itibaren ofsayt durumu kalmamış olur. 

KURAL 91 – OYUN DURDUĞUNDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 

i. Bir veya daha fazla sayıda oyuncu değiştirmeye oyuncu değiştirme denilir. 

ii. Ev sahibi takım en son oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. Misafir takımın koçu 

oyuncularını buza ilk olarak sürmeli, hemen arkasından ev sahibi takımın koçu 

değişiklikleri aşağıda belirtilen prosedüre göre tamamlamalıdır. Herhangi bir takım 

değişiklikleri zamanında yapmıyorsa, Ortahakem daha sonra yapılmak istenilen 

değişikliklere müsaade etmeyecektir. 

iii.  Herhangi bir takım tarafından uygunsuzluk yapılması, rötarlı değişiklik yapılması veya 

kasıtlı yanlış yaparak kurala uygunsuz davranışta bulunmak nedeniyle Ortahakem ilk 

önce uyarır; uygunsuz davranış sürdürülürse takıma küçük oturma cezası verilir. 
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iv. Oyuncu değişiklikleri yapıldıktan sonra, takımın başka bir oyuncu değiştirmesine 

müsaade edilmez. Kurallara uygun başlama atışı yapıldıktan sonra yeniden oyuncu 

değişikliği yapılabilir. 

v. Hatalı başlama atışından sonra oyuncu değişikliği yapılamaz. 

vi. Oyuncu değişikliği yapıldıktan sonra kurala uygun başlama atışı yapılmadan evvel bir 

takım oyuncusu ceza alır ve bu ceza buz üzerindeki oyuncu sayısını etkiliyorsa, takımların 

bir kez daha oyuncu değişikliği yapmalarına müsaade edilir. 

vii. Gol sonrasında oyuncu sıralarından oyuncular sadece değişiklik yapmak için buza 

girebilirler; golü kutlamak için oyuncu sıralarından buza girilmez. 

KURAL 92 – OYUNCU DEĞİŞİM PROSEDÜRÜ 

i. Oyuncu değişikliklerinde aşağıdaki prosedür takip edilmelidir: 

1. Oyun durduktan hemen sonra Ortahakem misafir takım koçuna bakarak işaret verir 

ve oyuncu değişikliği yapabileceklerini belirtir, 

2. Misafir takımın beş saniye içinde değişikliği yapması gerekir, 

3. Ortahakem kolunu kaldırarak misafir takımın o andan itibaren değişiklik 

yapamayacağını ifade eder, 

4. Ortahakem kolu yukardayken ev sahibi takım koçuna bakarak oyuncu değişikliği 

yapabileceklerini belirtir, 

5. Beş saniye sonra kolunu indirerek ev sahibi takımın o andan itibaren deği şiklik 

yapamayacağını ifade eder, 

6. Ortahakem kolunu indirdikten hemen sonra çizgi hakemi düdüğünü çalarak her iki 

takıma başlama atışı için beş saniyeden az kaldığını belirtir, 

7. Beş saniyenin sonunda (veya her iki takım başlama atışı için hazır haldelerse daha da 

önce) çizgi hakemi pak atışını gerçekleştirir. Tüm oyuncuların uygun yerlerinde 

dizildiklerini tespit etmek çizgi hakeminin sorumluluğundadır, 

8. Kendisine tahsis edilen zamanın bitiminden sonra oyuncu değişikliği yapmak isteyen 

takım olursa, oyuna girmek isteyen oyuncuları Ortahakem oyuncu sıralarına geri 

gönderir ve o takımın koçunu uyarır. Bu durumun herhangi bir tekrarı olması halinde 

ihlali yapan takıma oyun geciktirmeden dolayı küçük oturma cezası verilir. 

KURAL 93 – BUZLANMA OLDUĞUNDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 

i. Buzlanmaya neden olan takımın başlama atışı yapılmadan önce oyuncu değiştirmesine 

müsaade edilmez. 

ii. Buzlanma yapan takım, oyuncu değişikliğine teşebbüs ederse ilk denemede uyarı alır, 

akabindeki denemelerde oyun geciktirmeden dolayı küçük oturma cezası alır. 

iii. Buzlanma yapan takım, mola hakkını bu oyun duruşunda alsa bile bu duruşta oyuncu 

değişikliği yapmalarına müsaade edilmez. 

iv. Takım şu hallerde oyuncu değişikliği yapabilir: 

1. Ekstradan oyuna giren oyuncu için çıkmış kaleci varsa, kalecinin buza geri dönmesine 

müsaade edilir, 

2. Yaralanmış oyuncu ya da kaleci değiştirilebilir, 

3. Takımlardan biri ceza alır ve buz üzerindeki sayısal denge bu cezadan dolayı 

değişirse, buzlanma yapan takımın oyuncu değiştirmesine müsaade edilir. 

v. Buzlanma için oyun durduğunda sopası kırık oyuncu varsa, oyuncu sıralarına gidip yeni 
sopasını alabilir. 
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BÖLÜM 8 – OYUN KURALLARI / GOL 

GENEL BAKIŞ – Gollerin sayılması ve hangi durumlarda golün geçerli sayılmayacağı konusunda özel 
kurallar uygulanır. 

KURAL 94 – GOLÜN SAYILMASI 

i. Takım pakı şut çekerek ya da yönlendirerek kale çizgisi veya üzerindeki boşluktan kale 

içine attığında ve Ortahakem ve/veya video hakemi tarafından kurallara uygun 

bulunduğunda gol olarak geçerli sayılır. 

ii. Gol olabilmesi için pakın kale çizgisini veya kale çizgisinin üzerindeki boşluğu geçerek, iki 

kale direği arasından ve üst direğin altından kaleye girmesi gerekir. 

iii. Savunma oyuncusu tarafından şut çekilerek, patenle ittirtilerek, yönlendirilerek veya 

herhangi bir hareketiyle kendi kalesine pak girerse gol geçerli olur. 

iv. Takım arkadaşının çektiği şuta kazara vücudunun herhangi bir yeri temas ederek pak 

sektiğinde kaleye giriyorsa gol geçerli sayılır.  

v. Pakın kale çizgisini geçtiğinde bütünlüğünü koruması gerekmektedir. 

vi. Oyun durakladığında şut çekilerek kaleye giren pak gol sayılmaz. 

vii. Gol sonrasında orta kırmızı çizgideki başlama atışı yaptırıldığı andan itibaren gol resmiyet 

kazanır. Söz konusu başlama atışı sonrasında video ile golün geçerli olmadığını tespit 

etmek sonucu değiştirmez. 

viii. Oyunun herhangi bir anı için sadece bir gol verilebilir. Gol atıldıktan sonra oyun durmaz 

ve arkasından herhangi bir takım diğer bir gol atıyorsa ve video ile bakıldığında ilk 

pozisyonun gol olduğu tespit ediliyorsa, ilk gol geçerli sayılır, ikinci gol geçerli olmaz, 

zaman geriye alınarak (hem oyun hem de ceza süreleri) ilk golün atıldığı saniyeye getirilir. 

ix. Kural 94-viii’deki durumda detaylı inceleme sonucunda ilk atılanın gol olmadığı tespit 

edilirse, ikinci atılan gol sayılır ve zaman geriye alınmaz. 

x. Kural 94-viii’de bahsi geçen iki gol esnasında ceza olursa veya ikinci gol sonrasındaki 

düdük sonrasında ceza olursa, cezalar geçerli olur. Sadece, gol yiyen takım küçük ceza 

almışsa, gol yediği için ceza iptalleri gereği küçük ceza geçersiz hale gelir. 

xi. Pakı sopanın kaşığında beşiğe koymuş gibi tutup, sopayı ittirerek pakı kalenin içine 

sokmak kurallara uygundur. Ancak, bu hareket yapılırken hiç bir esnada sopa omuz 

hizasına geçmemelidir. (Kural 75-ix’a bakınız) 

xii. Kaleci kale sahasındayken hücum oyuncusu üç boyutlu kale sahasına paktan önce girmiş 

ve pak bu oyuncunun sopasından veya kazaen herhangi bir yerinden sekerek kaleye 

girmişse gol geçersiz olur, mavi çizginin dışındaki başlama noktasından başlama atışı 

yaptırılır. 

xiii. Kural 94-xii’de hücum oyuncusunun patenleri kale sahasında değil ama sopası kale sahası 

içindeyse, hücum oyuncusunun sopasının kalecinin hareketlerine engel teşkil etmemesi 

kaydıyla gol geçerli olur. Sopa kaleciye engel oluyorsa gol geçerli olmaz ve mavi çizginin 

dışındaki başlama noktasından başlama atışı yaptırılır. 

xiv. Golün kurallara uygun olabilmesi için pakın kale çizgisini devre bitmeden önce geçmesi 

gerekir. Skorbord çalışmıyorsa video hakemine başvurulabilir. Diğer tüm durumlarda buz 

içi hakemlerin kararı nihaidir. 

xv. Ceza hakemi ceza sırası kapısını cezası biten oyuncu için açmakta gecikerek oyuncunun 
buza dönüşünü geciktirmiş olursa ve bu esnada rakip takım gol atarsa, gol geçerli olur. 

KURAL 95 – KALE SAHASI VE GOLÜN SAYILMASIYLA İLGİSİ 

i. Hücum oyuncusu savunma oyuncusu tarafından kale sahasına doğru itilir ya da zor 

durumda bırakılarak kale sahasına sokulur ve o anda gol giriyorsa, hücum oyuncusunun 

kale sahasından çıkmak için yeterli zamanı olmaması halinde gol geçerli sayılır. 
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ii. Kale sahasında pak kimsenin kontrolünde değil ve kayıp durumdayken, hücum oyuncusu 

sopasıyla dokunur ve pakı kaleye sokarsa gol geçerli sayılır. 

iii. Pakın kale çizgisini geçtiği anda hücum oyuncusu kale sahasındaysa ve hücum 

oyuncusunun pozisyonu kalecinin kurtarış yapmasına ya da hareket etmesine engel 

olmuyorsa, gol geçerli sayılır. 

iv. Kaleci kale sahasının dışındayken hücum oyuncusu kalecinin kalesine dönmesine mani 

oluyor veya kalecinin pozisyon almasına engel oluyorsa ve bu sırada gol oluyorsa, gol 

geçerli sayılmaz, söz konusu hücum oyuncusu engellemeden dolayı bir küçük ceza alır. 

v. Kale sahası üç boyutludur ve kurallar sadece kale sahasını gösteren mavi ile boyalı 
sahaya değil, kale üst direğiyle sınırlı olan mavi ile boyalı sahanın üst kısmını da içerir. 

KURAL 96 – PATENLE GOL ATMAK  

i. Hücum oyuncusunun fark edilir şekilde patenle paka teperek attığı gol geçerli sayılmaz. 

ii. Fark edilir şekilde patenle paka tepme hareketi buzun üzerinde patenle kasıtlı olarak pakı 

kaleye yönlendirme hareketidir. 

iii. Hücum oyuncusu paka pateniyle teperek yön veriyor ve arkasından kendisi ya da takım 

arkadaşı kaleci kurtardıktan sonra şut çekerek gol atıyorsa, gol geçerli olur. 

iv. Hücum oyuncusu paka pateniyle vurduktan sonra kaleci veya başka bir oyuncudan 

sekerek pak kaleye giriyorsa, gol geçerli olmaz. 

v. Oyuncu patenini pakın sekmesi için kasıtlı şekilde yönlendirmiş ve bu sekme neticesinde 

pak kaleye girmişse, patenle tepme hareketi olmadığı sürece gol geçerli sayılır. 

vi. Hücum oyuncusu paka pateniyle vurup sopasıyla buluşturmak istediği esnada dengeyi 

sağlamak üzereyken pak sopaya değmeden kaleye giriyorsa, fark edilebilir tepme 

nedeniyle pak kaleye girdiğinden gol geçerli sayılmaz. 

vii. Hücum oyuncusu rakip oyuncuyla itişme halinde dengesini sağlamaya çalışırken pakı fark 

edilir tepme hareketiyle kaleye sokuyorsa, gol geçerli olmaz. Bu durumda karar vermek 

için belirleyici durum rakibiyle itişmesi değil, fark edilir şekilde paka tepmesidir. 

viii. Hücum oyuncusu pakı sopasıyla kontrol ederken, sopasını teperek pakı kaleye sokuyorsa, 
gol geçerli sayılmaz. 

KURAL 97 – GOLÜN GEÇERLİ SAYILMAMASI/OYUN DEVAM EDERKEN 

Kaleci ve kale sahası ihlalleri konusunda Kural 184 – 186’ya da bakınız. 

i. Hücum oyuncusu pakı teperek, fırlatarak, eldiveniyle iterek, vücudunun başka bir yeriyle 

veya sopasının paka teması dışında başka bir şekilde kaleye sokarsa gol geçerli olmaz. 

Hatta bu şekildeki hareketi sonrasında başkasına çarparak kaleye girse bile gol geçerli 

olmaz. 

ii. Hücum oyuncusu kale üst direğinin üzerindeki bir noktadan sopasıyla paka vurarak pakı 

kaleye sokuyorsa veya bu hareketi sonrasında pak birisine çarparak kaleye giriyorsa, gol 

geçerli olmaz. Burada belirleyici faktör pakın sopayla kale üst direğinin üzerindeki bir 

noktada temas edip etmediğidir. Sopanın pakla temas ettiği nokta kale üst direğinin 

altında kalıyorsa gol geçerli olur. 

iii. Buz ıçi hakeme çarpan pak direkt olarak kaleye giriyorsa ya da buz içi hakemden seken 

pak kaleciye ya da başka oyuncuya çarparak kaleye giriyorsa gol geçerli olmaz. Buz içi 

hakeme pak çarptıktan sonra kurallara uygun şekilde pak kaleye sokuluyorsa, gol geçerli 

sayılır. 

iv. Savunma oyuncusunun altında pak kaldığı sırada, hücum oyuncusu savunma oyuncusunu 

iterek kaleye sokuyor ve pak kale çizgisini geçiyorsa, gol geçerli olmaz. 
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v. Oyuncu kural dışı olarak oyuncu sıralarından sahaya girdiği  anda kendi takım gol atarsa, 

gol geçersiz sayılır. 

vi. Ceza sırasında olan oyuncu kendisinin veya ceza hakeminin hatası nedeniyle buza girer 

ve kendisi buzdayken veya yerine oyuncu girmişken takımı gol atarsa, gol geçersiz olur ve 

ceza sırasından erken çıkan oyuncu cezasının geri kalan bölümünü çekmek için ceza 

sırasına geri gider. Bu esnada başka cezalar da veriliyorsa, o cezalar da uygulanır. 

vii. Ortahakem gol olurken yaşanan durumlar hakkında istediği zaman çizgi hakemlerinden 

bilgi alabilir. Çizgi hakeminin görüşüne göre büyük ceza, oyun kötü davranış cezası, maç 

cezası veya sportmenlik dışı hareket cezasını gerektiren bir hareket hücum oyuncusu 

tarafından yapıldıysa ve Ortahakem tarafından bu durum tespit edilememişse, 

Ortahakem golü geçerli saymayabilir ve uygun cezaları verir. 

viii. Devre bittikten sonra kale çizgisini geçen pak, gol olarak geçerli olmaz. 

ix. Hakem oyunu durdurmak için düdüğü çaldıktan sonra kale çizgisini geçen pak, gol olarak 
değerlendirilmez. Böyle bir durum video hakemi tarafından tekrar incelenmez. 

KURAL 98 - GOL/KALE YERİNDEN ÇIKMIŞKEN 

i. Savunma oyuncusu kalesini yerinden çıkartır ve rakip takım gol atarsa, aşağıdaki 

durumlara göre gol geçerli sayılır: 

1. Rakip oyuncu kale yerinden çıkmadan önce şut çeker pozisyonda olmalı, 

2. Ortahakemin görüşüne göre kale yerinde olmuş olsaydı, pak kaleye girerdi. 

ii. Kaleci oyundan çekilip yerine ekstra bir oyuncu sokulmuşken, rakip takım hızlı hücum 

imkânı bulduğu andan itibaren takım arkadaşı kaleyi yerinden çıkartırsa, gol verilir.  

iii. Kalenin yerinden oynamasından kasıt: 

1. İki kale sabitleme pimi de yerinde değilse, 

2. Bir veya iki kale sabitleme pimi çıkarsa, 

3. Bir veya iki kale direği buz üzerinde düz değilse. 

iv. Kale sabitleme pimi kullanılmayan diğer tüm kalelerde golün geçerli sayılabilmesi için, 

kale direkleri düz olmalı ve pak girerken kale çizgisinin üzerinde olmalıdırlar. 

v. Oyun esnasında kale yerinden oynamış ve yerine konulamıyorsa oyun durdurulur. Kale 

normal yerine getirilebiliyorsa oyun devam ettirilir. 

vi. Pak kale çizgisini geçmeden önce kale yerinden oynamışsa Kural 98-i dışındaki 
durumlarda gol geçerli olmaz. 

KURAL 99 – GOLÜ BELİRLERKEN VİDEO HAKEMİNİN KULLANILMASI 

i. Video gol hakemi Ortahakemin kendisinden talep etmesi veya kendisinin Ortahakeme 

talep etmesi durumunda bilgi alış verişinde bulunabilir.  Kendisine golün kurallara uygun 

atılıp atılmadığını belirlemek için başvurulur. 

ii. Gol atılır ya da gol atıldığı izlenimi oluştuğunda Ortahakem gol için düdük çalar ve gerekli 

görürse video hakemine başvurur. Video hakemi tetkikine göre Ortahakemin kararını 

teyit eder veya yeterli delil varsa gol olmadığını bildirir. 

iii. Video incelemesinde sonuca ulaşılamadığı durumlarda hakemin gol kararı geçerli olur. 

iv. Buz içi hakemlerin farkına varmadığı ama video hakeminin tespit ettiği golle ilgili olarak 

video hakeminin kararı belirleyici olur. 

v. Buz içi hakemleri ya da video hakeminin tetkikleri neticesinde gol kararı verilemiyorsa, 

başlama atışı yapıldıktan sonra yeniden tetkik yapılmasına müsaade edilmez. 

vi. Ortahakem ya da video hakemi tarafından gol şüphesi yokken devre biter ve oyuncular 

buzu terk ederlerse, gol tetkiki yapılmasına müsaade edilmez. 

vii. Aşağıdaki durumlar video hakeminin tetkikini  gerektirir (Kural 45-iii’e diğer konular için 

bakınız): 
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1. Pakın kale çizgisini geçmesi, 

2. Kale yerinden çıkmadan önce pakın kaleye girmesi, 

3. Devre bitmeden önce ya da pakın kaleye girdiği, 

4. Pakın kaleye elle ya da teperek girdiğinin tespiti, 

5. Pakın kaleye buz içi hakeminden sekerek girdiğinin tespiti, 

6. Pakın kaleye hücum oyuncusunun kale üst direği üzerindeki bir noktadan sopasıyla 
oynayarak soktuğunun tespiti. 
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BÖLÜM 9 – CEZALAR/SÜRELERİ VE DURUMLAR 
GENEL BAKIŞ – Cezalar buz hakemlerinin takdirleri üzerine verilir. 

Kalecilerle ilgili tüm ihlaller için Bölüm 12 – Kaleciler için özel kurallar bölümüne bakınız 

KURAL 100 – CEZALAR İÇİN NE ZAMAN DÜDÜK ÇALINIR 

i. Oyun esnasında herhangi bir zamanda cezalar verilebilir. Buna 60 dakikalık normal oyun 

zamanı, uzatma devresi, penaltı atışları, oyun duraklamaları, takımların buzdan soyunma 

odalarına gidene kadar geçen zaman dahildir. 

ii. Buz içi hakemin ceza verilecek bir durumda ilk elden ihlale şahit olması ve ceza verilmesi 

durumunda sayı kâğıdına bu cezayı işletmesi gerekir. Oyun öncesi, oyun sırası ve oyun 

sonrasındaki tüm durumlarda bu geçerlidir. 

iii. Oyun öncesinden kasıt, ilk başlama atışından önceki buz içi hakem ve oyuncuların buzda 

olduğu ve oyunun başlamasına dakikalar kalan andır. 

iv. Oyun öncesi buz ısınmasında olan olaylarla ilgili olarak buz içi hakemler olayın yakınında 

olmadıklarından ceza vermezler. Yedek hakem bu durumları not alır ve gerekli görülmesi 

üzerine uygun yetkililere bildirir. 

v. Buz içi hakemlerin soyunma odalarına hiçbir oyuncu veya takım görevlisi oyun öncesi, 

sırası veya sonrasında giremezler. Bu durumun ihlal edilmesi uygun yetkililere rapor 

edilir. 

KURAL 101 – CEZALARIN SONUÇLARI 

i. İki Ortahakemli oyunlarda aynı oyuncuya iki Ortahakem tarafından aynı duruma yönelik 

ceza verilmez (sadece teki aynı durum için ceza verir), ama aynı oyuncuya iki Ortahakem 

tarafından farklı iki durum için iki Ortahakem tarafından ceza verilebilir. 

ii. Pakın kontrolü ceza verilecek takımdaysa, oyun derhal durdurulur. Pakın hâkimiyeti rakip 

takımdaysa, ceza alacak takım pakı kontrol edene kadar oyun durdurulmaz. 

iii. Gecikmiş ceza esnasında paka sahip olan takım gol atarsa, gol yiyen takımın ilk küçük 

cezası silinir. Eğer çift küçük ceza verilecekse, bir küçük ceza iptal olur, ikincisi geçerli 

olur. Büyük ceza, kötü davranış cezası veya maç cezası verilecekse, gol atılsa bile bu 

cezalar geçerli olur. 

iv. Gecikmiş ceza esnasında iki veya daha fazla küçük ceza birden fazla oyuncuya 

verilecekken gol olduysa, Ortahakem takım kaptanına hangi cezanın silinmesini istediğini 

sorar. İkinci ve daha sonraki küçük cezalar uygulanır. Cezaların sırası dikkate alınmaz. 

v. Hücum oyuncusu hızlı hücum imkânı bulmuşken rakip oyuncu tarafından büyük ceza 

veya otomatik kötü davranış alınacak bir ceza ile durdurulmaya çalışılıyorsa, penaltı atışı 

neticesinde gol olsun ya da olmasın ceza aynı şekilde geçerli olur. 

vi. Ceza alan oyuncu, Ortahakem aksini söylemedikçe, doğrudan ceza sırasına ya da 

soyunma odasına gitmekle yükümlüdür. Buna uymayan oyuncunun takımına küçük 

oturma cezası verilir. 

vii. Aynı oyun duruşunda takımın birden fazla oyuncusu ceza alıyor ve buzdaki oyuncu sayı 

dengesi bozuluyorsa, kaptan cezaların sırasını (hangi cezanın daha önce biteceğini ya da 

hangi cezası bitenin daha önce buza gireceğini tanımlamak amacıyla)  Ortahakeme 

söylemelidir. 

viii. Üçüncü devrede kötü davranış cezası alarak uzatma devresine ve/veya penaltı atışlarına 

katılması mümkün olmayan oyuncu soyunma odasına gider. (Uzatma devresi 

oynanabilecek bir karşılaşmada uzatma devresine kalmasına engel olacak kötü davranış 

cezasını üçüncü devrenin ikinci yarımında alan oyuncu, uzatma devresini beklemeden 
soyunma odasına gider.) 
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KURAL 102 – CEZALARIN SKORBORD ÜZERİNDE GÖSTERİMİ  

i. Cezalar skorborda yazıldıkları oyun süresinden itibaren başlar ve ceza süresinin sonunda 

biter. Örnek olarak, 4.58’te verilen küçük ceza 2.58’te sona erer. 13.05’te büyük ceza 

verilmişse 8.05’te biter. Oyuncunun cezanın bittiği saniyede buza girip girmediğinin 

önemi yoktur. Karşılıklı küçük cezalar ve karşılıklı oyun kötü davranış cezalarında, süre 

bittikten sonraki ilk oyun duraklamasında cezalı oyuncuların buza dönemlerine müsaade 

edilir. 

ii. Sadece skorborda yazılan cezaların bitiminde cezalı oyuncuların buza dönmeleri söz 

konusudur. Skorborda yazılmayan cezalar; karşılıklı küçük veya büyük cezalar, kötü 

davranış cezaları, oyun kötü davranış cezaları ve karşılıklı maç cezalarıdır. 

iii. Skorborda yazılması gerekli cezalar; küçük cezalar, çift küçük cezalar, büyük cezalar ve 

maç cezalarıdır. 

iv. Gecikerek başlayacak cezalar, başlayana kadar skorborda yazılmaz, başlayacağı andan 

itibaren skorbordda görünürler. 

v. Kötü davranış cezalarında, ceza bittikten sonraki oyunun ilk duraklamasında oyuncu buza 

geri girebilir. 

vi. Takıma birden fazla ceza verilmişse, kendi cezası tamamlanan oyuncunun buza 

dönmesine müsaade edilir. Takım arkadaşının cezası bitince – kendi cezası bitince değil – 

buza giren cezalı oyuncuya yeni bir ceza daha verilir. 

KURAL 103 – KISA KALARAK OYNAMAK 

i. Bir veya birden fazla cezası nedeniyle rakipten sayıca buzda eksik mücadele etmek 

zorunda kalan takıma kısa kalan takım denir. 

ii. Takım kısa kalmışken rakip takım gol atarsa, kısa kalan takımın kısa kalmasına neden olan 
küçük veya küçük oturma cezası almış oyuncusu buza geri döner. 

KURAL 104 – 110 CEZA SÜRELERİ  
ÖZET (bir oyuncu için, CD=Ceza Dakikası) 

Küçük/Küçük oturma cezası = Skorbord üzerinde 2 dakika (2 CD) 

Büyük ceza = Skorbord üzerinde 5 dakika + skorbord üzerinde gösterilmeyen otomatik oyun kötü 

davranış (25 CD) 

Küçük+Büyük ceza = Skorbord üzerinde 5 dakika, sonrasında skorbord üzerinde 2 dakika + skorbord 
üzerinde gösterilmeyen otomatik oyun kötü davranış (27 CD) 

Kötü davranış cezası = Skorbord üzerinde gösterilmeyen 10 dakika (10 CD) 

Küçük + Kötü davranış cezası = Skorbord üzerinde 2 dakika + skorbord üzerinde gösterilmeyen 10 
dakika (12 CD) 

Küçük + Oyun kötü davranış cezası = Skorbord üzerinde 2 dakika + skorbord üzerinde gösterilmeyen 

oyunun geri kalanı cezalı (22 CD) 

Oyun kötü davranış cezası = Skorbord üzerinde gösterilmeyen oyunun geri kalanı cezalı (20 CD) 

Maç cezası = Skorbord üzerinde 5 dakika + skorbord üzerinde gösterilmeyen oyunun geri kalanı cezalı 
(25 CD) + otomatik bir sonraki maçta oynamama cezası 

KURAL 104 - CEZA SÜRELERİ/KÜÇÜK-KÜÇÜK OTURMA CEZALARI 

i. Küçük ceza iki dakikalık oyun süresince ve cezayı alan kişi tarafından çekilir. Bu cezadan 

dolayı buzdaki adam sayısındaki eksilme başka biri tarafından doldurulmaz. Küçük 
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cezadan dolayı rakip takım sayıca fazla olduğu esnada sayıca fazla olan takım gol atarsa, 

ilk küçük ceza bitmiş olur ve bu cezayı çeken oyuncu ceza sırasından çıkar.  

ii. Sayıca fazla olan takım penaltı atışından gol kazanırsa, kısa kalmış takımın küçük ceza 
almış oyuncusu buza dönemez. 

KURAL 105 - CEZA SÜRELERİ/BÜYÜK CEZA 

i. Büyük ceza beş dakikalık oyun süresince  geçerli olur ve otomatik oyun kötü davranış 

cezası ile birlikte verilir. Bu cezadan dolayı buzdaki adam sayısındaki eksilme başka biri 

tarafından beş dakika süresince doldurulmaz. Cezayı alan oyuncu soyunma odasına gider 

ve koçun belirleyeceği başka bir takım arkadaşı cezayı tüm süresince çekmek üzere ceza 

sırasına gönderilir. Ceza süresince rakip kaç gol atarsa atsın, cezanın süresi bitmez, 

sonuna kadar ceza çekilir. Beş dakikanın sonunda cezayı çeken oyuncu buza geri döner. 

Büyük ceza karşılaşma sonrasında uygun yetkililer tarafından gözden geçirilip, 

değerlendirme yapılır. 

KURAL 106 - CEZA SÜRELERİ/KÜÇÜK VE BÜYÜK CEZA 

i. Oyuncu küçük ve büyük cezayı aynı anda alırsa (otomatik oyun kötü davranış cezası da 

almış olur), ilk önce büyük ceza süresi işler, hemen akabinde küçük ceza işler. Ceza alan 

oyuncu soyunma odasına gider, koçun kaptan kanalıyla belirleyeceği oyuncu ceza 

sırasında cezanın bitmesini bekler. 

ii. Takım kısa kamışken, küçük ve büyük ceza aynı takımın iki oyuncusuna aynı anda 

verilirse, ilk önce küçük ceza çekilir ve ilk ceza tamamlanmadan büyük cezanın süresi 

başlamaz. Büyük ceza alan oyuncu soyunma odasına gider, koçun kaptan kanalıyla 
belirleyeceği oyuncu ceza sırasında cezanın bitmesini bekler. 

KURAL 107 - CEZA SÜRELERİ/KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI 

i. Kötü davranış cezası on dakikalık oyun süresince geçerli olur ve bu cezadan dolayı 

buzdaki adam sayısındaki eksilme başka biri tarafından hemen doldurulur. Kötü davranış 

cezası alan oyuncu yaralı değilse cezasının bitimine kadar ceza sırasında bekletilir. Ceza 

alan oyuncu yaralıysa, koçun kaptan kanalıyla belirleyeceği oyuncu ceza sırasında 

cezanın bitmesini bekler. Ceza bittikten sonraki ilk duraklamaya kadar oyuncu buza geri 

dönemez. 

ii. Oyun esnasında ikinci kötü davranış cezası alan oyuncu otomatik oyun kötü davranış 

cezası almış olur ve derhal soyunma odasına gider. Bu cezadan dolayı buzdaki adam 

sayısındaki eksilme başka biri tarafından doldurulabilir ve başka bir takım arkadaşının 

ceza sırasına gitmesine gerek yoktur. 

iii. Kaleci kötü davranış cezası alırsa, koçun kaptan kanalıyla belirleyeceği düdük çaldığı anda 
buzda olan bir takım arkadaşı cezayı çekmek üzere ceza sırasına gider. 

KURAL 108 - CEZA SÜRELERİ/KÜÇÜK VE KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI 

i. Oyuncu küçük ve kötü davranış cezasını aynı anda alırsa, cezayı alan takım küçük cezayı 

çekmek üzere ceza sırasına ikinci oyuncuyu da gönderir. Bu cezadan dolayı buzdaki adam 

sayısındaki eksilme başka biri tarafından doldurulmaz. Küçük cezanın bitiminde ce za 

sırasına konulan ikinci oyuncu buza döner ama asıl cezayı alan oyuncunun kötü davranış 

cezası bu saniye itibarıyla işlemeye başlayacağından ceza sırasında kalmaya devam eder.  

KURAL 109 - CEZA SÜRELERİ/OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI 

i. Oyun kötü davranış cezası alan oyuncu ya da takım görevlisinin soyunma odasına gitmesi 

gerekir. Bu cezadan dolayı buzdaki adam sayısındaki eksilme başka biri tarafından 

doldurulur.  



59 
Mart2015 

ii. Aynı karşılaşmada ya da turnuvanın başka bir karşılaşmasında iki oyun kötü davranış 

cezası alan oyuncunun otomatik olarak aynı turnuvadaki bir sonraki karşılaşmaya 

çıkmasına müsaade edilmez. 

KURAL 110 - CEZA SÜRELERİ/MAÇ CEZASI 

i. Maç cezası alan oyuncu veya takım görevlisi derhal karşılaşmadan ihraç edilir, koçun 

kaptan aracılığıyla belirleyeceği başka bir takım arkadaşı beş dakikalık cezayı tüm 

süresince çekmek üzere ceza sırasına gönderilir. Bu cezadan dolayı buzdaki adam 

sayısındaki eksilme başka biri tarafından beş dakika süresince doldurulmaz. 

ii. Maç cezası alan oyuncu cezasından dolayı otomatik olarak sonraki en az bir karşılaşmaya 

çıkamaz. 

KURAL 111 – CEZA DURUMLARI 

i. Sadece skorbordda yazılı cezalar buz üzerindeki oyuncu sayısını belirler. (gecikmeyle 

başlayacak cezalar buna dahil değildir.) 

ii. Cezalı oyuncunun rakip takımın golünden sonra oyuna dönebilmesi  için takımının gol 

olduğu anda küçük veya küçük oturma cezası nedeniyle kısa olmuş olması gereklidir 

(gecikmiş cezalar varsa dikkate alınmaz). Birden fazla oyuncu cezalıysa, ilk küçük veya 

küçük oturma cezası bitmiş olur (karşılıklı ceza olmaması gerekir,  karşılıklı ceza varsa bir 

sonraki küçük veya küçük oturma cezası sona erer). 

iii. Kısa kalmış bir takımın başka bir ihlali nedeniyle küçük veya küçük oturma cezasından 

dolayı Ortahakemin kolu gecikmiş ceza için havadayken oyun durmadan önce rakip takım 

gol atarsa, işareti verilmiş olan gecikmiş ceza golden dolayı iptal olur. 

iv.  Küçük, büyük ve otomatik oyun kötü davranış veya maç cezasından dolayı gecikmiş ceza 

işareti verilmişken rakip takım gol atarsa, küçük ceza iptal olur ama büyük ve otomatik 

oyun kötü davranış veya maç cezası geçerli kalır ve verilir. Cezayı alan oyuncu soyunma 

odasına gider, koçun kaptan kanalıyla belirleyeceği oyuncu büyük veya maç cezası 

süresince ceza sırasında kalır. 

v. Takım aynı anda iki veya daha çok sayıda ceza alırsa, takımın kaptanı Ortahakeme hangi 

oyuncunun cezasının ilk tamamlanacağını belirtir (sayıca fazla takımın atacağı gol sonrası 

ya da aynı anda biten cezalardan buza dönecek oyuncu sırasını söyler). Ortahakem bu 

sırayı sayı hakemine bildirir. 

KURAL 112 – KARŞILIKLI CEZALAR 
IIHF vaka kitabında Karşılıklı Cezalar bölümüne de bakınız 

i. Küçük, büyük veya maç cezaları her iki takıma da oyunun aynı duraklamasında eşit sayıda 

veriliyorsa, bu cezalar karşılıklı cezalar olarak adlandırılır. 

ii. Cezalar her iki takıma da oyunun aynı duraklamasında veriliyorsa, Ortahakem her iki 

takıma da mümkün olan en çok sayıdaki eşit süreli cezayı karşılıklı iptal eder (küçük, 

küçük oturma, çift küçük, büyük ve otomatik oyun kötü davranış, maç cezaları). 

iii. Takımlar 5’e 5 oynarlarken sadece bir küçük veya küçük oturma cezası her iki takıma da 

veriliyorsa, takımlar 4’e 4 oynarlar. Cezayı alan oyuncular ceza sıralarına giderler, 

yerlerine buza oyuncu girmez, ceza süreleri tamamlanınca buza dönebilirler. 

iv. Kural 112-iii’te ceza alan bir veya her iki oyuncu da kötü davranış cezası almışsa, takımlar 

4’e 4 oynarlar ve fazladan bir oyuncu ceza sırasına giderek küçük cezayı çeker, aslı cezayı 

alan oyuncu ise 12 dakika süresince ceza sırasında kalır. Küçük cezayı çeken oyuncu 

küçük cezanın süresi tamamlanınca buza döner. 
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v. Bir takım kısa kalmışken kural 112-i’deki cezalar verilmişse, buzdan çıkan oyuncuların 

yerlerine karşılıklı cezalardan dolayı derhal yeni oyuncular sokulur, bu durumdan dolayı 

cezaların gecikerek başlaması söz konusu olmaz (Kural 113’e bakınız). 

vi. Takımlar 5’e 5 oynamıyorlarsa, birbirini karşılıklı iptal eden eşit süreli cezalardan dolayı 

buzdaki oyuncu sayısında değişiklik olmaz. 

vii. Her iki takıma da çok sayıda ceza verilmişse, verilen cezalar eşit sayıda küçük, büyük 

(otomatik oyun kötü davranış cezasıyla birlikte) ve maç cezası ise, karşılıklı cezalardan 

dolayı bu cezalar iptal edilir. Farklı ceza skorbordda gösterilir ve ceza süreleri sonuna 

kadar çekilir. Cezaları bittikten sonraki ilk oyun duraklamasına kadar buza dönemezler. 

viii. Büyük veya maç cezasını karşılıklı ceza olarak alanlar derhal soyunma odasına giderler, 

bu cezalardan birisi skorbordda gösterilmiyorsa, yerlerine başka takım arkadaşlarının 

ceza süresini çekmek için ceza kutusuna gitmesine gerek yoktur. 

ix. Kaleci ile ilgili olanlar için Kural 207-ii ve 207-iv’e bakınız. 

x. Karşılıklı cezaların uygulanmasıyla ilgili olarak, küçük veya küçük oturma cezaları eş 
cezalar olarak değerlendirilir. 

KURAL 113 – CEZALARIN GECİKEN BAŞLATMA ZAMANI 

i. Oyunun herhangi bir zamanında hiçbir takımın buz üzerinde üç oyuncudan (kaleci veya 

kaleci yerine buza giren oyuncu sayılmadan) daha az sayıda oyuncusu olamaz. 

ii. Oyuncular kendi cezalarının bitiş sırasına göre oyuna dönmek zorundadırlar. 

iii. Takımın iki oyuncusu ceza sırasında cezalarını çekerken üçüncü ya da daha sonraki 

oyuncular ceza alırlarsa, üçüncü ya da daha sonra ceza alan oyuncunun ceza süresi 

başlatılmaz. İlk iki kişiden ilk cezası bitenden sonra üçüncü kişinin ceza süresi başlatılır. 

Üçüncü veya daha sonra ceza alan oyuncu cezasını alır almaz ceza kutusuna gitmelidir, 

ancak bu cezalar gecikmeli başlayacağından yerine buza başka bir arkadaşı girerek buzda 

en az üç oyuncu olacak kuralı sağlanır. 

iv. Üç veya daha fazla kişi ceza sırasındayken, üçüncü kişi yerine buza oyuncu girdiğinden, 
cezası biten ilk oyuncu buza oyun duraklamasından önce giremez. 

KURAL 114 – GECİKMİŞ CEZANIN ÇALINMASI 

i. Çoğu cezalar için pak ihlali yapan takımın kontrolündeyken oyun durdurulur ve ceza 

verilir. 

ii. Paka temas etmek veya sopayla paka değmek, bu temas ceza alacak takımın lehine golle 

sonuçlanmaması halinde pakı kontrol altına almak demek değildir. 

iii. Cezayı alacak takım pakı kontrol etmiyorsa, Ortahakem kolunu havaya kaldırarak cezayı 

vermeye niyeti olduğunu işaret eder ama aşağıdakilerden biri olana kadar oyunu 

durdurmaz: 

1. Cezayı alacak takım pakı kontrol ederse, 

2. Pak dondurulursa, 

3. Pak buz sahasının dışına çıkarsa, 

4. Pakı kontrol eden takım ceza alacak hareket yaparsa, 

5. Herhangi bir takım buzlanmaya neden olursa, 

6. Bu kurallarla belirlenen diğer durumlarda. 

iv. Gecikmiş ceza durumu varken pakı kontrolünde bulunduran takım kendi kendine gol 

atarsa, gol rakip takım adına sayılır ama ceza hala geçerli olur. 

v. Gecikmiş ceza durumu varken ceza alacak takım hiçbir suretle kendi gayretiyle gol 

atamaz. 

vi. Hakemin kolu havadayken pakı kontrol eden takım gol atarsa, gol sayılır ve ilk küçük ceza 

– eğer birden fazla ceza varsa ilk küçük ceza – iptal edilir. Diğer tüm cezalar geçerli olur. 
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vii. Gecikmiş ceza durumu varken, ceza alacak takım kısa kalmış olan takımsa ve bu sırada 

rakip gol atarsa, daha önce süresi başlamış olan ilk küçük cezanın süresi biter ve tüm yeni 

cezalar verilir. 

viii. Bir takım büyük veya maç cezası nedeniyle kısa kalmışken, aynı takıma küçük veya küçük 

oturmadan dolayı gecikmiş ceza durumu varsa ve bu sırada rakip gol atarsa gecikmiş 

ceza iptal edilir ama büyük veya maç cezası skorbordda devam eder. 

ix. Takım ceza almak üzereyken gol atarsa ve geçen süre içinde Ortahakem ceza için düdük 

çalmaya fırsat bulamamışsa, Ortahakem golü geçersiz sayabilir ve oyun durduğunda ilgili 

cezayı verebilir. 

KURAL 115 – UZATMA DEVRESİNDE CEZALAR 

i. Uzatma devresinin süresinden bağımsız olarak, oyunun normal süresinden sarkan ceza 

olmaması halinde bir takımda dört oyuncu ve bir kaleci buzda olmalıdır. 

ii. Bir takım küçük ceza alırsa oyun 4’e 3 devam eder. 

iii. Uzatma devresindeki karşılıklı cezalar buz üstündeki oyuncu sayısını etkilemez. 

iv. Bir takım ceza alır ve iki oyunculuk avantaj durumu ortaya çıkarsa, cezayı alan takım üç 

kişi devam eder, rakip takım beşinci oyuncuyu buza sokar. İki oyuncu avantajının biteceği 

süreden itibaren oyunun ilk durduğu anda buzdaki oyuncu sayısı 4’e 4 veya 4’e 3 olarak 

ayarlanır. 

v. Oyunun normal süresi sonunda 5’e 4 veya 4’e 3 oynanırken uzatma devresine kalınmışsa, 

uzatma devresi 4’e 3 başlar. 

vi. Oyunun normal süresi sonunda 5’e 3 oynanırken uzatma devresine kalınmışsa, uzatma 

devresi 5’e 3 başlar. Cezaların bitmesine göre buzda 5’e 4 veya 5’e 5 oyuncu 

olabilecektir. İlk duraklamada buzdaki adam sayısı 4’e 4 veya 4’e 3’e ayarlanır. 

vii. Oyunun normal süresi sonunda 4’e 4 oynanırken (ceza kutusunda karşılıklı olmayan 

cezalı oyuncular varsa) uzatma devresine kalınmışsa, uzatma devresi 4’e 4 başlar. 

Cezaların bitmesine göre buzda 5’e 4 veya 5’e 5 oyuncu olabilecektir. İlk duraklamada 

buzdaki adam sayısı 4’e 4 veya 4’e 3’e ayarlanır. 

viii. Oyunun normal süresi sonunda karşılıklı cezalar nedeniyle 4’e 4 oynanırken uzatma 

devresine kalınmışsa, uzatma devresi 4’e 4 başlar. 

ix. Oyunun normal süresi sonunda 3’e 3 oynanırken uzatma devresine kalınmışsa, uzatma 

devresi 3’e 3 başlar. Buzdaki oyuncu sayısı 5’e 4 veya 5’e 5’e ulaşırsa, oyunun ilk 

duraklamasında 4’e 3 veya 4’e 4’e ayarlama yapılır.  
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BÖLÜM 10 – OYUNDAKİ CEZALARIN TARİFİ 

GENEL BAKIŞ – Burada oyun esnasındaki (60 dakikalık normal oyun zamanı, uzatma devresi, penaltı 

atışları ve oyunun bitiminden hemen sonraki zaman diliminde oyuncuların buzdan ayrılarak soyunma 

odasına gittikleri süre) cezalara ait tanımlar, açıklamalar ve yorumlar bulunmaktadır.  

KURAL 116 - HAKEME KÖTÜ DAVRANIŞ 

TANIM: Oyuncunun veya takım görevlisinin buz içi hakemin yetkisini almak, hakemi küçük düşürmek, 

hakemi alçaltmak için yaptıkları teşebbüs veya hakemin becerisi konusunda akla soru işareti 

getirecek davranışta bulunmak veya buz içi hakeme fiziksel karşı koymak, engel olmak hakeme kötü 
davranış fiilini oluşturur. 

i. Küçük ceza 

1. Koruyucu cama vurarak buz içi hakemin kararını protesto eden oyuncuya, 

2. Yan duvarlara sopasıyla vurarak buz içi hakemin kararını protesto eden oyuncuya. 

ii. Küçük oturma cezası 

1. Belirlenemeyen oyuncu ya da takım görevlisi açık saçık, terbiyesiz veya hakaret 

içeren söylemde bulunursa, 

2. Ceza alan oyuncu derhal ceza sırasına veya soyunma odasına gitmezse, 

3. Yan duvarlara sopayla veya başka bir cisimle vurarak buz içi hakemin kararını 

protesto eden takım görevlisine. 

iii. Kötü davranış cezası 

1. Buz içi hakemin kararını tartışan ya da hakeme meydan okumaya kalkışan oyuncuya, 

2. Buz içi hakem pakı almaya yönelmişken, kasti olarak paka vurarak hakemin 

ulaşmasına engel olan oyuncuya, 

3. Buz içi hakemler hakem sahasında birbirleriyle görüşüyorken ya da sayı hakemine 

bilgi veriyorken, hakem sahasına giren veya orada kalmaya çalışan oyuncuya, 

4. Buz içinde veya dışında olan kaptan, yardımcı kaptanın buz içi hakemin kararlarına 

yönelik söylemleri hakemin oyunu nasıl yönettiğini sorması, kural yorumu yapması 

veya oyunun devam ettirilmesiyle ilgili engellemeleri, 

5. Yan duvarlara sopasıyla veya başka çizimle vurarak buz içi hakemin kararını protesto 

ederek daha önce aynı hareketten takımı ceza almışken, benzer davranışı devam 

ettiren oyuncuya. 

6. Koruyucu cama vurarak buz içi hakemin kararını protesto ederek daha önce aynı 

hareketten takımı ceza almışken, benzer davranışı devam ettiren oyuncuya. 

iv. Oyun kötü davranış cezası 

1. Açık saçık, terbiyesiz veya hakaret içeren söylemde bulunarak daha önce aynı 

hareketten takımı küçük veya küçük oturma cezası almışken, benzer davranışı devam 

ettiren oyuncu veya takım görevlisine. Oyun bittikten sonra bu hareket veya söylem buz 

içinde ya da buz dışında yapılıyorsa, daha önce aynı konuda ceza alınmış ya da alınmamış 

olsun oyun kötü davranış cezası verilir. 

v. Maç cezası 

1. Oyuncu veya takım görevlisi buz içi hakeme temas ederek karşılaşmayı yönetmesine 

zarar vermek isterse, 
2. Buz içi hakeme sopasını savuran oyuncuya. 

KURAL 117 – KÜÇÜK OTURMA CEZASI 

TANIM: Oyuna zarar verecek veya kuralları ihlal edecek bir davranışın oyuncu sıralarındaki 

tanımlanabilen ya da tanımlanamayan oyuncu ya da takım görevlisi tarafından yapılması halinde 
verilir. 
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i. Oyuncu sıralarından çıkan bir davranış küçük oturma cezasıyla cezalandırılabilir. 

ii. Buz içindeki bir oyuncunun kötü davranış ya da oyun kötü davranış cezası alabileceği bir 

hareketi, oyuncu sıralarındaki tanımlanabilen oyuncu veya takım görevlisi yaparsa eşit 

cezayı alır. 

iii. Küçük oturma cezasını düdük çalındığı anda buz üzerinde olan herhangi bir oyuncu ya da 

kurallarda açıklanan şekildeki oyuncu çekebilir. 

iv. Eğer takımın koçu küçük oturma cezasını veya kaleciye verilen cezayı çekecek oyuncuyu 
belirlemeyi reddederse, Ortahakem kendisi bir oyuncuyu seçer. 

KURAL 118 - ISIRMA 

TANIM: Rakibinin vücudunun herhangi bir yerini ısıran oyuncu. 

i. Rakibini ısıran oyuncuya maç cezası verilir. 

KURAL 119 – DUVARA SAVURMA 

TANIM: Rakibini vücut şarjıyla, dirsekle, üstüne bindirerek veya çelmeleyerek  şiddetle yan duvarlara 
vurduran oyuncuya. 

i. Duvara savurma durumunda en azından küçük ceza verilir. 

ii. Bir oyuncu rakibini vücut şarjıyla, dirsekle, üstüne bindirerek veya çelmeleyerek şiddetle 

yan duvarlara vurdurup yaralarsa veya düşünmeden tehlikeye sokarsa ya büyük ceza ve 

otomatik oyun kötü davranış cezası ya da maç cezası verilir. 

iii. Yan duvarın hemen kenarında paka sahip olan oyuncuyu sıkıştırmaya çalışmak duvara 

savurma olarak değerlendirilmez. 

KURAL 120 – KIRIK SOPA/ İLE OYNAMA - DEĞİŞTİRME 
TANIM: Bütünlüğü bozulmuş, kırık şaftı ya da kaşığı olan sopaya kırık sopa denilir ve kural dışıdır. 

i. Kırık sopası olan oyuncu, sopasını derhal bırakmalıdır. Oyunun akışına kırık sopayla 

katılan oyuncuya küçük ceza verilir. 

ii. Oyunda kaleci sopasını kullanan oyuncuya küçük ceza verilir. 

iii. Sopası kırılan oyuncunun oyuncu sıralarından ya da seyircilerden fırlatılan sopayı alıp 

kullanması yasaktır. Ama oyuncu sıralarına gitmeden, buz içindeki takım arkadaşının 

elinden sopasını alabilir. Sopanın el değiştirmesi elden ele yapılmalıdır. Takım arkadaşına 

sopayı fırlatan, yerden kaydırarak gönderen veya sopasıyla vurarak gönderen oyuncuya 

küçük ceza verilir. 

iv. Kural 120-iii’te anlatılan duruma, kırık olmayan sopasını düşüren oyuncuya takım 

arkadaşının sopayı atması da dahildir. 

v. Hiçbir zaman oyuncunun rakibinin sopasını tutmasına müsaade edilmez: (1) sopasını 

tutan veya sopasını düşürmüş buzdaki rakibine, (2)kendi oyuncu sırasında oturan rakip 

oyuncuya, (3) rakibin oyuncu sırasındaki sopaların dizildiği yere. Bu kuralın ihlali halinde 

küçük ceza verilir. 

vi. Oyuncu veya kaleci takım arkadaşına sopa götürürken oyuna müdahil olmaya çalışan 

oyuncuya küçük ceza verilir. 

vii. Oyun akışında ceza sırasında oturan takım arkadaşından sopa alan oyuncuya küçük ceza 

verilir. 
viii. Elinde oyuncu sopası olmayan oyuncu oyuna müdahil olabilir. 

KURAL 121 – DİPÇİKLEME 

TANIM: Bir oyuncunun sopasının, sopayı üstten tutan elinden kaydırarak rakibinin vücuduna vurmak 
yoluyla tehlikeli durum oluşturmasıdır.  
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i. Dipçiklemeye teşebbüs çift küçük ve kötü davranış cezasıyla cezalandırılır.  

ii. Rakibini dipçikleyen oyuncuya büyük ceza ile otomatik kötü davranış cezası veya maç 

cezası verilir. 

iii. Dipçikleme yoluyla rakibini yaralayan veya düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya maç 
cezası verilir. 

KURAL 122 - SALDIRI 

TANIM: Rakip oyuncuya doğru koştuktan sonra, rakibine gereğinden fazla kuvvet uygulayan veya 
üzerine sıçrayan veya bindiren oyuncu.  

i. Rakibine gereğinden fazla kuvvet uygulayan veya rakibinin üzerine koşan veya rakibinin 

üzerine sıçrayan oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Düdük çalındıktan sonra rakibiyle fiziksel temas yapan ama aslında bu teması önlemek 

için yeterli zamanı olup da temas etmeyi yeğleyen oyuncuya saldırı nedeniyle en azından 

küçük ceza verilir. 

iii. Kale sahası dışına çıkmış bir kaleci “adil bir av” değildir. Gereksiz temas, engelleme veya 

saldırı olması halinde kaleciye bu şekilde davranan rakip oyuncuya en azından küçük ceza 

verilir. 

iv. Saldırı neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 

büyük ceza ile otomatik kötü davranış cezası veya maç cezası verilir. 

KURAL 123 – ARKADAN İTME 

TANIM: Savunmasız veya haberi olmayan rakip oyuncuya doğru koşan, üzerine sıçrayan veya 
bindiren oyuncu. Temas noktası vücudun arka bölgesidir. 

i. Rakip oyuncunun arkasından kuvvet uygulayarak duvara savuran, kale çerçevesine iten 

veya açık buzda herhangi bir şekilde bunu yapan oyuncuya en azından küçük ceza ve 

kötü davranış cezası verilir. 

ii. Arkadan itme neticesinde rakibini düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya büyük ceza ile 

otomatik kötü davranış cezası verilir. 

iii. Arkadan itme neticesinde rakibini yaralayan oyuncuya maç cezası verilir. 

iv. Eğer bir oyuncu “arkadan itme” yaptırmak için arkasını bilinçli olarak üzerine gelene 

çeviriyorsa bu arkadan itme olarak değerlendirilmez. (Bu durum için başka ceza verilmesi 
mümkündür.) 

KURAL 124 – BAŞ VEYA BOYUN BÖLGESİNE SALDIRI 

TANIM: Vücudunun herhangi bir yeriyle veya malzemesiyle rakip oyuncunun başına veya boyun 

bölgesine herhangi bir şekilde vuran oyuncu veya rakip oyuncunun kafasını koruyucu cama veya yan 

duvarlara kuvvet uygulayarak iten oyuncu. Bu kural kavga hariç baş ve boyun bölgesine vurmalarda 
diğer tüm kuralların üzerindedir. 

i. Kafaya zarar vermeden vurmak gibi bir kavram yoktur. Bilerek veya istemeyerek de olsa, 

baş veya boyun bölgesine vurma olması hali cezalandırılır.  

ii. Rakibinin baş veya boyun bölgesine saldıran oyuncuya şunlardan bir verilir: (1) küçük 

ceza ve kötü davranış cezası, (2) büyük ceza ve otomatik oyun kötü davranış cezası, (3) 

maç cezası. 

iii. Baş veya boyun bölgesine saldırı neticesinde rakibini yaralayan oyuncuya maç cezası 

verilir. 

iv. Aşağıdakilerden birisi olması halinde baş veya boyun bölgesine saldırı cezası verilir: 
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1. Vücudunun herhangi bir yeriyle veya malzemesiyle rakip oyuncunun başına veya 

boyun bölgesine herhangi bir şekilde vuran oyuncuya, 

2. Rakip oyuncunun kafasını koruyucu cama veya yan duvarlara vücudunun üst 

bölgesini kullanarak kuvvet uygulayarak iten oyuncuya, 

3. Rakibin baş veya boyun bölgesine saldırmak amaçlı vücudunun üst bölgesini yukarı 

doğru kaldırıp vuran oyuncuya, 

4. Rakibin baş veya boyun bölgesine saldırmak amaçlı vücudunun üst bölgesini yukarı 

doğru veya dışa doğru kaldıran oyuncuya, 

5. Zıplayarak (patenleri havalanmış olarak) rakibinin baş veya boyun bölgesine vuran 

oyuncuya. 

v. Başını kaldırmış oyuncu pakı kontrol ederken rakip oyuncudan vücut teması bekliyorsa, 

rakip oyuncunun bu oyuncuya baş veya boyun bölgesinden temas etmeye hakkı yoktur. 

vi. Rakibe ilk vuruş vücut bölgesineyken, pozisyonun devamında vurma noktası baş veya 

boyun bölgesine doğru uzanmışsa, baş veya boyun bölgesine saldırı nedeniyle ceza 

verilmez. 

vii. Rakip pakı kontrolünde tutarken kafası yere bakacak şekilde kayarken, bu oyuncuya 

aşağıdan yukarıya doğru veya vücudunu rakibin üst bölgesine doğru kullanmadan vücut 

şarjı yapılıyorsa baş veya boyun bölgesine saldırı olarak değerlendirilmez. 

viii. Rakip saldırdığında oyuncu kendi pozisyonunu oyunun normal zamanındaki gibi 

koruyorsa, Kural 124-iv veya 124-v ihlali olmadığı durumlarda baş veya boyun bölgesine 
saldırı olarak değerlendirilmez. 

KURAL 125 - MAKASLAMA 

TANIM: Kendi vücudunu rakibin dizlerine ya da diz altına savurma, rakibe önden yandan ya da 
arkadan yaklaşarak diz bölgesine şarj yapma ya da düşürme hareketidir. 

i. Makaslama şeklinde rakibine şarj uygulayan ya da rakibinin diz bölgesine şarj yapan 

oyuncu en azından küçük ceza alır. 

ii. Vücut şarjı uygulanacağını fark eden oyuncu yan duvarların kenarında çömelerek 

rakibinin üzerinden devrilmesine neden olursa, en azından küçük ceza alır. 

iii. Makaslama neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 

büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 126 – PAKIN ÜZERİNE ELİNİ KAPATMA 

TANIM: Oyuncu paka eliyle vurabilmesine veya pakı eliyle yakalayarak hemen buza koyabilmesine 

rağmen avucunun içine pakı alarak buza hemen konacak süreden uzun tutması, elini pakın üzerine 

kapatması veya pak eldivenindeyken kaymasına müsaade edilmez. 

i. Pakı eliyle yakalayan oyuncu hareket etmez durumdayken veya elinde pak ile kayarken 

rakipten pakı saklamak veya pakla avantaj sağlamanın peşindeyse pakın üzerine elini 

kapatma nedeniyle küçük ceza alır. 

ii. Oyun devam ederken, kendi kale sahasının dışında buzdaki pakı eliyle veya eldiveniyle 

alan oyuncuya küçük ceza verilir. 

iii. Kendi kale sahasının dışında buzdaki pakı eldiveniyle kapatan oyuncuya küçük ceza 

verilir. 

iv. Kendi kalecisi buzdayken, oyuncu kendi üç boyutlu kale sahasında pakı eldiveniyle alırsa, 

saklarsa veya buz üzerindeki pakı eldiveniyle kapatırsa, rakip takıma penaltı atış hakkı 
verilir. 
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KURAL 127 – SOPAYLA VURMA 
TANIM: Sopanın iki elle de tutulup, hiç bir parçasının buza değmediği durumda rakibe vurulmasıdır. 

i. Sopayla vurma fiilini gerçekleştiren oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Sopayla vurma neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan 
oyuncuya büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 128 – TEHLİKELİ MALZEME 

TANIM: Herhangi bir malzemeden yapılmış olan yastıklar ve koruyucu malzemeler herhangi bir zarar 
vermeye müsait durumdaysa, tehlikeli olarak değerlendirilirler ve kullanımları yasaktır. 

i. Ortahakem herhangi bir oyuncunun malzemesinin tehlike yaratabileceğini hissederse, o 

malzemenin kullanımını yasaklayabilir. 

ii. Kural dışı malzemeyle oyuna müdahil olan oyuncunun takımı ilk olarak Ortahakem 

tarafından uyarılır. Bu uyarıya riayet etmeyerek gerekli ayarlamayı veya değiştirmeyi 

sağlamayan o takımın oyuncusuna tehlikeli malzeme kullanmak nedeniyle kötü davranış 

cezası verilir. 

iii. Ortahakeme göre oyuncunun sopası tehlikeliyse, ceza verilmeksizin sopa oyundan 

uzaklaştırılır. Aynı sopa oyunun başka bir anında kullanılıyorsa, kullanan oyuncuya kötü 

davranış cezası verilir. 

iv. Ortahakem tehlikeli görebileceği oyuncu aksesuarını çıkarmasını oyuncudan talep 

edebilir. Bu aksesuarı çıkarması güç ise, oyuncu bu aksesuarı bant yardımıyla veya 

formasının içine sokarak tehlikeyi önlemelidir. Oyuncu bu işlemleri yapması için buz 

dışına çıkar ve bu işlemden dolayı takımı ilk uyarısını alır. Ortahakemin uyarısına dikkat 

etmeyen ya da yerine getirmeyen oyuncuya kötü davranış cezası verilir. 

v. Çatlamış veya hasar görmüş kafes veya vizör tehlikeli malzeme olarak belirlenebilir. 

Oyuncu buzdaki görevini tamamlayıp çıkabilir, ancak yeniden buza çıkabilmek için gerekli 

tamir veya değişiklik yapılmalıdır. Aksi durumda ilk önce uyarı, devam ederse kötü 
davranış cezası verilir. 

KURAL 129 – 137 – OYUN GECİKTİRME  

TANIM: Kasıtlı veya kazara yapılan hareket sonucu oyunu yavaşlatmak, oyunun durmasını sağlamak 

veya oyunun başlamasına engel olmaktır. 

KURAL 129 – OYUN GECİKTİRME/MALZEME AYARLANMASI 

i. Malzeme ayarlaması yapmak için oyunun durduran veya oyunun başlamasını geciktiren 
oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 130 – OYUN GECİKTİRME/KALEYİ YERİNDEN OYNATMA 

i. Kasıtlı olarak kaleyi yerinden oynatan oyuncuya küçük ceza verilir. 

ii. Oyuncu kendi kalesini karşılaşmanın son iki dakikasında ya da uzatma devresinde kasti 

olarak yerinden oynatırsa, Ortahakem rakip takım lehine penaltı atışına hükmeder. 

iii. Rakip oyuncu hızlı hücum yakalamışken, savunma takım oyuncusu kendi kalesinin yerini 

kasıtlı olarak değiştirirse, hızlı hücum yapan takım lehine penaltı atışı verilir. 

iv. Rakip oyuncu hızlı hücum yakalamışken, kalecisi buzdan çıkarılmış olan savunma takım 

oyuncusu kendi kalesinin yerini kasıtlı olarak değiştirirse, hızlı hücum yapan takım lehine 

gol verilir. 

v. Oyun esnasında hücum oyuncusu kaynaklı olarak savunma takımının kalesi yerinden 

oynar ve bu esnada savunma takımı pakı kontrol ederek ilerleme şansı yakalarsa, 

savunma takımı pakı kaybedene kadar oyun durdurulmaz. Savunma takımı ilerleyerek 

gol atarsa, gol geçerli olur. 
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vi. Kural 130-v’teki pakın sahibi savunma yapan takımın savunma sahasında değişirse, 

başlama atışı tarafsız bölgedeki savunma sahası tarafındaki başlama atış noktasından 

yaptırılır. 

vii. Kural 130-v’teki pakın sahibi tarafsız bölgede veya hücum sahasında değişirse, başlama 
atışı oyunun durdurulduğu noktaya en yakın başlama noktasından yaptırılır. 

KURAL 131 – OYUN GECİKTİRME/PAKIN ÜZERİNE DÜŞMEK 

i. Pakın üzerine düşerek, pakı tutarak, pakı vücuduna veya malzemesine çekerek  oyunun 

durmasına neden olan oyuncuya küçük ceza verilir. Ancak, pak oyuncunun patenine 

sıkışır, malzemesinin içine bilinçli girmezse ceza verilmez. 

ii. Ellerini kullanarak pakı kaybetmek yoluyla oyunun durmasına neden olan oyuncuya 
küçük ceza verilir. 

KURAL 132 – OYUN GECİKTİRME/GEREKSİZ YERE PAKI DONDURMAK 

i. Üzerinde rakibinin bir baskısı yokken pakı gereksiz yere yan duvarların kenarında ya da 

açık buzda sopasıyla veya pateniyle donduran oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 133 – OYUN GECİKTİRME/GOL KUTLAMASI 

i. Gol sonrasında oyuncu sıralarından gelen oyuncular sadece değişmek amacıyla 

gelebilirler. Değişmeye gelen oyuncuların dışında buza gelip golü kutlamak için gelen 

oyunculara müsaade edilmez. Bu kuralın ilk ihlalinde her iki takım da Ortahakem 

tarafından uyarılır, bir sonraki ihlali yapan takıma küçük oturma cezası verilir. 

KURAL 134 – OYUN GECİKTİRME/BUZDAKİ TAKIMIN GEÇ KURULMASI – GEÇ DİZİLİŞ 

i. Devrenin başlaması (uzatma devresi de dahil) için gerekli sayıdaki oyuncuyu buza 
göndermeyen takım koçuna küçük oturma cezası verilir. 

KURAL 135 – OYUN GECİKTİRME/PAKIN BUZUN DIŞINA ŞUT ÇEKİLMESİ VEYA ATILMASI 

i. Savunma oyuncusu kendi savunma sahasındaki pakı başkasına sekmeden direkt olarak 

şut çekerek, atarak veya sopasıyla vurarak buzun dışına atarsa küçük ceza alır. Bel irleyici 

faktör pakı dışarıya atan savunma oyuncusunun pakla son temas ettiği yerin savunma 

sahasında olup olmadığıdır. 

ii. Oyuncu sıralarının olduğu yerde yan duvarın üzerinden pakı dışarıya atan oyuncuya ceza 

verilmez. Ama oyuncu sıralarının bittiği yerdeki koruyucu camın üzerinden dışarıya 

atıldığında durum farklı olur. 

iii. Oyun esnasında ya da oyun durduğunda herhangi bir yerden paka şut çekerek oyun 

dışına gönderen oyuncuya küçük ceza verilir. 

iv. Savunma oyuncusu savunma sahasındaki pakı yukarı kaldırarak skorbord veya çatıya 
değdirirme yoluyla oyunun durmasına neden olursa, bu oyuncuya ceza verilmez. 

KURAL 136 – OYUN GECİKTİRME/BUZLANMA SONRASINDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 

i. Buzlanmaya neden olan takım aşağıdaki durumlar dışında oyuncu değiştiremez: 

1. Yerine oyuncu giren kaleciyi fazla oyuncuyla değiştirmek, 

2. Yaralanmış oyuncu veya kaleciyi değiştirmek, 

3. Buz üzerindeki oyuncu sayısını değiştirecek şekilde herhangi bir takım ceza alırsa, 

buzlanma yapan takımın oyuncu değiştirmesine müsaade edilir, ama oyunun 

başlama atışı ceza alan takımın savunma sahasından yaptırılır. 

ii. Buzlanma sonrasında Ortahakem ve çizgi hakemi oyuncuları başlama atışına hazırladığı 

sırada, kural dışı oyuncu değişikliği yapmaya çalışan koça, bu hareketinden dolayı ilk 
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önce uyarı verilir. İkinci defa oyunu geciktirme için kural dışı oyuncu değişikliği yapmaya 
çalışan koça küçük oturma cezası verilir. 

KURAL 137 – OYUN GECİKTİRME/BAŞLAMA ATIŞ PROSEDÜRLERİNİN İHLAL EDİLMESİ  

i. Başlama atışı yapılacağı esnada başlama atışına katılmayan oyuncu başlama atışının 

yapılacağı çembere erkenden girerse, o takımın başlama atışına katılacak oyuncu 

değiştirilir. İkinci defa aynı ihlal yapılırsa, ihlali yapan takıma küçük oturma cezası verilir. 

ii. Başlama atışına katılacak oyuncu hakemin uyarısı neticesinde değişmesi gerekirken, 

başlama atışına yeni gelecek oyuncu doğru pozisyonun almakta gecikiyorsa, o takıma 

uyarı sonrasında küçük oturma cezası verilir. 

iii. Başlama atışı esnasında ofsayt pozisyonunda (karşı tarafın sahasına geçerek) pozisyon 
alan oyuncuya önce uyarı yapılır, ihlali devam ettirmesi halinde küçük ceza verilir. 

KURAL 138 – DALMA VEYA ALDATICI HAREKET 

TANIM: Gözle görülür bir şekilde rakip oyuncuya bir ceza verdirmek kastı ile düşmüş gibi yapan, yalan 

yere tepki gösteren, sakatlanmış taklidi yapan oyuncu. 

i. Oyun esnasında düşmesini gösterişli hale getirerek rakibinin ceza alması amaçlı davranan 

oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 139 – DİRSEK ATMA 
TANIM: Rakibine dirsek atarak faul yapan oyuncu. 

i. Rakibine dirsek atan oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Dirsek atma neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 

büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 140 – SEYİRCİLERİN ENGELLENMESİ 

TANIM: Oyun esnasında, oyun duraklamalarında ve devre aralarında seyirciyi fiziksel olarak 
engelleyen oyuncu veya takım görevlisi. 

i. Oyuncu veya takım görevlisi fiziksel olarak temas yoluyla seyirciye meydan okur, karşılık 

verir, onunla uğraşır veya onu engellerse maç cezası verilir. 

KURAL 141 – KAVGA 

TANIM: Oyun esnasında, düdükle oyun durdurulduktan sonra veya oyunun diğer normal süresinde 
oyuncular arasındaki itişmede rakibine yumruk atan oyuncu. 

i. Kavgayı başlatan oyuncuya maç cezası verilir. 

ii. Yumruk atılan oyuncu karşılık vermesi durumunda en azından küçük ceza alır. 

iii. Eldivenini veya kaskını kavga niyetiyle çıkaran oyuncuya diğer verilebilecek cezalarına 

ilaveten kötü davranış cezası verilir. 

iv. Kavgayı kışkırtan veya saldırganlık yaptığı açık olan kişiye diğer verilecek cezaların dışında 

küçük ceza verilir. 

v.  Kavgayı kışkırtan veya saldırganlığı yapan kişi açık olarak belli değilken iki kişi kavga 

ediyorsa, her ikisine de maç cezası verilebilir. 

vi. Buz üzerinde olup, başlayan kavgaya üçüncü kişi olarak katılan kişiye diğer verilecek 

cezaların dışında oyun kötü davranış cezası verilir. Kavgaya ne şeki lde müdahil olduğu 

ceza vermek için önemli kriterdir. 

vii. Ortahakem tarafından durması söylendiği halde kavgayı başlatmak ya da devam ettirmek 

isteyen sporcu veya çizgi hakemi ayırdıktan sonra hala kavga için uğraşan oyuncuya çift 
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küçük ceza veya büyük ceza ile otomatik oyun kötü davranış cezası veya maç cezası 

verilir. 

viii. Kavga buz içindeki bir oyuncu ile buz dışındaki bir oyuncu arasındaysa, her ikisi de kötü 

davranış cezası veya oyun kötü davranış cezası veya maç cezası alır.  

ix. Buz içinde ya da buz dışında kavgaya dahil olan takım görevlisine oyun kötü davranış 

veya maç cezası verilir. 

x. Oyuncuların karşılıklı meydan okumaları esnasında oyuncu sıralarından buza ilk fırlayan 

oyuncuya çift küçük ve otomatik oyun kötü davranış cezası verilir. Buzdaki kavga için 

oyuncu sıralarından buza giren diğer sporculara kötü davranış cezası verilir. Buzdaki 

kavga için ceza sırasını terk ederek buza fırlayan oyunculara küçük ceza ve oyun kötü 

davranış cezası verilir. Bu cezalar sona erecek diğer cezalardan sonra sırasıyla çekilir. 

Kavgaya fiilen karışmasa bile oyuncu sırasını ya da ceza sırasını terk ederek buza atlama 

hareketi bu fiilin gerçekleştiğini gösterir ve ceza verilmesi gerekir. 

xi. Sporcuların karşılıklı fiziksel meydan okuması ve kavga etmeleri durumundan hemen 

önce yapılan oyuncu değişikliklerine müsaade edilir. Ancak, oyuncu değişikliği ile buza 

girmiş sporcular kavgaya müdahil olurlarsa sanki oyuncu sıralarından veya ceza 

sırasından atlayıp buza girmişler gibi ceza görürler. 

xii. Her iki takımın sporcuları oyuncu sıralarından aynı anda kavga yerine gitmek niyetiyle 

atlarlarsa veya bir takımın oyuncu sıralarından atlandığını gören diğer takımın oyuncu 

sıralarından da buza atlayanlar olursa her iki takımın ilk buza atlayan oyuncuları bu kural 

dahilinde cezalandırılır. 

xiii. Bu kural dahilinde takım başına en çok beş kötü davranış ve/veya oyun kötü davranış 

cezası verilebilir.  

xiv. Sporcuya kavgaya devam ettiği için hem maç cezası hem de oyun kötü davranış cezası 

verilemez. 

KURAL 142 – KAFA ATMA 
TANIM: Kafasında kask varken veya yokken rakibine kafasıyla vuran sporcu. 

i. Rakibine kafa atan veya kafa atmaya teşebbüs eden bir oyuncuya maç cezası verilir. 

 

KURAL 143 – YÜKSEK SOPA 

TANIM: Sopasını veya sopasının herhangi bir bölümünü kendi omuz seviyesinden yukarıda taşırken 
sopasıyla rakibine vuran sporcu. 

i. Yüksek sopa ile rakibine temas eden oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Yüksek sopadan rakibini kazayla yaralayan oyuncuya çift küçük ceza verilir. 

iii. Dikkatsizce yüksek sopadan rakibini yaralayan oyuncuya büyük ile otomatik oyun kötü 

davranış veya maç cezası verilir. 

iv. Şut çekmek için hazırlanırken veya şut çektikten sonra veya pas verirken yüksek sopa ile 

rakibine temasta bulunan yüksek sopa için bu kural dahilindeki uygun cezalar geçerlidir. 

KURAL 144 – RAKİBİ TUTMA 

TANIM: Rakibinin hareket etmesini bir veya iki eliyle, koluyla, bacağıyla veya diğer bir şekilde 
engelleyerek serbestçe kaymasına müsaade etmeyen oyuncu. 

i. Rakibini tutan oyuncuya küçük ceza verilir. 

ii. Rakibi tutmanın üç genel yöntemi vardır: 

1. Bir veya iki koluyla rakibine sarılarak, rakibinin paklı veya paksız serbestçe kaymasını 

engellemek, 
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2. Kolları, vücudunun üst bölgesi ya da alt bölgesiyle yan duvarlara sabitlercesine 

sıkıştırma yoluyla serbestçe kaymasını engellemek ve pakla oynamak için gayret 

göstermemek, 

3. Rakibinin formasını çekerek onu yavaşlatmaya veya alı koymaya yönelik hareket 
etmek. 

KURAL 145 – SOPA TUTMA 

TANIM: Rakibinin sopasını bir veya iki eliyle tutarak kaymasına, pakla oynamasına, hareket etmesine 
veya sopasını kullanmasına engel olan oyuncu. 

i. Rakibinin sopasını tutan oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 146 – KANCA TAKMAK 

TANIM: Sopasını kanca gibi kullanarak paklı veya paksız rakibinin ilerlemesini aksatan veya 

aksatmaya çalışan oyuncu. 

i. Rakibine kanca takan oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Kanca takmanın dört genel yöntemi vardır: 

1. Pas vermek veya şut çekmek üzere olan rakip oyuncunun koluna, eline veya 

eldivenine kanca takmak, 

2. Bire bir pozisyonda pak için rekabet eden oyunculardan birinin diğerine üstünlük 

sağlamak için sopasını kullanarak vücudunun herhangi bir yerine temas etmesi, 

3. Rakibi pakın sahibiyken rakibinin vücuduna takarak ona engel olmaya çalışmak, 

4. Rakibinin serbestçe kaymasını engellemek için kanca takmak. 

iii. Kanca takma neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan 
oyuncuya büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 147 – KURAL DIŞI SOPA – SOPA ÖLÇÜMÜ 

TANIM: Sporcular IIHF standartlarına uyan sopa kullanmalıdırlar. 

i. Takım kaptanı oyunun durduğu herhangi bir anda sopa ölçümü talebinde bulunabilir. 

Ölçüm sonrası kural dışı olduğu tespit edilirse, sopanın sahibi oyuncuya küçük ceza verilir 

ve kural dışı sopa Ortahakem tarafından oyuncu sırasına teslim edilir. 

ii. Talep olduğu anda oyuncunun elinde olan sopa ölçülür.  Oyuncu sıralarında oturuyor ya 

da buzda kayıyor olabilir. Ortahakem gözle sporcunun elindeki sopanın o olduğunu 

belirlemesi gerekmektedir. 

iii. Ölçüm neticesinde sopanın kurallara uygun olduğu tespit edilirse, ölçüm isteyen takıma 

oyun geciktirmeden dolayı küçük oturma cezası verilir. Ölçüm talebi yapıldığında buzda 

kimler varsa o oyunculardan bir tanesi bu cezayı çeker. 

iv. Sopa ölçüm sayısı için sınırlama yoktur, ancak her oyun duraklamasında sadece bir takım 

tarafından sadece bir defa sopa ölçümü talebi yapılabilir. 

v. Ölçüm istenilen malzemeyi kaybetmeye çalışan veya kırarak bütünlüğünü bozan 

oyuncuya kural dışı malzeme kullanmaktan dolayı küçük ceza ve kötü davranış cezası 

verilir. 

vi. Normal oyun süresi içinde gol sonrasında sopa ölçüm talebi yapılabilir, sopa kural dışı 

çıksa bile gol geçerli olur. Aynı durum uzatma devresinde ve penaltı atışları süresinde de 
geçerlidir. 

KURAL 148 – CEZA SIRASINA/CEZA SIRASINDAN HATALI ULAŞIM 

TANIM: Ceza sırasına girerken veya ceza sahasından çıkarken buz üzerinden değil de başka yollardan 
bunu yapan oyuncu. 
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i. Buz yüzeyini değil, spor salonunun başka bölgelerini kullanarak ceza sırasında giren veya 
çıkan oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 149 – BUZU TERK ETMEK İSTEMEYEN YARALI OYUNCU 

TANIM: Yaralanarak oyuna devam edemeyeceğinden dolayı kendisi için oyunun durdurulduğu halde 
buzdan çıkmayı kabul etmeyen oyuncu. 

i. Yaralanarak buzda tıbbi yardım alması gereken oyuncunun bir sonraki başlama atışına 

kadar oyuncu sıralarına gitmesi gerekir. Buna itiraz eden oyuncuya küçük ceza verilir. 

İtirazı devam ederse kötü davranış cezası verilir. 

ii. Kanaması olan oyuncunun iyi bandajla veya dikiş atılarak kan akışı durdurulmadan tekrar 

buza dönmesine müsaade edilmez. Yeterli koruma yapılmadan buza dönen kanamalı 

oyuncuya küçük ceza verilir. 

iii. Yalan yere yaralanmış taklidi yaparak buzda yatan veya ayağa kalkmayı reddeden 
oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 150 - ENGELLEME 

TANIM: Paka sahip olmayan bir rakibinin kaymasını, pas almasını engelleyen veya ilerlemesini 

aksatan oyuncu. 

i. Rakibine engelleme yapan oyuncu küçük ceza alır. 

ii. Oyun esnasında engelleme aşağıdakilerden herhangi birisi olabilir: 

1. Rakibinin buzda hareketini engelleyen oyuncu, 

2. Rakibini bloke ederek serbestçe hücum bölgesine hareket etmesine engel olmak , 

özellikle kalçasını rakibine dayayarak kendi etrafından dolaşmasına zorlamak, 

3. Kendi takım arkadaşı paka sahipken, rakip oyuncu kendi arkadaşına şarj yapmak 

üzere hareketlendiğinde, rakip oyuncuya engel olmak ya da onun geliş yoluna doğru 

giderek engellemek, 

4. Rakibin pas almasını sağlayacak pozisyona girmesine engel olmak, 

5. Başlama atışını kazanıp, rakibinin paka doğru yönelmesine engel olmak, 

6. Oyuncu sırasından ya da ceza sırasından sopasını, vücudunu, kullanarak rakibe ya da 

paka ulaşmak ve rakibinin ya da pakın hareketine engel olmak, 

7. Yana doğru kayarak rakibinin hareketine engel olmak, 

8. Rakibin uzanıp yerden almak istediği malzemesini (sopa, eldiven, kask vb.) ittirmek. 

iii. Kalenin önündeki bölgede pozisyon alabilmek amacıyla oyuncular örnek olarak, 

engelleme, sopa ile vurma, tutma, çelme takma ve sopa savurma gibi ceza alacak 

hareketleri birbirlerine sıklıkla yaparlar. Bu bölgedeki ceza gerektiren hareketlere ilave 

olarak: pakı olmayan oyuncuya vurup devirmek, rakibin formasını çekmek, rakibin 

bacaklarının arasına sopa sokarak engellemek istemek, rakibe vahşice sopayla vurmak, 

rakibin bacakların arkasından sopa savurmak. 

iv.  Engelleme olarak kabul edilmeyen durumlar şunlardır: 

1. Oyuncunun kendi kayış hızını ve vücut pozisyonunu koruyarak rakiple pak arasında 

hareket etme hakkı vardır, 

2. Oyuncu bir yerde sabit durabilir ve rakip üzerine gelirken sabitliğini bozmama hakkı 

vardır, 

3. Oyuncu rakibin önünde ve kayar pozisyondayken rakibini bloke edebilir, 

4. Oyuncu vücut pozisyonunu kullanarak paka daha uzun mesafeden ulaşmasına neden 

olabilir. 

v.  Pakı olmayan rakibine şarj yapan oyuncuya küçük ceza verilir. 
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vi.  İtişerek kayıp paka doğru ilerleyen iki oyuncunun bunu yapmaya hakları vardır, ancak bir 

tanesi sopası, kolu veya pateniyle rakibine engel oluşturursa küçük ceza ile cezalandırılır.  

iv.  Engelleme neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 
büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 151 – KALECİYE ENGELLEME 
TANIM: Kalecinin almak istediği pozisyonu almasına herhangi bir şekilde engel olan oyuncu. 

i. Sopası veya vücuduyla kale sahasında olan veya pozisyon almak isteyen kaleciyi 

engelleyen oyuncuya küçük ceza verilir. 

ii. Paka sahip olan hücum oyuncusu kaleciye temas ederek ileriye, geriye doğru kayarken 

gol atıyorsa, gol sayılmaz ve bu hücum oyuncusuna küçük ceza verilir. Bu durum penaltı 

atışları için de geçerlidir. 

iii. Hücum oyuncusu rakip kalecinin tam önünde pozisyon alıp (kale sahasının içinde ya da 

dışında fark etmez), kaleciye doğru elini kolunu veya sopasını sallayarak kaleciyi 

yıldırmaya çalışıyorsa, küçük cezayla cezalandırılır. 

iv. Rakip oyuncu kalecinin kale sahasına dönmesine engel olursa veya kalenin arkasındaki 

bölgede pakla oynayan kaleciye vurursa, küçük cezayla cezalandırılır. 

v. Kaleciyle temas etmemek kaydıyla hücum oyuncusu kale sahasından geçecek şekilde 

kayabilir. Hücum oyuncusu kale sahasında kaleciye temas eder veya kaleci kendi kale 

sahasında pozisyon alırken hücum oyuncusuna dokunursa, hücum oyuncusu küçük ceza 
alır. 

KURAL 152 - TEKME 

TANIM: Rakibinin vücuduna doğru ayağını sallayarak vurma hareketini yapan oyuncu. 

i. Rakibine tekme atan ya da tekme atmaya teşebbüs eden sporcuya maç cezası verilir. 

KURAL 153 – DİZ ATMA 
TANIM: Dizini uzatarak rakibiyle temas etmek isteyen oyuncu. 

i. Diziyle rakibine temas eden oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Diz atma neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 

büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 154 – CEZA SIRASINDAN ERKEN ÇIKMA 

TANIM: Oyun esnasında ceza sırasının kapısını sadece ceza hakemi açıp kapatabilir. Oyuncu devre 
sonu veya cezasının bitiminden sonra ceza sırasından çıkabilir. 

i. Ceza sırasındaki oyuncu ceza süresi bitmeden önce kendi hatasıyla buza dönerse, 

cezasının kalan süresine ilaveten bir de küçük ceza alır. 

ii. Ceza hakeminin hatası sonucunda cezası olan oyuncu buza erken dönerse, oyuncu ceza 

almaz, ama cezasının kalan bölümünü çekmek için ceza sırasına geri döner. 

iii. Cezası bitmeden ceza sırasından buza gelen ve hakemin verdiği bir kararı tartışan 

oyuncuya küçük ceza ve oyun kötü davranış cezası verilir. 

iv. Cezasını çekmekte olan oyuncu buzdaki bir kargaşa ya da kavgaya karışmak üzere buza 

girerse, küçük ceza ve oyun kötü davranış cezası alır. 

KURAL 155 – KASKSIZ OYNAMAK 
TANIM: Kafasındaki kaskı sağlam bağlanmamış olan oyundaki oyuncu. 
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i. Oyuncunun kaskı çıkar veya bağlı olmazsa derhal oyuncu sırasına gitmelidir. Buna 
uymayan oyuncuya küçük ceza verilir. 

KURAL 156 – SAÇ ÇEKME, KASK ÇEKME, KAFES ÇEKME  

TANIM: Rakibinin saçını veya kaskını veya maskesini tutan veya çeken oyuncu. 

i. Rakibinin kaskını, saçını veya maskesini tutan veya çeken oyuncuya küçük ceza veya 
büyük ceza ile oyun kötü davranış cezası verilir. 

KURAL 157 – OYUNA BAŞLAMAYI REDDETMEK  

TANIM: Ortahakemin çağırması üzerine oyuna başlamayı hiçbir takımın önemsememesine müsaade 

edilmez. 

i. Her iki takım da buzdayken, herhangi bir nedenden ötürü bir takım oynamayı 

reddederse, Ortahakem isteksiz takımın kaptanını uyarır ve 30 saniyeden kısa sürede 

oyuna başlamalarını ister. Takım hala isteksiz davranıyorsa küçük oturma cezası verir. 

ii. Aynı durum devam ediyorsa, Ortahakem oyunu durdurur; durum karşılaşmanın hükmen 

galibine karar verecek yetkiye sahip uygun yetkililere rapor edilir. 

iii. Takım buzda değilken, zamanında buza çıkmamış ve Ortahakemin emrine karşın oyun 

başlayamıyorsa, Ortahakem kaptan, takım koçu veya takım menajeri kanalıyla isteksiz 

takıma iki dakika süre tanır. Bu iki dakika içinde takım oyuna başlayacaksa, küçük oturma 

cezası alarak başlar. Takım isteksizliğini sürdürüyorsa, Ortahakem oyunu durdurur; 

durum karşılaşmanın hükmen galibine karar verecek yetkiye sahip uygun yetkililere 

rapor edilir. 

KURAL 158 - SERTLİK 
TANIM: Rakibini itip kakan oyuncu. 

i. Rakibine meydan okuyan oyuncuya küçük, çift küçük veya büyük ceza ile otomatik oyun 

kötü davranış cezası verilir. 

ii. Rakibinin kaskını düşürerek oyundan çıkmasını sağlamak amacıyla kasıtlı vuran oyuncuya 

küçük ceza verilir. 

iii. Sertliğe devam eden kişi için kavga kuralı geçerli olur. 

iv. Rakibine meydan okuma esnasından eldivenini çıkaran oyuncuya kötü davranış cezası 
verilir. 

KURAL 159 – SOPA SAVURMA 

TANIM: Sopasını bir veya iki eliyle rakibinin vücuduna veya malzemesine doğru sallayan oyuncu. Ceza 

vermek için rakip ile temas olup olmaması önemli değildir. 

i. Pak taşıyan oyuncunun sopasına, rakibin pakı kaybetmesi amaçlı hafif sopa ile vurmak 

sopa savurma değildir. Rakibinin ya da kendi sopasının kırılacağı kadar kuvvetli temas 

halinde, sopa savurma olarak değerlendirilir. 

ii. Rakibine sopa savuran oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

iii. Sopa savurma neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce teh likeye sokan 

oyuncuya büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

iv. Rakibe meydan okuma esnasında sopasını savuran oyuncuya büyük ceza ile otomatik 

kötü davranış veya maç cezası verilir. 

v. Rakibinin gözünü korkutmak amacıyla paka doğru sopasını kuvvetli şekilde savuran 

oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 
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vi. Rakibinin bacakları arasına sopasını sokarak kasıklarına temas ettiren oyuncuya büyük 
ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası verilir. 

KURAL 160 – AYAĞA SERTLİK 

TANIM: Rakibinin ayağına ya da patenine arkadan tehlikeli şekilde tekme atan veya rakibinin ayağına 
tekme atarken rakibini çeken oyuncu. 

i. Ayağa sertlik yapan oyuncuya maç cezası verilir. 

KURAL 161 – SOPA SAPLAMA 

TANIM: Rakibini bir veya iki eliyle tuttuğu sopasının kaşık kısmını kullanarak bıçaklamaya çalışan 

oyuncu. Ceza vermek için rakip ile temas olup olmaması önemli değildir. 

i. Rakibine sopa saplamaya teşebbüs eden oyuncuya çift küçük ve kötü davranış cezası 

verilir. 

ii. Rakibine sopa saplayan oyuncuya büyük ceza ile otomatik kötü davranış veya maç cezası 

verilir. 

iii. Sopa saplama neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan 
oyuncuya maç cezası verilir. 

KURAL 162 - TÜKÜRME 
TANIM: Rakip oyuncuya, seyirciye ya da buz rinkinde herhangi bir kişiye tüküren oyuncu. 

i. Rakibine ya da buz rinkindeki herhangi bir kişiye tüküren oyuncu ya da takım görevlisine 

maç cezası verilir. 

ii. Vücudunda kanaması olan oyuncu kanını rakibine veya buz rinkindeki herhangi bir kişiye 
doğru atarsa tükürme nedeniyle maç cezası alır. 

KURAL 163 – ALAY ETME 

TANIM: Gol kutlarken veya rakibinin oyuncu sıralarının yanından kayarken alaycı, küçük düşürücü, 
provokatif kelimelerle veya alaycı mimiklerle hareket eden oyuncu. 

i. Maksadını aşan kutlama veya rakip oyuncu sıralarının yanından kayarken alaycı davranan 
oyuncuya kötü davranış cezası verilir. 

KURAL 164 – BUZA GİREN TAKIM GÖREVLİSİ 

TANIM: Buz içi hakemin izni olmadan takım görevlisinin karşılaşmada buza girmesi yasaktır. 

i. Oyun durduğunda yaralı ya da sakatlanmış oyuncu varsa, takımın doktoru veya tıbbi 

görevlisi hakemin iznini beklemeden buza çıkabilir. 

ii. Kural 164-i dışında devrenin başından devrenin sonuna kadar takım görevlisinin buza 

çıkması halinde oyun kötü davranış cezası verilir. 

KURAL 165 – SOPA VEYA CİSİM FIRLATMA 
TANIM: Oyun sahasının içinde ya da dışında sopa veya cisim fırlatan oyuncu ya da takım görevlisi. 

i. Oyun sahasının dışına sopa veya cisim fırlatan oyuncuya oyun kötü davranış cezası verilir. 

ii. Oyuncu hemen yanındaki sopa, sopa parçası veya başka bir cismi, rakibe zarar 

vermeden, kenara doğru kaydırabilir. Ancak, buzda sopayı, sopanın parçasını, herhangi 

bir cismi paka doğru ya da pakı taşıyan oyuncuya doğru tarafsız sahada ya da hücum 

sahasında fırlatırsa küçük ceza alır. 
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iii. Oyuncu sırasında ya da ceza sırasındaki oyuncu veya takım görevlisi sopayı, sopanın 

parçasını, herhangi bir cismi paka doğru ya da pakı taşıyan oyuncuya doğru tarafsız 

sahada ya da hücum sahasında fırlatırsa küçük veya küçük oturma cezası alır. 

iv. Kural 165-ii veya 165-iii’teki durumlar ihlali yapan takımın savunma sahasında 

yapılmışsa, Ortahakem pakı taşıyan oyuncuya penaltı atışı kararı verir. 

v. Fırlatmanın yapıldığı anda pak veya pakı taşıyan kişinin bulunduğu yer küçük ceza, küçük 

oturma cezası ya da penaltı atışı kararı için belirleyicidir. 

vi. Hızlı hücum şansı yakalayan rakip oyuncuya oyuncu ya da takım görevlisi sopa ya da bir 

cisim fırlatmışsa, Ortahakem o oyuncuya penaltı atışı kararı verir. 

vii. Kaleci fazla oyuncu sokmak amacıyla buzdan çıkarak kalesini boş bırakmışsa, kendi 

savunma sahasında ya da tarafsız bölgede rakip oyuncuya sopa ya da bir cisim 

fırlatılıyorsa, Ortahakem rakip takım lehine gol kararı verir. Kalecinin değiştiği ekstra 
oyuncunun bir pateni buza değmişse, kaleci buzdan çıkmış sayılır. 

KURAL 166 – BUZDA ÇOK ADAM  

TANIM:  Takım buzda bir kaleci ile beş oyuncu veya altı oyuncu olarak buzda olmasına müsaade 

edilir. Buzda olması gereken sporcu sayısından bir veya daha fazla oyuncu buzdaysa buzda çok adam 

var demektir. 

i. “Buzda” demek her iki patenin de buzda olması demektir. Oyuncunun bir pateni buzda, 

diğer pateni yan duvarın üzerinde ya da oyuncu sırasında, ceza sırasında buz dışındaysa, 

o oyuncu buz dışında sayılır. Bu tanımla buz dışında sayılan oyuncunun pakla 

oynamaması, rakiple temas etmemesi veya oyuna hiçbir şekilde müdahil olmaması 

gerekmektedir. 

ii. Buza yeni girecek oyuncu çıkacak oyuncu, oyuncu sırasına 1,5 metre mesafeye gelene 

kadar beklemelidir.  

iii. Oyun esnasında oyuncu değişiklikleri sadece oyuncu sıralarından yapılabilir. Başka bir 

kapı ya da çıkış yerinden oyuncu değiştirmek buzda çok adam nedeniyle küçük oturma 

cezasına neden olur. 

iv. Buzda bulundurması gerekenden fazla sporcu bulunduran takıma buzda çok adam 

nedeniyle küçük oturma cezası verilir. 

v. Buzda değişim yapan iki oyuncudan her ikisi de oyuncu sıralarına 1,5 metre 

mesafedeyken çıkan veya giren oyuncu pakla ya da rakiple temas ederse ya da oyuna bir 

şekilde müdahil olursa buzda çok adam cezası verilir. 

vi. Oyun esnasında oyuncu değişirken (1) giren ve çıkan oyuncu, oyuncu sırasına 1,5 metre 

mesafedeyse ve (2) değişen oyuncular pakla, rakiple temas etmiyor ya da oyuna hiçbir 

şekilde müdahil olmuyorlarsa buzda çok adam cezası verilmez. 

vii. Buzda çok adam için düdük çalındığı anda buzda olan oyunculardan bir tanesi küçük 
oturma cezasını çeker. 

KURAL 167 – ÇELME  
TANIM: Sopasını, ayağını ya da bacağını kullanarak rakibini yere düşüren oyuncu. 

i. Herhangi bir şekilde rakibine çelme takan oyuncuya en azından küçük ceza verilir. 

ii. Paka sahip olan ve ileriye doğru ilerleyen rakibini karşılayan oyuncu ilk önce pakı 

uzaklaştırarak, rakibini düşürüyorsa ceza verilmez. 

iii. 167-ii’deki oyuncu ilk önce paka müdahale edemez ve rakibini düşürürse, çelmeden 

dolayı küçük ceza alır. 

iv. Çelme neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 
büyük ceza ile oyun kötü davranış veya maç cezası verilir. 
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KURAL 168 – SPORTMENLİK DIŞI HAREKET 

TANIM: Sportmenlik, centilmence oyun oynamak veya saygı konusunda ihlal yapan oyuncu veya 

takım görevlisi. 

i. Küçük ceza 

1. Sportmenlik, centilmence oyun oynamak veya saygı konusunda ihlali yaptığı 

belirlenen oyuncuya küçük ceza verilir. 

2. Hakaret içeren ya da küfür içeren konuşmayı buz içinde ya da buz rinkindeki 

herhangi bir kişiye yaptığı belirlenen oyuncuya küçük ceza verilir. 

3. Rakibinin yaralanması ya da sakatlanmasına neden olan oyuncuyu gidip kutlayan 

takım arkadaşına küçük ceza verilir. 

4. Kaleci pakı dondurduğu anda hücum oyuncusu kaleciye kar püskürtürse, hücum 

oyuncusuna küçük ceza verilir. 

ii. Küçük oturma cezası 

1. Sportmenlik, centilmence oyun oynamak veya saygı konusunda ihlal yapılır ama 

kimin yaptığı belirlenemezse o takıma küçük oturma cezası verilir. 

2. Rakibinin yaralanması ya da sakatlanmasına neden olan oyuncu belirlenemeyen 

oyuncu ya da takım görevlisi kutlarsa o takıma küçük oturma cezası verilir. 

3. Hakaret içeren ya da küfür içeren konuşmayı buz içinde ya da buz rinkindeki 

herhangi bir kişiye yaptığı belirlenemeyen takıma küçük oturma cezası verilir. 

4. Oyuncu sırasındaki belirlenemeyen oyuncu veya takım görevlisi sopayı, sopanın 

parçasını, herhangi bir cismi buza fırlatırsa o takıma küçük oturma cezası alır. 

iii. Kötü davranış cezası 

1. Düdük sonrasında ya da devre sonunda pakı şut çeken oyuncuya kötü davranış cezası 

verilir. 

2. İhlal barizse veya oyuncu sportmenlik dışı hareketi devam ettiriyorsa, kötü davranış 

cezası verilebilir. 

3. Hakaret ya da küfürlü konuşmasını aldığı küçük ceza veya küçük oturma cezasına 

rağmen devam ettiren oyuncuya kötü davranış cezası verilir. 

4. Kavga ya da başka bir nedenle rakiple giriştiği itip kakmadan dolayı ceza alan oyuncu 

derhal ceza sırasına gitmiyorsa kötü davranış cezası verilir. 

5. Rakibini tahrik etmeye devam ederek onun ceza almasına uğraşan oyuncuya kötü 

davranış cezası verilir. 

6. Rakibinin oyuncu sırasına kazayla gelme dışında kasıtlı gelen oyuncuya bu 

hareketiyle alabileceği diğer cezaların yanında kötü davranış cezası verilir. 

iv. Oyun kötü davranış cezası 

1. Küçük, küçük oturma ya da kötü davranış cezası aldığı hareketi devam ettiren takım 

görevlisine oyun kötü davranış cezası verilir. 

2. Hakaret ya da küfürlü konuşması nedeniyle küçük, küçük oturma cezası almış olan 

takım görevlisi, bu hareketini devam ettiriyorsa oyun kötü davranış cezası alır. Oyun 

bittikten sonra bu hareketi yapıyorsa, daha önce bu cezadan dolayı hiç ceza almamış 

olsa bile oyun kötü davranış cezası uygulanabilir. 

v. Küçük oturma ve oyun kötü davranış cezası 

1. Buz dışında olan belirlenebilen oyuncu ya da takım görevlisi sopa ya da başka cismi 

buza fırlatıyorsa küçük oturma ve oyun kötü davranış cezası alır. 

vi. Maç cezası 

1. Oyuncu veya takım görevlisi herhangi bir kişiyi korkutur, ırkçı veya etnik aşağılama 

yapar, tükürür, kanını yayar veya cinsel içerikli hareketler yaparsa maç cezası alır. 



77 
Mart2015 

2. Oyuncu ya da takım görevlisi oyun öncesi, oyun esnası ya da oyun sonrasında buz içi 

ya da buz dışında edebe aykırı el hareketi yaparsa maç cezası alır.  

3. Rakibi dışındaki seyirciye ya da başka birisine sopasını savuran oyuncuya maç cezası 
verilir. 

KURAL 169 – KURAL DIŞI VURMA (KADINLAR) 
TANIM: Kadıların oynadığı buz hokeyinde oyuncunun rakibe vücut şarjı yapmasına müsaade edilmez. 

i. Kadınların oynadığı buz hokeyinde kural dışı vurma demek rakibe vücut şarjı yapmak 

demektir. 

ii. Rakibine vücut şarjı yapan oyuncuya (1) küçük ceza ya da (2) büyük ceza ile otomatik 

oyun kötü davranış cezası ya da (3) maç cezası verilir. 

iii. Vücut şarjı neticesinde rakibini yaralayan ya da düşüncesizce tehlikeye sokan oyuncuya 

büyük ceza ile oyun kötü davranış veya maç cezası verilir. 

iv. İki oyuncu pakı kovalarken, tamamen pakı almak amacıyla, ikisinin birbirini itmesine ve 

birbirine dayanmasına müsaade edilir. 

v. İki oyuncu pakın sahibi olabilmek için mücadele halindeyken, birbirlerini yan duvara 

sıkıştırarak oyundan düşüremezler. Bu tür hareket paka sahip olma amacının 

güdülmediğin gösterir. 

vi. Sabit duran oyuncu o bölgenin sahibidir. Bu oyuncuyla vücut teması yapmamak rakibin 

elindedir. Bu kişi pakla rakip oyuncu arasındaysa, rakip oyuncu pakı alabilmek için sabit 

oyuncunun etrafından dolanmak zorundadır. 

vii. Sabit duran oyuncuya doğru bir oyuncu pakla birlikte kayıyorsa, paka sahip olan 

oyuncunun vücut teması yapmaması gerekir. Ama pakı taşıyan vücut temasını 

engellemeye çalışırken, sabit oyuncu pakı taşıyan oyuncuya doğru hareket eder ve temas 

ederse, ilk başta sabit olan oyuncuya vücut şarjından dolayı ceza verilir. 
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11. BÖLÜM – PENALTI ATIŞLARI VE GOLE HÜKMETME 
GENEL BAKIŞ – Bir defans oyuncusu rakibinin bariz gol atma şansını kurallara aykırı bir şekilde 
kaleci buz üzerinde iken engellerse, Ortahakem rakip takım lehine bir penaltı atışına hükmedebilir.  
Bir defans oyuncusu rakibinin bariz gol atma şansını kurallara aykırı bir şekilde kaleci buzda değil 
iken engellerse, Ortahakem rakip takım lehine bir gole hükmedebilir.  
Bu kuralların amacı, bir rakip tarafından arkadan yapılan faul ile azaltılan bariz gol şansını ya da açık bir 
kural ihlali ile engellenen bariz gol şansını ya da golü geri vermektir. 
 

KURAL -170 PENALTI ATIŞI YA DA MAÇ SONU PENALTI ATIŞLARI  

i. Penaltı atışı ve karşılıklı penaltı atışlarını kullanmak oyunun parçasıdır. Oyun esnasında 
oyunculara normal olarak verilebilen bazı cezalar bir penaltı atışı ya da karşılıklı penaltı 
atışları esnasında eşit bir şekilde uygulanabilir. 

 

KURAL 171 – PENALTI ATIŞINA HÜKMETME / BASKIN 

i. Eğer baskında bir hücum oyuncusuna rakibi tarafından arkadan ya da kaleci tarafından 
herhangi bir şekilde faul yapılırsa, hücum takımı lehine bir penaltı atışına hükmedilecektir. 

ii. Eğer hücum oyuncusu faule maruz kaldıktan sonra kontrolü ya da hâkimiyeti kaybederse, 
Ortahakem oyunu durdurup penaltı atışına hükmedecektir. 

iii. Eğer faule maruz kalan oyuncu pak hâkimiyetini devam ettiriyorsa, Ortahakem gecikmiş 
ceza işareti göstererek oyuncunun faaliyetini tamamlamasına izin vermelidir. 

iv. Eğer faule maruz kalan oyuncu gol kaydederse, penaltı atışı iptal edilecektir. Eğer verilecek 
ceza küçük ceza ise golden sonra o da iptal edilecektir. Fakat verilecek ceza kötü davranış 
cezası, büyük ceza ve otomatik oyun kötü davranış cezası ya da maç cezası ise hal a 
hükmedilir durumda olacaktır. 

v. Eğer Ortahakem bir penaltı atışının işaretini vermişken oyunu durdurmak için düdük 
çalmadan önce aynı takıma bir başka faul yapılırsa, penaltı atışı kazanılması ya da gol 
olmasına bakılmaksızın ilave ceza verilecektir. 

vi. Eğer faul herhangi bir periyodun (normal ya da uzatma) sonuna yakın gerçekleşir ve hakem 
penaltı atışı vermek için düdük çalmadan süre biterse, penaltı atışı verilecektir. 

 

KURAL 172 – PENALTI ATIŞINA HÜKMETMEK / ENGELLEME YA DA CİSİM FIRLATMA  

i. Bir oyuncu ya da takım yöneticisi kullanılmayan ya da kırık bir sopayı veya başka bir cisim 
parçasını savunma alanı içinde oynanan paka ya da pakı taşıyana doğru fırlatır ya da 
yönlendirirse, Ortahakem bir penaltı atışına hükmedecektir. 

ii. Bir oyuncu ya da takım yöneticisi oyuncu sıralarından ya da sahanın herhangi bir yerinden 
buza girip baskındaki bir hücum oyuncusunu engellerse, Ortahakem bir penaltı atışına 
hükmedecektir. 

iii. Bir oyuncu ya da takım yöneticisi bir sopayı veya sopa parçasını veya başka bir cisim 
parçasını paka ya da pakı taşıyana doğru fırlatır ya da vurursa, ya da baskında bir sopayı 
veya sopa parçasını veya başka bir cisim parçasını paka veya pakı taşıyana doğru 
yönlendirirse (vücudunun bir parçası ile) Ortahakem bir penaltı atışına hükmedecektir. 

iv. Bir oyuncu bir sopayı veya bir sopa parçasını veya başka bir cisim parçasını kendi savunma 
alanı içinde paka ya da pakı taşıyana doğru fırlatır ya da yönlendirirse, Ortahakem bir 
penaltı atışına hükmedecektir. 

v. Oyuncu sıralarında ya da ceza sıralarındaki bir oyuncu ya da takım yöneticisi bir sopayı 
veya sopa parçasını veya başka bir cisim parçasını savunma alanı içinde oynanan paka ya 
da pakı taşıyana doğru fırlatır ya da yönlendirirse, Ortahakem bir penaltı atışına 
hükmedecektir. 

 



79 
Mart2015 

KURAL 173 – PENALTI ATIŞINA HÜKMETMEK / OYUNUN NORMAL SÜRESİNİN SON İKİ DAKİKASI YA 

DA UZATMA DEVRESİ   

i. Eğer bir oyuncu oyunun normal süresinin son iki dakikasında ya da uzatma devresinde 
kasten kalesini yerinden oynatırsa, Ortahakem karşı takım lehine bir penaltı atışına 
hükmedecektir. 

ii. Eğer bir takım oyunun normal süresinin son iki dakikasında ya da uzatma devresinde 
buzda çok adam durumuna düşmek için kasıtlı olarak kural dışı oyuncu değişimi yaparsa, 
Ortahakem karşı takım lehine bir penaltı atışına hükmedecektir. 

iii. Bir golü önleyerek ya da oyunu durdurarak bir avantaj elde etmek maksadıyla oyun 
esnasında bir takım buza bilinçli olarak fazladan oyuncu gönderirse kasten kural dışı 
oyuncu değişimi meydana gelir. 

iv. Oyun esnasında yanlış oyuncu değişimi kasten kural dışı oyuncu değişimi olarak 
değerlendirilmemelidir. Kural 173-iii’teki gibi bir taktik oluşmadığı sürece karşı koyan 
takım bir küçük oturma cezası ile cezalandırılacaktır. 

v. Eğer oyunun normal süresinin son iki dakikasında ya da uzatma devresinin herhangi bir 
zamanında iki oyuncu kısa oynayan bir takımın kaptanı uygun olmayan bir malzemenin 
ölçümünü talep ederse ve ölçüm sonrasında sopanın kurala uygun olduğu tespit edilirse , 
Ortahakem ölçümü isteyen takıma karşı bir penaltı atışına hükmedecektir. 

 

KURAL 174 - PENALTI ATIŞINA HÜKMETMEK /KALENİN YERİNİ DEĞİŞTİREN OYUNCU  

i. Baskın esnasında bir oyuncu kendi kalesini kasten yerinden oynatırsa, Ortahakem karşı 
takım lehine bir penaltı atışına hükmedecektir. 

 

KURAL 175 - PENALTI ATIŞINA HÜKMETMEK / PAKIN ÜZERİNE DÜŞEN OYUNCU  

i. Eğer bir oyuncu kendi savunma alanında yer alan kale sahası içerisinde pakın üzerine 
düşer, pakı zapt eder, vücudunun bir yerine saklar, pakı eliyle yakalar ya da elleriyle buz 
üzerindeki pakı saklarsa, Ortahakem karşı takım lehine bir penaltı atışına hükmedecektir. 

 

KURAL 176 – PENALTI ATIŞ PROSEDÜRÜ / GENEL  

i. Penaltı atışını kendisine hata yapılması ile takımına kazandıran oyuncu yapmalıdır. Bu 
oyuncu sakatlanmış ya da atamayacak durumda ise, ihlal yapıldığında buz üzerinde olan 
ceza almamış bir takım arkadaşı penaltı atışını yapar. 

ii. Penaltı atış prosedüründe, “sakatlanmış” terimi ile; takım doktoru tarafından Ortahakeme 
fiziksel olarak penaltı atışını yapamayacak durumda olduğu teyit edilen oyuncu 
kastedilmektedir. Eğer Ortahakem oyuncunun sakatlanmış numarası yaptığı düşüncesinde 
ise, sonradan uygun yetkililer tarafından oyuncuya ya da takım koçuna ceza verilebilir. 

iii. Faul yapılan oyuncunun tespit edilemediği durumlarda, penaltı atışını yapacak oyuncu 
ihlal yapıldığında buz üzerinde olan ceza almamış oyuncular arasından takım koçu 
tarafından belirlenir. 

iv. Eğer penaltı atışı belirli bir oyuncuya yapılan faul dışında bir sebepten kaynaklanmışsa, 
penaltı atışını yapacak oyuncu ihlal yapıldığında buz üzerinde olan ceza almamış 
oyuncular arasından takım koçu tarafından belirlenir. 

v. Savunma yapan takımın koçu, penaltı atışından önce kalecisini değiştirebilir, fakat oyuna 
girecek kaleciye ısınma için izin verilmez. 

vi. Oyunun aynı durma anında iki farklı ihlalden dolayı iki penaltı atışına hükmedildiyse, 
sadece bir adet gol kaydedilebilir. İlk penaltı atışı gol ile sonuçlanırsa, ikinci penaltı atışı 
iptal edilir, fakat ikinci ihlal için uygun ceza verilir. Eğer ilk penaltı atışı gol ile sonuçlanmaz 
ise, ikinci penaltı atışı yapılır. Penaltı atışlarının sırası ihlallerin yapılış sırasına göre 
belirlenir. 

vii. Penaltı atışı ya da maç sonu karşılıklı penaltı atışları esnasında sadece kaleci ya da yedek 
kalecinin kaleye geçmesine müsaade edilir. 
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viii. Penaltı atışı ya da maç sonu karşılıklı penaltı atışları esnasında kaleci ve yedek kaleciden 
her ikisinin de sakatlanması ya da oyundan çıkması durumunda bir oyuncunun kaleci 
olarak görev almasına izin verilir. 
 

KURAL 177 - PENALTI ATIŞ PROSEDÜRÜ / ATIŞIN YAPILMASI  

i. Her iki takımın oyuncuları da penaltı atışı esnasında kendi oyuncu sıralarına giderek buzu 
terk etmeli ve atış tamamlanana kadar orada beklemelidir. Penaltı atışı esnasında buz 
üzerinde sadece savunma kalecisi, atışı yapacak oyuncu ve buz içi hakemler bulunabilir. 

ii. Ortahakem pakı orta saha merkez başlama atışı noktasına konumlandırır. 
iii. Penaltı atışını yapacak oyuncu atışa başlamadan önce kendi sahasının ortasında 

bulunmalıdır. 
iv. Kaleci penaltı atışını yapacak oyuncu merkezdeki paka temas edene kadar kendi kale 

sahasında beklemelidir. Eğer kaleci kale sahasını erken terk ederse, Ortahakem kolunu 
havaya kaldıracak ve atışın tamamlanmasına müsaade edecektir. Eğer oyuncu gol atarsa 
geçerli sayılacaktır. Eğer gol kaydedilmezse, kaleci ikaz edilecek ve oyuncunun atışı 
tekrarlamasına müsaade edilecektir. Eğer kaleci penaltı atışı esnasında kale sahasını ikinci 
kez erken terk ederse, bir kötü davranış cezası alacak ve takım koçunun kaptan 
vasıtasıyla bildireceği bir oyuncu kalecinin yerine ceza kutusuna gitmek zorunda 
kalacaktır. Eğer gol kaydedilmezse, kaleci ikaz edilecek ve oyuncunun atışı tekrarlamasına 
müsaade edilecektir. Üçüncü kez ihlal yapılır ve gol olmazsa gole hükmedilecektir. 

v. Eğer kaleci penaltı atışı esnasında rakibine faul yapar ve gol olmaz ise, kaleci bununla 
alakalı olarak cezalandırılacak ve takım koçunun kaptan vasıtasıyla bildireceği bir oyuncu 
ceza kutusuna gitmek zorunda kalacaktır. Rakip oyuncunun penaltı atışını tekrarlamasına 
müsaade edilecektir. Bu penaltı atışı esnasında kaleci ikinci kez faul yapar ve gol olmaz 
ise, Ortahakem kaleciyi kötü davranış cezası ile cezalandıracak ve takım koçunun kaptan 
vasıtasıyla bildireceği bir oyuncu ceza kutusuna gitmek zorunda kalacaktır. Rakip 
oyuncunun penaltı atışını üçüncü kez tekrarlamasına müsaade edilecektir. Penaltı atışı 
esnasında oyuncuya üçüncü bir ihlal yapılır ve gol olmazsa, Ortahakem gole 
hükmedecektir. 

vi. Penaltı atışı resmen Ortahakemin oyuncuya atışa başlaması için düdük çalması ile başlar. 
Oyuncu Ortahakemin düdüğünü duyduktan sonra makul bir süre içinde pakı gol 
kaydetmek amacıyla sürekli bir hareketle rakip kaleye doğru sürmeye başlamalıdır. 

vii. Eğer oyuncu merkez başlama noktasında duran paka dokunamadan geçerse, geri dönüp 
penaltı atışına tekrar başlayabilir. Oyuncu herhangi bir şekilde paka dokunduğu anda 
penaltı atışı başlamış kabul edilir. 

viii. Pak oyuncunun sopasından bir kez ayrıldığında ve paka vurma hareketi ya da teşebbüsü 
tamamlandığında penaltı atışının bittiği kabul edilir. Herhangi bir şekilde paka ikinci kez 
vurarak gol kaydedilemez. 

ix. Pak kaleye doğru sürekli hareket halinde olmak koşuluyla oyuncu sahanın bütün 
genişliğini kullanabilir. 

x. Penaltı atışının bir kez tamamlandığına şu hallerde kanaat getirilir: 
1. Pak vurularak sopadan ayrılır; 
2. Kaleci bir kurtarış yapar; 
3. Oyuncu pakın sürekli ileri hareketini devam ettiremez; 
4. Pak orta saha kırmızı çizgisi ile buzlanma çizgisi arasında bir yerde yan duvarlara 

temas eder ve doğrudan kaleye gitmez; 
5. Pak bir şekilde buzlanma çizgisini geçer; 
6. Gol atılır. 

xi. Eğer oyuncu pakın kontrolünü kaybeder ya da düşerse, fakat pak ileri harekete devam 
ediyorsa, pakı yakalayıp tekrar kontrolüne alabilir ve normal bir şekilde atışına devam 
edebilir. 
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xii. Penaltı atışı gol ile sonuçlanırsa, müteakip başlama atışı orta saha merkez başlama 
noktasından yapılacaktır. Gol kaydedilemez ise, müteakip başlama atışı penaltı atışının 
gerçekleştirildiği savunma sahasındaki başlama noktasından yapılacaktır. 
 

KURAL 178 - PENALTI ATIŞ PROSEDÜRÜ / ÖZEL DURUMLAR  

i. Eğer karşı takım tarafından oyuncunun penaltı atışı engellenir ya da dikkati dağıtılırsa ve 
bu sebeple başarısızlığa uğrarsa, Ortahakem atışın tekrarlanmasına izin verecek ve karşı 
takıma bir kötü davranış cezası verecektir.  

ii. Eğer karşı takımın oyuncu sıralarındaki bir yetkilisi tarafından oyuncunun penaltı atışı 
engellenir ya da dikkati dağıtılırsa ve bu sebeple başarısızlığa uğrarsa, Ortahakem atışın 
tekrarlanmasına izin verecek ve karşı takımın yetkilisine bir oyun kötü davranış cezası 
verecektir. 

iii. Oyuncunun kaleye doğru ilerlerken 360 derecelik dönüşler yapmasına müsaade edilmez.  
iv. Oyuncunun kaleye doğru ilerlerken pakı sopasının kaşığı üzerinde sektirmesine ve 

çevirmesine müsaade edilmez. 
v. Kendi koçları tarafından penaltı atışını yapmak için seçilen oyuncu ve kalesini savunmak 

için seçilen kaleci, ne atış bir kural ihlali sebebiyle tekrarlanırsa ne de kaleci tarafından bir 
faul yapılırsa sakatlanma haricinde değiştirilemez. Bu durumda takım koçu atışı yapmak 
için başka bir oyuncuyu ya da kaleyi savunmak için yedek kaleciyi görevlendirebilir. 

vi. Penaltı atışı esnasında pak kaleye girdiğinde kalecinin önleme yapma hareketinin sonucu 
kale yerinden oynarsa video-gol hakeminin yeniden gözden geçirmesine gerek duymadan 
gol kararı verilecektir. 

vii. Penaltı atışı esnasında kalecinin önleme yapma hareketinin sonucu kale yerinden oynarsa 
ve pak kaleye girmezse, gol kararı verilmeyecektir. 

viii. Penaltı atışını kullanan oyuncu tarafından kalecinin dikkatini dağıtmaya yönelik uygulanan 
her türlü yöntem vuruşun tamamlandığı yönünde değerlendirilecek ve gol 
verilmeyecektir. 

ix. Eğer bir seyirci penaltı atışını bir şekilde engellerse, ister oyuncu atışı düzgün yapamasın 
ister kaleci görevini düzgün yapamasın Ortahakem atışın tekrarlanmasına hükmedecektir. 

x. Eğer bir takım sayıca fazla iken penaltı atışını gole çevirirse, cezalı oyuncu buza giremez. 
xi. Penaltı atışı için düdük çalındığı zamanda skorbord durdurulur. Zaman saati penaltı atış 

süreci boyunca çalıştırılmaz. 
 

KURAL 179 – VERİLEN GOLLER  

i. Ortahakemin pak kaleye girmediği halde gol kararı verebilmesi için, savunma takımının 
kalecisinin ihlalden önce oyundan çıkarak yerini ilave bir oyuncuya bırakmış olması 
gerekir. 

ii. Eğer kaleci buzdan çıkmış durumdayken pak kalenin üç boyutlu boşluğunda iken kendi 
takımından bir oyuncu kasten: 
1. Üzerine düşer, tutar ya da vücudunun herhangi bir parçası ile zapt ederse; 
2. Elleri ile pakı alırsa; 
3. Pakın üzerini eliyle örterse gol kararı verilecektir. 

iii. Eğer kaleci buzdan çıkmış durumdayken baskındaki hücum oyuncusuna arkadan faul 
yapılır ve bariz gol şansı engellenirse gol kararı verilecektir. 

iv. Eğer kaleci buzdan çıkmış durumdayken baskın yiyen takımın bir oyuncusu kaleyi 
yerinden oynatırsa gol kararı verilecektir. 

v. Eğer kaleci buzdan çıkmış durumdayken bir oyuncu ya da takım yetkilisi oyuncu 
sıralarından ya da sahanın herhangi bir yerinden kural dışı bir şekilde oyuna girer ve 
baskındaki bir hücum oyuncusunu engellerse gol kararı verilecektir. 

vi. Eğer kaleci buzdan çıkmış durumdayken bir oyuncu ya da takım yetkilisi oyuncu 
sıralarından ya da ceza kutusundan sopa ya da herhangi bir cisim ya da vücudunun bir 
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parçası vasıtasıyla karşı takımın savunma alanı mavi çizgisi dışında pakın hareketini 
engellerse gol kararı verilecektir. 

  

KURAL 180 – VERİLEN GOLLER/KALENİN ÖNÜNE ENGEL KOYMAK 

i. Eğer kaleci buzdan çıkmış durumdayken herhangi bir oyuncu kendi kalesinin önüne bir 

cisim bırakırsa ve pak bu cisime değerek kaleye girmesine engel teşkil ederse, bu 

durumda gol kararı verilecektir. 

ii. Kaleci sopasını ya da başka bir cismi ya da kar yığıntısını kalenin önüne bırakıp bir 

oyuncuyla yer değiştirirse ve bu engel pakın kaleye girmesine önlerse, bu durumda gol 

kararı verilecektir. 
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12. BÖLÜM – KALECİLERE ÖZEL KURALLAR 
GENEL BAKIŞ – Bu bölüm kalecilere yönelik tüm kural ve talimatları kapsar. “Kaleci” ile ilgili her türlü 
konu “yedek kaleci” için de geçerlidir. 
 

KURAL 181 – KALECİNİN ISINMASI 

i. Başlama atışı yapıldıktan sonra oyuna girecek kaleciye ısınma için süre verilmez 

(İstisnalar için Kural 202 – vii).  

ii. “Kaleci” terimi; oyuna başlayan kaleciyi, yedek kaleciyi, varsa üçüncü kaleciyi ve kaleci 

kıyafetlerini giyerek kalecinin yerini almak zorunda kalan oyuncuyu  kapsar. 

KURAL 182 – KALECİNİN KAPTAN YA DA ALTERNATİF KAPTAN OLMASI  
i. Kaleci oyunda takımının kaptanı ya da yardımcı kaptanı olamaz.  

KURAL 183 – KALECİNİN KORUNMASI  

i. Oyuncu tarafından rakip kaleciye kasıtlı olarak temas edilmesi hiç bir zaman kabul 

edilemez. Bunun sonucu kaleci olası bir vücut şarjı beklentisi içinde olmaz. Temas, kazara 

veya başka bir şekilde sopa veya vücudun herhangi bir parçası ile olabilir.   

ii. Oyuncu tarafından rakip kaleciye gereksiz yapılan temas her şartta cezalandırılır. Kaleci 

kale sahası dışında pak ile oynama faaliyetinde iken kazara temasa, hücum 

oyuncusunun bu temastan kaçınmak ya da temas şiddetini azaltmak için kayda değer 

efor sarf etmesi durumunda müsaade edilir.  

iii. Eğer bir hücum oyuncusunun rakip oyuncu tarafından itilmesi, sürüklenmesi veya 

çarpılması ile kaleciye temas oluşması durumunda, hücum oyuncusunun temastan 

kaçınmak için kayda değer efor sarf ettiği farz edilerek rakip kaleciye temas olarak 

değerlendirilmez.   

iv. Bir kurtarışın ardından kalecinin eldiveni ister buz üzerinde olsun, ister havada olsun, hücum 

oyuncusunun dürtmesine, sopa saplamasına ya da savurmasına müsaade edilmez.   

v. Hücum oyuncusu tarafından rakip kalecinin elindeki sopasına vurup  düşürmesine hiçbir 

şekilde müsaade edilmez.  

vi. Pak ile oynama veya rakip oyuncuyu kontrol teşebbüsü ile kale sahası dışında bulunan 
kalecinin hücum oyuncusu tarafından engellenmesine müsaade edilmez. 

KURAL 184 – KALECİ VE KALE SAHASI  

GENEL – Kalecinin kendi pozisyonunda oynama kabiliyeti, kendi kale sahası içerisinde serbestçe hareket 
edebilmesine bağlıdır. Hücum oyuncusu bir cezaya maruz kalma ya da gol iptali risklerini göze alarak kale 
sahası içerisinden geçebilir. Ayrıca hücum oyuncusu ister doğrudan ya da ister rakip tarafından itilerek 
kaleciye temas etmesi bir cezaya maruz kalma veya atılan golün iptali riskini doğurur. 

i. Eğer bir hücum oyuncusu kale sahası içerisinde pozisyon alırsa, oyun durdurularak başlama 

atışı tarafsız sahadaki en yakın başlama noktasından yapılır. 

ii. Bir hücum oyuncusu kaleciye bir faul yapmaya kalkışırsa, kalecinin pozisyonunu 

koruyabilme kabiliyetine veya pakın nerede oynandığına bakılmaksızın bir küçük ceza ile 

cezalandırılacaktır.  

iii. Kaleci kale sahası dışındayken, bir hücum oyuncusu kale sahasına dönmesine ya da 

atılacak bir gol için uygun pozisyon almasına mani oluyorsa, gol verilmeyecek ve hücum 

oyuncusu bir küçük ceza ile cezalandırılacaktır.   

iv. Eğer bir hücum oyuncusu pak kaleye girerken kalecinin görevini yapmasını kale sahası 

içinde görüş alanını kapatarak engelliyorsa gol de, ceza da verilmeyecektir. 
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KURAL 185 – KALECİ VE KALE SAHASI / GOLÜN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMLAR  

i. Eğer bir hücum oyuncusu pak kale çizgisini geçerken kale sahası içinde ve kalecinin 

kurtarış görevini yapmasını veya uygun pozisyon almasını hiçbir şekilde engellemiyorsa 

gol geçerli sayılacaktır.   

ii. Pak kaleye girerken hücum eden takımın bir oyuncusu, bir defans oyuncusu tarafından 

kale sahasına girmesi için itilir, sürüklenir ya da çarpılırsa ve kale  sahasını terk edecek 

yeterli zamanı yoksa gol geçerli sayılacaktır.  

iii. Bir hücum oyuncusu kale sahası dışında paka sahip olma mücadelesi verirken kaza ile 

kaleciye temas ederse ceza verilmeyecektir. Bu esnada gol atılırsa geçerli sayılacaktır. 

iv. Eğer bir hücum oyuncusu kale sahası dışında kalecinin görüşünü engelleyecek şekilde 

önünde pozisyon alır fakat kaleciye temasta bulunmazsa ve bu esnada gol olursa gol 

geçerli sayılacaktır (Kural 151-iii ihlali yoksa). 

KURAL 186 – KALECİ VE KALE SAHASI / GOLÜN GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMLAR  

i. Bir hücum oyuncusu oyun esnasında kale sahası içerisinde kaleciye temas ederse 

engelleme sebebiyle bir küçük ceza ile cezalandırılacaktır. Bu esnada gol atılırsa geçersiz 

sayılacaktır.  

ii. Bir hücum oyuncusu oyun esnasında kasıtlı olarak kaleciye temas ederse engelleme 

sebebiyle bir küçük ceza ile cezalandırılacaktır. Bu esnada gol atılırsa geçersiz sayılacaktır. 

iii. Bir hücum oyuncusu oyun esnasında rakibini kalecisine temas edecek şekilde itekler ve 

bu esnada gol atılırsa, gol geçersiz sayılacaktır.  

iv. Eğer bir hücum oyuncusu kale sahası içinde kalecinin görüş hattını engelleyecek şekilde 

önünde pozisyon alır fakat kaleciye temasta bulunmazsa ve bu esnada gol olursa gol 

geçersiz sayılacaktır. 

v. Bir hücum oyuncusu oyun esnasında kale sahası dışındaki kaleciye kaza halleri dışında 

temasta bulunursa engelleme sebebiyle bir küçük ceza ile cezalandırılır. Bu esnada gol 

atılırsa geçersiz sayılacaktır.  

KURAL 187 – KALECİ MALZEMESİ / GENEL  
Kalecinin malzemelerinin ölçüm ve ebatları ayrı dokümanda belirtilmiştir.  

i. Eldiven, kask ve dizlikler haricindeki tüm koruma malzemesi formanın altında kalacak 

şekilde giyilir. 

ii. Kalecinin sopası haricindeki malzemelerinin ölçümü sadece birinci veya ikinci devrenin 

bitiminden hemen sonra talep edilebilir. 

iii. Patenler ve sopa hariç, kalecinin giydiği malzemeler sadece kalecinin baş ve vücudunu 

koruma amacına yönelik tesis edilmeli ve golü önlemede usulsüz yardım sağlayacak ya 

da “kendini daha büyük hisettirecek” kıyafet veya ilaveleri ihtiva etmemelidir. 

iv. Kaleci pantolonunun dışından kalça bölgesinin önüne doğru inen karın bölgesi koruma 

malzemeleri yasaklanmıştır. 

v. Herhangi bir malzeme üzerinde adaba aykırı veya kötüleyici veya kültür, din ve ırk ile 

ilgili yazı, çizim, resim, desen ve sloganlara izin verilmez.  

vi. Ortahakem kalecinin tehlikeli olarak değerlendirdiği herhangi bir şahsi aksesuarını 

çıkarmasını isteyebilir. Eğer bu şahsi aksesuarı çıkarmak zor ise, kaleci bu şahsi 

aksesuarını tehlikeyi önleyecek şekilde bantlamalı ya da formasının altında emniyete 

almalıdır. Bu durumda, kaleci bu işlem için buzdan çıkma ihtiyacı duyacak ve takımı da 

bir ikaz alacaktır. 

vii. 187-vi nolu kuralın ikinci kez ihlalinde, Ortahakem sorunu yaratan kaleciye bir kötü 
davranış cezası verecektir.  
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KURAL 188 – ÖNLEME ELDİVENİ / KALECİ  
i. Önleme eldiveni dikdörtgen olmalıdır. 
ii. Başparmağı ve bileği koruyan parça önleyiciye bağlı olmalı ve başparmak ve bilek hattını 

takip etmelidir.  
iii. Önleme eldiveninin herhangi bir bölümünde yükseltilmiş çıkıntılara müsaade edilmez.  

 

KURAL 189 – GÖĞÜS VE KOL KORUMA / KALECİ   

i. Omuzlar üzerinde, kolların iç veya dış tarafında ya da göğüs korumasının ön veya 
yanlarında yükseltilmiş çıkıntılara müsaade edilmez.  

ii. Dirseklerde ilave durdurma alanı sağlamadığı takdirde korumayı artırmak için katmana 
müsaade edilir.  

iii. Omuz korumaları omuzların yanında ve üzerinde büyüme sağlamayacak şekilde omuz 
hattını takip etmelidir.  

iv. Köprücük kemiği koruyucuları omuzun ilerisine, üstüne ya da koltuk altına doğru 
uzayamaz. Köprücük kemiği korumasını yükselteceği için göğüs koruma kanadı ile 
köprücük kemiği koruma bölümü arasında dolguya müsaade edilmez. 

v. Kaleci normal çökme pozisyonunda iken, eğer omuz veya omuz başı koruması omuz 
hattının üzerine doğru itiliyorsa göğüs korumasının kurallara uygun olmadığı 
değerlendirilecektir.   

 

KURAL 190 – YÜZ MASKESİ (KASK) / KALECİ  

i. Kaleciler oyun esnasında sürekli bir yüz maskesi takmalıdır. Yüz maskesi açıklıklardan pak 
geçmesine imkân vermeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.  

ii. 18 yaş ve altındaki tüm kaleciler, katıldıkları hangi lig ya da turnuva olduğuna 
bakılmaksızın, boşluklarından pakın da sopa kaşığının da geçmesine imkân vermeyecek 
bir yapıya sahip olan yüz maskesi takmalıdır.  

iii. Kalecinin kendi takım arkadaşlarınınkinden farklı renk ve tasarımda yüz maskesi 
takmalarına müsaade edilir.  

iv. Yedek kalecinin bir mola sonrası takım oturma sırasına dönmek için buzu kat ederken 
kask ve yüz maskesi takma ihtiyacı yoktur.   

 

KURAL 191 – DİZLİK / KALECİ  

i. Dizlik kaleci pantolonunun kalça koruma yastıklarının altına yerleştirilmeli ve kayışla 
bağlanmalıdır.  

ii. Pantolonunun kalça koruma yastıklarının altında kalmayan kaleci diz koruma yastıklarının 
içine takılan kanatlara çıkıntılara müsaade edilmez.  

iii. Diz kayışı yastığı dizin iç kısmını buzdan tecrit eden bir yastıktır.   
iv. Diz koruması “beş deliğin” herhangi bir bölümünü örtmeyecek şekilde gergin bir kayışla 

bağlanmalıdır. Diz bağlama kayışı yastığı ile diz iç kanalı arasındaki yastıklama bu ölçüm 
standardından etkilenmez.  

v. Merkeze doğru kaplamalara (yükseltilmiş katman çıkıntıları) müsaade edilmez. 

 

KURAL 192 – BOYUN VE BOĞAZ KORUYUCUSU / KALECİ  

i. 18 yaş ve altı tüm kaleciler hangi organizasyon ya da turnuvada oynadığına bakılmaksızın 
boyun ve boğaz koruyucusu takmalıdır.  

 

KURAL 193 – YASTIKLAR / KALECİ  

i. Patenlerin önünde kaleci yastıklarının altı ile buz arasındaki boş alanı kaplayan herhangi 
bir malzeme parçasına müsaade edilmez.  
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ii.   Herhangi bir malzeme üzerinde adaba aykırı veya kötüleyici veya kültür, din ve ırk ile 
ilgili yazı, çizim, resim, desen ve sloganlara izin verilmez. Bununla birlikte yastıklar 
fosforlu olmayan herhangi bir renkte olabilir.  

iii.  Yastıkların herhangi bir bölümünde plastik pak folyosu gibi eklemelere müsaade 
edilmez.  

 

KURAL 194 – KALECİ PANTOLONU (ŞORT) / KALECİ  
i. Kaleci şortları bir IIHF tedarikçisi tarafından IIHF’in özel kılavuzu olarak üretilir. Bir IIHF 

temsilcisinin onayı olmadan değişiklik yapılmamalıdır.  
ii. Şortun bacak ve bel kısımlarında koruma sağlamak için dahili ve harici yastıklamaya 

müsaade edilmez.  
iii. Eğer kaleci şortunun dış kaplamasını, çömelme pozisyonundayken yastıkların üzerinde 

bacaklarının arasındaki boşluğu kapatmasına müsaade edecek şekilde gevşek giyerse, bu 
dış kaplamalar kural dışı olarak değerlendirilir.  

iv. Şortun içindeki kalça koruyucuları bacak hattını takip etmelidir. Kare kalça koruyucuları 
kural dışı olarak değerlendirilir. 

 

KURAL 195 – PATENLER / KALECİ  

i. Kaleci patenlerinin her biri önünde fosforlu olmayan koruyucu kaplamaya sahip 
olmalıdır. 

ii.  Paten bıçağı düz ve ayakkabıdan daha uzun olmamalıdır.  
iii.  Kaleciye buza ilave temas sağlayacak patene eklenen her türlü bıçak ve çıkıntılar 

yasaklanmıştır.  
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KURAL 196 – SOPA / KALECİ  
i. Kaleci sopası ahşap ya da IIHF tarafından 

onaylanmış başka bir maddeden yapılmalıdır. 
Sopanın herhangi bir çıkıntısı olmamalı ve bütün 
kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.   

ii. Sopanın gövdesi dipçikten kaşığa kadar düz 
olmalıdır.  

iii. Kaleci sopasının dipçiği koruma formuna sahip 
olmalıdır. Eğer bir metal sopanın tepesindeki kapak 
çıkar ya da düşerse, sopa tehlikeli malzeme olarak 
nitelendirilecektir. 

iv. Sopanın delikli şaftının içine ağırlığını, sertliğini ve 
amacını değiştirecek herhangi bir malzeme 
yerleştirmek yasaktır.   

v. Yapışkan, fosforlu olmayan herhangi bir renk bant 
sopanın etrafına sarılabilir. Fosfor boyalı sopalara 
müsaade edilmez.  

vi.  Kaleci sopasının şaftı topuktan dipçiğe kadar azami 
uzunluğu 163 cm (64 inç); azami genişliği 3 cm (1 
3/16 inç); azami kalınlığı 2,54 cm (1 inç) olmalıdır.  

vii.  Şaft iki parçadan oluşur. Topuğa kadar uzanan alt 
parça (baldır) 71 cm (30 inç) den uzun ve 9 cm (3 ½ 
inç) den geniş olamaz. Şaftın her iki parçası da düz 
olmalıdır.  

viii.  Kaşığın uzunluğu topuktan tırnağa dip hattı 
boyunca 39 cm (15 3/8 inç) yi geçemez. 11,5 cm (4 
½ inç) genişliğe sahip olabilen topuk kısmı hariç 
azami genişliği 9 cm (3 ½ inç) yi geçemez.  

 

KURAL 197 – FORMA / KALECİ  

i. Kaleci formaları bir IIHF tedarikçisi tarafından IIHF’in özel kılavuzu olarak üretilir. Bir IIHF 
temsilcisinin onayı olmadan değişiklik yapılmamalıdır.  

ii. Eğer forma koltuk altında gergin bir ağ etkisi yaratıyorsa bileklerden bağlanmasına 
müsaade edilmez.  

iii. Formada ağ etkisi yaratan hiçbir bağlama ve eklentiye müsaade edilmez.  
iv. Kalecinin bacaklarının arasındaki alanı örtecek kadar uzun bir forma kural dışıdır.  
v. Kolların uzunluğu yakalama ve önleme eldivenlerinin parmak ucunun ötesine geçemez.  

 

KURAL 198 – BOĞAZ KORUYUCU / KALECİ  
i. Kaleci kaskının çene kısmına boğaz koruyucusu takabilir. Boğaz koruyucusu yaralanmaya 

sebep olmayacak malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 

KURAL 199 – KIYAFET / KALECİ  

i. Kalecinin kendi takım arkadaşlarından farklı renk ve tasarımda kask kullanmasına 
müsaade edilir. 

ii. Kalecinin kendi takım arkadaşlarından farklı renkte paten ve eldiven kullanmasına 
müsaade edilir. 
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KURAL 200 – OYUN / KALECİ  

i. Oyun esnasında şut ile pak kalecinin kaskına çarparsa ve o anda bariz gol şansı yoksa 
Ortahakem oyunu durdurabilir.  

ii. Pak kendi takımının kontrolündeyken kalecinin kaskı çıkarsa Ortahakem oyunu derhal 
durduracaktır. Başlama atışı oyun durduğunda pakın oynandığı yere en yakın başlama 
noktasından yapılır.  

iii. Pak rakip takımın kontrolündeyken kalecinin kaskı çıkarsa ve o anda bariz gol şansı yoksa 
Ortahakem oyunu derhal durduracaktır. Müteakiben oyun savunma alanındaki başlama 
noktalarından birinden başlayacaktır. 

iv. Eğer oyun esnasında kalecinin kaskı çıkar ve Ortahakem oyunu durdurmak için 
düdüğünü çalmadan önce pak kale çizgisini geçerse, gol geçerli sayılacaktır.  

v. Eğer pak kalecinin kaskına çarpar ve kaleye girerse, gol geçerli sayılacaktır.  

 

KURAL 201 – PAKI İLERİ FIRLATMAK / KALECİ  

i. Kaleci ister pakı eldiveni ile buz üzerinde durdursun, isterse sopası, pateni ya da 
vücudunun veya malzemelerinin herhangi bir parçasıyla ileri itsin, bu hareketi ceza 
gerektirmez. 

ii. Eğer bir kaleci pakı ileri doğru fırlatır ve ilk olarak bir takım arkadaşı oynarsa, Ortahakem 
oyunu durduracaktır. Müteakiben başlama atışı pakın fırlatıldığı tarafa göre hücum 
takımının sayı çizgisine en yakın başlama noktasından yapılacaktır.  

iii. Eğer bir kaleci pakı ileri doğru fırlatır ve ilk olarak rakip takım oyuncusu oynarsa, oyunun 
devam etmesine müsaade edilir.  

 

KURAL 202 – KALECİ DEĞİŞİMLERİ  

i. Eğer bir kaleci oyun durduğunda herhangi bir sebeple oyuncu sıralarına gitmek zorunda 
ise, takım molası ya da televizyon molası haricindeki durumlarda değiştirilmelidir. Kaleci 
malzeme değiştirmek, ayarlamak ya da düzeltmek için oyunun başlamasını geciktiremez.   

ii. Eğer kaleci kırık bir sopaya sahipse ya da sopasını herhangi bir sebeple değiştirmek 
istiyorsa, değişikliği yapması için bir takım arkadaşına söyleyip kale sahasında kalmak 
zorundadır. 

iii. Oyun durması ya da mola esnasında kaleci değişikliği yapılırsa, oyundan çıkan kaleci bir 
sonraki oyun durmasına kadar tekrar giremez. 

iv. Buz üzerindeki kaleci ve yedek kaleci oyun esnasında diğer oyuncular gibi değişebilirler, 
fakat diğer oyuncular gibi oyun sürerken aynı değişim kurallarına tabi olurlar.  

v. Yedek kalecilerin ısınmasına müsaade edilmez (istisna için bkz. Kural 202-vii).  
vi. Eğer bir kaleci sakatlanmaya maruz kalır ya da rahatsızlanırsa, buz üzerinde verilecek 

hızlı tıbbi yardımdan sonra derhal oynamaya hazır olmalıdır. Eğer sakatlık aşırı 
gecikmeye sebep olursa, sakatlanan kaleci oyundan çıkmalı ve değiştirilmelidir. Bununla 
birlikte sonradan oyunun herhangi bir zamanında oyuna tekrar girebilir. 

vii. Eğer oyunun seyri esnasında bir takımın her iki kalecisi de oynayamaz duruma gelirse, 
takım bir oyuncusunu kaleci olarak oynatmak için kaleci kıyafetlerini giydirebilir. 
Kalecinin yerine geçecek oyuncuya hazırlanması için on dakika verilir, fakat oyuncu on 
dakikadan erken hazırlanırsa kalan süreyi ısınmak için kullanabilir.    

viii. Eğer Kural 202-vii gerçekleşirse, her iki normal kaleci de kalan kısımda oyuna dönemez.  
ix. Üç adet kalecinin tescil edildiği IIHF müsabakalarında sayı kâğıdındaki iki kaleciden 

birinin kalecilik ehliyeti (yeterlilik) yoksa yürürlükteki IIHF tüzüğü uygulanır.  
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KURAL 203 – KURALDIŞI DEĞİŞİKLİK / KALECİ  

TANIM: Kalecinin yerine buza girecek oyuncu, kaleci oyuncu sıralarının 1,5 metre (5’) yakınına gelene 
kadar beklemek zorundadır.  

i. Eğer bir kaleci bir oyuncu ile değişmek amacıyla oyuncu sıralarına ilerlerken değişim 
erken yapılırsa, Ortahakem hücum eden takım paka sahip olduğu anda oyunu 
durduracaktır.  

ii. Oyun hücum alanı yarı sahasında durdurulduğunda, başlama atışı orta saha merkez 
başlama noktasında yapılacaktır. 

iii. Oyun savunma yarı sahasında durduğunda, başlama atışı oyunun durdurulduğu bölgeye 
en yakın ve hücum takımına bölgesel avantaj sağlamayan başlama noktasından yapılır. 

 

KURAL 204 – BAŞLAMA ATIŞLARI / KALECİ  

i. Bir kaleci başlama atışında yer alamaz.  

 

KURAL 205 – BUZLANMA VE KALECİ  

i. Eğer bir kaleci buzlanma işareti verildiğinde kale sahasını terk eder ya da kale sahası 
dışında ise ve paka doğru hareket ederse, kale sahasına geri dönse bile buzlanma iptal 
edilecektir.  

ii. Paka vurulup buzlanma işareti verildiğinde eğer kaleci kale sahası dışında ise, kale 
sahasına derhal dönmek için hareket etmesi durumunda buzlanma gerçekleşecektir.  

 

KURAL 206 – TAKIM MOLASI VE KALECİ  

i. Kaleci yalnızca takım molası ve televizyon molasında oyuncu sıralarına gidebilir.  

 

KURAL 207 – KALECİ CEZALARI / GENEL  

i. Bir hücum oyuncusuna faul yapan bir kaleci en az bir küçük ceza ile cezalandırılır. 
ii. Bir kaleci ister kendi cezası olsun ister takımının cezası olsun ceza kutusunda oturmasını 

gerektirecek hiçbir cezayı çekmez.  
iii. Oyunun aynı durma anında kaleciye verilecek her türlü ilave cezalar, oyun durması 

esnasında buzda olan bir takım arkadaşı tarafından çekilir (cezalar çeken oyuncuya 
kaydedilmez).  

iv. Kalecinin cezasını çekecek oyuncu ceza vermek için düdük çalındığında buz üzerinde 
olmalıdır.  

v. Kaleci bir kötü davranış cezası aldığında oyuna devam eder. Cezasını oyun durduğunda 
buz üzerinde olan bir takım arkadaşı çeker (cezalar çeken oyuncuya kaydedilmez).  

vi. Bir kaleci oyunda ikinci kez kötü davranış cezası alırsa (otomatik olarak oyun kötü 
davranış cezası ile sonuçlanır) oyundan ayrılmalı ve yerini yedek kaleciye bırakmalıdır.  

vii. Kaleci büyük ceza, oyun kötü davranış cezası ve maç cezası aldığında oyundan atılır.  
viii. Kaleciye büyük ceza ya da maç cezası verilmesi durumunda, beş dakika cezası oyun 

durması esnasında buzda olan bir takım arkadaşı tarafından çekilir (cezalar çeken 
oyuncuya kaydedilmez).  

ix. Bir kalecinin oyundan atıldığı her türlü durumda, yedek kaleci bir oyuncunun kaleci gibi 
giydirilmesinden önce ilk tercih olmalıdır.  

x. Oyunun aynı durma anında kaleci birden fazla küçük veya büyük ceza ile 
cezalandırıldığında, takım koçunun kaptan vasıtasıyla belirlediği, oyun durması 
esnasında buzda olan bir oyuncu bu cezaların tamamı ya da bir kısmını çekebilir (cezalar 
çeken oyuncuya kaydedilmez).    
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xi. Eğer kaleci aynı anda hem küçük ceza hem de kötü davranış cezası alırsa, oyun durması 
esnasında buzda olan bir takım arkadaşı küçük cezasını, yine oyun durması esnasında 
buzda olan ikinci bir takım arkadaşı da cezanın tamamı olan 12 dakikayı çekmek 
zorundadır. Her iki oyuncu da takım koçu tarafından kaptan vasıtasıyla belirlenir. 

 

KURAL 208 – KALECİ CEZALARI / AÇIKLAMA  

i. Bir kaleci Bölüm 10 – Oyun Cezalarının Açıklaması bölümünde bahsedilen tüm cezalara 
tabidir. İlave olarak, buzdaki pozisyonuna, malzemelerine ve oyundaki rolüne özel 
aşağıda açıklanan kurallar mevcuttur.  

 

KURAL 209 – ORTA KIRMIZI ÇİZGİNİN ÖTESİ / KALECİ  

TANIM: Kaleci oyun esnasında hiçbir zaman orta kırmızı çizgiyi geçemez.  
i. Bu kuralın ihlali bir küçük ceza getirecektir. 
ii. Cezanın verilebilmesi için her iki pateninin de orta kırmızı çizgi üzerinde olmalıdır.  
iii. Bir golü takiben hücum yarı sahasındaki kutlamalara katılan kaleci bir küçük ceza ile 

cezalandırılır.  
iv. Eğer kaleci bir kavga sebebiyle patenleri orta kırmızı çizgi üzerinde ise bu kuralın yerini 

kavga kuralları alır.    

 

KURAL 210 – KIRIK SOPA / KALECİ  

TANIM: Kaşığında ya da şaftında kırık olan bütünlüğünü kaybetmiş bir sopa “kırık” dolayısıyla 
kuraldışı olarak değerlendirilir.  

i. Kaleci kırık bir sopayı derhal bırakmalıdır. Kaleci eğer kırık sopa ile oyuna devam ederse 
bir küçük ceza alacaktır.  

ii. Sopası kırılan bir kaleciye oyuncu sıralarından ya da seyirciler tarafından buza sopa 
fırlatılması yasaktır, fakat buz üzerindeki bir takım arkadaşı kendisine oyuncu 
sıralarından yeni bir sopa getirene kadar oyuncunun sopasını kullanabilir. Bu sopa 
değişimi mutlaka elden ele yapılmalıdır. Ayrıca Kural 120-iii ve 120-iv’e bakınız. 

iii. Oyun durmasında sopasını değiştirmek için oyuncu sıralarına gidip tekrar kale sahasına 
dönen bir kaleci bir küçük ceza alacaktır. Bununla birlikte, oyun başlamadan kaleci 
değişikliği yapılırsa ceza verilmez.  

iv. Kaleci oyun devam ederken oyun sıralarına gidip sopasını değiştirebilir.  
v. Kaleci hiçbir zaman rakibinin sopasını zorla alıkoyamaz: (1) sopasını ister elinden ister 

yere düşürmüş rakibinden (2) oyuncu sıralarında oturan rakibinden (3) rakip oyuncu 
sıralarındaki sopa rafından. Bu kurala aykırı hareket bir küçük ceza ile sonuçlanır. 

vi. Sopası kırılan bir kaleci oyun esnasında ceza sıralarındaki bir takım arkadaşından sopa 
alırsa bir küçük ceza ile cezalandırılacaktır.  

vii. Kaleci bir oyuncu sopası kullanabilir.  
viii. Kaleci aynı anda birden fazla sopa kullanamaz.  

 

KURAL 211 – TEHLİKELİ MALZEME / KALECİ  

TANIM: Kalecinin malzemeleri emniyet standartlarına uygun olmalı, kabul edileb ilir kalitede ve 
düzgün işleyen ve kıyafetinin altına giyilmiş olmalıdır (eldivenler, kask ve yastıklar hariç).  

 

KURAL 212 – 217 – OYUN GECİKTİRME / KALECİ  

TANIM: Oyunu bilerek yavaşlatmak, oyunu durdurmaya zorlamak ya da oyunun başlamasını 
engellemek. 
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KURAL 212 – OYUN GECİKTİRME / KALECİ – MALZEMENİN AYARLANMASI 

i. Bir malzemesini tamir etmek ya da ayarlamak için oyunu durduran veya başlamasını 
geciktiren kaleciye bir küçük ceza verilecektir.  

 

KURAL 213 - OYUN GECİKTİRME / KALECİ – KALENİN YERİNDEN OYNATILMASI  

i. Kaleyi kasten yerinden oynatan kaleciye bir küçük ceza verilecektir.  
ii. Kaleci maçın normal süresinin son iki dakikasında ya da uzatmanın herhangi bir 

zamanında kaleyi yerinden oynatırsa rakip takım penaltı atışı kazanacaktır. 
iii. Kaleci kaleyi penaltı atışı veya maç sonu karşılıklı penaltı atışları esnasında yerinden 

oynatırsa Kural 178-vi veya 178-vii uygulaması haricinde gol verilecektir.  

 

KURAL 214 - OYUN GECİKTİRME / KALECİ – PAKI YAN DUVARLAR BOYUNCA DONDURMAK 

i. Kaleci pakı oyunun durmasına sebep olacak şekilde sopasıyla, pateniyle veya vücuduyla 
yan duvarlar boyunca tutar ya da oynarsa, kendisine şarj edilmesi durumları haricinde bir 
küçük ceza ile cezalandırılacaktır.    

 
 

KURAL 215 – OYUN GECİKTİRME / KALECİ – OYUN DURDUĞUNDA OYUNCU SIRALARINA GİTMEK  
i. Kaleci takım molası ya da televizyon molası dışında bir oyun durmasında oyuncu 

sıralarına giderse, kaleci değişimi hariç, bir küçük ceza alacaktır. 

 

KURAL 216 – OYUN GECİKTİRME / KALECİ – KASK ÇIKARMAK  

i. Kaleci oyun esnasında oyunu durdurmak amacıyla kaskını çıkarırsa bir küçük ceza 
alacaktır.  

 
KURAL 217 - OYUN GECİKTİRME / KALECİ – PAKI OYUN ALANI DIŞINA FIRLATMAK YA DA VURMAK  
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i. Kaleci oyun esnasında pakı sapma olmadan direkt olarak kendi savunma alanı 
içerisinden (koruyucu camların olmadığı durum hariç) oyun alanı dışına fırlatır ya da 
sopayla vurursa bir küçük ceza alacaktır.   

ii. Kaleci bir kurtarış esnasında pakı oyun alanı dışına yönlendirirse cezalandırılmaz, fakat 
bir kurtarışın devamında pakı oyun alanı dışına vurursa bir küçük ceza alacaktır.   

iii. Kaleci oyun esnasında veya oyun durmasında pakı oyun alanı dışına vurursa bir küçük 
ceza alacaktır. 

 

KURAL 218 – PAKI KALE AĞLARI ÜZERİNE BIRAKMAK / KALECİ  

TANIM: Kalecinin oyunu durdurmak amacıyla pakı kalenin üst ağları ya da arka ağları üzerine 
bırakmasına müsaade edilmez.  

i. Kaleci oyunu durdurmak amacıyla pakı kalenin üst ağları ya da arka ağları üzerine 
bırakırsa bir küçük ceza alacaktır.  

ii. Eğer pak kale ağları üzerine sekerse, kaleci bir rakibin pakla oynamasını önlemek için 
eldiveni ile üzerini kapatabilir.  

 

KURAL 219 – KAVGA / KALECİ  

TANIM: Bir rakibe eldivenlerle vurmak ya da yumruklaşmaya girişmek için eldivenleri çıkarmak.  
i. Blok eldivenini kullanarak rakibinin kafasına, boynuna ya da yüzüne vuran kaleci bir maç 

cezası alacaktır.  
ii. Rakibiyle kavgaya tutuşmak için blok ve tutma eldivenlerini çıkaran kaleci diğer cezalara 

ilaveten bir kötü davranış cezası alacaktır.   
iii. Bir kavga başlatan kaleci maç cezası ile cezalandırılacaktır. 

 

KURAL 220 – PAKI KALE SAHASI İÇİNDE TUTMAK / KALECİ  

TANIM: Bir kurtarışın ardından rakip baskısı altında olmak koşuluyla kale sahası içinde pakı 
dondurabilir. Rakip baskısı yoksa ve takım arkadaşı ile güvenli bir şekilde oynayacak vakti varsa bunu 
yapmak zorundadır.  

i. Rakip baskısı olmadığı halde pakı üç saniyeden fazla tutan kaleciye bir küçük ceza 
verilecektir.  

ii. Baskı altında olmadığı halde oyunu durdurmak amacıyla pakı kasten vücuduna veya 
malzemelerinin arasına bırakan kaleci bir küçük ceza alacaktır. 

 

KURAL 221 – PAKI KALE SAHASI DIŞINDA TUTMAK 

TANIM: Kalecinin kale sahası dışında belirli durumlarda oyunu durdurmak amacıyla pakın üzerine 
yatmasına müsaade edilmez. 

i. Kaleci vücudunun tamamı kale sahası dışında olarak, buzlanma çizgisinin gerisinde ya da 
sayı çizgisi başlama noktası işaretlerinin ötesinde pakın üzerine  düşer ya da pakı 
vücudunun altına alır ya da tutar ya da kale ağlarının veya yan duvarların üzerine 
bırakırsa baskı altında olup olmadığına bakılmaksızın bir küçük ceza ile 
cezalandırılacaktır. 

ii. Buzlanma çizgisi ile sayı çizgisi başlama noktası işaretleri arasında pakın üzerine düşen 
ya da pakı vücudunun altına alan bir kaleci en az bir rakip oyuncu tarafından baskı 
altında değil ise bir küçük ceza alacaktır.  

 

KURAL 222 – KALEYİ KURAL DIŞI TIKAMAK YA DA KAR YIĞMAK / KALECİ   

TANIM: Kalecinin pakın kaleye girişini engelleyecek şekilde kale önüne sopasını ya da herhangi bir 
malzemesini bırakmasına ya da kale önüne kar veya başka bir madde yığmasına izin verilmez. Kale 
sahasının engellerden temiz tutulması kalecinin sorumluluğudur. 
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i. Kaleci kalenin önüne sopasını ya da başka malzemesini bırakır ya da buz veya başka 
madde yığar ve bu malzemeler pakın kaleye girişine engel teşkil ederse bir küçük ceza 
alacaktır.  

 

KURAL 223 – OYUNCU KAVGASI ESNASINDA KALE SAHASINI TERK ETMEK / KALECİ  

TANIM: Kaleci buz üzerindeki bir oyuncu kavgası esnasında, kavganın kendi kale sahasına doğru 
ilerlemesi durumu haricinde kale sahasında kalmak zorundadır.   

i. Bir kavga esnasında kale sahası civarını herhangi bir şekilde terk  eden kaleci bir küçük 
ceza alacaktır.  

ii. Kaleci kale sahası dışında iken (örn. pak ile oynamak için kale arkasında veya oyuncu 
sıralarına gitmekte iken) bir kavganın içinde kalırsa, kavgada kale sahasını terk etmekten 
dolayı cezalandırılmayacaktır, fakat bu kavga esnasında yapacaklarından kaynakl anan 
diğer cezalara tabi olacaktır. 

iii. Oyuncu kavgası kalecinin kendi kale sahası içinde yer almaktaysa, cezaya maruz 
kalmadan kale sahasını terk edebilir. İlaveten, kale sahasını terk edip, kavgadan 
etkilenmeyen ve buz içi hakemlerinden biri tarafından gösterilen savunma alanının kale 
sahasına yakın bir köşesine gitmelidir.   

 

KURAL 224 – BUZDA ÇOK ADAM / KALECİ  

TANIM: Kaleci buzdan çıkarken yerine bir oyuncu buza girmişse pak ile oynayamaz ya da bir rakibine 
temasta bulunamaz.  

i. Buzda çok adam durumunda oyuncular için uygulanan tüm kurallar kaleciler için de 
aynen geçerlidir (bkz. Kural 166).  

ii. Oyunun seyri esnasında kalecinin yedek kaleci ile değişimi durumu hariç, oyunun hiçbir 
safhasında buzda bir takımdan iki kaleci bulunmasına müsaade edilmez.  

 

KURAL 225 – PENALTI ATIŞLARI / KALECİ TARAFINDAN YAPILAN İHLALLER  

i. Baskında kaleci hücum oyuncusuna faul yaparsa, Ortahakem faulün arkadan yapılıp 
yapılmadığına bakmaksızın karşı takım lehine bir penaltı atışına hükmedecektir.  

ii. Kaleci oyunun normal süresinin son iki dakikasında ya da uzatma devresinde kasten 
kaleyi yerinden oynatırsa, Ortahakem karşı takım lehine bir penaltı atışına 
hükmedecektir.  

iii. Kaleci hücum oyuncusu baskındayken kaleyi kasten yerinden oynatırsa, Ortahakem 
hücum eden takım lehine bir penaltı atışına hükmedecektir. 

iv. Eğer yedek kaleci kural dışı olarak oyuna girer ve baskındaki bir hücum oyuncusunu 
engellerse, Ortahakem oyunu durdurup karşı takım lehine bir penaltı atışına 
hükmedecektir. Eğer oyuncu düdükten önce gol kaydederse, gol geçerli sayılacak  ve 
penaltı iptal edilecektir.  

v. Kaleci bir hücum oyuncusu baskındayken kaskını çıkarırsa, Ortahakem oyunu durdurup 
karşı takım lehine bir penaltı atışına hükmedecektir.   
 

KURAL 226 GOLE HÜKMETMEK / KALECİ TARAFINDAN YAPILAN İHLALLER 

i. Eğer penaltı atışı esnasında kaleci kaleyi yerinden oynatırsa, 178-vi ve 178-viii Kuralları 
şartları hariç bir gole hükmedilecektir.  

ii. Eğer kaleci penaltı atışı esnasında kaskını çıkarırsa bir gole hükmedilecektir.  
iii. Eğer kaleci penaltı atışı esnasında rakibine faul yapar ve gol olmaz ise, kaleci bununla 

alakalı olarak cezalandırılacak ve takım koçunun kaptan vasıtasıyla bildireceği bir oyuncu 
ceza kutusuna gitmek zorunda kalacaktır. Rakip oyuncunun penaltı atışını 
tekrarlamasına müsaade edilecektir. Bu penaltı atışı esnasında kaleci ikinci kez faul 
yapar ve gol olmaz ise, Ortahakem kaleciyi kötü davranış cezası ile cezalandıracak ve 
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takım koçunun kaptan vasıtasıyla bildireceği bir oyuncu ceza kutusuna gitmek zorunda 
kalacaktır. Rakip oyuncunun penaltı atışını üçüncü kez tekrarlamasına müsaade 
edilecektir. Penaltı atışı esnasında oyuncuya üçüncü bir ihlal yapılır ve gol olmazsa, 
Ortahakem gole hükmedecektir. 
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CEZALARIN ÖZETİ 
 
CEZA  KURAL STANDART 
Hakeme kötü davranış 116 Küçük/Küçük oturma 
Hakeme kötü davranış – Kasıtlı temas 116 Maç cezası (MAÇ)  
Küçük oturma 117 Küçük oturma 
Isırma  118 Maç cezası (MAÇ)   
Duvara Savurma  119 Küçük 
Kırık sopa/İle oynama  120 Küçük 
Dipçikleme  121 Çift küçük+kötü davranış 
Saldırı  122 Küçük 
Arkadan itme 123 Küçük+kötü davranış 
Baş veya boyun bölgesine saldırı  124 Küçük+kötü davranış 
Makaslama 125 Küçük 
Pakın üzerine elini kapama 126 Küçük 
Sopayla vurma  127 Küçük 
Tehlikeli malzeme 128 İkaz/kötü davranış 
Oyun geciktirme  129-137 Küçük/Küçük oturma 
** Kaleyi yerinden oynatma  130 Küçük 
** Pakın üzerine kapanma  131/172 Küçük 
** Pakı dondurma 132 Küçük 
** Gol kutlaması  133 İkaz/küçük 
** Geç diziliş  134 Küçük 
** Pakı oyun dışına vurma/fırlatma  135 Küçük 
** Buzlanma sonrası oyuncu değişikliği   136 İkaz/küçük 
** Başlama prosedürünün ihlali  137 İkaz/küçük 
Dalma veya aldatıcı hareket 138 Küçük 
Dirsek atma 139 Küçük 
Seyircilerin engellenmesi 140 Maç cezası  (MAÇ) 
Kavga 141 Büyük+OKD 
** Eldivenleri çıkarma  141 Kötü davranış 
** Oyuncu sıralarından gelen ilk oyuncu  141 Çift küçük+OKD 
** Oyuncu sıralarından gelen diğer oyuncular  141 Kötü davranış 
** Ceza kutusunu terk eden diğer oyuncular  141 Küçük+OKD 
Kafa atma  142 Maç cezası (MAÇ)   
Yüksek sopa 143 Küçük/çift küçük 
** Kazara yaralama  143 Çift küçük 
Rakibi tutma  144 Küçük 
Sopa tutma  145 Küçük 
Kanca takmak 146 Küçük 
Kural dışı sopa/sopa ölçümü  147 Küçük/Küçük oturma 
Ceza kutusuna/kutusundan hatalı giriş 148 Küçük 
Buzu terk etmek istemeyen yaralı oyuncu 149 Küçük 
Engeleme (oyuncuyu) 150 Küçük 
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İLAVE SEÇENEKLER YARALI OYUNCU 

Kötü davranış/OKD  

  

Kötü davranış/OKD  

  
Büyük+OKD/MAÇ Büyük+OKD/MAÇ 

  
Büyük+OKD/MAÇ MAÇ 

Büyük+OKD/MAÇ Büyük+OKD/MAÇ 

Büyük+OKD/MAÇ MAÇ 
Büyük+OKD/MAÇ MAÇ 

Büyük+OKD/MAÇ MAÇ 
Penaltı Atışı  

Büyük+OKD/MAÇ Büyük+OKD/MAÇ 
  

  

Penaltı Atışı  
Penaltı Atışı  

  
  

  
  

  

  
  

Büyük+OKD/MAÇ Büyük+OKD/MAÇ 
  

MAÇ  
  

  

  
  

  
Büyük+OKD/MAÇ Büyük+OKD/MAÇ 

  
  

  

Büyük+OKD/MAÇ Büyük+OKD/MAÇ 
Kötü davranış  

  
Kötü davranış  

 Büyük+OKD/MAÇ 
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CEZA  KURAL STANDART 

Kaleciyi engelleme 151 Küçük 

Tekme 152 MAÇ 

Diz atma 153 Küçük 

Ceza sırasından erken çıkma 154 Küçük 

Kasksız oynamak  155 Küçük 

Saç çekme, kask çekme, kafes çekme 156 Küçük 

Oyuna başlamayı reddetmek  157 Küçük oturma 

Sertlik 158 Küçük/çift küçük 

Sopa savurma 159 Küçük 

Ayağa sertlik  160 MAÇ 

Sopa saplama 161 Çift küçük+kötü davranış 

Tükürme  162/169 MAÇ 

Alay etme 163 Kötü Davranış 

Buza giren takım görevlisi  164 OKD 

Sopa veya cisim fırlatmak  165 Küçük/Küçük oturma 

** Takım sıralarından fırlatılırsa  165 İlave olarak OKD 

Buzda çok adam 166 Küçük oturma 

Çelme 167 Küçük 

Sportmenlik dışı hareket 168 Küçük/Küçük oturma 

Kural dışı vurma (kadınlar)  169 Küçük 

 

MAÇ = Maç cezası 

OKD = Oyun Kötü Davranış 
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EK-1 – İSTATİSTİK KAYITLARI 
 
Ayrıca IIHF Durum Kitabı Gol Atma bölümüne bakınız.  

 

GOLLER VE ASSİSTLER 

i. Gol kaydı pakı rakip kalenin içine sevkeden ya da kaleye girerken paka en son dokunan 
hücum takım oyuncusuna yazılır.  

ii. Golü atan oyuncudan önce paka dokunan en fazla iki oyuncuya asist kaydı yapılabilir. 
Hücum takımının pakı kazanmasından itibaren gol atılana kadar golü atan oyuncudan 
başka takım arkadaşı paka dokunmadıysa, gol “asist yok” şeklinde kaydedilir. 

iii. Maç sonu penaltı atışlarında gol kaydı sadece galibiyet gölünü atan oyuncu adına yapılır. 
iv. Golü atan oyuncudan sonra ilk kaydedilecek isim birinci asisti yapan oyuncu yani paka 

golü atan oyuncudan önce dokunan son oyuncu olmalıdır. 
v. Her gol ve asist oyuncunun istatistik kayıtlarına bir puan olarak yazılır. 
vi. Gol kayıtlarına şu durumlarda asist yok yazılır:  

1. Kaleye girmeden verilen goller, 
2. Penaltı atışındaki goller, 
3. Kendi kalesine atılmış (“kendi kalesine atılmış” tanımına bakınız). 

  

BOŞ KALEYE ATILAN GOL  
Karşı takımın kalecisi buzda değilken atılan bir goldür. Eğer kaleci oyuncu sıralarında ise, golü yiyen 
kaleci olarak kaydedilmez. 
 

TAKIMLAR EŞİT SAYIDA İKEN ATILAN GOL 
Her iki takımın da oyuncu sayısı eşitken atılan gol. 
 

EKSTRA HÜCUM OYUNCUSU İLE ATILAN GOL 
Hücum eden takımın kalecisi oyuncu sıralarında ve yerine ilave bir oyuncu girmiş durumdayken 
atılan gol. 

 

BAŞLAMA ATIŞINDA PAK KAPMA 
Başlama atışı esnasında bir takım tarafından pakın hakimiyetini derhal ele geçirme düşüncesi. 
 

GALİBİYET GOLÜ 
Oyunda bir takımı karşı takımın bir farkla önüne geçiren gol (bir takım maçı 5-2 kazanırsa, üçüncü gol 
galibiyet golü olarak kaydedilir; Maç sonu karşılıklı penaltı atışlarında karar golüdür (eğer bir takım 
penaltı atışları sonunda 2-0 kazanırsa, ilk gol galibiyet golü olarak kaydedilir). 
 

MAĞLUP KALECİ 
Galibiyet golünü yiyen kalecidir (eğer bir takım 6-4 kaybettiyse, beşinci golü yiyen kaleci mağlup 
olarak kaydedilir). 
 

GALİP KALECİ 
Galibiyet golü atıldığında galip takımın kalesini koruyan kalecidir (eğer bir takım 6-4 kazandıysa, 
beşinci gol atıldığında kazanan takımın kalecisi galip olarak kaydedilir). 
 

YENEN GOLLER  
Buz üzerindeki kalecinin yediği gollerdir. Boş kale golleri hiçbir kaleciye yazılmaz. Maç sonu karşılıklı 
penaltı atışlarında galibiyet golünü yiyen kaleciye kaleye giden bir şut ve yenen bir gol kaydedilir. 
 

YENEN GOLLERİN ORTALAMASI 
Bir kalecinin yediği gol sayısı oyunda kaldığı dakikaya bölünüp ve çıkan sayı 60 (oyunun normal 
süresi) ile çarpılarak bulunur. 
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KENDİ KALESİNE ATILAN GOL 
Savunma yapan bir oyuncunun kazara pakı doğrudan kendi kalesine vurması ile atılan goldür. 
Savunma oyuncusunun vücuduna ya da sopasına çarparak kendi kalesine giren pak, kendi kalesine 
atılan gol olarak değerlendirilmez.  
 

NUMARALARLA CEZA DAKİKALARI 
Küçük ceza=2 ceza dakikası 
Büyük ceza=5 ceza dakikası 
Kötü davranış cezası= 10 ceza dakikası 
Oyun kötü davranış cezası= 20 ceza dakikası 
Maç cezası= 25 ceza dakikası 
 

ARTI/EKSİ  
Bir oyuncu buzdayken kendi takımının attığı gol sayısından takımının yediği gol sayısı (her iki takımın 
da sayıca fazla olduğu durumlarını kapsamaz) çıkarılarak hesaplanır.  
  

PUANLAR 
Gol ve asistler toplanarak hesaplanır. 
  

SAYICA FAZLA İKEN ATILAN GOL 
Bir takım buzda rakibinden bir ya da daha fazla oyuncuyla oynarken atılan gol. 
 

KURTARIŞ YÜZDESİ 
Kalecinin yediği gol sayısı karşıladığı toplam şut sayısına bölünerek hesaplanır. 
 

KISA KALMIŞKEN YENEN GOL 
Bir takım buzda rakibinden bir yada daha fazla oyuncu eksik oynarken atılan gol. 
 

GOL VURUŞU 
Kaleye doğru yönlendirilen ve ister doğrudan, ister kaleci (veya savunma yapan takım arkadaşı) 
başarısız kurtarışı sonucu kaleye giren pak. 
  

GOL YEMEME 
Oyunun tamamı boyunca bir kalecinin hiç gol yememesidir. Eğer her iki kaleci de maç boyunca gol 
yemezse, hiçbirinin şahsi istatistiklerine gol yememe kaydı geçilmez ama kendi takımlarına gol 
yememe kaydı yazılır. Eğer bir kaleci uzatma devresinde 1-0 ya da maç sonu penaltı atışlarında 
kaybederse, gol yemedi kaydı alamaz.  
 

BUZDAKİ SÜRE 
Maç boyunca bir oyuncunun buzda kaldığı süre toplamıdır (örn. Zaman saatinin çalıştığı anlar) 
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İNGİLİZCE – TÜRKÇE /BUZ HOKEYİ TERMİNOLOJİSİ 

İngilizce - Türkçe 
Face-off - Başlama atışı 

Face-off spot - Başlama atış noktası 
Puck - Pak 

Stick - Sopa 

Stick’s blade - Sopanın kaşığı 
Curvature of stick’s blade - Sopa kaşığının kavisi 

Icing - Buzlanma 
Player’s bench - Oyuncu sırası 

Penalty box - Ceza sırası veya ceza kutusu 
Scoreclock - Skorbord 

Short-handed - Kısa kalmak 

Misconduct  - Kötü davranış 
Game Misconduct - Oyun kötü davranış 

Board - Yan duvar 
Intentional offside - Kasti ofsayt 

Protective glass - Koruyucu cam 
Defence - Defans, Savunma 

Goal crease - Kale sahası 

Bench minor penalty - Küçük oturma cezası 
Timeout - Mola 

Short team - Kısa kalmak 
Power play - Sayıca fazla 

Breakaway - Hızlı hücum veya baskın 
Minor penalty - Küçük ceza 

Major penalty - Büyük ceza 

Sudden-death - Ani zafer ya da altın gol 
Overtime - Uzatma devresi 

Penalty-shot shootout - Penaltı atışları 
On-ice officials’ crease - Buz içi hakemlerinin sahası 

Match penalty - Maç cezası 
Puck frozen - Pakın dondurulması  

Proper authorities - Uygun yetkililer 

Interference - Engelleme 
Referee - Ortahakem 

Linesman - Çizgi hakemi 
Penalty-box attendant - Ceza hakemi 

Line change - Grup değişikliği 
Too many men on the ice - Buzda çok adam 

Delay of game - Oyun geciktirme 

End netting - Dip ağlar 
Bodycheck OR check - Vücut şarjı veya şarj 

Hand pass - El pası 
High stick - Yüksek sopa 

Delayed penalty - Gecikmiş ceza 
Crossbar  - Kale çerçevesinin üst direği 

Offside - Ofsayt 

Delayed offside - Gecikmiş ofsayt 
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Delayed penalty - Gecikmiş ceza 
Injured player - Yaralı oyuncu – sakatlanmış oyuncu 

Interference - Engelleme 
Unsportsmanlike conduct penalty - Sportmenlik dışı hareket cezası 

Goal peg - Kale sabitleme pimi 

Official game sheet - Sayı kağıdı 
Double minor penalty - Çift küçük ceza 

Attacking skater - Hücum oyuncusu 
Automatic game misconduct penalty - Otomatik oyun kötü davranış cezası 

Coincident penalties - Karşılıklı cezalar 
Coach - Koç 

IIHF Case Book - IIHF vaka kitabı 

Sudden-death - İlk golü atanın kazanması 
Abbuse of officials - Hakemlere kötü davranış 

Biting - Isırma 
Boarding - Duvara Savurma 

Butt – ending  - Dipçikleme 
Charging - Saldırı 

Checking from behind - Arkadan itme 

Recklessly endanger an opponent - Rakibini düşüncesizce tehlikeye sokan 
Checking to the head or neck - Baş veya boyun bölgesine saldırı 

Clipping - Makaslama 
Cross – checking  - Sopayla vurma 

Confrontation - Meydan okuma 
Game Action - Oyun devam ederken 

On-ice official - Buz içi hakem 
Territorial advantage - Bölgesel avantaj 

Diving or embellishment - Dalma ya da aldatıcı hareket 

Elbowing - Dirsek atma 
Engaging with spectators - Seyircilerin engellenmesi 

Fighting - Kavga 
Head butting - Kafa atma 

Holding - Rakibi tutma 
Holding the stick - Sopa tutma 

Hooking - Çengel Takmak 

Interference - Engelleme 
Kicking - Tekme 

Kneeing - Diz atma 
Roughing - Sertlik 

Slashing - Sopa savurma 
Slew footing - Ayağa sertlik 

Spearing - Sopa saplama 

Spitting - Tükürme 
Tripping - Çelme 

 -  
 -  
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ORTAHAKEM VE ÇİZGİ HAKEMİ İŞARETLERİ 

ORTAHAKEM İŞARETLERİ  
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ORTAHAKEM İŞARETLERİ (KADIN) 
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ÇİZGİ HAKEMİ İŞARETLERİ  
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