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ÖZET
Bir spor dalının yapılabilmesi için, sporcu, antrenör, seyirci, malzeme ve tesisin olması
yetmez. O spor dalının yapılabilmesi için belirli kuralların ve bu kuralları oyun içerisinde
uygulayan hakemlerin de olması gerekir. Kısacası, hakemler de, sporcular ve antrenörler gibi,
oyunun bir parçasıdır.
Buz Hokeyi, Dünya da yapılan spor dalları içerisinde, kuralları en çok olan spor dallarından
biridir. Ülkemizin de üyesi olduğu IIHF ( Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu) her dört yılda
bir, kuralları güncelleyerek yenilemektedir. 2014 – 2018 yılları arasında uygulanacak Buz
Hokeyi Oyun Kuralları Kitabını, MHK (Merkez Hakem Kurulu) üyeleri Sayın Reha Akın ve
Sayın Hakan Kozlu, Türkçeye çevirdiler. Çevirisi yapılan Oyun Kuralları kitabı, başta
hakemlerimiz olmak üzere, antrenörlerimiz, sevgili sporcularımız ve buz hokeyine gönül
verenlerin yararlanması amacıyla Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun WEB sayfasında
yayınlanmıştır.
Oyun içerisinde hakem ve sporculara, oyun dışında yönetici ve diğer sporseverlere yardımcı
olabilmek amacıyla hazırlanan bu makale kuralların bir özeti niteliğinde olup, 2014 – 2018
yılları içerisinde uygulanacak yeni kurallar, kuralın yanına (YENİ) yazılarak belirtilmiştir.

1. BİR TAKIM MAÇ ÖNCESİNDE NELER YAPMALI?
Takımlar, maçtan, en az bir saat öncesinde oyuncu listesi ve lisanslarını görevli hakemlere
vermek zorundadır. Verilen bu listede Takımın adı, oyuncuların pozisyonları, numaraları
kaçıncı “line” da oynadıkları, takım kaptanı ve asistanların numarası, (yanına -C- ve -Aharfleri) belirtilmelidir. Takım sorumluları bölümüne, kimin hangi görev nedeniyle takım
listesinde olduğu yazılmalıdır. Liste imzalandıktan sonra bir daha kontrol edilmeli ve yanlışlık
varsa düzeltildikten sonra hakemlere verilmelidir. Oyun başladıktan sonra liste üzerinde
düzeltme yapılamaz. Ayrıca maçtan önce sayı hakeminin verdiği resmi maç kağıdı
imzalanmalıdır.

Görülen aksaklıklar:
İşini ciddi yapan takımlar, yukarda belirtiğim konuların tümünü doğru bir şekilde yapıyor.
Hatta takım listesini bilgisayar çıktılı, kulüp patentli bir sayfaya yazıp veriyorlar. Çoğunluk ise,
maçtan beş on dakika önce rastgele bir kağıda, takım isimlerini kargacık, burgacık bir yazıyla
yazıp veriyor. Hatta bazı takım görevlileri, takım listesini yazmak için, gelip hakemlerden kağıt
istiyor. Kısacası yaptıkları işe saygı duymayanlar, başkalarından kendilerine saygı bekliyorlar.
Unutmayalım ki saygı da sevgi de karşılıklı olur.
Eğer oyuncunun numarası yanlış yazılırsa, ve o oyuncu gol atarsa; gol iptal edilir. Oyuncu
soyunma odasına gönderilir.
Numarası yanlış yazılan oyuncu, ceza alırsa; oyuncu soyunma odasına gönderilir, cezayı
çekmek için, bir başka takım arkadaşı ceza kutusuna gider.
Bu yıl, sezonun ilk haftasında, İstanbul da yapılan Kadınlar Ligi maçında bu olay yaşandı. Bir
takım, en iyi oyuncularından birinin numarasını yanlış yazmıştı. Oyuncu ceza alınca soyunma
odasına gönderildi. Oyuncunun aldığı cezayı da başka bir takım arkadaşı çekti. Maç sonunda
oyuncusunun numarasını yanlış yazan takım, rakibine bir sayı farkla yenildi.
Bazı takım antrenörleri, maçtan önce, sayı hakeminin getirdiği resmi sayı kağıdını
imzalamıyorlar. Orada atılan imza maçın hiçbir evresine etki etmez. Atılacak imzanın anlamı
‘’Ben karşı takımın oyuncu listesine ve lisanslarına baktım, ve bu takımın yetkili antrenörü
benim.’’ Demektir. Zaten maçtan önce yapılan eşgüdüm toplantısının amaçlarından biri de,
takım yetkililerinin karşılıklı olarak, birbirlerinin oyuncu lisanslarını incelemesidir. Kendisine
getirilen resmi sayı kağıdını imzalamayan antrenör, farkında olmadan, kendi bilgisizliğini
ortaya koyar.
Kuralar üzerinde bu yıl yapılan en önemli değişiklik Hibrid Buzlanma kuralıdır. Hibrit
buzlanma; oyunu ve oyundaki mücadeleyi daha hızlandırmak için konuldu. Bunun için, mavi
ofsayt çizgileri, orta kırmızı çizgiye yaklaştırıldı. Eskiden hücum oyuncusu paka
yetişememişse, pak dip kırmızı çizgiyi geçer geçmez buzlanma çalınıyordu. Şimdi, hücum
oyuncusu, pak dip kırmızı çizgiyi geçmeden haşmark çizgilerine, defans oyuncusundan daha
önce ulaşmış ve paka daha yakınsa buzlanma çalınmaz. Oyun devam eder.
Paka yakınlığı oyuncunun pateni belirler. Kısacası hibrit buzlanmanın gerçekleşebilmesi için;
oyuncunun orta kırmızı çizginin, kendi sahasındaki bölümünden pakı şutluyor olması, ve
pakın buzlanma çizgisini geçmesi gerekir. İkinci olarak, çizgi hakeminin, savunma oyuncusu
ya da hücum oyuncusundan hangisinin ilk önce paka dokunabileceğini görmesi gerekir.
Hibrit buzlanma, oyunu hızlandırırken, hem sporcuları hem de hakemleri daha çok yoracak.
Bu nedenle gerek antrenörler, gerekse hakemler, maçlara hazırlanırken antrenman
proğramlarını yeniden gözden geçirmeliler.

2. NEDEN KURALLARI ÇOK İYİ BİLMELİYİZ?
Kuralları iyi bilen takım antrenörü, sporcularına da kuralları öğretir. Kuralları iyi bilen oyuncu
daha az ceza alır. Kuralların bilinmeyişinden doğan dezavantajı lehine çevirir. Böylece belki
de kaybedeceği bir maçı, rahatlıkla kazanır. Öyleyse, cezaları çok iyi bilmemiz gerekir.

3. CEZA ŞEKİLLERİ ve ÖZELLİKLERİ:
Buz Hokeyinde yedi tür ceza var.
-

KÜÇÜK OTURMA CEZASI: Takıma verilir. Ceza süresi iki dakikadır. Ceza alan takım,
eksik sayıda oynuyorsa, bir gol yenmesi durumunda, oyuncu golden sonra oyuna
döner.

-

KÜÇÜK CEZA: Oyuncuya verilir. Ceza süresi iki dakikadır. Ceza alan takım, eksik sayıda
oynuyorsa, bir gol yenmesi durumunda, oyuncu golden sonra oyuna döner.

-

KÖTÜ DAVRANIŞ (K-DAV): Oyuncuya verilir. Ceza süresi on dakikadır. Oyuncu ceza
kutusuna gider. Onun yerine başka bir arkadaşı oyuna girer. Ceza kutusundaki oyuncu
on dakika boyunca ceza kutusunda kalır. Cezanın bitiminden sonra hemen oyuna
dönemez. Oyuna dönmek için oyunun durmasını bekler. Bir oyuncu maçta ikinci kötü
davranış cezası alırsa, bu otomatik olarak OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ cezasına dönüşür.
Yani Oyuncu, o oyunun geriye kalan süresini oynayamaz.

-

OYUN KÖTÜDAVRANIŞ (OKD): Oyuncuya ve Takım Görevlisine verilir. Cezası süresi
yirmi dakikadır. Oyuncu, oyunun geriye kalan süresinde oynayamaz. Soyunma
odasına gider, yerine bir başka arkadaşı oyuna girer. Ceza kutusuna kimse gitmez.
Takım görevlisi cezayı almışsa, oyunun geriye kalan süresinde oyuncu sıralarında
bulunamaz. Ayrıca, karşılaşmanın başhakemi, isterse oyuncuyu veya takım görevlisini
disipline de gönderebilir. Uluslararası bir turnuvada bir oyuncu, iki maçta üst üste
OKD (oyun kötü davranış) cezası alırsa, otomatikman bir sonraki maçta oynayamaz.

-

BÜYÜK CEZA (5 + OKD): Oyuncuya Verilir. Cezayı alan oyuncu soyunma odasına gider.
Oyunun geriye kalan süresinde oynayamaz. Ceza alan oyuncunun, beş dakikalık
cezasını çekmek için, bir takım arkadaşı(masum oyuncu) ceza kutusuna gider. Ceza
alan oyuncunun takımı beş dakika oyuna eksik sayıda devam eder. Beş dakika sonra
masum oyuncu oyuna döner. Ayrıca, karşılaşmanın başhakemi, isterse oyuncuyu veya
takım görevlisini disipline de gönderebilir

-

MAÇ CEZASI: Oyuncuya ve Takım Görevlisine verilir. Maç cezası alan bir oyuncu
otomatik olarak bir sonraki maçta oynayamaz. Ceza alan oyuncunun yerine beş
dakikalık cezayı çekmek için, bir takım arkadaşı (masum oyuncu), ceza kutusuna gider.
Ceza alan oyuncunun takımı, oyuna beş dakika eksik sayıda devam eder. Beş dakika

sonra masum oyuncu oyuna döner. Maç cezası alan takım görevlisi, oyuncu
sıralarında takımının başında bulunamaz. Cezayı alan oyuncu veya takım görevlisi,
ayrıca disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulunun haklarında vereceği diğer tüm
cezaları da çekerler.

-

PENALTI CEZASI: Cezayı alan takımın kalesine, rakibin orta sahada pakla beraber
ilerleyerek şut çekmesiyle sonuçlanır. Penaltı atışı golle sonuçlansa bile, ceza
kutusundaki hiçbir oyuncu oyuna dönemez.

Oyuncular ve takım yetkililerinin en çok itiraz ettiği, durumlar ‘’Hocam sen, bu cezayı
veriyorsun, ama falanca hakem buna şu cezayı verdi.’’ Bu itiraz bilgi eksikliğinden
kaynaklanıyor. Bazı cezalarda hakemin takdir yetkisi yoktur. Oysa bazı cezalarda hakemin
takdir yetkisi var. İsterseniz önce hakemlerin takdir yetkisi olmayan cezalardan başlayalım.

4. HAKEMLERE TAKDİR YETKİSİ VERMEYEN KÜÇÜK CEZALAR:
KIRIK SOPA: Oyuncu kırık sopayla oynayamaz, oyunda sopası kırılan oyuncu, sopasını buza
bırakarak oyuna devam edebilir, veya kendi oturma sırasına gider. Aksi davranışta bulunan
oyuncuya iki dakika küçük ceza verilir.
PAKIN ÜZERİNE ELİNİ KAPATMA (YENİ): Oyuncu pakın üzerine elini kapatamaz. Aksi
davranışta bulunan oyuncuya iki dakika küçük ceza verilir. Eskiden üç saniyeye kadar izin
veriliyordu.
TEHLİKELİ MALZEME: Kural dışı olan bütün malzemeler, tehlikeli malzeme olarak kabul edilir.
Buna uymayan oyuncuya, iki dakika küçük ceza verilir.
OYUN GECİKTİRME: Takım, yanlış oyuncu değiştirirse, oyuna geç başlarsa, takıma iki
dakikalık küçük oturma cezası verilir. Masum bir oyuncu gidip takımının iki dakikalık küçük
cezasını çeker.
Oyuncu pakı doğrudan oyun sahası dışına atarsa, pakı gereksiz olarak kalesinin arkasında
çevirirse, kaleci pakı oyuna erken sokmazsa, kaleci pakı kendisine ayrılan bölüm dışında eliyle
tutarsa v.b. durumlarda oyuncuya veya kaleciye, oyun geciktirmeden dolayı, iki dakikalık ceza
verilir.
MALZEME AYARLAMA: Oyun içerisinde malzeme düzeltilmesi için zaman durdurulmaz. Aksi
davranışta bulunan oyuncuya iki dakika küçük ceza verilir.
Bunu genelde kaleciler yapmakta. Kaleci eküpmanı diğer oyunculara göre daha fazla, ve
daha zor giyilmekte. Kaleci malzemelerini giyerken, kendisine muhakkak yardım edilmeli.
PAKIN ÜZERİNE DÜŞME: Oyuncu pakın üzerine kazara düşüyorsa hemen kalkması beklenir.
Kalkmıyorsa iki dakika ceza alır. Kaleci dışındaki bir oyuncu, baskında kaleci sahasında bunu
yaparsa penaltı atışıyla cezalandırılır. Kaleci oyunda yoksa gol kararı verilir.

GEREKSİZ YERE PAKI DONDURMA: Oyuncu veya kaleci pakı gereksiz olarak dondurursa,
oyun geciktirmeden dolayı iki dakika ceza alır.
GOL KUTLAMAK İÇİN SAHAYA GİRME (YENİ): Takımı gol atan oyuncular kutlama için buza
giremezler. Aksi davranışta bulunan oyuncu iki dakika ceza alır.
PAKIN BUZ DIŞINA ATILMASI: oyuncular pakı, yan camları üstünden buz dışına atamazlar.
Aksi davranışta bulunan oyuncuya iki dakika ceza verilir.
Hücum oyuncusu kaleye şut çekerken pak, kale arkası koruyucu camların üzerinde dışarıya
çıkıyorsa ceza verilmez. Defans oyuncusu kendi kalesinin arkasında pakı dışarıya atıyorsa
oyun geciktirmeden dolayı iki dakika ceza alır.
Bir oyuncunun şutladığı pak (kazara olmak şartıyla) oyuncu oturma sıralarının içine girerse,
ceza verilmez. Fakat oyuncu, oturma sıralarında bulunan koruyucu camın üzerinden pakı
dışarıya vurursa; eskiden bu duruma iki dakika oyun geciktirme cezası veriliyordu. Tuhaf bir
durumdu.
(YENİ) Bir oyuncunun şutladığı pak oturma sıralarında bulunan koruyucu camın üzerinden
dışarıya giderse ceza verilmez.
BUZLANMA SIRASINDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Pakı buzlanmaya vuran takım oyuncu
değiştiremez. Yapan veya yapmaya teşebbüs eden takım, bir kere uyarılır, bir sonrakinde
oyun geciktirmeden dolayı küçük ceza verilirdi. Bu olay, bir uyar bir ceza ver şeklinde
uygulanıyordu.
(YENİ) Pakı buzlanmaya vuran takım, oyuncu değiştiriyorsa veya değiştirmeye teşebbüs
ediyorsa, bir kere uyarılacak, ondan sonra yapılacak her ihlalde iki dakika küçük oturma
cezası verilecek. Takımlar yeni sezonda buna dikkat etmeliler.
BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRÜ İHLALİ: Başlama atışında ihlali yapan takım uyarılır, ihlal
tekrarlanırsa iki dakika küçük oturma cezası verilir. Kural, bir uyar, bir ceza ver. Şeklinde
uygulanır.
DALMA: Hakemi yanıltarak rakibine ceza aldırmaya çalışan bir oyuncuya iki dakika küçük
ceza verilir.
Bana göre, bu ceza en azında (2 +10) olmalı. Rakibine ceza aldırmak için kendini yalandan
yere atan biri benim için iyi bir sporcu değildir. Dileğim IIHF bu kuralı yeniden gözden geçirir.
TUTMA: Rakibini tutan bir oyuncuya iki dakika küçük ceza verilir. Bu, bir baskın esnasında
arkadan yapılırsa, penaltı atışıyla cezalandırılır. O sırada kaleci kalesinde yoksa gol kararı
verilir.
Buz hokeyinde, bazı durumlarda pak kaleye girmeden de gol kararı verilir. Bu da onlardan
biridir.
RAKİBİN SOPASINI TUTMA: Rakibin sopasını tutan oyuncuya iki dakika küçük ceza verilir.

CEZA SIRASINA GİDERKEN VEYA DÖNÜŞTE BAŞKA YOL KULLANMA (YENİ): Ceza alan bir
oyuncu ceza kutusuna giderken veya cezası bittikten sonra buz içerisinde kayarak oyuncu
sıralarına başka bir yoldan gitmeye çalışırsa kendisine iki dakika küçük ceza verilir.
BUZU TERKETMEK İSTEMEYEN YARALI OYUNCU: Uyarıya rağmen, buzu terk etmeyen
oyuncuya iki dakika küçük ceza verilir.
ENGELLEME: Rakibini engelleyen oyuncuya iki dakikalık küçük ceza verilir.
KALECİYİ ENGELLEME: Kaleciyi engelleyen sporcuya iki dakika küçük ceza verilir. Kaleci sahası
(kale sahası) içerisinde kaleciye yapılan her türlü temas engelleme olarak işlem görür.
CEZA SIRASINDAN ERKEN ÇIKMA: Ceza süresi dolmadan ceza kutusunu terk eden oyuncuya,
iki dakikalık küçük ceza verilir. Ceza süresi dolmadan ceza kutusunu, ceza hakeminin
hatasından dolayı terk eden oyuncuya ceza verilmez, oyuncu ceza kutusuna geri döner, kalan
cezasını tamamlar.
KASKSIZ OYNAMAK: Kaskı çıkan oyuncu, hemen otuma sırasına gitmeli. Kasksız oynamaya
çalışan, veya yerdeki kaskını almaya çalışan sporcuya iki dakika oyun geciktirmeden dolayı
küçük ceza verilir.
Burda amaç, sporcunun sağlığını korumaktır. Kaskını yerde almaya çalışırken, kafasına pak
gelen bir oyuncuyu hiç birimiz görmek istemeyiz. Unutmayalım ki, hiçbir galibiyet sporcunun
sağlığından daha değerli olamaz.
OYUNA BAŞLAMAYI RED ETMEK: Bu kural kendi içerisinde ikiye ayrılıyor.
A)

B)

Takım buz içindeyken: (Oyun başladıktan sonra takım buz içinde sayılır.)
Takım buzdayken, başlama atışına gelmiyorsa, takıma 30 saniye zaman
verilir. 30 saniye dolmadan takım başlama atışına gelirse, takıma bir küçük
oturma cezası verilir. Oyun devam eder. Eğer 30 saniye içerisinde takım
başlama atışına gelmiyorsa, oyun tatil edilir. Oyuna başlamayı red eden
takımın hükmen mağlubiyeti için rapor tutulur.
Takım buz dışındayken: Oyun başlangıcında, bir takım buza çıkmıyorsa,
kendilerine buza çıkmaları konusunda 2 dakikalık bir zaman verilir. 2 dakika
dolmadan takım başlama atışına gelirse, takıma bir küçük oturma cezası
verilir. Oyun başlatılır. Takım kendisine tanınan 2 dakikalık süre sonunda
başlama atışına gelmiyorsa, oyun tatil edilir. Oyuna başlamayı red eden
takımın hükmen mağlubiyeti için rapor tutulur.

BUZDA ÇOK ADAM: Bu kuralın ihlali, yanlış oyuncu değiştirmekten kaynaklanır. Takımlar
oyuncu değişikliği yaparken, buzdan çıkacak oyuncu, 1,5 metre oturma sırasına yaklaşmadan,
takım arkadaşı buza girmemeli. Veya değişme anında buzda fazla oyuncu varken pakla
oynanmamalı. Bu kuralın ihlaline buzda çok adam var denir ve takıma bir küçük oturma
cezası verilir.

OYUNCU OTURMA SIRALARINDA BULUNAN TAKIM GÖREVLİLERİ TEKNOLOJİ GEREKTİREN
ALETLER KULLANAMAZ (YENİ): Oturma sıralarında bulunan, takım görevlileri, cep telefonu,
bilgisayar, müzik çalar v.b. teknoloji gerektiren hiçbir alet kullanamazlar. Aksi davranışta
bulunan takıma, bir küçük oturma cezası verilir.
KALECİLER İÇİN VERİLEN KÜÇÜK CEZALAR: (Kalecilere verilen bütün cezaları buzda olan bir
başka takım arkadaşı çeker) Not: 2014 -2018 IIHF Buz Hokeyi Oyun Kurallarında kaleci
cezalarına maddeler halinde uzun bir bölüm ayrılmış.
ORTA ÇİZGİYİ GEÇEN KALECİ: Kaleciler oyun esnasında orta kırmızı çizgiyi, yani kendi
savunma yarı sahasını geçip oyuna giremez. Orta kırmızı çizgiyi geçerek oyuna karışan
kaleciye, bir küçük ceza verilir.
KALEYİ YERİNDE OYNATMAK: Kaleci kaleyi yerinde oynatamaz. Aksi davranışta bulunan
kaleciye küçük ceza verilir. Kaleci, bunu baskında yaparsa penaltı atışı cezası verilir, penaltı
atışı anında yaparsa gol verilir.
PAKI DONDURMAK: Kaleci pakı uzun süre donduramaz hemen oyuna sokmak zorundadır.
Aksi davranışta bulunan kaleciye bir küçük ceza verilir.
KALECİ KASKINI ÇIKARIRSA: Kaleci, kaskını sadece oyun durmasında çıkarabilir. Aksi
davranışta bulunan kaleciye bir küçük ceza verilir. Kaleci baskında kaskını çıkarırsa penaltı
cezası verilir. Kaleci penaltıda kaskını çıkarırsa gol verilir.
PAKI OYUN ALANI DIŞINA FIRLATMAK: Kaleci pakı oyun alanı dışına atamaz. Aksi davranışta
bulunan kaleciye bir küçük ceza verilir.
PAKI KALE AĞI ÜZERİNE BIRAKMAK: Pakı kale ağları üzerine bırakan kaleciye bir küçük ceza
verilir.
KALE SAHASI İÇİNDE PAKI UZUN TUTMAK: Kaleci kale sahası içerisinde pakı uzun süre
tutamaz, aksi davranışta bulunan kaleciye bir küçük ceza verilir.
KALE SAHASI DIŞINDA PAKI TUTMAK: Kaleci, pakı haşmark çizgileri ile kale çizgisi arasındaki
alanda tutabilir. Bunun dışında, kale çizgisi ile arka dip sahada, vücudunun bir bölümü kaleci
sahasında kalmak kaydıyla pakı tutabilir. Aksi davranışta bulunan kaleciye bir küçük ceza
verilir.
KALE ÖNÜNE ENGEL KOYMAK: Kaleci pakın hareketini engellemek için kale önüne herhangi
bir engel koyamaz. Bunu bir baskında yaparsa penaltı cezası verilir. Kaleci buzda yoksa gol
verilir.
KAVGADA YERİNİ TERK: Bir kavga anında kaleci, kale sahasını terk ederse, bir küçük ceza
verilir. Kaleyi terk edip kavgaya karışırsa, küçük cezaya ilave olarak bir de Oyun Kötü Davranış
Cezası alır.(2 + OKD)
PENALTI: Bir oyuncu kendi savunma alanındaki mavi çizgiyi geçtikten sonra, rakip kaleciyle
arasında kimse yoksa ve arkadan yapılan bir hareketle engellenirse, (tutma, kanca, çelme,
makaslama gibi) karşı takım penaltıyla cezalandırılır. Bu sırada kaleci kalesinde yoksa gol
verilir.

Ayrıca; savunma alanında, paka sopa veya herhangi bir cisim fırlatmak, baskında kaleyi
yerinde oynatmak, karşılaşmanın son iki dakikasında oyunu kasten geciktirmek penaltı ile
cezalandırılır.

5. HAKEMLERE TAKDİR YETKİSİ VERMEYEN MAÇ CEZALARI:
MAÇ CEZALARI: Buz Hokeyinde, bazı maç cezalarında hakemin hiçbir takdir yetkisi yoktur.
Bunlar Çok iyi bilinmeli ve oyun içerisinde yapılmasından kaçınılmalıdır
TÜKÜRME: rakibine tüküren oyuncuya maç cezası verilir.
Buz hokeyi sporunu icat eden ülkeler, oyunun kurallarını da kendi kültürlerine göre
belirlemişler. Bizde anaya, avrada, bacıya küfür, öldürme nedeni sayılırken, tükürme o kadar
ağır bir tahrik olarak görülmüyor. Buz Hokeyi sporunda küfürün karşılığı küçük ceza veya kötü
davranış (10 dk.)iken, rakibine tüküren sporcu, maç cezası ile cezalandırılır.
Buz Hokeyinin, ülkemizde ilk yapıldığı yıllarda; hakemlerimiz rakibine tüküren oyuncuya maç
cezası verdiği zaman sporcu isyan ediyor. ‘’Hocam o bana küfür edince iki dakika ceza
veriyorsun, ben ona tükürdüm diye bana maç cezası veriyorsun. Böyle adalet mi olur’’ diye
isyan ediyordu. Dedim ya, oyunu onların kuralıyla oynamak zorundayız.
ISIRMA: Rakibini ısıran oyuncuya maç cezası verilir.
Buz hokeyinde, aşağıda bahsedeceğim iki hareketten özellikle kaçınılmalı, çünkü bu iki
hareketin teşebbüsü bile maç ile cezalandırılır. Bunlardan birincisi:
KAFA ATMA: Kafa atmak, veya kafa atmaya teşebbüs maç ile cezalandırılır.
İkincisi:
TEKME ATMA: Tekme atmak, veya tekme atmaya teşebbüs maç ile cezalandırılır.
AYAĞA ARKADAN TEKME (YENİ): Rakibinin patenine arkadan tekme atarak, onu tehlikeli bir
duruma düşüren oyuncuya maç cezası verilir.
ETNİK SÖZ SÖYLEME: Rakibine etnik söz söyleyen bir oyuncu, maç ile cezalandırılır.
Hiçbir ulus diğer bir ulustan daha değerli değildir. Tüm insanlar, aynı değerdedir.
SEYİRCİYİ ENGELLEME: Seyirciye meydan okuyan, onu kışkırtacak söz söyleyen sporcu maç
ile cezalandırılır.
Kural, ‘’her kes kendi işini yapsın’’ diyor.
SOPAYI RAKİBİN BACAK ARASINDAN GEÇİRİP, KASIKLARINA VURMAK (YENİ): Sopayı
rakibinin bacak arasından geçirip, kasıklarına vuran bir oyuncuya maç cezası verilir.

6. HAKEMLERE TAKDİR YETKİSİ VEREN CEZALAR:
Hakemlerle sporcuları, karşı karşıya getiren cezalar, bu cezalardır. Sporcu ‘’Hocam, falanca
hakem buna iki dakika ceza veriyor, siz neden daha fazla cezası veriyorsunuz’’ türünde
itirazda bulunuyorlar. Oysa hareketin şiddeti ve kastı cezanın şeklini belirler. Sporcunun
kabullenemediği; hareketin oluş şekli, kastı ve hakemin bu konudaki kanaatidir.
Kısacası her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Hakemin takdirine saygı duymak gerekir.
Hakeme yapılacak bir itiraz, ek cezalar getirir. Bunu unutmamak gerekir.
SAÇ ÇEKME: Rakibinin saçını veya kaskını çeken bir oyuncuya hakemin takdirine göre bir
küçük ceza veya bir büyük cezayla birlikte oyun kötü davranış (5 + OKD) cezası verilir.
DUVARA SAVURMA: Rakibini duvara savuran bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya
hakemin takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası
verilir.
SALDIRI: Rakibine saldıran bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya hakemin takdirine göre,
Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
SOPAYLA VURMA: Rakibine sopayla vuran bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya hakemin
takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
MAKASLAMA: Rakibine kayarak makaslayan bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya
hakemin takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası
verilir.
KANCA: Rakibine kanca takarak, onun hareketini engelleyen bir oyuncuya, en az bir küçük
ceza veya hakemin takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç
cezası verilir.
DİZ ATMA: Rakibine diz atan bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya hakemin takdirine göre,
Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
ÇELME: Rakibine çelme atan bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya hakemin takdirine göre,
Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
KURAL DIŞI VURMA: Bayanlar buz hokeyinde, oyuncunun rakibine vücuduyla şarj yapmasına
müsaade edilmez. Bu kuralı ihlal eden bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya hakemin
takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
DİRSEK ATMA: Rakibine dirsek atan bir oyuncuya, en az bir küçük ceza veya hakemin
takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
SOPA SAVURMA: Sopasını balta gibi kullanıp rakibinin sopasına veya kendisine savuran bir
oyuncuya en az bir küçük ceza veya hakemin takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü
davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
YÜKSEK SOPA: Sopanın kaşığı devamlı omuz hizasında aşağıda olmalı. Yüksek sopa yapan bir
oyuncuya, en az bir küçük ceza verilir.

Yüksek sopa nedeniyle rakibini kazaen yaralayan oyuncuya çift küçük ceza (2 + 2) verilir.
Yüksek sopa nedeniyle rakibini yaralayan bir oyuncuya hakemin takdirine göre, Bir büyük
ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
Buz hokeyinde cezaların büyük bölümü sopayla ilgilidir. Örneklemek gerekirse;
Yüksek sopa: (2 dk.)
Yüksek sopa nedeniyle kazara yaralama: (2 + 2 dk.)
Yüksek sopa nedeniyle yaralama: (5 + OKD) veya maç.
Sopayı, tarafsız sahada paka doğru fırlatma: (2 dk.)
Sopayı kendi savunma sahasında paka fırlatma: Penaltı.
Sopayı oyuncu oturma sıralarında buza fırlatmak:
a- Bu eylemi yapan bir oyuncu ise ve belirlenebilmişse (2 + OKD) cezası verilir.
b- Bu eylemi yapan oyuncu belirlenememişse takıma bir küçük oturma cezası verilir.
c- Bu eylemi yapan, bir takım görevlisiyse ve belirlenebilmişse takımına bir küçük
oturma cezası kendisine bir oyun kötü davranış cezası verilir.
d- Bu eylemi yapan takım görevlisi belirlenememişse takıma bir küçük oturma cezası
verilir.
Sopayı buz içerisinden, yan camların üzerinden buz dışına atmak: Oyun kötü davranış
cezasıyla cezalandırılır.
Kanca sopayla yapılır, çelme sopayla yapılır, sopayla vurulur, sopa savrulur, ayrıca
dipçikleme ve sopa saplama da sopayla yapılır.
DİPÇİKLEME: Sopanın dibiyle rakibini korkutmak için, rakibine vuracakmış gibi yapan bir
sporcuya (2+2+10 dk) ceza verilir. Sopa rakibe değerse (5 + OKD) veya maç cezası verilir.
SOPA SAPLAMA: Sopasını zıpkın gibi kullanıp rakibine doğru hamle yapmaya çalışan bir
sporcuya (2+2+10 dk) ceza verilir. Sopa rakibe değerse (5 + OKD) veya maç cezası verilir.
Dikkat edilirse yukardaki iki cezanın teşşebbüsü bile (2 + 2 + 10) dakikalık bir ceza gerektirir.
Bu nedenle sporcularımıza kurallları çok iyi anlatmak zorundayız.
SERTLİK: Sertlik de sopa gibi birçok ceza versiyonu olan bir ceza şeklidir.
Eğer rakibine hafif bir yumruk atarsa, bir küçük ceza alır.
Rakibine gereksiz şekilde sertlik yaparsa, yani hakem uyardığı halde eylemini devam ettirirse
hakem (2 + 2 dk) ceza verir.
Kavgada, ceza kutusunu terk edip kavgaya karışan oyuncuya (2 + OKD) cezası verilir.
Kavgada kaleci sahasını terk eden kaleciye bir küçük ceza verilir.
Kavgada, kaleci sahasını terk ettikten sonra kavgaya karışan kaleciye (2 + OKD) cezası verilir.

Kavgada, oyuncu sıralarında buza atlayıp kavgaya karışan her iki takımın da ilk oyuncularına
(2 + 2 + OKD) cezası verilir.
Kavgaya karışan, her iki takımdaki beşer oyuncuya kötü davranış (10 dk.) veya Oyun kötü
davranış cezası verilir.
Kavgayı başlatan oyuncuya maç cezası verilir.
Kavgayı başlatan oyuncuya karşılık veren oyuncuya, hareketin şiddetine göre, bir küçük ceza
veya (2 + OKD), veya maç cezası verilir.
Aşırı sertlik yapan oyuncuya maç cezası verilir.
ARKADAN İTME: Rakibini arkadan iten oyuncuya en azından bir küçük ceza ve kötü davranış
cezası verilir (2 + 10 dk.). Veya hakemin takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış
(5 + OKD), veya maç cezası verilir.
BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNE SALDIRI: Rakibinin baş ve boyun bölgesine şarj yapan bir
oyuncuya en azından bir küçük ceza ve kötü davranış cezası verilir (2 + 10 dk.). Veya hakemin
takdirine göre, Bir büyük ceza ve oyun kötü davranış (5 + OKD), veya maç cezası verilir.
KÖTÜ DAVRANIŞ CEZALARI: Bir sporcuya yakışmayan davranışların tümü kötü davranış
olarak addedilir ve (10 dk) ile cezalandırılır.
Bazı örnekler vermek gerekirse, pakı almaya çalışan hakemin önündeki paka vurmak, hakeme
itiraz etmek, rakibini kışkırtmak, hakemin kararını protesto etmek. Bu ve buna benzer
davranışlarda bulunmak.

7. KAYNAK:
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