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HOŞ GELDİN İZ
Nerede oynarırsa oynansın, buz hokeyinde tek bir amaç vardır: pakı rakip takımın kalesine sokmak. 

Ancak dünya genelinde buz hokeyi farklı şekillerde oynanmaktadır. Dolayısıyla bu durum oyunun 

kurallarının belirlenmesini son derece önemli kılmaktadır. Herkesin buz hokeyinden keyif alabilmesi 

için bu kurallara her ülkede ve her yaş grubunda daima uyulmalıdır. 

Hız, buz hokeyini heyecanlı kılan en önemli özelliklerden bir tanesidir. Ancak bu beceri ve heyecan, 

tarafsızlık ve saygı ile dengelenmelidir.

Dolayısıyla, oyunun tüm unsurları arasında net bir ayrım yapmak ve bunları saygı çerçevesinde 

kullanmak önemlidir. Bu ayrımlar, kişilere erken yaşta veya oyuna ilgi göstermeye başladıklarında 

öğretilebilir. İşte tam da bu nedenle buz hokeyi gelişimi ebeveyn ve antrenörler ile başlar. Çünkü 

bu kişiler, yaş aralığı fark etmeksizin oyuncuları oyunu düzgün ve kuralına uygun şekilde oynamaya 

teşvik edebilen en etkili kişilerdir.

IIHF şampiyona programı 81 üye federasyon, beş yaş ve cinsiyet kategorisini, Olimpik Kış Oyunları 

da dahil olmak üzere 30’u aşkın uluslararası buz hokeyi turvuvasından oluşmaktadır. 

Programın kapsamı kural kitabında belirtilmiştir. Burada amaç, herkes tarafından uyulması gereken 

kuralları belirleyerek adil ve seviyeli bir oyun standardı sunmaktır. Nerede oynandığı fark etmeksizin 

oyunun "dili" aynı olmalıdır.

ULUSLARARASI BUZ HOKEYİ FEDERASYONU



TELİF HAKKI
Bu kitabın tüm hakları saklıdır. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’nun önceden yazılı izni 

olmaksızın, bu yayının herhangi bir kısmının kullanılması, herhangi bir biçimde veya herhangi 

bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopisi, ses / video kaydı veya başka bir şekilde) çoğaltılması, 

iletilmesi veya bir bilgi depolama ve erişim sisteminde saklanması telif hakları yasasının ihlali 

anlamına gelmektedir. Bu yayının internet veya başka herhangi bir yolla taranması, yüklenmesi ve 

dağıtılması yasa dışıdır.

RESMİ DİL
IIHF, Kural Kitabı’nı İngilizce yayınlamaktadır. Farklı dillere çeviriler genellikle üye federasyonlar 

tarafından düzenlenmektedir. İfadelerde herhangi bir farklılık olması durumunda, İngilizce metin 

eas alınır.

DİĞER DİLLER
IIHF Kural Kitabı'nın çevirisini yapan üye federasyonlar, başkaları tarafından kullanılmak üzere IIHF 

internet sitesinde yayınlanması amacıyla, çevirinin bir kopyasını IIHF’e göndermeleri için teşvik 

edilir (Ön kapakta ilgili federasyonun resmi tercümesi olduğu açıkça belirtilmelidir).

DURUM ELKİTABI
IIHF Kural Kitabı’nın daha fazla açıklaması ve uygulama örnekleri için lütfen çevrim içi olarak IIHF 

Resmi Durum El Kitabı (IIHF Official Durum Handbook)'na bakınız.

SORULAR VE GÖRÜŞLER
Kural Kitabı’na ilişkin herhangi bir sorunuz, tavsiyeniz veya görüşünüz olduğunda lütfen bizimle 

iletişime geçiniz: rulebook@iihfoffice.com.

IIHF RESMİ KURAL KİTABI 2022/23 – Versiyon 1.0, Temmuz 2022
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GENEL B İLG İLER



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 5

DEĞERLER İMİZ

DAYANIŞMA
Kurallar, oyunu anlamanın ilk adımı; oyuncu, antrenör veya paydaşlar için becerilerin açıklanması 

ve geliştirilmesi için kilit unsurdur. Kural kitabı, sporu olabildiğince adil kılmak ve standart bir 

şekilde iletişim kurmak için kullanabileceğimiz ortak bir dildir.
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DEĞERLER İMİZ

BÜTÜNLÜK
Buz hokeyi bir takım sporudur. Bir oyuncu, bireysel olarak ne kadar iyi olursa olsun, takım 

arkadaşları takımın başarısı için çok önemlidir. Buz hokeyini bu kadar özel yapan da budur. 

Fiziksel becerilerin yanı sıra bencil olmama, takım oyunu, karakter, cesaret, özveri, liderlik ve 

saygı gibi değerleri de aşılamaktadır.

Buz hokeyinin kuralları, sporun kendisine saygı duymakla başlar. Bu, doping ve şike ile ilgili tüm 

kurallara uymak, aynı zamanda antrenörlere ve hakemlere saygı duymak ve buz içi davranış 

kuralları çerçevesinde oynamak anlamına gelmektedir.
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DEĞERLER İMİZ

BECERİLER
Buz hokeyi, buz pateni ve hokeyin birleşimi olduğundan tüm takım sporlarının en hızlısı ve en 

heyecanlısıdır. Buz pateni yapmak karışık beceriler gerektirir ancak aynı zamanda çok zevklidir. 

Hokey oynamaksa özveri ister ve ustalaşmak için pratik gerektirir.

Buz pateni güç, denge ve dayanıklılık gerektirir. Bir oyuncu geri ve ileri kayma, dönme ve hızlı bir 

şekilde durma, bir oyuncunun etrafından dolanma veya vücut şarjından kaçınabilecek becerilere 

sahip olduğunda oyunun keyfi ciddi ölçüde artmaktadır.

Buz hokeyi üç temel beceriden oluşmaktadır: Pakla oynama, pas ve şut. Pakla oynama; 

mükemmel el-göz koordinasyonu, pakı kontrol etme ve doğru zamanda rakip oyuncuya çalım 

atma yeteneği gerektirir. Pas verme; bakma, zamanlama ve öngörü gerektirir. Şut çekme ise 

pratik, güç ve teknik gerektirir.

Buz hokeyini bu kadar özel ve zorlu kılan şey, oyuncunun yukarıda bahsedilen bu üç temel 

beceriyi, tamamen farklı bir beceri olan paten kayma becerisiyle birleştirmeyi öğrenmesidir. Buz 

hokeyi bir değil iki sporun birleşimidir, ancak beceriler doğru şekilde birleştirildiğinde inanılmaz 

keyifli bir deneyime dönüşür.
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DEĞERLER İMİZ

TUTKU
Oyunculardan antrenörlere, ebeveynlerden hakemlere, seyircilerden gönüllülere kadar herkes 

buz hokeyine tutkuyla bağlıdır. Zaten buz hokeyi de bu tutku sayesinde var olmaktadır. Bu, 

elinize bir sopa alıp buza ilk çıktığınız anda tutuşturabileceğiniz bir kıvılcımdır. O an, ne zaman 

olursa olsun, ister çocuk ister yetişkin olun, ömür boyu sizin bir parçanız olarak kalır. 
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DEĞERLER İMİZ

DİSİPLİN & SAYGI 
Herkes kazanmak ister ancak ne pahasına olursa olsun kazanmayı hedeflemek, oyuna yeterince 

saygı göstermemektir. Saygının pakla veya rakip takımın gol atmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Saygı, 

insanlıkla ilgilidir. Saygı; beceri, boy, şekil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya inancı ne olursa 

olsun, herkesin güvenli ve eğlenceli bir ortamda buz hokeyini oyanabilmesiyle alakalıdır.

Bu, her ülkeden ve her kökenden tüm renk ve dinlerden insanları teşvik etmekle; dışlamakla değil, 

dahil etmekle; karalamakla değil kutlamakla ilgilidir. Hokey, bir takım çalışmasıdır ve her zorluğa 

birlikte göğüs germektir. Oyunu güvenli ve adil tutmak, oyunu oynayan herkesin yükümlülüğüdür.
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DEĞERLER İMİZ

OYUNUN İLKELERİ
Hakemler (baş hakemler ve çizgi hakemleri) olmadan düzgün bir müsabakanın olması mümkün 

değildir. Hakemler, oyunun her seviyesinde yer alan tüm oyuncuların, antrenörlerin, ebeveynlerin 

ve paydaşların saygısını kazanmalıdırlar.

Buz hokeyini sevmek ve buz hokeyi oynamayı istemek, oyunu denetleyen oyun hakemlerine 

saygı göstermekle başlar. Hakemler, oyuncular kadar iyi bir oyuncu olmayı da içeren becerilerini 

geliştirmek için yıllarını harcamışlardır. Aynı zamanda, kendi alt becerilerini de geliştirmek 

zorunda kalmışlardır: Oyunda devamlılığı sağlamak adına hızlı hareket etmek, çeşitli yönlerde en 

yüksek hızda hareket ederken oyunu anlamak ve yorumlamak, baskı altındayken kural kitabını 

bir an önce uygun şekilde uygulamak vb.

Bu konuda asıl sorumluluk oyuncularda olsa da oyunun güvenliği ve başarısı için antrenörler, 

veliler, federasyonlar, paydaşlar ve liglerin dahil edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, skor, maçı kimin kazanıp kimin kaybettiğini belirler. Ancak fair play ruhu daha da 

önemlidir. Çünkü buz hokeyinin kültürünün yerleşik bir parçası olduğu ve büyüyen kökleriyle 

gelişmekte olan bir spor olduğu ülkelerde her iki bakımdan da oyunun başarılı olmasını, 

büyümesini ve gelişmesini sağlar.
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DEĞERLER İMİZ

OYUNUN EN İYİ ŞEKİLDE OYNANMASI
Oyunu sevmek oyuna değer vermek, oyuna değer vermek ise oyuna saygı duymaktır. Buz hokeyi 

hız ve beceri üzerine inşa edilmiş bir spordur. Bu unsurlar, buz hokeyini dünyanın her yerinde 

çekici kılan ancak düzgün oynanmadığında doğası gereği tehlike oluşturabilecek unsurlardır.

Oyunun başarısı, her seviyede adil bir şekilde oynanmasına bağlıdır. Bu da oyun kurallarına bağlı 

kalmak, antrenörleri dinlemek ve oyunun iyiliği için hakem ve çizgi hakemlerine saygı duymak 

anlamına gelmektedir.
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ÖNSÖZ
CİNSİYET KATILIMI
IIHF müsabakaları kapsamında transseksüel oyuncular için uyum koşulları IIHF Transseksüel 

Politikası (IIHF Transgender Policy)’nda tanımlanmıştır. Hiçbir erkek oyuncu, bir kadın müsabakasına 

katılamaz ve hiçbir kadın oyuncu, bir erkek müsabakasına katılamaz.

OYUNCUNUN UYGUNLUĞU / YAŞ
Tüm IIHF müsabakalarında oyuncunun uygunluğunu belirleyen minimum yaş sınırı bulunmaktadır. 

Başta U18 ve U20 olmak üzere belirli yaş aralığını kapsayan özel müsabakalarda minimum ve 

maksimum yaş sınırı bulunmaktadır. Yalnızca bir IIHF müsabakası için minimum ve/veya maksimum 

yaş şartlarını karşılayan oyuncular, o müsabakaya katılabilir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

İLGİLİ MAKAM VE DİSİPLİN KURULU
İlgili makam, IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri (IIHF Statutes and Bylaws), IIHF Disiplin Yönetmeliği (IIHF 

Disciplinary Code) ve diğer ilgili kurallar ve yönetmelikler uyarınca belirlenen kuralları uygulama 

yetkisi olan IIHF Disiplin Kurulunu temsil etmektedir. İlgili makam özellikle, oyun kötü davranış veya 

maç cezası ile cezalandırılan tüm durumları inceleyecektir.

Ayrıca bu kurul; oyuncu, antrenör veya takım görevlilerinin belirlenen kuralları ihlal edebilecek tüm 

eylemlerini izleme yetkisine sahiptir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

DOPİNGLE MÜCADELE (ANTİ-DOPİNG)
IIHF üyeliği, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nı kabul etmeyi; üye federasyonların politika, kural 

ve programlarının IIHF Doping Kontrol Düzenlemeleri, IIHF Disiplin Yönetmeliği ve Dünya Dopingle 

Mücadele Kuralları ile uyumlu olmasını gerektirmektedir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Doping Kontrol Düzenlemeleri’ne ve IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

©  Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
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OYUN ALANI 

KURAL 1  BUZ PİSTİ

1.1.  PİST
IIHF yetkisi kapsamındaki tüm müsabakalar buz pisti olarak bilinen buz yüzeyinde oynanacak ve IIHF tarafından belirtilen boyutlara, 

özelliklere ve bu kurallara uyulacaktır.

IIHF’ten yazılı izin alınmadıkça kurallarda belirtilen işaretlerden başka herhangi bir işaretin buz üzerine uygulanmasına izin verilmeyecektir. 

Buz üzerine uygulanacak logolar, müsabakanın düzgün bir şekilde oynanmasını sağlayan resmi buz işaretlerini engellememelidir.

Devre (periyot) arasında buz, aksi kararlaştırılmadıkça sulu olarak temizlenmelidir.

1.2.  BOYUTLAR
Pistin resmi boyutu 60 m (197 ft) uzunluğunda ve 25 m ila 30 m (82 ft ila 98 ft, 5 inç) genişliğinde olacaktır. Köşeler, yarıçapı 7 m ila 

8,5 m (23 ft ila 28 ft) olan bir daire yayından oluşur. Bir IIHF müsabakası kapsamında bu ölçülerden herhangi bir sapma, IIHF onayına 

tabidir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

1.3.  YAN DUVARLAR (BOARDLAR) VE KORUYUCU CAM
Pist, board (yan duvar) olarak bilinen duvarla çevrili olmalıdır. Boardların buz yüzeyinden ideal yüksekliği 1.07 m (42 inç) olmalıdır. Bu 

kurallarda belirtilen resmi işaretler dışında, tüm oyun yüzeyi ve boardlar beyaz renkte, boardların altındaki koruyucu bant ise açık sarı 

renkte olacaktır. Yukarıdaki ölçülerden herhangi bir sapma, IIHF onayına tabidir.

Boardların buz pistine bakan tarafı pürüzsüz ve oyuncuların sakatlanmasına/yaralanmasına neden olabilecek bir nesne bulunmaya-

cak şekilde tasarlanacaktır. Boardlara ekli ve dikey uzanan onaylı bir koruyucu cam yapı bulunacaktır. Kalelerin arkasındaki boardun 

yüksekliği 2,4 m (8 ft) olmalı ve kale çizgisinden mavi çizgiye doğru en az 4 m (13 ft) uzanmalıdır. Kenarlar boyunca board yüksekliği, 

oyuncu yedek kulübelerinin önü hariç 1,8 m (6 ft) olmalıdır. Ceza kutusu önünde koruyucu cam bulundurulması zorunludur.
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Koruyucu cam ve sabitleyici donanım, aşağıda belirtilen koruyucu ağ dahil olmak üzere uygun şekilde dolgulanacak, oyun yüzeyinden 

uzaktaki taraflara monte edilecektir:

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Rink Kılavuzu (IIHF Rink Guide)’na bakınız.

1.4.  KORUYUCU AĞ
Koruyucu ağ, IIHF tarafından onaylanan yükseklikte, şekilde olmalı ve buz pistinin iki ucuna asılmalıdır.

Koruyucu ağ, her iki kalenin arkasındaki koruyucu cam üzerine asılmalı ve en azından kale çizgisinin bulunduğu boarda kadar devam 

etmelidir.

Koruyucu ağ, en üst sırada oturan seyirciyi koruyacak şekilde hizalanmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yani koruyucu ağın yüksekliği, buz 

pistinin yüksekliği ve seyircilerin oturacağı en üst sıranın hizasına göre belirlenmektedir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Buz Pisti Kılavuzu’na bakınız.

Koruyucu Ağ

Koruyucu Cam

2.4 m yükseklik

Koruyucu Cam

1.8 m yükseklik
Koruyucu 

Dolgu

Çıkıntı

Koruyucu Bant

Buz Yüzeyi

Boardlar 

(Yan Duvarlar)

1
.   B

Ö
LÜ

M
 - O

Y
U

N
 A

LA
N

I



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  1.  BÖLÜM  20

OYUN ALANI

1.5.  ÇİZGİLER
Kale Çizgisi:

5 cm (2 inç) genişliğinde kırmızı bir çizgi, buz yüzeyinin tüm eni boyunca, buz yüzeyinin her iki ucundan 4 m (13 ft) olmak üzere 

çizilecek ve boardların kenarı boyunca dikey olarak devam edecektir. Bu çizgi, kale çizgisi olarak anılacaktır. Kale direkleri ve kale 

ağı, müsabaka sırasında sabit kalacak şekilde ayarlanacaktır. 

Kale Sahası:

Her iki kalenin önünde 5 cm (2 inç) genişliğinde kırmızı çizgiyle bir alan işaretlenecek ve bu alan, kale sahası olarak adlandırılacaktır.

Mavi Çizgiler:

Kaleler arasındaki alan, mavi çizgi olarak adlandırılan 30 cm (12 inç) genişliğinde ve mavi renkteki çizgilerle üç (3) alana ayrılacak 

ve kale çizgilerine paralel olarak pist boyunca uzanacak ve board kenarından dikey olarak devam edecektir. Boardlarda reklama izin 

verilmesi durumunda, çizgiler en azından koruyucu bant üzerine işaretlenmelidir.

Orta Saha Çizgisi:

30 cm (12 inç) genişliğinde ve kırmızı renkte, buzun orta noktasında pist boyunca ve kale çizgilerine paralel olarak çizilen orta çizgi; 

yan boardların kenarından dikey olarak devam edecektir. Yan boardlarda reklama izin verilmesi durumunda, çizgiler en azından 

koruyucu bant üzerine işaretlenmelidir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

1.6.  BUZUN BÖLÜMLERİ
Savunma Sahası:

Kalenin bulunduğu alan, o kaleyi savunan takımın savunma sahası olarak adlandırılır.

Tarafsız Saha:

Orta alan (savunma ve hücum sahalarının arasında kalan) tarafsız saha olarak adlandırılır.

Hücum Sahası:

Savunma sahasındaki kaleden en uzak alan hücum sahası olarak adlandırılır.
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1.7.  KALE SAHASI / BUZ İÇİ HAKEM SAHASI
Kale Sahası (buz üzerindeki işaretler):

Her kalenin önünde kırmızı çizgi ile işaretlenen bir kale sahası bulunur.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

Kale Sahası Alanı:

Kale sahası alanı, saha çizgisi olarak işaretlenen tüm alanı kapsar ve kale direğinin üzerine kadar dikey olarak uzanır.  

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

Buz İçi Hakem Sahası:

Hakem masasının önünde, buz içi hakem sahası adı verilen yarım daire şeklinde bir alan; 3 m (10 ft) yarıçaplı, 5 cm (2 inç) genişli-

ğinde kırmızı bir çizgi ile işaretlenmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

1.8.  KALECİ KISITLI ALANI
Her kalenin arkasında, buza kaleci kısıtlı alanı adı verilen yamuk şeklinde bir alan işaretlenir. 5 cm (2 inç) genişliğindeki iki kırmızı 

çizgi, kale çizgisi ile kalenin arkasıyla boardlar arasındaki yasaklı alanı gösterir. İşaretlemenin dış ölçüsü kale çizgisi boyunca 6,8 m, 

boardlar boyunca 8,6 m'dir ve çizgiler koruyucu banta dikey olarak devam eder.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

1.9.  BAŞLAMA (FACE-OFF) NOKTALARI VE DAİRELER
Orta Saha Başlama Noktası ve Daireler:

Pistin tam ortasına, 30 cm (12 inç) çapında dairesel bir mavi nokta işaretlenir. Bu nokta, orta daha başlama noktası olarak anılacaktır. 

Bu nokta, merkez olarak alındığında, yarıçapı 4,5 m (15 ft) olan bir daire 5 cm (2 inç) genişliğinde mavi bir çizgi ile işaretlenir.

Tarafsız Sahadaki Başlama Noktaları ve Daireler:

Tarafsız sahada 60 cm (24 inç) çapında iki (2) kırmızı nokta, her bir mavi çizgiden 1,5 m (5 ft) uzaklıkta işaretlenir. Bu dört (4) nokta, 

tarafsız saha başlama noktaları olarak anılacaktır.

Başlama noktası içinde, noktanın üstünden ve altından 8 cm (3 inç) uzaklıkta iki paralel çizgi çizilir. İki çizginin içindeki alan kırmızıya, 

kalanı beyaza boyanır. Noktalar birbirinden 14 m (44 ft) uzakta ve her biri bitişik boarda eşit bir mesafede olacaktır.

Kale Sahasındaki (Hücum ve Savunma Sahaları) Başlama Noktaları ve Daireler:

Buzun her iki tarafındaki kale sahasına ve her iki kalenin iki tarafına kırmızı renkli başlama noktaları işaretlenir. Başlama noktalarının 

çapı 60 cm (24 inç) olacaktır. Bu dört (4) nokta, kale sahası başlama noktaları olarak anılacaktır.

Başlama noktasında, noktanın üstünden ve altından 8 cm (3 inç) uzaklıkta iki paralel çizgi çizilecektir. İki çizgi içindeki alan kırmızıya, 

kalan kısım beyaza boyanacaktır.  
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Daireler, başlama noktalarının merkezinden 5 cm (2 inç) genişliğinde ve 4,5 m (15 ft) yarıçaplı kırmızı bir çizgi ile işaretlenecektir.

Başlama noktası dairesinin her iki tarafının dış kenarında ve kale çizgisine paralel olarak 5 cm (2 inç) genişliğinde ve 60 cm (2 ft) 

uzunluğunda ve 1,7 m (5 ft, 7 inç) aralıklı iki kırmızı çizgi işaretlenecektir.

Başlama noktasının dış kenarından 30 cm (1 ft) uzağa, 5 cm (2 inç) genişliğinde, 1,2 m (4 ft') uzunluğunda ve birbirinden 45 cm 

(1 ft, 10 inç) aralıkta, yan boardlara paralel olarak iki kırmızı çizgi çizilecektir. Kale arkasındaki boarda paralel olarak, 5 cm (2 inç) 

genişliğinde kırmızı bir çizgi, başlama noktasına en yakın çizginin sonundan başlayıp 90 cm (3 ft) uzunluğunda olacaktır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

1.10.  BUZ TEMİZLİĞİ
Her devre arasında gerçekleştirilen buzun yenilenmesi işlemidir.

Mevcut ise ek kar temizleme faaliyetleri yapılır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği (IIHF Sport Regulations)’ne bakınız.

KURAL 2  KALE DİREKLERİ VE KALE

2.1.  KALE DİREKLERİ
Her buz pistinde, pistin iki ucunda da birer tane kale olmalıdır. Kale, bir kale çerçevesiyle ve ağdan oluşmaktadır. Kalenin açık tarafı 

orta sahaya bakmalıdır.

Kaleler, kale çizgisinin ortasına yerleştirilmeli ve müsabaka sırasında sabit kalacak şekilde kurulmalıdır. Kale direkleri, buza veya ze-

mine sabitlenmiş esnek vidalar vasıtasıyla yerinde tutulur. Ancak bu vidaların önemli bir temas halinde kalenin yerinden oynayabilecek 

şekilde olması zorunludur.

Kale vidalarının delikleri tam olarak kale çizgisinin üzerinde olmalıdır. 

Kale direkleri buz yüzeyinden 1.22 m (48 inç) yükseklikte ve kale direklerinin içinden ölçüldüğünde 1.83 m (72 inç) uzaklıkta ayar-

lanmış, onaylı tasarım ve materyallerden olmalıdır. Kale direkleriyle aynı malzemeden yapılan üst direk, bir direğin üzerinden diğerinin 

üzerine kadar uzanacaktır. Kale direkleri ve üst direk kırmızı, diğer tüm dış yüzeyler beyaz renge boyanacaktır.
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2.2.  KALE AĞLARI
Her bir kale çerçevesine onaylı bir tasarıma sahip ve beyaz naylon ipten yapılmış bir ağ takılacak ve bu ağ, pakın ağdan dışarı çık-

masını önleyecek şekilde asılacak, ancak yine de pakı kale içinde tutacak şekilde gergin olacaktır. Kale çerçevesinin taban plakasının 

etrafına, kale ağının kesilmesini veya kırılmasını önleyecek şekilde, ağır beyaz naylon kumaştan veya ağır beyaz kanvastan bir parça 

bağlanacaktır. 

Bu koruyucu dolgu, pakın kale çizgisini tamamen geçmesini engellemeyecek şekilde takılmalıdır.

Dolgu, kale direğinin içinden 15 cm (6 inç) geriye yerleştirilmelidir. Bu koruyucu dolgu, taban plakasının 2,5 cm’den (1 inç) fazla 

yukarısına çıkmamalıdır. Kalenin çerçevesi, çerçevenin arkasını tamamen kapatacak şekilde bir naylon ağ ile kaplanacaktır.

KURAL 3  YEDEK KULÜBELER (BENÇLER)

3.1.  OYUNCU BENÇİ
Her buz pistinde, iki takım oyuncuları tarafından kullanılabilecek birer benç (oyuncu yedek kulübesi) olmalıdır. Bençte sadece yedek 

oyuncular, antrenör ve takım görevlisi dahil en fazla sekiz (8) kişi bulunmasına izin verilir. Takımlar, müsabaka boyunca aynı bençi 

kullanmalıdır. Benç ve kapılar gibi tesis edilen materyaller iki takım için de aynı olmalıdır.  

Oyuncu bençleri, orta sahaya olabildiğince yakın olarak konumlandırılacaktır. Her bir oyuncu bençinde konumu ve boyutu tek tip 

olacak şekilde iki kapı (2) bulunmalı ve bu kapılar soyunma odasına olabildiğince yakın olmalıdır. 

Her bir oyuncu bençi 10 m (33 ft) uzunluğunda ve 1,5 m (5 ft) genişliğinde olmalıdır. Benç, seyircilerin bulunduğu alanda olduğunda, 

oyuncular ve takım görevlisine gerekli korumayı sağlamak için bir koruyucu cam ile seyircilerden ayrılmalıdır.

Bençler, ceza kutularının karşısında olmalı ve mümkünse iki benç arasında mesafe olacak şekilde birbirinden ayrılmalıdır. 

Not: Aksi belirtilmedikçe, ev sahibi takım istediği bençi seçme hakkına sahiptir. IIHF şampiyonalarında, ilgili benç ilgili takıma tahsis 

edilir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız. 
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3.2.  CEZA KUTUSU
Her buz pistinde, oyuncunun oturabileceği sıra veya bankın bulunduğu ceza kutusu olarak tanımlanan bir alan olmalıdır.

Her takım için ayrı ceza kutusu sağlanacak ve bu ceza kutuları takımların oyuncu bençlerinin tam karşısında olacaktır. Müsabaka 

süresince takımlar, kendi oyuncu bençlerinin karşısındaki ceza kutusunu kullanacaktır. 

Her ceza kutusu, en az 4 m (13 ft) uzunluğunda ve 1.5 m genişliğinde (5 ft) olmalı ve oyuncular için gerekli korumayı sağlamak için 

seyircilerden bir koruyucu cam ile ayrılmalıdır. 

Her ceza kutusu aynı boyutta ve kalitede olmalı, hiçbir şekilde bir takıma avantaj sağlamamalıdır. Ceza kutusunda giriş ve çıkış için 

sadece bir kapı olmalı ve sadece ceza hakemi tarafından yönetilmelidir.

Ceza kutusuna sadece ceza hakemi, cezalı oyuncu ve hakemlerin erişimine izin verilmektedir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız

KURAL 4  İŞARET VE ZAMANLAYICILAR

4.1.  SİREN
Her buz pistinde her periyodun sonunda otomatik olarak çalacak uygun bir ses cihazı olmalıdır. Süre dolduğunda sirenin otomatik 

olarak çalmaması halinde, periyodun bitip bitmediğini belirleyen faktör skorbord (scoreboard) olacaktır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri (IIHF Technology Codes & Regulations)’ne bakınız.

4.2.  SKORBORD (SCOREBOARD)
Seyircileri, oyuncuları, takım görevlilerini ve hakemleri, periyotlarda oynanacak kalan süre ve her takımdaki cezalı oyuncuların oyuna 

girmesi için kalan süre de dahil olmak üzere, oyunun tüm aşamalarında tüm zaman unsurları hakkında doğru bir şekilde bilgilendir-

mek amacıyla her buz pistinde elektronik skorbord bulunacaktır.

Skorbord, buz içi hakemin başlama atışını yapmasıyla etkinleşir ve buz içi hakemin düdüğü ile durdurulur. 

Hem oyun süresi hem de ceza süresi için zaman kaydı, oyunun oynanması ve verilen ceza için kalan süreyi gösterir. 

Skorbord, her periyodun son dakikasında saniyenin onda biri (1/10) olarak kalan süreyi ölçmektedir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız
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TAK IMLAR

KURAL 5  TAKIM

5.1.  UYGUN OYUNCULAR
Buz hokeyi, buz içi ve buz dışı hakemleri yönetiminde mücadele eden iki (2) takım arasında oynanır.

Bir takım, yirmi iki (22) oyuncudan oluşur. En fazla yirmi (20) oyuncu ve iki (2) kaleciye izin verilmektedir. Oyun kurallarında oyuncu 

olarak yapılan atıflar hem oyuncuları hem de kalecileri ifade etmektedir. Kaleci olarak yapılan atıflar, kurala ilişkin bölümün sadece 

kalecilere özel olduğu anlamına gelmektedir.

Takım yöneticisi veya antrenör, her müsabaka öncesi müsabakada yer almaya uygun olan oyuncuların listelendiği takım listesini 

sunar. Bir takımın müsabakaya başlayabilmesi için müsabakanın başında buzda en az beş (5) oyuncu ve bir (1) kaleci bulundurması 

zorunludur.

Sadece müsabakada yer almaya uygun oyuncular takım listesine eklenebilir. Bir turnuva veya etkinliğe kayıtlı ancak resmi maç kağı-

dında adı bulunmayan sporcular ısınmaya katılabilir. Uygun oyuncuların tanımı için IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

Takım listesi, müsabaka başlamadan en az atmış (60) dakika önce antrenör tarafından sayı hakemine sunulmalıdır. Müsabakada yer 

almaya uygun oyuncuların ve numaralarının yazılı olduğu takım listesi, müsabaka öncesinde buz içi hakemlere teslim edilmelidir. 

Müsabaka başladıktan sonra resmi maç kağıdında herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. 

Müsabaka başlamadan önce bir hakemin (buz içi veya buz dışı) resmi maç kağıdında olmayan bir oyuncunun forma giydiğini fark 

etmesi durumunda, hakem bunu konuyu ilgili takımın bilgisine sunacak ve böylece herhangi bir ceza uygulanmadan resmi maç kağı-

dında gerekli düzeltme yapılabilecektir.

IIHF şampiyonalarında, her takımdan bir temsilci, müsabaka başlamadan en az iki (2) dakika önce takım listesini onaylamalıdır. Oyun-

cular, başlama atışına kadar listeye eklenebilir veya listeden silinebilir. Oyun kuralları uyarınca, bir takımın, cezalı olmadığı sürece, 

buzda herhangi bir zamanda altı (6) oyuncudan [bir (1) kaleci ve beş (5) oyuncu] fazla oyuncu bulundurulmasına izin verilmez.

 ➔ Kural 74 - Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma.

İki veya daha fazla oyuncunun ceza alması durumunda takım, buzda en az dört (4) oyuncu [bir (1) kaleci ve üç (3) oyuncu] bulundur-

malıdır. Bir takım oyuna devam edebilmek için gerekli sayıda oyuncuyu buzda bulundurmalıdır.

 ➔ Kural 66 – Hükmen Mağlubiyet.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne ve IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

5.2.  UYGUN OLMAYAN OYUNCU
Sadece müsabaka öncesinde sayı hakemine sunulan resmi maç kağıdında belirtilen oyuncular müsabakada yer alabilir. Burada bir 

oyuncunun uygunluğunu belirleyen kriter oyuncunun adıdır, forma numarası değil. Dolayısıyla oyuncunun adı ilgili takım antrenörü 

veya yöneticisi tarafından doğru şekilde belirtilmelidir.

Müsabakada yer almaya uygun olmayan bir oyuncu olduğu hakem tarafından belirlenirse, bu oyuncu oyuna devam edemeyecek ancak 

takım bu oyuncu yerine başka bir oyuncuyu oyuna sokabilecektir. 

Konu ile ilgili ayrı bir ceza uygulanmayacak ancak bu durum ilgili makamlara rapor edilecektir. Müsabakaya katılmaya uygun olmayan 

kalecilerle ilgili olarak Kural 5.3 – Kaleci bölümüne bakınız.

Müsabakada yer almaya uygun olmayan bir oyuncu buzdayken gol atılması durumunda (gol atılmasına katkısı olsun veya olmasın) 

gol geçersiz sayılacaktır.
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Bu durum yalnızca oyuncunun uygun olmadığının tespit edildiği oyunun durdurulduğu anda atılan gol için geçerlidir. Uygun olmayan 

oyuncunun takımı tarafından daha önce atılan diğer tüm goller (onlarla buzda olsun veya olmasın) geçerli olacaktır.

Oyuncunun uygun olmadığı ceza aldığı sırada anlaşılırsa, oyuncu maçtan çıkartılacak ve antrenör tarafından belirlenen başka bir 

oyuncu cezayı çekecektir.

Konu ile ilgili ayrı bir ceza uygulanmayacak ancak bu durum ilgili makamlara rapor edilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne ve IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

5.3.  KALECİ
Her takımın buz üzerinde bir (1) kaleci bulundurma hakkı vardır. Kaleci oyundan çıkartılarak yerine başka bir oyuncu buza sokulabilir. 

Ancak bu oyuncu, kaleciye tanınan ayrıcalıklardan faydalanamayacaktır.

Her takımın oyuncu bençinde veya bençinin hemen yanında, yedek kaleci her an oyuna girmeye hazır şekilde bulundurulacaktır.

Her takım, resmi maç kağıdında iki (2) kaleci belirtecektir. Bu kural istisnai olarak bazı IIHF şampiyonalarında bir (1) veya üçüncü (3.) 

kaleciye izin verilen durumlar olabilir. Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

Resmi maç kağıdında belirtilen kaleciler (bir veya iki) oyuna katılamayacak durumdaysa ilgili takım, herhangi bir oyuncuya kaleci 

ekipmanı giydirerek onu oyuna sokma hakkına sahiptir. İki (2) kalecinin de sakatlanması ve oyuna kısa zamanda dahil olamayacağı 

durumlarda üçüncü (3.) kalecinin giyinmesi için belirli bir zaman ve ısınması için ekstra iki (2) dakika verilecektir (penaltı atışı hariç).  

İkinci (2.) kaleci sakatlandığında veya oyuna devam edemeyeceğini belirttiğinde üçüncü (3.) kaleci ekipmanları giyinmiş şekilde 

oyuncu bençinde bulunuyorsa, söz konusu üçüncü (3.) kaleci derhal oyuna dahil olabilir. Bu durumda kaleciye ekstra ısınma zamanı 

verilmeyecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

5.4.  ANTRENÖRLER VE TAKIM GÖREVLİLERİ
Her takımın bençinde bir (1) antrenör ve sakatlanmalarda müdahale edilebilmesi için en az bir (1) sağlık personeli bulunmalıdır. 

Takım bençinde sadece takım listesinde belirtilen yedek oyuncular ve resmi takım görevlileri bulunabilir.

5.5.  TAKIM GÖREVLİLERİ VE TEKNOLOJİ
Müsabaka sırasında oyuncu bençinde veya yakınında bulunan takım görevlileri, IIHF tarafından belirlenen alanlar içerisinde diğer 

takım görevlileriyle iletişim kurmak amacıyla telsiz gibi teknik gereçler kullanabilir.

Diğer teknolojik yöntemlerin sadece antrenör tarafından kullanılmasına (istatistik, elektronik takip vs.) izin verilir ve bu yöntemler 

hiçbir şekilde buz içi hakemlerin kararını etkilemek amacıyla kullanılamaz. Söz konusu teknolojinin kötüye kullanılması durumunda 

aşağıdaki kural uyarınca ceza verilecektir. 

 ➔ Kural 39 – Hakemlere Kötü Davranışta Bulunma.

5.6.  MAÇ ÖNCESİ ISINMA
Isınma öncesi tüm oyuncular, gerekli tüm koruyucu malzemelerini uygun şekilde giymelidir. IIHF şampiyonalarına kayıtlı ve takım lis-

tesinde adı olmayan oyuncular, maç öncesi buz ısınmasına katılabilirler. Periyotlar arasında veya maç duraklamalarında hiçbir oyuncu 

buzda ısınma yapamaz.

Söz konusu durumun yaşanması halinde herhangi bir ceza uygulanmayacak ancak konu yetkili makamlara iletilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.
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KURAL 6  TAKIM KAPTANI VE ASİSTAN KAPTANLAR

6.1.  TAKIM KAPTANI
Her takım bir (1) takım kaptanı belirleyecek ve bu kişi, müsabaka sırasında oluşabilecek kural yorumlamalarıyla ilgili sorunları orta 

hakem ile konuşma ayrıcalığına sahip olacaktır.  

Takım kaptanı, yaklaşık 8 cm (3 inç) boyutundaki ve kontrast renkteki "C" harfini, formasının ön tarafında göze çarpan bir konuma 

takacaktır. Yedek kaptanlara izin verilmez. Bir (1) takım kaptanı ve en fazla iki (2) asistana izin verilir. bkz. Kural 6.2 – Asistanlar

Takım kaptanı, asistanlar veya takım bençinden gelen bir oyuncu herhangi bir nedenle hakemleri protesto eder veya onlara bir mü-

dahalede bulunursa, oyuncuya sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir.

 ➔ Kural 39 – Hakemlere Kötü Davranış Cezası.

Bu protesto devam ederse kötü davranış cezası, daha da ileriye taşınırsa oyun kötü davranış cezası verilecektir.

Bir cezayla ilgili şikayet, kuralların yorumlanmasıyla ilgili bir mesele değildir ve böyle bir şikayette bulunan kaptan, asistan veya her-

hangi bir oyuncuya küçük ceza verilecektir.

Orta hakeme ve sayı hakemine, her maçın başlangıcından önce her iki takımın kaptanının ve asistanların adı bildirilecektir.

Müsabaka süresince takımlar, takım kaptanlarını veya asistanları değiştiremezler. Ancak takım kaptanı maçtan atılır veya sakatlıktan 

dolayı maça devam edemeyecek durumdaysa asistan, takım kaptanının sorumluluklarını üstlenecektir.

Takım kaptanı ve asistan aynı anda buzdaysa yorumlama ile ilgli olarak sadece takım kaptanının hakemlerle konuşmasına izin verilir. 

Takım kaptanı veya asistan, hakemler tarafından buza davet edilmeden oyuncu bençini terk ederse, bu kural ihlali uyarınca ceza 

verilecektir.

Hiçbir antrenör, takım yöneticisi veya kalecinin, takım kaptanı veya asistan olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir.

 ➔ Kural 39 – Hakemlere Kötü Davranışta Bulunma.

6.2.  ASİSTAN
Takım kaptanı buzda değilse buzdaki asistan, takım kaptanının ayrıcalıklarına sahip olacaktır. 

Asistanlar, yaklaşık 8 cm (3 inç) boyutunda ve kontrast renkteki "A" harfini formalarının ön tarafında göze çarpan bir konuma taka-

caktır.

KURAL 7  BAŞLAMA DİZİLİMİ (İLK ALTI)

7.1.  BAŞLAMA DİZİLİMİ (İLK ALTI)
Bu kural, IIHF şampiyonalarında uygulanmamaktadır.

7.2.  İHLAL
Bu kural, IIHF şampiyonalarında uygulanmamaktadır.
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KURAL 8  SAKATLANMALAR

8.1.  OYUNCU SAKATLANMALARI
Bir oyuncu, maç sırasında sakatlandığında veya buzu terk etmek zorunda kaldığında buzdan çıkabilir ve yerine bir yedek oyuncu 

geçebilir; ancak maç, takımlar buzdan ayrılmadan devam etmelidir.

Maç sırasında sakatlanan bir oyuncu buzdan çıkmak ve yedek oyuncu ile yer değiştirmek isterse, bu değişikliği pistteki başka bir 

çıkıştan değil, oyuncu bençinden yapmalıdır. Bu durumun aksi, kurallara uygun bir oyuncu değişikliği olarak kabul edilmez. Bu kuralın 

ihlal edilmesi durumunda takıma, küçük oturma cezası verilecektir.

Ceza alan oyuncu sakatlanmış ise, ceza kutusuna gitmeden doğrudan soyunma odasına gidebilir. Cezalı takım, sakatlanan oyuncu 

buza geri dönene kadar, o oyuncuya verilen cezayı çekmesi için bir yedek oyuncuyu ceza kutusuna gönderecektir. Sakatlanan oyuncu, 

oyun duraklamasında ceza kutusundaki takım arkadaşı ile yer değiştirebilir.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda takıma, küçük oturma cezası verilecektir.

Sakatlanma nedeniyle bir oyuncuya verilen cezayı çekmesi için yedek/masum oyuncunun ceza kutusuna gönderildiği durumlarda, 

sakatlanan oyuncu ceza süresi sona ermeden oyuncu bençine dönmüşse ceza bitene kadar oyuna giremez. Buna, yedek/masum 

oyuncunun oyunun durmasını beklerken halen ceza kutusunda olduğu karşılıklı cezalar dahildir.

Bir oyuncunun sakatlandığı ve kendi oyuncu bençine gidemediği durumlarda pak kontrolü, sakatlanan oyuncunun takımına geçene 

kadar oyun durdurulmayacaktır. Ancak sakatlanma olduğu anda pak kontrolü, sakatlanan oyuncunun olduğu takımdaysa takım gol 

pozisyonunda olmadığı sürece oyun derhal durdurulacaktır.

Ancak oyuncunun çok ciddi bir şekilde sakatlandığı durumlarda orta hakem ve çizgi hakemi oyunu derhal durdurabilir. Sakatlanmanın 

olması ve oyunun durmasıyla birlikte takım doktoru (veya sağlık personeli), orta hakemin iznini beklemeden buza girerek sakatlanan 

oyuncuya müdahale edebilir. 

Oyun, bir oyuncunun sakatlanması nedeniyle orta hakem veya çizgi hakemi tarafından durdurulduğunda veya sakatlanan bir oyuncu 

buzda antrenör veya sağlık personelinin gözetimine alındığında, bu oyuncu derhal yedek bir oyuncu ile yer değiştirmelidir. Sakat 

oyuncu, oyun yeniden başlayana kadar buza dönemez.

Sakatlanan bir oyuncu için oyun durdurulduğunda pakın bulunduğu yere en yakın alandaki başlama noktasında başlama atışı yapılır. 

Sakatlanan oyuncunun takımı, hücum sahasında pakın kontrolüne sahip olduğunda başlama atışı tarafsız sahadaki en yakın başlama 

noktasından yapılır.

Sakatlanan oyuncu kendi savunma sahasında, rakip takım hücum sahasında ve pak kontrolü rakip takımdaysa başlama atışı savunma 

yapan takımın sahasına en yakın yerdeki başlama noktasından yapılır.

Sakatlanma taklidi yapan veya buzdan çıkmayı reddeden oyuncuya küçük ceza verilecektir.
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8.2.  KALECİ SAKATLANMALARI
Bir kalecinin sakatlanması veya hastalanması durumunda bu kaleci, oyuna hemen devam etmeye hazır olan yedek bir kaleciyle 

değiştirilmelidir. Yedek kaleciye, sakatlanan veya hastalanan kalecinin pozisyonunu alması adına ek bir süre verilmeyecektir. Hiçbir 

maçta yedek kalecinin ısınması için ek süre verilmez.

Yedek kaleci, kalecilere uygulanan normal kurallara tabi tutulacak ve aynı ayrıcalıklara sahip olacaktır.

Sakatlanma sebebiyle kaleci değişikliği yapıldığında sakatlanan kaleci, bir sonraki oyun duraklamasına kadar buza giremez. Bu kural 

ihlal edildiğinde oyun geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir.

Kalecinin sakatlanması dolayısıyla oyun, orta hakem veya çizgi hakemleri tarafından durdurulduğunda, kalecinin sadece tıbbi yardım 

almak için oyuncu bençine gitmesi gerekiyorsa yedek kaleci ile yer değiştirmelidir. 

Kalecinin sakatlanması ve oyunun durması durumunda takım doktoru (veya sağlık personeli), orta hakemin onayını beklemeden 

sakatlanan kaleciye müdahale etmek için buza girebilir.

Doktor veya sağlık personeli kaleciyle ilgilenmek için buza girmiş ve gereksiz bir oyun gecikmesi yaşanmamışsa, kaleci oyuna devam 

edebilir. Ancak, sakatlanan kalecinin oyuna devam etmesi için ek süreye (ısınma) izin verilmeyecektir.

8.3.  KAN
Oyuncunun herhangi bi yeri kanıyor, malzelerinde veya vucüdunda gözle görünür şekilde kan lekesi bulunuyorsa, bir sonraki oyun 

duraklamasında oyuncu buzdan çıkartılır. Bu oyuncunun kanaması durmadan veya yarası düzgün şekilde kapatılmadan (gerekliyse) 

oyuna girmesi yasaktır. Oyuncunun malzemelerine veya formasına kan bulaştıysa bu leke temizlenmeli veya malzeme/forma 

değiştirilmelidir. 
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KURAL 9  FORMALAR

9.1.  TAKIM FORMASI
Takımdaki tüm oyuncular, onaylanan şekilde ve aynı renkte tasarlanmış kask, forma, şort veya şort kılıfı ve çorap giymelidir.

Bir takımın tüm formaları, öndeki logo, kollardaki ve sırttaki numaralar ve arkadaki isimlik dahil olmak üzere aynı tasarımda 

olmalıdır. Formaya hakim renk, isim ve numaralar hariç forma ve çorapların yaklaşık %80'ini kaplamalıdır. Hakemin görüşüne göre 

takımların forma renkleri çok benzerse ve oyuncuları yanlış tanımlama olasılığı varsa, formalarını değiştirmek ev sahibi takımın 

sorumluluğundadır.

Bir takımdaki tüm oyuncular, buz ısınmasında da maç formalarını ve aynı forma numaralarını giymelidir. Cırt cırtlı ekler, büyük beden 

formalar, değiştirilmiş yakalar vb. gibi formada değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu kurala uymayan bir oyuncunun oyuna 

katılmasına izin verilmeyecektir. bkz. Kural 9.5. - Koruyucu Malzemeler.

Maç başladıktan sonra oyuncuların forma numaralarını değiştirmelerine izin verilmez. Oyunun tamamı ve maç boyunca oyuncular 

aynı numarayı giymelidirler.

Bu kurala istisna olarak, oyuncunun formasına kan bulaşması veya formasının yırtılması durumunda orta hakem, oyuncudan buzdan 

çıkmasını ve arkasında isim yazmayan, takım formasıyla aynı renkte ancak kendi numarasından farklı numarada bir forma giyerek 

buza dönmesini isteyebilir. 

Her takım kendi sahasında ve deplasman maçlarında şort dışında hiçbir parçası değiştirilemeyecek farklı ve zıt renkli formalar 

tasarlayacak ve giyecektir. Bir oyuncunun formasıyla ilgili endişeler (kaleci dahil) orta hakem tarafından ilgli makamlara bildirilecektir. 

Oyuncu şortları, tüm oyuncular tarafından aynı şekilde giyilmelidir. Şort, paça çevresinde ve boyunca tek renkte olmalıdır. Şortun 

bacak/kalça bölgesinde yırtık ve kesik bulunmamalıdır.

Formaların hiçbir yerinde, küfürlü veya müstehcen ve bir kültüre, ırka veya dine atıfta bulunan grafiti tipi tasarımlara, desenlere, 

sanat eserlerine, çizimlere ve sloganlara izin verilmez.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

9.2.  NUMARALAR VE İSİMLİKLER
Takım listesinde belirtilen her oyuncu, formanın arka tarafında 25 - 30 cm (10 - 12 inç) ve her iki kolunda 10 cm (4 inç) boyutunda 

bir bireysel tanımlayıcı numara giyecektir. Numara, 1'den 99'a kadar olan tam sayılarla sınırlıdır. 00, ½ (kesirler), .05 (ondalık 

sayılar), 101 (üç basamaklı) gibi forma numaralarına izin verilmez.

Buna ek olarak oyuncunun soyadı eksiksiz, 10 cm (4 inç) boyutunda, müsabakadan önce IIHF tarafından onaylanan bir yazı tipinde 

büyük Roma (Latin) harfleriyle yazılı şekilde formanın arka tarafında omuz hizasında olmalıdır. 

Saçı formanın arkasındaki isimliği kapatacak kadar uzun olan oyuncular, saçını at kuyruğu şeklinde toplamalı veya kaskının içine 

sokmalıdır.
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9.3.  OYUNCU FORMASI
Forması kurala uymayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir. Kaleci forması Kural 9.4’te belirtilmiştir. Forma-

nın boyu şort boyundan ve kolların boyu ise eldiven boyundan uzun olmamalıdır.

Üretici tarafından üretildiği şekliyle standart oyuncu formasına hiçbir ekleme yapılmayacaktır. IIHF tarafından önceden onaylanma-

dıkça herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

Formalar, şortun içinde kalmayacak şekilde giyilmelidir ve her zaman bağlama kayışları ile şorta düzgün bir şekilde sabitlenmelidir.

Bir uyarıdan sonra bu kurala uymayan oyuncuya küçük oturma cezası verilecektir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme.

 » Ek bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

9.4.  KALECİ FORMASI
Kaleci forması kurala uymayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir. Formalar aşırı dercede büyük beden ol-

mamalıdır. Üretici tarafından üretildiği şekliyle standart oyuncu formasına hiçbir ekleme yapılmayacaktır. IIHF tarafından önceden 

onaylanmadıkça herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Formada ağ gibi gerginlik yaratıyorsa, formanın bileklerden bağ-

lanmasına izin verilmez. Ağ gerginliği yaratan başka hiçbir bağlamaya izin verilmez. Bir formanın uzunluğu, kalecinin bacakları 

arasındaki alanı kaplıyorsa bu forma kural dışıdır.

Bu kurala uymayan kalecilerin müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir. Formalar oversize (büyük beden) olmayacaktır. 

 » Ek bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

9.5.  KORUYUCU MALZEMELER
Malzemeler güvenlik standartlarına uygun olmalı ve sadece oyuncuları korumak için kullanılmalıdır, oyun becerisini arttırma veya 

rakibin sakatlanmasına neden olmak için kullanılmamalıdır. 

Eldiven, kask, dişlik, boyunluk ve kalecilerin dizlikleri hariç tüm koruyucu malzemeler, formanın altına giyilmelidir. Oyun sırasında ve 

maç öncesi ısınma sırasında koruyucu malzemelerin hepsi giyilmelidir.

Örneğin bir oyuncu dirsekliğini uygun şekilde formasıyla kapatmamış ve bu durum orta hakemin dikkatine sunulmuşsa orta hakem, 

oyuncuya dirsekliğini formasının altına sokması talimatını verir. Bu kuralın aynı oyuncu tarafından ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 

oyuncuya küçük ceza verilecektir. 

Bir oyuncunun IIHF kurallarına uygun olmayan bir malzeme giydiği orta hakem tarafından belirlenirse, oyuncuya o malzemesini 

değiştirmesi veya çıkartması talimatı verilir.

Gerekli düzeltmeyi yapması için ilgili oyuncu ve takım, orta hakem tarafından uyarılır. Uyarıyı takiben, aynı takımda bu tür uygun 

olmayan malzeme giyen tüm oyunculara Kural 12 – Kural Dışı Malzeme kapsamında ceza uygulanacaktır.

Kendisine verilen talimata uymayı reddederse oyuncuya, oyunu geciktirme nedeniyle küçük ceza, malzemesinde gerekli değişikliği 

yapmadan buza dönerse de kötü davranış cezası verilecektir. Bu davranışın üçüncü kez tekrarlanması durumunda oyuncuya, oyun 

kötü davranış cezası verilecektir.

9.6.  KASK
Tüm oyuncular, maç öncesi ısınma dahil olmak üzere buzda, oyuncu bençinde veya ceza kutularında, buz hokeyi için onaylanmış 

tasarım, malzeme ve yapıya sahip ve çene kayışı her zaman uygun şekilde bağlı olan bir kask takacaktır. Kask düşmeyecek şekilde 

takılmalıdır. Kask düşüyorsa ve rakip oyuncu tarafından çıkartılmamışsa, doğru şekilde takılmamıştır.

0
3

   B
Ö

LÜ
M

 · M
A

LZ
E

M
E



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  3.  BÖLÜM  34

MALZEMELER 
Maç sırasında kafasından kaskı çıkan oyuncu, derhal buzu terk etmelidir.

Maç sırasında kafasından kaskı çıkan oyuncunun kaskını alıp geri takmasına izin verilmeyecektir. Oyuncu kendi bençine gitmeli ve 

buzdan çıkmalıdır.

Oyuncunun bu kuralı ihlal etmesi durumunda herhangi bir uyarı yapılmaksızın küçük ceza verilecektir.

 ➔ Kural 12 – Kural Dışı Malzeme.

Oyuncu, kaskını değiştirmek üzere oyuncu bençine dönerse, kaskını takmış bir şekilde buza dönebilir (çene kayışı düzgün şekilde 

takılmış olarak).

Hiçbir oyuncu, maç sırasında ceza kutusundan (çene kayışı uygun şekilde takılı) kaskı olmadan çıkamaz. Oyuncunun kaskı olmadan 

ceza kutusundan çıkması durumunda, pak kontrolü kendi takımına geçtiğinde oyun durdurulacak ve ihlali yapan oyuncuya küçük 

ceza verilecektir.

Oyuncunun çene kayışı maç sırasında çözülür ancak kask kafasından çıkmazsa, bir sonraki oyun duraklamasına kadar veya oyuncu 

buzdan çıkana kadar oynayamaya devam edebilir. Bir oyuncu maç sırasında kasti olarak rakibinin kaskını çıkartırsa bu oyuncuya 

sertlik nedeniyle küçük ceza verilecektir.

 ➔ Kural 51 – Sertlik.

Kalecinin kaskı takılıyken kafasına sert bir şut geldiği durumlarda hakem, kalecinin şut dolayısıyla sersemlemiş olabileceğine kanaat 

getirmesi halinde ve atak yapan takımın gol şansı olmaması durumunda, güvenlik nedenleri kapsamında oyunu durdurabilir. 

Kalecinin kaskının kafasından çıkması ve pak kontrolünün kendi takımında olması durumunda, kaleciye kaskını takma fırsatı vermek 

adına oyun derhal durdurulur.

Pak kontrolü rakip takımdaysa ve rakip takımın gol atma fırsatının olmadığı durumlarda oyun durdurulur. Durdurma orta hakem 

tarafından yapılmalıdır. Kalecinin kaskının kafasından çıkması nedeniyle yapılan duraklamalardan bir sonraki başlama atışı, savunma 

yapan takımın sahasındaki başlama noktalarından birinden yapılır.

Kaleci, oyunu durdurmak için kaskını çıkartırsa oyun hakem tarafından durdurulur ve kaleciye oyun geciktirme nedeniyle küçük ceza 

verilecektir. 

 ➔  Kural 63 – Oyun Geciktirme.

Rakip takım hızlı hücumdayken kaleci kaskını kasten çıkartırsa baş hakem takım lehine penaltı atışı kararını verir. Kaleci, penaltı atışı 

sırasında kaskını kasten çıkarırsa, baş hakem tarafından diğer takım lehine gol verilecektir.

9.7.  YÜZ KORUYUCU
Oyuncu kasklarının önüne tutturulabilecek üç (3) çeşit koruma türü mevcuttur: yarım vizör, kafes ve tam vizör.

31 Aralık 1974 tarihi sonrası doğumlu tüm sporcular, en azından yarım vizör kullanmalıdır. Vizör uygun şekilde kaska sabitlenmeli, 

göz ve burnu tamamen koruyacak şekilde koruma sağlamalıdır. Herhangi bir şekilde oynama, düşme vb. durumların yaşanmaması 

adına vizör kaskın yan taraflarından kaska sabitlenecektir. Oyun esnasında vizörü kırılan veya çatlayan oyuncular derhal buzu terk 

etmelidir.

Oyuncuların renkli veya kaplamalı vizör kullanmaları yasaktır. IIHF müsabakasına katılan takımlar, oyuncularının özellikle buz hokeyi 

için üretilmiş ve onaylanmış kask taktıklarından ve bir siperlik veya tam yüz korumasının uygun şekilde takıldığından emin olmalıdır.
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Kadınlar Buz Hokeyi, Genç Erkekler Buz Hokeyi 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı kategorileri için uygun baş, yüz, boyun, boğaz, diş 

korumasına yönelik özel kurallar ve yönergeler için aşağıdakilere bakınız.

 ➔ Kural 102 – Kadınlar Buz Hokeyi Özel Melzemeleri ve ➔ Kural 202 – Genç Erkekler Buz Hokeyi Özel Malzemeleri

9.8.  TEHLİKELİ MALZEME
IIHF standartlarına uymayan malzeme ve geçerli kabul edilmeyen malzemeler tehlikeli malzeme olarak sınıflandırılacaktır. Tehlikeli 

malzeme kullanan bir oyuncu, orta hakem tarafından buzdan çıkartılır ve takımları orta hakemden bir uyarı alır.

Takım uyarıldıktan sonra o takımdaki bu tür ekipmanları giyen tüm oyunculara ceza verilecektir.

 ➔ Kural 12 – Kural Dışı Malzeme.

Tehlikeli malzeme, rakibin yaralanmasına/sakatlanmasına neden olacak şekilde vizör takmayı, onaylanmamış ekipman giymeyi, 

tehlikeli veya kural dışı paten veya sopa kullanmayı, malzemeyi (eldiven, kask ve kaleci pedleri hariç) forma altına giymemeyi ve 

eldivenlerden birinin veya ikisinin avuç kısmını kesmeyi içerir.

Metal veya rakip oyuncuların sakatlanmasına neden olabilecek materyallerden yapılmış ped veya koruyucuların kullanılması yasaktır. 

Orta hakemler, herhangi bir oyuncunun sakatlanmasına sebep olabileceğini düşündüğü bir malzemeyi yasaklama yetkisine sahiptir. 

Orta hakemin bu talimatına uyulmaması durumunda oyun geciktirme nedeniyle küçük ceza verilecektir. Yüzünden yaralanan bir 

oyuncu, IIHF tarafından onaylanmış bir tasarıma sahip maske veya koruyucu takabilir.

İlk etapta yaralanan oyuncu, takım doktoru tarafından öngörülen herhangi bir koruyucu aparat takma hakkına sahip olacaktır. Rakip 

takımın bu koruyucu aparata itirazı olması durumunda, itirazını IIHF’e rapor edebilir.

Bir sopanın değiştirilmiş olabileceği ve kenarlarının eğimli olmadığının anlaşıldığı durumlarda, orta hakem sopayı tehlikeli malzeme 

olarak kabul eder ve kenarları yeterince eğimli hale gelene kadar sopanın oyunda kullanılmasına izin vermez.

Oyuncu, modifiye edilmemiş sopayla buza dönmedikçe bu oyuncuya herhangi bir ceza verilmez ancak oyuna bu sopa ile dönmesi 

durumunda bir küçük ceza verilecektir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme.

9.9.  DİZLİK 
Oyuncuların dizlikleri, standart oyuncu çoraplarının içine sığabilecek boyutta olmalıdır. Üretilen dizliklere çıkıntı ya da modifikasyon 

yapılmasına izin verilmez.

9.10.  PATEN
Patenler sadece dört parçadan oluşmalıdır: paten, çelik, çelik tutucu ve bağcıklar. Ayakkabı oyuncunun ayağına uygun; ne çok geniş 

ne de büyük olmalı; herhangi bir eklentisi olmamalıdır. Çelik önden arkaya pürüssüz çelik tutucuya sabitlenmiş olmalıdır. Artistik 

patinajda kullanılan çelik seçimleri yapılamaz.

Çeliğin önü ve arkası, hiçbir kısmı dışarıda kalmayacak şekilde çelik tutucusuna sabitlenmiş olmalıdır. Çelik, sürat patenlerinde 

olduğu gibi ayak parmağının önüne veya topuğunun arkasına uzanmamalıdır. 

Oyuncunun hızına veya kayma kabiliyetine yardımcı olabilecek hiçbir mekanik eklentiye veya başka bir aparata izin verilmez.

Bağcıklar fosforlu olmayan herhangi bir renkte olabilir ve herhangi bir şekilde bağlanabilir ancak buza değecek kadar uzun 

olmamalıdır.
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9.11.  KALECİ PATENİ
Kaleci patenleri, her bir patenin önünde fosforlu olmayan bir koruyucuyla kaplanmalıdır. Paten çeliği düz olmalı ve ayakkabıdan daha 

uzun olmamalıdır. Kaleciye buza ekstra temas kurmasını sağlamak amacıyla patene herhangi bir çelik, çıkıntı eklenmesine, hile 

yapılmasına izin verilmez.

9.12.  BOYUNLUK
Tüm oyuncuların onaylanmış bir boyunluk takması önerilmektedir. Kaleci, kaskının alt tarafına boyunluğunu tutturabilir. Ancak bu 

boyunluk, yaralanmaya neden olmayacak bir malzemeden yapılmalıdır. 

Büyükler kategorisinde oynayan ancak 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı kategorilerinde de olan oyuncular, 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı 

kategorileri kapsamında belirlenen malzemelerini ilgili kurallara uygun olarak takmalıdır. 

Kadın Buz Hokeyi, 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Genç Erkekler kategorileri için uygun baş, yüz, boyun, boğaz, ağız koruması için özel 

kurallar ve yönergeler için Kural 102 ve Kural 202’ye bakınız.

 ➔ Kural 102 – Kadınlar Buz Hokeyi Özel Malzemeleri ve ➔ Kural 202 – Genç Erkekler Buz Hokeyi Özel Malzemeleri 

9.13.  DİŞLİK
Tüm oyuncuların, tercihen kişiye özel dişlik kullanması tavsiye edilmektedir. 

Dişlik, diş ve çenenin korunması için tasarlanmıştır ve sarsıntı riskini azaltabilir. Dolayısıyla oyunculara, kişiye özel olarak tasarlanmış 

dişlik kullanmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Oyuncuların bu dişliği, buz üzerinde bulundukları her an kullanmaları önerilir.

Büyükler kategorilerinde oynayan ve 20 Yaş Altı ile 18 Yaş Altı kategorilerinde de olan oyuncular, 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı kategorileri 

kapsamında belirlenen malzemelerini ilgili kurallara uygun olarak takmalıdır.

Kadınlar Buz Hokeyi, 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Genç Erkekler kategorileri için uygun baş, yüz, boyun, boğaz, ağız koruması için özel 

kurallar ve yönergeler için Kural 102 ve Kural 202’ye bakınız.

 ➔ Kural 102 –Kadınlar Buz Hokeyi Özel Malzemeleri ve ➔Kural 202 – Genç Erkekler Buz Hokeyi Özel Malzemeleri.

KURAL 10 SOPALAR

10.1.  OYUNCU SOPASI
Sopalar tahtadan veya IIHF tarafından onaylanmış materyallerden yapılmış olmalı ve hiçbir çıkıntısı olmamalıdır. Ayrıca, pak kontrolünü 

iyileştirmek amacıyla herhangi renkteki yapışkan bant sopanın herhangi bir yerine yapıştırılabilir.

Sopanın gövdesi, yukarıdan aşağıya kaşığın başladığı yere kadar düz olmalıdır. Hiçbir sopanın uzunluğu, kaşığın arka kısmından sopa 

ucuna kadar 1,63 m’yi (64 inç) ve kaşığın arka kısmından kaşık ucuna kadar 32 cm’yi (12½ inç) aşmamalıdır.

Sopanın uzunluğuna ilişkin istisna talepleri, (sadece) bu tür bir sopa kullanılmadan önce IIHF’e yazılı olarak sunulabilir ve konu ile 

ilgili IIHF onayı alınmalıdır. Yalnızca 2 m (6 ft, 6 inç) veya daha uzun boylu oyuncular istisna olarak değerlendirilecektir. Bu kural 

kapsamında istisna olarak tanınan bir sopanın maksimum uzunluğu 1,65 m’dir (65 inç).

Sopanın dipçik kısmı bir tür koruma ile kaplanmalıdır. Sopanın ucundaki kaşık (metal veya karbon) çıkartılır veya düşerse, sopa 

tehlikeli malzeme olarak değerlendirilecektir. 

Sopanın kaşık genişliği, topuk ile kaşık ucunun orta noktasından 1,5 cm arasındaki herhangi bir noktada 7,6 cm’den (3 inç) fazla veya 

5 cm’den (2 inç) az olmamalıdır. Kaşığın tüm kenarları yuvarlanmış olacaktır.

 ➔ Kural 9.8 - Tehlikeli Malzeme.

0
3

   B
Ö

LÜ
M

 · M
A

LZ
E

M
E



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  3.  BÖLÜM  37

MALZEMELER 

Sopanın kaşığının kavisi, topuktaki herhangi bir noktadan kaşığın ucuna kadar çizilen düz bir çizgiden ölçülen dik bir çizginin 

maksimum kavis noktasına olan mesafesi 1,9 cm’yi (3/4 inç) geçmeyecek şekilde sınırlandırılır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

10.2.  KALECİ SOPASI
Sopalar tahtadan veya IIHF tarafindan onaylanmış materyallerden yapılmış olmalı ve hiçbir çıkıntısı olmamalıdır. Ayrıca pak kontrolünü 

iyileştirmek amacıyla herhangi renkteki yapışkan bant sopanın herhangi bir yerine yapıştırılabilir.

Söz konusu kaleci sopası olduğunda, sopanın ucuna beyaz banttan veya IIHF tarafından onaylanan başka bir materyalden topuz 

olacaktır. Bu topuz, sopanın üst uç kısmında 1,3 cm’den (½ inç) daha az kalınlıkta olmamalıdır.

Kuralın bu hükmüne uyulmaması, kaleci sopasının kullanılamaması ile sonuçlanacaktır. Kaleci sopası, küçük ceza olmaksızın 

değiştirilmelidir.

Sopanın gövdesi, yukarıdan aşağıya kaşığın başladığı yere kadar düz olmalıdır.

Kaleci sopasının kaşığının genişliği, topuk hariç hiçbir noktada 9 cm’yi (3½ inç) geçmemelidir, topukta da genişliği 11,5 cm’yi (4½ 

inç) aşmamalıdır; ayrıca kaleci sopasının uzunluğu, topuktan kaşığın ucuna kadar 39,5 cm’yi (15½ inç) aşmamalıdır. Sopa kaşığının 

kavisi, topuktaki herhangi bir noktadan kaşığın ucuna kadar çizilen düz bir çizgiden ölçülen dik bir çizginin maksimum kavis noktasına 

olan mesafesi 1,5 cm’yi geçmeyecek şekilde sınırlandırılmalıdır. Kaleci sopasının kaşıktan gövdeye kadar uzanan genişletilmiş kısmı, 

topuktan 71 cm’den (30 inç) fazla uzanmayacak ve genişliği 9 cm’yi (3½ inç) aşmayacaktır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

10.3.  KIRIK SOPA – OYUNCU
Kırık sopa, hakem kanaatince normal oyun için uygun olmayan sopadır. 

Oyuna sopasız bir oyuncu girebilir. Sopası kırılan bir oyuncu, kırık sopayı bırakarak oyuna devam edebilir. Bu kuralın ihlal edilmesi 

durumunda küçük ceza verilecektir.

Sopasını düşüren veya sopası kırılan oyuncu, kendi oyuncu bençinden veya buzdaki bir takım arkadaşı tarafından kendisine verilen 

yedek sopayı, kırılmamış sopasını veya buzdaki arkadaşının sopasını alabilir. 

Buzdaki takım arkadaşına (oyuncu) sopa fırlatan, atan veya rakip takım oyuncusunun sopasını alarak o sopa ile oynayan oyuncuya 

ceza verilir.

Bir oyuncu, kaleci sopası ile oyuna giremez. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda küçük ceza verilecektir.

Oyuncu bençinden veya ceza kutusundan buza atılan sopasyı kullanan oyucuya ceza verilmez. Ancak sopayı fırlatan takıma, küçük 

oturma cezası verilecektir.

10.4.  KIRIK SOPA / SOPA DÜŞÜRME - KALECİ
Bir kaleci, oyun durana kadar veya bir takım arkadaşı tarafından kurallara uygun olarak kendisine sopa verilene kadar kırık sopa ile 

oynamaya devam edebilir.
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Düşürülmüş, sağlam bir sopanın kaleciye verilmesi:

Kaleci tarafından yanlışlıkla düşürülen sağlam bir sopa, kaleciye elden veya oyun akışına veya rakip oyuncunun dikkatinin dağılmasına 

sebep olmayacak şekilde kalecinin yakınında olan bir takım arkadaşı tarafında kaleciye doğru itilerek verilebilir. Bir oyuncu, sopayı 

hareket ettirerek oyuna müdahale etmiş veya rakip takımın dikkatinin dağılmasına sebep olmuş ise küçük ceza veya penaltı atışı 

verilecektir.

 ➔ Kural 53 – Malzeme Fırlatma.

Kırık sopanın değiştirilmesi:

Kırık sopa ile değiştirilen yedek sopa, buzda kaleciye atılarak değiştirilemez. Sopa, buzdaki bır takım arkadaşı tarafından kaleciye 

elden verilmelidir. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda ihlalde bulunan oyuncuya sopa fırlatma nedeniyle küçük ceza verilecektir.

 ➔ Kural 53 – Malzeme Fırlatma.

Kaleciye sopayı aldığından ötürü ceza verilmez.

Sopası kırılan veya kural dışı olan kaleci, sopayı değiştirmek için oyuncu bençine gitmeyebilir ancak yedek sopayı yukarıda belirtilen 

şekilde takım arkadaşından almalıdır.

Kaleci, kendisine yedek kaleci sopası sağlanana kadar oyuncu sopası kullanarak oyuna devam edebilir.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kaleciye küçük ceza verilecektir.

10.5.  SOPA ÖLÇÜMÜ
Bir takımın bir oyunda yapabileceği sopa ölçümü taleplerinin sayısında bir sınırlama yoktur ancak sopa ölçümü talebi, oyundaki 

herhangi bir duraklama sırasında takım başına 1 talep ile sınırlı olacaktır.

Bir takımın kaptanı veya asistan tarafından, rakibin sopasının boyutları için resmi şikayet olduğunda o oyuncu, orta hakeme talepte 

bulunulduğu sırada buzda olmalıdır. Sopanın hangi kısmının ölçüleceği belirtilmelidir.

Talep edildiğinde ve buz içi hakemleri sopayla görsel teması sağladığı sürece sopa ölçülebilir. Bu, sopası ölçülmek üzere olan oyuncu 

buzdan oyuncu bençine adım atarsa talebin, oyuncunun buzu terk etmeden önce alınması ve sopanın buz içi hakemlerinden en az 

birinin görüş alanında kalması şartıyla sopasının halen ölçülebileceği anlamına gelmektedir. 

Orta hakem sopayı hemen gerekli ölçümün yapılacağı ceza kutusuna götürür. Her iki takım oyuncuları, gerekli işlem yapılırken kendi 

oyuncu bençlerinde bekleyecektir. Sopanın kaşığının kavisini ölçmek için orta hakem gövdenin dışından kaşığın altına ve ardından 

kaşığın alt kısmı boyunca hayali bir çizgi çizmelidir, böylece topuğun yerini belirleyecektir. Orta hakem, IIHF onaylı bir ölçme aleti 

kullanarak, aleti sopanın topuğuna sabitler ve kaşığın, topuktan kaşığın burnu boyunca herhangi bir noktaya kadar olan kavisini ölçer. 

Sopanın herhangi bir boyutunu ölçmek için orta hakem şerit metre kullanır. 

Sonuç, ceza kaydı formuna kaydeden zaman hakemine bildirilir. Orta hakem, ölçüm sonucunu sopası ölçülen takımın kaptanına veya 

asistana iletecektir. 

Sopası ölçülen ve kurala uymadığı tespit edilen oyuncuya, küçük ceza verilecek ve sopa orta hakem tarafından oyuncu bençine iade 

edilecektir. Şikayetin kabul edilmemesi durumunda şikayette bulunan takım aleyhine küçük oturma cezası verilecektir.

İki sopa ile (kalecisine yedek bir sopa götürmesi dahil olmak üzere) oyuna dahil olan (rakibe müdahale eden, engelleyen veya pakla 

oynayan) oyuncuya bu kurala göre küçük ceza verilecektir. 
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Bir golün atılmasından sonrası da dahil olmak üzere normal oyun süresinde bir sopa ölçümü talebine izin verilir. Ancak, ölçüm 

sonucunda gol geçersiz sayılamaz.

Uzatmada bir golün ardından (uzatmada penaltı atışı atılan gol dahil) sopa ölçümü talebine izin verilmez.

Aşağıda belirtilen yönergelere tabi olarak atıştan önce veya atış sırasında sopa ölçümlerine izin verilmektedir.

 ➔ Kural 10.7. – Sopa Ölçümü – Karşılıklı Penaltı Atışı Öncesi.

Sopasını kasten kıran veya orta hakem tarafından istendiğinde ölçüm için sopasını teslim etmeyi reddeden herhangi bir oyuncuya 

küçük ceza artı on dakikalık (10) kötü davranış cezası verilecektir.

10.6.  SOPA ÖLÇÜMÜ – PENALTI ATIŞI ÖNCESİ
Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda penaltı atışı öncesinde sopa ölçümü talebinde bulunulabilir:

Sopa kurallara uygunsa şikayet eden takıma küçük oturma cezası verilecek ve bir oyuncu hemen ceza kutusuna gönderilecektir. 

Penaltı atışının sonucundan bağımsız olarak küçük oturma cezası alan takımın oyuncusu ceza kutusunda kalmaya devam etmelidir.

Sopa kural dışıysa sopa sahibi oyuncuya küçük ceza verilecek ve cezasını çekmek için hemen ceza kutusuna gönderilecektir. Penaltı 

atışını başka bir oyuncu kullanmalıdır. Oyuncu, ölçüm için sopasını teslim etmeyi reddederse penaltı atışına izin verilmeyecek ve 

oyuncuya kötü davranış cezası verilecektir.

10.7.  SOPA ÖLÇÜMÜ – KARŞILIKLI PENALTI ATIŞI ÖNCESİ
Bu kural IIHF şampiyonalarında geçerli değildir.

KURAL 11 KALECİ MALZEMELERİ

11.1.  KALECİ MALZEMELERİ
Patenler ve sopa hariç, kaleci tarafından giyilen tüm malzemeler sadece koruyucu amaçla yapılmış olmalı, kaleciler golü engellemede 

avantaj sağlayacak herhangi bir malzeme giymemeli veya herhangi bir alet kullanmamalıdır. Bu kurala uyumu sağlamak adına IIHF, 

kalecilerin (sopa dahil) malzemelerini kontrol etmekle yetkilidir. Uygun disiplin cezaları için bulgular yetkili makamlara iletilecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

11.2.  DİZLİK
Patenlerin ve kaleci dizliğinin altı ile buz arasındaki boşluğu kaplayan herhangi bir malzemeye izin verilmez. Küfürlü veya müstehcen 

ve herhangi bir kültüre, ırka veya dine atıfta bulunan grafiti tipi tasarımlara, desenlere, sanat eserlerine, çizimlere veya sloganlara izin 

verilmez. Dizlikler fosforlu olmayan renkte olabilir. Kaleciler pakı yakalamak için dizliklerinin herhangi bir kısmına parça ekleyemez. 

Kaleci dizliklerinin genişliği, dizlik oyuncunun bacağına takılıyken 28 cm'yi (11 inç) geçmeyecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III – Buz Hokeyi Malzemelerine bakınız.
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11.3.  GÖĞÜSLÜK VE DİRSEKLİKLER
Kaleci göğüslüğü ve dirsekliği, kalecinin fiziksel özelliklerine göre anatomik olarak orantılı ve uygun beden ölçülerinde olmalıdır. 

Göğüslüğün ön kenarlarında veya yanlarında, kolların içinde veya dışında veya omuzların üzerinde yükseltilmiş çıkıntılara izin verilmez. 

Gövdenin yan kenarına kaburgaları korumak amacıyla ek koruma eklenebilir ancak bu korumanın kalınlığı göğüslüğün önündeki 

korumanın kalınlığını geçmemelidir. Ayrıca, gövdenin yan taraflarını korumak için göğüslüğün tüm gövdeyi sarması gerekmektedir. 

Kaleci, normal çömelme pozisyonunu aldığında omuzluğu veya göğüslüğü omuz konturunun üzerindeyse göğüslük kural dışı kabul 

edilecektir.

IIHF temsilcileri tarafından yapılan ölçümlerle bir kaleci için çok büyük bulunan göğüslük ve dirseklikler, önceki ekipman ölçüleri 

dahilinde olsun ya da olmasın, o kaleci için kural dışı malzeme olarak kabul edilecektir 

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III – Buz Hokeyi Malzemelerine bakınız.

11.4.  ŞORT
Kaleci şortu kalecinin fiziksel özelliklerine göre anatomik olarak orantılı ve uygun beden ölçülerinde olmalıdır. Ekstra koruma sağlamak 

için şortun hiçbir yerine fazladan koruyucu ped konulmasına izin verilmez (şortun içinde ve dışında hiçbir çıkıntı olmamalıdır). 

Kaleci şortun dış kaplamasını, çömelme pozisyonundayken pedlerin üzerinde bacaklarının arasındaki boşluğu kapatmasına izin 

verecek şekilde gevşek giyiyorsa, bu dış kaplamalar kural dışı olarak kabul edilecektir. Şortun içindeki kalça koruyucuları, bacak 

hatlarını takip etmelidir. Düz kalça koruyucularına izin verilmez. IIHF temsilcileri tarafından bu kurala uymadığı kabul edilen şort, 

önceki maksimum ekipman sınırlarında yer alıp almadığına bakılmaksızın, o kaleci için kural dışı ekipman olarak kabul edilecektir.

Talepler, herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılmadan önce IIHF’e başvuruda bulunarak yapılmalıdır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III – Buz Hokeyi Malzemelerine bakınız.

11.5.  KALECİ DİZ KORUMASI
Diz koruyucusu kayışlı olmalı ve dizlik ve şortun içine giyilmelidir. Şortun altına giyilmeyen ve dizi korumak amacıyla dizliklerin üst 

kısmına takılan koruyucuya izin verilmez. Diz koruyucu, dizi buzdan ayıran tampondur.

Diz koruması, iki bacak arasını hiç kapatmayacak ve kayış sıkı olacak şekilde takılmalıdır. Diz koruyucusu ile iç diz kanalı arasındaki 

dolgu, bu ölçüm standardından etkilenmez. Yükseltilmiş dikiş sırtlarına izin verilmez.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III – Buz Hokeyi Malzemelerine bakınız.

11.6.  CATCHER (YAKALAYICI ELDİVEN)
Maksimum çevresel uzunluk 114.5 cm (45 in) olmalıdır. Eldivenin ağlı çevresi, başparmak ekleminin bilekle birleştiği noktadan bileği 

koruyan eldivenin kısmı olarak kabul edilir. Ağlı kısmı eldivene bağlayan/geliştiren herhangi bir koruma, eldivenin bir parçası olarak 

kabul edilecektir. Eldivenin çevresi, eldivenin etrafındaki mesafedir.

Bilekliğin genişliği 10,5 cm (4 inç) olmalıdır. Eldivenin manşeti, eldivenin başparmak ekleminin bilekle birleştiği noktadan bileği 

koruyan kısmı olarak kabul edilir. Manşeti eldivene birleştiren/geliştiren herhangi bir koruma, manşon yerine eldivenin bir parçası 

olarak kabul edilecektir. 
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Bilekliğin uzunluğu maksimum 20,5 cm (8 inç) olmalıdır (buna bağlamalar dahildir). Tüm ölçümler manşetin dış hatlarını takip eder. 

Eldivenin topuğundan cep boyunca ve eldivenin iç kısmının konturunu takip ederek "T" tutucunun tepesine kadar olan mesafe 46 

cm'yi (18 inç) geçmemelidir. Topuk, manşetten gelen düz dikey çizginin eldivenle buluştuğu nokta olarak kabul edilir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III – Buz Hokeyi Malzemelerine bakınız.

11.7.  BLOCKER (ENGELLEYİCİ KOLLUK)
Blocker eldiveni dikdörtgen olmalıdır.

Başparmağı ve bileği koruyan flep koruyucu sabitlenmeli ve başparmak ve bilek konturunu takip etmelidir. Engelleyici eldivenin 

herhangi bir kısmında yükseltilmiş çıkıntılara izin verilmez.

Kalecinin blocker eldiveninin arkasına yapıştırılan veya bir parçasını oluşturan koruyucu dolgu, herhangi bir noktada genişliği 20,5 

cm'yi (8 inç) veya uzunluğu 38,5 cm'yi (15 inç) geçmeyecektir (buna bağlamalar dahildir). Tüm ölçümler eldivenin arkasının konturunu 

takip eder.

Parmak koruması, blocker yüzeyinin üstünden ölçüldüğünde aşırı uzun olmamalı ve 18 cm'yi (7 inç) geçmemelidir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

11.8.  YÜZ KORUYUCULARI
Kaleciler oyun sırasında yüzlerini korumak için kafes kullanmalıdır. IIHF tarafından onaylanmış bir tasarıma sahip kafes, kaleciler 

tarafından takılmalıdır. Pakı durdurma alanını genişletmek için takıldığı kabul edilen kafes, kural dışı olarak kabul edilecektir. Söz 

konusu kafes, bir pakın açıklıklardan geçemeyeceği şekilde yapılmalıdır. Kalecilerin, takım arkadaşlarından farklı renk ve tasarımda 

bir kafes takmasına izin verilir. Yedek kalecinin aradan sonra oyuncu bençine dönmek için buzu geçerken kafesini takmasına gerek 

yoktur.

Kadınlar Buz Hokeyi, Genç Erkekler Buz Hokeyi 20 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı kategorileri için uygun baş, yüz korumasına yönelik özel 

kurallar ve yönergeler aşağıda verilmiştir.

 ➔ Kural 102 – Kadınlar Buz Hokeyi Özel Malzemeleri ve ➔ Kural 202 – Genç Erkekler Buz Hokeyi Özel Malzemeleri.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III – Buz Hokeyi Malzemelerine bakınız.

11.9.  IIHF DENETİMLERİ
Kalecilerin kural dışı malzemelerle müsabakaya katılmasına izin verilmez. Denetimler IIHF tarafından müsabaka öncesi, müsabaka 

sırasında veya sonrasında gerçekleştirilebilir.

IIHF temsilcileri bir veya her kalecinin malzemelerini alabilir. Bu malzeme, ölçüm için güvenli bir yere götürülebilir. Denetimler 

kaydedilecek ve ilgili kaleciler ve takım malzemelecileri ile fair play anlaşması imzalanacaktır. Şikayet edilen kural dışı malzeme, 

müsabaka öncesinde veya oyunda daha fazla kullanılmadan önce düzeltilmelidir.

Takip kontrolleri sırasında başka usulsüzlüklerin bulunması halinde bu durum ilgili makamlara rapor edilecektir.

Malzemeyi IIHF ölçümü için göndermeyi reddetmek, kural dışı malzemesi olan bir kaleciye uygulanan yaptırımlarla aynı yaptırımlara 

yol açacaktır.

0
3

   B
Ö

LÜ
M

 · M
A

LZ
E

M
E



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  3.  BÖLÜM  42

MALZEMELER 

KURAL 12 KURAL DIŞI MALZEME

12.1.  KURAL DIŞI MALZEME
Eldiven, kask, dişlik, boyunluk ve kalecilerin dizlikleri hariç tüm koruyucu malzemeler, formanın altına giyilmelidir. Orta hakem 

tarafından yapılan uyarının ardından bu kuralın ihlal edilmesi durumunda küçük oturma cezası verilecektir.

Bu kuralı ihlal eden oyuncuların, bu malzemede gerekli değişikliği yapana kadar oyuna girmesine izin verilmez. Bu değişikliği yapmayı 

reddederse oyuncuya oyun gecikitrme nedeniyle küçük ceza verilecektir. Oyuncunun gerekli değişikliği yapmadan buza dönmesi 

durumunda kötü davranış cezası verilecektir. Bu davranış üçüncü kez tekrarlanırsa, oyuncuya oyun kötü davranış cezası verilecektir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme.

12.2.  ELDİVENLER
Eldivenin avuç kısmının kısmen veya tamamının çıkartılarak çıplak el kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde kesilmiş eldiven, kural 

dışı malzeme olarak sınıflandırılır ve böyle bir eldiven kullanan oyuncuya küçük ceza verilecektir.

Bu kurala göre bir şikayet yapıldığında ve devam ettirilmediğinde, şikayetçi takıma oyunu geciktirdiği için küçük oturma cezası 

verilecektir.

12.3.  DİRSEKLİKLER
En az 1,5 cm (½ inç) kalınlığında sünger kauçuk veya benzeri malzemeden yapılmış yumuşak koruyucu dış kaplaması olmayan tüm 

dirseklikler tehlikeli ekipman olarak kabul edilecektir.

12.4.  FAIR PLAY
Bu malzeme düzenlemeleri (3. Bölüm) "Fair Play" ruhuyla yazılmıştır. Herhangi bir zamanda IIHF bu ruhun kötüye kullanıldığını 

hissederse, söz konusu malzeme uygunluğu hakkında bir kurul kararı verilene kadar oynamak için uygun görülmeyecektir.

12.5.  IIHF DENETİMLERİ
Denetimler IIHF tarafından müsabaka öncesi, müsabaka sırasında veya sonrasında gerçekleştirilebilir.

IIHF temsilcileri bir veya her oyuncunun malzemelerini alabilir. Şikayet edilen kural dışı malzeme, müsabaka öncesinde veya oyunda 

daha fazla kullanılmadan önce düzeltilmelidir. 

Takip kontrolleri sırasında başka usulsüzlüklerin bulunması halinde bu durum ilgili makamlara rapor edilecektir. 

Malzemeyi IIHF ölçümü için göndermeyi reddetmek, kural dışı malzemesi olan bir kaleciye uygulanan yaptırımlarla aynı yaptırımlara 

yol açacaktır.

KURAL 13 PAK

13.1.  BOYUTLAR
Pak, 2,5 cm (1 inç) kalınlıkta ve 7,6 cm (3 inç) çapta vulkanize kauçuktan veya başka bir onaylı malzemeden yapılmalı ve 156 g ile 

170 g (5 ½ ve 6 oz) arasında bir ağırlığa sahip olmalıdır. Müsabakalarda kullanılan tüm paklar IIHF tarafından onaylanmalıdır.

Pak üzerindeki basılı bir logo, ticari marka ve reklam, pakın her bir tarafının alanının çapı olarak 4,5 cm'yi (1¾ inç) veya pakın her bir 

tarafının alanının %35'ini geçmemelidir. Pakın her iki tarafında da baskı olabilir.

 ➔  Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.
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13.2. TEDARİK
Organizasyon komitesi veya ev sahibi takım, donmuş durumda tutulması gereken yeterli miktarda resmi pakı sağlamaktan sorumlu 

olacaktır. Bu paklar, buz dışı hakemlerinden birinin veya özel bir görevlinin kontrolü altında ceza kutusunda tutulacaktır. 

Dondurulmuş Pak Düzenlemeleri:

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

13.3. KURAL DIŞI PAK
Oyun devam ederken herhangi bir zamanda, oyun alanında kurallara uygun olandan farklı bir pak belirirse, oyun durdurulmayacak ve 

o sırada devam etmekte olan oyun pak kontrolü el değiştirene kadar geçerli pak ile devam edecektir.

KURAL 14 KIYAFET VE MALZEME DÜZENLEMELERİ

14.1.  KIYAFET VE MALZEME DÜZENLEMELERİ
Kıyafet, malzeme, paten veya sopalardaki ayarlamalar nedeniyle oyun durdurulmaz veya ertelenmez.

Kıyafet ve malzemelerini uygun koşulda koruma sorumluluğu oyuncuya aittir.

Bir düzenleme gerekiyorsa, oyuncu buzu terk eder ve oyun yedek oyuncu ile devam eder.

Kaleci malzemesinin onarımı veya ayarlanması için hiçbir gecikmeye izin verilmez.

Ayarlamalar gerekiyorsa kaleci buzu terk eder ve yerine derhal yedek kaleci oyuna girer.

0
3

   B
Ö

LÜ
M

 · M
A

LZ
E

M
E



IIHF RESMİ KURAL KİTABI 2022/23  44

4. BÖLÜM

  CEZA 
TÜRLERİ

4
. B

Ö
LÜ

M
 · C

E
Z

A
 T

Ü
R

LE
R

İ



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  4.  BÖLÜM  45

CEZA TÜRLER İ 

KURAL 15 CEZALAR

15.1.  CEZA VERME
Küçük ceza, küçük oturma, büyük, kötü davranış, oyun kötü davranış veya maç cezası gerektiren bir kural ihlalinin, pakı kontrol eden 

oyuncu veya pakı kontrol eden takımın takım görevlisi tarafından yapılması durumunda, orta hakem derhal düdüğünü çalacak ve ihlali 

yapan oyuncu veya takım cezalandırılacaktır.

Küçük ceza, küçük oturma, büyük, kötü davranış, oyun kötü davranış veya maç cezası gerektiren bir kural ihlalinin pakı kontrolü 

kendinde olmayan bir oyuncu veya o takım görevlisi tarafından yapılması durumunda orta hakem gecikmiş ceza çağrısını işaret etmek 

amacıyla kolunu kaldırır. Pak kontrolü ceza alan takıma geçtiğinde orta hakem, oyunu durdurmak için düdüğünü çalacak ve ihlal yapan 

oyuncuya veya takıma ceza veilecektir.

Bir oyuncu, takım yöneticisi, antrenör veya takım görevlisi oyun kurallarının ihlali nedeniyle ceza aldığında, o kişi oyuncu bençini terk 

etmeli ve hiçbir şekilde oyuna dahil olmamalıdır. Buna takımı, seyircilerin olduğu alandan yönetmek veya telsiz yoluyla iletişim kurmak 

da dahildir. Bu kuralın ihlali yetkili makamlara rapor edilecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 1’e bakınız.

15.2.  KÜÇÜK CEZA VERME – GOL VERME
Verilecek ceza küçük cezaysa ve bu sırada ceza almayan takım gol atmışsa küçük ceza verilmez. Ancak verilen ceza, büyük ceza veya 

maç cezasıysa gol olup olmadığına bakılmaksızın normal şekilde verilecektir.

İki (2) veya daha fazla küçük ceza verilecekse ve oyun sırasında ihlalde bulunmayan takım gol atmışsa ceza alan takımın takım 

kaptanı, orta hakeme hangi küçük cezanın verileceğini ve golün atılması sonucunda hangi küçük cezanın iptal edileceğini belirtecektir.

15.3.  ÇİFT KÜÇÜK CEZA VERME – GOL VERME
Verilecek cezanın Kural 47- Kafa Atma, Kural 58 - Dipçik, Kural 60 - Yüksek Sopa veya Kural 62 - Sopa Saplama kapsamında olması 

ve bu sırada gol atılması durumunda, ihlali yapan oyuncuya iki (2) dakika ceza verilecektir. Bu ihlal, çift küçük ceza (2+2 dakika) 

olarak adlandırılacak ve oyuncu sadece iki (2) dakika ceza alacaktır.

15.4.  CEZA KARARI – EKSİK OYUNCU – GOL VERME
Bir takım, bir veya daha fazla küçük ceza veya küçük oturma cezası dolayısıyla eksik oyuncu ile oyuna devam ederken, orta hakem 

eksik oyuncu ile oyuna devam eden takıma başka bir küçük oturma cezası vermiş ve bu sırada hakem düdük çalmadan önce rakip 

takım gol atmışsa, bu gol geçerli sayılacaktır.

İşaret edilen ceza veya cezalar verilecek ve halihazırda uygulanan küçük veya küçük oturma cezalarından ilki, Kural 16 - Küçük 

Oturma Cezaları kapsamında otomatik olarak sona erecektir. Büyük veya maç cezaları gol olup olmadığına bakılmaksızın normal 

şekilde uygulanacaktır.

Büyük (veya maç) ceza nedeniyle zaten oyuna eksik oyuncuyla devam eden bir takıma, küçük veya küçük oturma cezası verilmesi için 

işaret verilmiş ancak oyun durudurulmadan önce rakip takım gol atmışsa, gol atılması nedeniyle oyuncuya veya takıma verilen küçük 

oturma cezası uygulanmayacaktır.

Küçük ceza veya küçük oturma cezası nedeniyle zaten oyuna eksik oyuncuyla devam eden bir takıma ceza işareti verilir ve bu penaltı 
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atışı verilmesiyle sonuçlanırsa, ancak orta hakem penaltı atışı vermek için düdüğünü çalmadan ve oyunu durdurmadan önce rakip 

takım gol atmışsa, bu durumda verilen ceza (penaltı atışıyla neticelenen) küçük (çift küçük oturma, büyük veya maç) oturma cezası 

olarak uygulanacak ve halihazırda uygulanan küçük cezadan ilki otomatik olarak sona erecektir.

 ➔  Kural 16 – Küçük Oturma Cezaları.

15.5.  BAŞLAMA ATIŞI NOKTALARI
Oyuncular, ceza süresi saatinde bir takıma bir veya daha fazla ceza verilmesiyle sonuçlanacak şekilde oyunun durdurulması sırasında 

cezalandırıldığında, ardından gelen başlama atışı, ceza alan takımın savunma sahasındaki iki başlama noktasından birinde yapılacaktır. 

Bu uygulamanın yalnızca üç (3) istisnası vardır:

(I) Gol atıldıktan sonra bir ceza verildiğinde, başlama atışı orta saha başlama atışı noktasından yapılır;

(II) Bir periyodun sonunda (veya başlangıcında) ceza verildiğinde, başlama atışı buzun orta saha başlama atışı noktasından yapılır;

(III) Savunma yapan takım ceza aldığında ve hücum eden oyuncular, hücum ettikleri sahadaki başlama atışı noktasının dış 

kenarından hücum sahasına girdiğinde, başlama atışı tarafsız sahada yapılır.

Oyuna fazla oyuncuyla devam eden takım (power-play), başlama atışının hangi taraftan yapılacağını seçme hakkına sahip olacaktır. 

Her iki takım oyuncuları tarafından bir kural ihlali nedeniyle oyun durdurulmuşsa, başlama atışı o bölgeye en yakın başlama noktasından 

yapılacaktır.

 ➔ Kural 76 – Başlama Noktaları.

KURAL 16 KÜÇÜK CEZALAR

16.1.  KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Küçük ceza verilen kaleci hariç herhangi bir oyuncu iki (2) dakika buz dışına alınacak ve o oyuncu yerine başka bir oyuncunun buza 

girmesine izin verilmeyecektir.

16.2.  EKSİK OYUNCU
Eksik oyuncu, gol olduğu sırada takımın rakibine karşı eksik sayıda oyuncuyla mücadele ettiği anlamına gelir. Otomatik olarak sona 

eren küçük ceza veya küçük oturma cezası, saatteki en az süreye sahip olandır. Dolayısı ile iki takıma verilen küçük cezalar, her iki 

takımın da eksik oyuncuyla oyuna devam etmesine neden olmaz. bkz Kural 19 – Karşılıklı Cezalar

Bir takım, bir veya birden fazla küçük ceza veya küçük oturma cezası nedeniye eksik oyuncuyla oyuna devam ediyorken rakip takımın 

gol atması durumunda, bu cezalardan ilki otomatik olarak sona erecektir. 

Bu kural, gol verildiğinde de geçerli olacaktır. Bu kural, penaltı atışı sonucunda atılan bir gol olduğunda (ceza alan oyuncu penaltı atışı 

sonucu atılan golde ceza kutusundan çıkmayacaktır) uygulanmayacaktır. 

Küçük ceza sona erme kriterleri:

(I) Gol atılan takım eksik oyuncuyla oyuna devam ediyorsa

(II) Gol atılan takım, küçük oturma cezası çekiyorsa

Her iki kriter de karşılanırsa karşılıklı cezaların verildiği durumlar dışında, skorborddaki en az süreli küçük ceza sona erecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 14’e bakınız.
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Aynı takımın iki oyuncusunun küçük cezaları aynı anda sona erdiğinde, o takımın kaptanı, hangi oyuncunun ilk önce buza döneceğini 

belirleyecek ve bunu orta hakeme iletecektir. Orta hakem de ceza hakemini ilgili şekilde bilgilendirecektir.

16.3.  İHLALLER
Küçük ceza verilmesine neden olabilecek ihlallerin listesi Tablo 2'de bulunabilir.

 ➔  Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 2’ye bakınız.

KURAL 17 TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZALARI

17.1.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZALARI
Takıma verilen küçük oturma cezası, buzdaki bir oyuncunun takım adına verilen iki (2) dakikalık cezayı çekmesi için buzdan 

çıkartılmasını içerir. 

Kaleci dışında herhangi bir oyuncu bu cezayı çekmesi için kaptan ve antrenör tarafından belirlenecek ve bu oyuncu, küçük oturma 

cezası kendisine verilmiş gibi cezayı çekmek için ceza kutusuna gönderilecektir.

17.2.  EKSİK OYUNCU
Bu kural Kural 16.2 – Eksik Oyuncu kapsmında açıklanmıştır.

17.3.  İHLALLER
Takıma verilen küçük oturma cezasının değerlendirilmesine neden olabilecek ihlallerin bir listesi Tablo 3'te bulunabilir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 3’e bakınız.

KURAL 18 ÇİFT KÜÇÜK CEZA (2+2)

18.1.  ÇİFT KÜÇÜK CEZA
Çift küçük ceza için kaleci dışındaki herhangi bir oyuncu, dört (4) dakika boyunca buzdan uzaklaştırılacaktır ve ceza alan oyuncunun 

yerine başka bir oyuncunun girmesine izin verilmeyecektir.

18.2.  EKSİK OYUNCU
Hakem tarafından çift küçük ceza işaret edildiğinde ve gecikmiş ceza sırasında ihlalde bulunmayan takım gol attığında, küçük 

cezalardan biri (1) silinir ve cezalı oyuncu, çift küçük cezanın kalan iki (2) dakikasını çeker.

Ceza, çift küçük ceza olarak anons edilecek ancak ceza zaman süresi sadece iki (2) dakika gösterilecektir. Daha fazla açıklama için 

aşağıdaki kurala bakınız:

 ➔ Kural 16.2 – Eksik Oyuncu. 

18.3.  İHLALLER
Çift küçük ceza değerlendirilmesine neden olabilecek ihlallerin bir listesi Tablo 4'te verilmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 4’e bakınız.

18.4.  YÜKSEK SOPA NEDENİYLE VERİLEN ÇİFT KÜÇÜK CEZALARIN VİDEO İNCELEMESİ
Hakemler, yüksek sopa nedeniyle verilen çift küçük cezayı onaylamak veya verilen cezayı iptal etmek amacıyla sonuçlanan tüm 

durumları inceleme seçeneğine sahiptir. Bu tür incelemeler, diğer buz içi hakem(ler)i ile istişare halinde, uygun olduğu şekilde, 
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teknolojik cihazlar (örneğin tablet, televizyon veya bilgisayar monitörü) kullanılarak buz üzerindeki hakem(ler) tarafından yürütülecektir.

 ➔ Kural 38.5 – İnceleme Süreci.

Video inceleme görevlileri ile buz içi hakemleri arasındaki iletişim, orta hakemin talep edebileceği tüm videoları ve ayrıca ceza 

çağrısını gözden geçirmek için ihtiyaç duyabileceği uygun tekrar açılarını almasını sağlamak için video inceleme danışmanı ve orta 

hakem arasındaki iletişimle sınırlı olacaktır.

Buz içi hakem(ler)i ile video inceleme görevlilieri dışında herhangi bir temas veya istişare olmayacaktır. 

Orta hakem video incelemesinden sonra kendi görüşüne göre aşağıdaki şeçenekleri uygulayacaktır:

(I) Verdiği ceza kararını teyit etmek

(II) Cezayı iptal etmek

Not: Bu kural, yalnızca belirli IIHF şampiyonalarında uygulanmaktadır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek V – Teknik Gerekliliklere bakınız.

 »  fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

KURAL 19 KARŞILIKLI CEZALAR

19.1.  KARŞILIKLI ALINAN KÜÇÜK CEZA VEYA KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Her iki takımın oyuncularına karşılıklı küçük ceza veya eşit süreli karşılıklı küçük ceza verildiğinde, ceza alan oyuncular ceza 

kutularındaki yerlerini alacak ve bu oyuncular, kendi cezalarının sona ermesinden sonraki ilk oyun duraklamasına kadar ceza kutusunu 

terk etmeyeceklerdir. Kalecilerin dahil olduğu durumlarda ➔ Kural 27.1– Kaleci Cezaları geçerli olacaktır.

Ceza alan her takıma eşit sayıda küçük cezalar veya eşit süreli karşılıklı küçük oturma cezası için derhal oyuncu değişikliği yapılacak 

ve oyuncu değişikliği yapılan oyuncuların cezaları gecikmiş ceza kuralı (bkz. Kural 26 – Gecikmiş Cezalar) kapsamında dikkate 

alınmayacaktır. Bu kural yalnızca, en az bir takım halihazırda ceza kutusunda eksik oyuncu olmalarına neden olan bir zaman cezası 

çekiyorsa geçerlidir. 

Aynı oyun duraklamasında her takımdan bir (1) oyuncuya küçük ceza verildiğinde bu cezalar, halihazırda mevcut ve ceza saatlerinde 

görünen başka bir ceza olmaması koşuluyla oyuncu değişikliği yapılmadan çekilecektir. Bu nedenle takımlar küçük ceza süresince 

mücadeleye 4’e 4 devam edecektir. Bu oyunculardan biri (1) veya her ikisi (veya diğer oyuncular) bir (1) küçük cezaya ek olarak kötü 

davranış cezası da alırsa, bu kural geçerli olacaktır ve takımlar mücadeleye 4’e 4 devam edecektir. Kötü davranış cezası alan oyuncu, 

on iki (12) dakikanın tamamını (küçük ceza + kötü davranış cezası) çekmek zorundadır ve takımlar, küçük cezayı çekmek ve bu ceza 

sona erdiğinde oyuncunun buza geri dönebilmesi için ek bir oyuncuyu ceza kutusuna göndermek durumunda kalacaktır. 

Her iki takıma birden fazla ceza verildiğinde, eşit sayıda küçük ceza ve büyük cezalar, karşılıklı ceza kuralı kullanılarak iptal edilecek 

ve diğer ceza normal şekilde çekilecek ve buna göre ceza zaman saatinde görüntülenecektir. bkz. Kural 19.5 - Karşılıklı Ceza Kuralının 

Uygulanması
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Zaman cezalarında herhangi bir fark yoksa oyuncular kendilerine ayrılan ceza sürelerini çekecek, ancak ilgili cezalarının sona ermesini 

takip eden oyunun ilk durdurulmasına kadar ceza kutusundan çıkamayacaklardır. Uzatma devresine aktarılan veya uzatma devresi 

sırasında verilen karşılıklı cezalar için, bkz ➔ Kural 84 – Uzatma İle İlgili Prosedürler.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 17 ve 18’e bakınız.

19.2.  KARŞILIKLI BÜYÜK CEZALAR
Her iki takımın oyuncularına, büyük ceza ve/veya maç cezası da dahil olmak üzere karşılıklı büyük ceza veya eşit süreli karşılıklı ceza 

verildiğinde, ceza alan oyuncular ceza kutularında yerlerini alacak ve ilgili cezalarının sona ermesinden sonraki ilk oyun duraklamasına 

kadar ceza kutularını terk etmeyeceklerdir.

Ceza verilen her bir takımda, büyük ceza da dahil olmak üzere eşit sayıda büyük ceza veya eşit süreli karşılıklı ceza için derhal oyuncu 

değişikliği yapılacak ve oyuncu değişikliği yapılan oyuncuların cezaları gecikmiş ceza amacıyla dikkate alınmayacaktır.

 ➔ Kural 26 – Gecikmiş Cezalar.

Bu gibi durumlarda, oyunculardan biri veya her ikisi de büyük cezaya ek olarak oyun kötü davranış cezası almışsa, herhangi bir yedek 

oyuncunun ceza kutusuna gönderilmesine gerek yoktur.

19.3.  KARŞILIKLI MAÇ CEZALARI
Her iki takımın oyuncularına, büyük ve/veya maç cezası da dahil olmak üzere karşılıklı maç cezası veya eşit süreli karşılıklı ceza 

verildiğinde, maç cezası alan oyuncular derhal oyundan çıkartılır.

Kalan cezalı oyuncular, kendi cezalarının sona ermesinden sonraki ilk oyun duraklamasına kadar ceza kutularını terk etmeyeceklerdir.

Bu şekilde cezalandırılan takımlar, büyük ve/veya maç cezası da dahil olmak üzere eşit sayıda büyük ceza ve/veya maç cezası veya 

eşit süreli karşılıklı ceza kapsamında derhal oyuncu değişiklikleri yapacak ve oyuncu değişikliği yapılan oyuncuların cezaları gecikmiş 

ceza amacıyla dikkate alınmayacaktır.

 ➔ Kural 26 – Gecikmiş Cezalar.

Bu gibi durumlarda, oyunculardan biri veya her ikisi de büyük cezaya ek olarak oyun kötü davranış cezası almışsa, herhangi bir yedek 

oyuncunun ceza kutusuna gönderilmesine gerek yoktur.

19.4.  SON BEŞ DAKİKA VE UZATMA
Normal oyun süresinin son beş (5) dakikasında veya uzatma devresinin herhangi bir anında A takımından bir oyuncuya küçük oturma 

cezası (veya çift küçük oturma cezası) ve B takımından bir oyuncuya aynı oyun duraklamasında büyük (veya maç cezası) ceza 

verilmesi durumunda, üç (3) dakikalık [veya bir (1) dakikalık] fark derhal büyük cezaya çevrilecektir. Bu, yukarıda belirtilen örnekler 

bir yana bırakılarak karşılıklı cezalar iptal edildiğinde de geçerlidir. Takım, cezalandırılan oyuncuyu veya yedek oyuncuyu derhal ceza 

kutusuna göndermelidir.

Fark, ceza saatine üç (3) dakika veya bir (1) dakikalık ceza (hangisi uygunsa) olarak kaydedilecek ve büyük ceza ile aynı şekilde 

uygulanacaktır. Bu kural, yukarıda belirtilen cezaların değerlendirildiği sırada iki takımın buz üzerindeki sayısal gücüne bakılmaksızın 

uygulanacaktır.
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19.5.  KARŞILIKLI CEZA KURALININ UYGULANMASI
Aynı oyun duraklamasında her iki takıma birden fazla ceza verildiği durumlarda orta hakem, takımların buz üzerindeki sayısal gücünü 

belirlemek için aşağıdaki kurallardan yararlanacaktır:

(I) Mümkün olduğunca çok büyük ve/veya maç cezasının iptali veya

(II) Mümkün olduğunca çok küçük oturma, takım küçük oturma veya çift küçük oturma cezasının iptali.

 ➔  Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 15’e bakınız.

KURAL 20 BÜYÜK CEZALAR 

20.1.  BÜYÜK CEZALAR 
Fiziksel bir faul yapan veya rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atan bir oyuncuya, hakem takdirine göre verilebilecek küçük veya 

çift küçük oturma cezasının bu faul için yetersiz kalacağı yönündeyse büyük ceza verilecektir. Rakip oyuncuyu bu şekilde tehlikeye 

atmanın değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve ilgili genel kınanabilirliğe dayanacaktır. 

Bir oyundaki ilk (1.) büyük ceza için kaleci dışındaki oyuncu, beş (5) dakika boyunca buzdan uzaklaştırılacak ve bu süre zarfında ceza 

alan oyuncu yerine herhangi bir takım arkadaşı oyuna giremeyecektir.

Bir oyuncu aynı anda hem büyük ceza hem de küçük oturma cezası almışsa, Kural 19.2 – Karşılıklı Büyük Cezalar uygulanmadığı 

sürece, cezalı oyuncu (veya ceza alan kaleci yerine bir oyuncu) ilk önce büyük cezayı çekecektir. Kural 19.2’nin uygulandığı durumlarda 

ise ilk olarak küçük oturma cezası verilecek ve ilk olarak bu ceza çekilecektir.

20.2.  EKSİK OYUNCU 
Verilen büyük ceza takımın eksik oyuncuyla mücadele etmesine neden olmasa da büyük cezayı çeken cezalı oyuncu, rakip takım 

gol attığında ceza kutusunu terk edemez. Oyuncu, ceza kutusundan çıkmasına izin verilmeden önce tüm büyük cezanın süresinin 

dolmasını beklemelidir.

20.3.  YEDEK OYUNCU 
Bir oyuncuya büyük ceza verildiğinde ve oyundan çıkarıldığında veya sakatlandığında, ihlalde bulunan takım derhal bu oyuncu yerine 

yedek oyuncuyu ceza kutusuna göndermelidir. Daha sonra büyük ceza süresi sona erdiğinde ceza kutusundan kurallar kapsamında 

çıkabilirler.

Oyuncuya büyük cezaya ek olarak küçük oturma cezası da verilmişse kusurlu takım derhal ceza kutusuna bir yedek oyuncu  

göndermelidir.

204.  OTOMATİK OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ 
Aynı oyunda ikinci bir büyük ceza veya ikinci bir kötü davranış cezası alan bir oyuncuya otomatik oyun kötü davranış cezası verilecektir. 

Bir oyuncuya, referans tablolarında listelenen ihlallerden herhangi biri için büyük ceza verildiği her durumda otomatik oyun kötü 

davranış da geçerli olacaktır.

Bir oyuncuya, büyük ve otomatik oyun kötü davranış verildiğinde, oyuncu oyundan ihraç edilecek ancak beş (5) dakika geçtikten sonra 

ceza alan oyuncunun yerine giren takım arkadaşının oyuna girmesine izin verilecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 6’ya bakınız.
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20.5.  İHLALLER 
Büyük ceza olarak değerlendirilebilecek ihlallerin bir listesi Tablo 5'te verilmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 5, 6 ve 7’ye bakınız.

20.6.  BÜYÜK CEZALAR İÇİN BUZ İÇİ VİDEO İNCELEMESİ 
Hakemler, buzdaki ilk kararlarını doğrulamak (veya değiştirmek) amacıyla herhangi bir büyük cezanın (kavga sebebiyle verilen büyük 

ceza dışında) verilmesiyle sonuçlanan tüm durumları inceleyecektir. 

Bu tür incelemeler, uygun şekilde özellikle orta hakem(ler) tarafından diğer buz içi hakem(ler)i ile istişare halinde, belirtilen ve buna 

uygun olarak sağlanan teknolojik cihazlar (örneğin tablet, televizyon veya bilgisayar monitörü) kullanılarak aşağıdaki kural kapsamında 

yapılacaktır.

 ➔ Kural 38.5 – İnceleme Süreci.

Video inceleme görevlileri ile buz içi hakemleri arasındaki iletişim, orta hakemin talep edebileceği tüm videoları ve ayrıca ceza 

çağrısını gözden geçirmek için ihtiyaç duyabileceği uygun tekrar açılarını almasını sağlamak için video inceleme danışmanı ve orta 

hakem arasındaki iletişimle sınırlı olacaktır.

Buz içi hakem(ler)i ile video inceleme görevlilieri dışında herhangi bir temas veya istişare olmayacaktır.

Orta hakem video incelemesinden sonra kendi görüşüne göre aşağıdaki şeçenekleri uygulayacaktır:

(I) Verdiği ilk büyük ceza kararını teyit etmek veya

(II) Verdiği büyük ceza kararını aynı ihlal için daha düşük bir cezaya çevirmek

Not: Bu kural yalnızca belirli IIHF şampiyonalarında uygulanmaktadır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek V – Teknik Gerekliliklere bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

20.7.  RAPORLAR 
Orta hakem, tüm büyük cezaları ve koşulları, bunların olduğu maçın hemen ardından ilgili makamlara bildirmekle yükümlüdür.

KURAL 21 MAÇ CEZASI 

21.1.  MAÇ CEZASI 
Fiziksel bir faul yapan veya rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atan bir oyuncuya, hakemin takdirine göre verilebilecek cezalar 

yetersiz kalıyorsa maç cezası verilecektir:

(I) Büyük ceza

(II) Söz konusu fiziksel faulün büyük ceza verme seçeneğini sağlamaması durumunda küçük veya çift küçük ceza verilerek.

Rakip oyuncuyu bu şekilde tehlikeye atmanın değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve ilgili 

genel kınanabilirliğe dayanacaktır.

Bir yaralanma veya rakibi kasten sakatlamaya teşebbüs, otomatik olarak maç cezasına tabi değildir, ancak rakip oyuncuyu sorumsuzca 

tehlikeye atmanın maç cezası verecek kadar ciddi olup olmadığının bir göstergesi olarak kullanılabilir. Burada belirtilen fiziksel fauller, 

istisnalar veya ek kriterler sağlayabilir.
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Maç cezası, bir oyuncunun oyunun dengesi için oyundan ihraç edilmesini içerir ve bu kuralı ihlal eden oyuncu derhal soyunma odasına 

gönderilmelidir.

21.2.  EKSİK OYUNCU 
Bir oyuncuya maç cezası verilmesi durumunda, bu oyuncu yerine bir takım arkadaşı 5 dakikalık cezayı çekmek için derhal ceza 

kutusuna gitmelidir.

Tüm maç cezaları için ne zaman verildiğine veya öngörülen ek cezalara bakılmaksızın ihlali yapan oyuncuya toplam yirmi beş (25) 

dakika ceza süresi kaydedilecektir.

Maç cezasına ek olarak oyuncu, ilgili makamlar bu konuda karar verene kadar otomatik olarak diğer müsabakalardan uzaklaştırılacaktır.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları.

21.3.  DİSİPLİN CEZLARI 
Maç cezası alan bir oyuncu, antrenör veya diğer takım görevlilieri, ceza verilen kişiye daha fazla disiplin cezası verme yetkisine sahip 

olan ilgili makamlara bildirilecektir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları.

21.4.  İHLALLER
Maç cezası olarak değerlendirilebilecek ihlallerin bir listesi Tablo 8’de verilmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 8’e bakınız.

21.5.  MAÇ CEZASI İÇİN BUZ İÇİ VİDEO İNCELEMESİ 
Hakemler, buzdaki ilk kararlarını doğrulamak (veya değiştirmek) amacıyla herhangi bir maç cezasının (kavga sebebiyle verilen maç 

cezası dışında) verilmesiyle sonuçlanan tüm durumları inceleyecektir. 

Bu tür incelemeler, uygun şekilde özellikle orta hakem(ler) tarafından diğer buz içi hakem(ler)i ile istişare halinde, belirtilen ve buna 

uygun olarak sağlanan teknolojik cihazlar (örneğin tablet, televizyon veya bilgisayar monitörü) kullanılarak aşağıdaki kural kapsamında 

yapılacaktır. 

 ➔ Kural 38.5 – İnceleme Süreci. 

Video inceleme görevlileri ile buz içi hakemleri arasındaki iletişim, orta hakemin talep edebileceği tüm videoları ve ayrıca ceza 

çağrısını gözden geçirmek için ihtiyaç duyabileceği uygun tekrar açılarını almasını sağlamak için video inceleme danışmanı ve orta 

hakem arasındaki iletişimle sınırlı olacaktır.

Buz içi hakem(ler)i ile video inceleme görevlilieri dışında herhangi bir temas veya istişare olmayacaktır. 

Orta hakem video incelemesinden sonra kendi görüşüne göre aşağıdaki şeçenekleri uygulayacaktır:

(I) Verdiği ilk maç cezası kararını teyit etmek veya

(II) Verdiği maç cezası kararını aynı ihlal için daha düşük bir cezaya çevirmek.

Not: Bu kural yalnızca belirli IIHF şampiyonalarında uygulanmaktadır.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek V – Teknik Gerekliliklere bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.
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KURAL 22 KÖTÜ DAVRANIŞ CEZALARI 

22.1.  KÖTÜ DAVRANIŞ CEZALARI 
Kaleci dışında herhangi bir oyuncuya kötü davranış cezası verilmesi durumunda, oyuncuların her biri on (10) dakikalık bir süre 

boyunca buzdan çıkartılacaktır. Kötü davranış cezası verilen bir oyuncunun yerine yedek oyuncunun buza girmesine izin verilir. Kötü 

davranış cezası sona eren bir oyuncu, cezasının tamamlanmasını takiben ilk oyun durmasına kadar ceza kutusunda kalacaktır. Aynı 

oyunda ikinci (2.) kötü davranış cezası alan herhangi bir oyuncuya otomatik oyun kötü davranış cezası uygulanacaktır.

22.2.  KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI – KALECİ
Buzdaki bir kaleci kötü davranış cezası alırsa bu ceza, ihlal işlendiği sırada takımın buzda olan başka bir oyuncusu tarafından 

çekilecektir. Bu oyuncu, kaptan aracılığıyla ihlali yapan takımın antrenörü tarafından belirlenecektir.

22.3.  EKSİK OYUNCU 
Kötü davranış cezası alan bir oyuncu, kötü davranış cezasına ek olarak küçük oturma, büyük veya maç cezası da almadıkça takımının 

eksik oyuncuyla oynamasına neden olmaz.

Bir oyuncu aynı anda hem küçük ceza hem de kötü davranış cezası almışsa ceza alan takım hemen ceza kutusuna bir yedek oyuncu 

gönderecek ve bu oyuncu değişiklik olmaksızın küçük oturma cezasını çekecektir.

Küçük cezanın çekildiği süre içinde rakip takım gol atarsa küçük ceza sona erecek (➔ Kural 15.4 – Eksik Oyuncu – Gol uygulanmadığı 

sürece) ve başlama ceza verilen oyuncunun kötü davranış cezası uygulanmaya başlayacaktır.

Bir oyuncu aynı anda hem büyük ceza hem de kötü davranış cezası almışsa, cezalandırılan takım derhal yedek oyuncuyu ceza 

kutusuna gönderecek ve cezalı oyuncunun yerine geçen oyuncunun ceza bitimi sonunda buza girmesi dışında oyuna girmesine izin 

verilmeyecektir.

22.4.  RAPORLAMA 
Hakeme kötü davranışta bulunma için verilen tüm kötü davranış cezaları, ilgili makamlara ayrıntılı olarak rapor edilmelidr.

22.5.  İHLALLER 
Kötü davranış cezasının değerlendirilmesine neden olabilecek ihlallerin bir listesi Tablo 9'da bulunabilir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 9'a bakınız.

KURAL 23 OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZALARI 

23.1.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZALARI 
Oyun kötü davranış cezası, ceza alan oyuncunun oyundan ihraç edilmesini içerir, ancak bu oyuncu yerine yedek oyuncunun oyuna 

girmesine izin verilir. Oyun kötü davranış cezası alan oyuncuya yirmi (20) dakikalık ceza süresi uygulanacaktır.

23.2.  DİSİPLİN CEZALARI
Oyun kötü davranış cezası alan bir oyuncu, antrenör veya diğer takım görevlisi, cezalı kişiye daha başka disiplin cezası uygulamak için 

tam yetkiye sahip olan ilgili makamlara bildirilecektir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.
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23.3.  DİSİPLİN CEZALARI – GENEL KATEGORİ
İlgili süreç IIHF Disiplin Yönetmeliği’nde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

23.4.  DİSİPLİN CEZALARI – HAKEMLERE KÖTÜ DAVRANIŞTA BULUNMAK
İlgili süreç IIHF Disiplin Yönetmeliği’nde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

23.5.  DİSİPLİN CEZALARI – SOPA İHLALLERİ KATEGORİSİ
İlgili süreç IIHF Disiplin Yönetmeliği’nde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

23.6.  DİSİPLİN CEZALARI – FİZİKSEL FAUL KATEGORİSİ
İlgili süreç IIHF Disiplin Yönetmeliği’nde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

23.7.  OTOMATİK OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ
 ➔ Kural 20.4 – Otomatik Oyun Kötü Davranış.

23.8.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASIYLA SONUÇLANABİLECEK DİĞER İHLALLER
Oyun kötü davranış cezasının değerlendirilmesine neden olabilecek ihlallerin bir listesi Tablo 10'da bulunabilir. Ek olarak aşağıdaki 

ihlal listesi de oyun kötü davranış cezasının değerlendirilmesine neden olabilir:

(I) Bir seyirciye müdahale etmek veya vurmak

(II) Irkçı alaylar veya hakaretler veya cinsel sözler

(III) Bir rakibe veya seyirciye tükürmek, kan bulaştırmak

(IV) Bir rakibi veya seyirciyi ısırmak

Seyircilere fiziksel olarak müdahale eden, seyirciyle münakaşaya giren veya seyirciye herhangi bir nesne fırlatan bir oyuncu veya 

takım görevlisi, otomatik olarak oyun kötü davranış cezası alacaktır ve orta hakem bu tür ihlalleri, uygun gördükleri takdirde bu tür 

ilave disiplin tedbirleri uygulama konusunda tam yetkiye sahip olan ilgili makamlara bildirecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 10’a bakınız.

KURAL 24 PENALTI ATIŞI

24.1.  PENALTI ATIŞI
Penaltı atışı, bu kurallarda belirtilen parametrelere dayalı olarak ihlalde bulunan takım tarafından yapılan bir faulün sonucu olarak 

diğer takımca kaybedilen skor fırsatını geri kazanmak için tasarlanmıştır.

24.2.  PROSEDÜR 
Orta hakem, verilen penaltı atışının nedenini açıklayacak ve takım tarafından seçilen oyuncuya, anons sistemi üzerinden duyurulan 

penaltı atışını kullanma hakkını verecektir.
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Hakem daha sonra pakı orta saha başlama noktasına yerleştirecektir. Hakemin düdüğü ile verdiği başlama işaretini takiben oyuncu 

pakı başlama noktasından alacak ve kaleciye gol atmaya çalışacaktır. 

Pak, rakibin kale çizgisine doğru hareket halinde olmalıdır ve bir kez şut çekildiğinde atış tamamlanmış sayılacaktır. Bir ribaunt 

durumunda, yani şutun kaleciden dönüp oyuncuya çarpıp kaleye girmesi durumunda gol geçersiz sayılacak, (pakın kale direği 

veya üst direğe, ardından da kaleciye çarpması ve ardından doğrudan kaleye girmesi istisnadır) pakın kale çizgisini geçmesi 

veya tamamen durması durumunda da penaltı atışı tamamlanmış sayılacaktır. Pakın herhangi bir zamanda omuz yüksekliğinden 

yukarı çıkmaması ve üst direkten daha yükseğe ulaşmaması koşuluyla pakın sopa kaşığı üzerinde sektirilmesine ve lakros benzeri 

hareketlerin yapılmasına izin verilecektir.

 ➔ Kural 80.1 – Paka Yapılan Yüksek Sopa.

Oyuncunun kaleye yaklaşırken 360 derecelik bir dönüşü tamamladığı “spin-o-rama” tipi harekete izin verilmeyecektir. Bir oyuncunun 

penaltı atışı sırasında böyle bir hareket yapması durumunda, atış hakem tarafından durdurulacak ve gol geçersiz sayılacaktır.

Kaleci, penaltı atışı yapan oyuncu paka dokunana kadar kaleci sahasından ayrılmamalıdır.

Bir penaltı atışı verildiğinde, cezalı takımın kalecisi başka bir oyuncunun yerine geçmek üzere buzdan çıkarılmışsa, penaltı atışı 

yapılmadan önce kalecinin buza dönmesine izin verilecektir.

Penaltı atışı verilen takım, penaltı atışında yedek kalecisini oyuna sokabilir, ancak yedek kaleci oyunun bir sonraki oyun duraklamasına 

kadar buzda kalmalıdır.

Penaltı atışı kullanılırken her iki takım oyuncuları pist kenarlarına ve kendi oyuncu bençinin önünde bulunmalıdır.

24.3.  BELİRLENEN OYUNCU 
Penaltı atışının verildiği tüm durumlarda penaltı atışı, ihlalde bulunmayan takımın antrenörü veya kaptanı tarafından takımının ceza 

almamış herhangi bir oyuncusu arasından seçilen bir oyuncu tarafından yapılabilir. Bu seçim hakeme bildirilecek ve sonrasında 

oyuncu değişikliği yapılmasına izin verilmeyecektir.

24.4.  PENALTI ATIŞI SIRASINDAKİ İHLALLER 
Oyuncu penaltı atışını kullanmak için paka dokunmadan veya herhangi bir faul yapmadan önce kaleci, sahasını terk ederse hakem 

penaltı atışının yapılmasına izin verecektir.

Penaltı atışının başarısız olması durumunda, orta hakem penaltı atışını tekrar ettirecektir. Penaltı atışı sırasında kaleci tarafından atışın 

başarısız olmasına neden olan ve küçük oturma cezası gerektiren bir ihlalin yapılması durumunda ceza verilmeyecek, ancak orta 

hakem penaltı atışını tekrar ettirecektir

Kaleci ikinci (2.) bir ihlal yaparsa ve penaltı atışı başarısız olursa kaleciye kötü davranış cezası verilecek ve orta hakem penaltı atışının 

tekrar atılmasına karar verecektir. Kaleci bu ihlali üçüncü (3.) kez yaptığında, kaleciye oyun kötü davranış cezası verilecek ve penaltı 

atışını kullanan takım lehine gol kararı verilecektir. 

Kaleci tarafından şutun başarısız olmasına neden olan bir büyük veya maç cezası gerektiren bir faul yapıldığında, orta hakem penaltı 

atışının tekrar yapılmasına karar verecek ve uygun cezalar kaleciye verilecektir. Kaleci, kasıtlı olarak kaleyi yerinden oynatmak dışında 
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herhangi bir şekilde penaltı atışını durdurmak amacıyla sopasını veya herhangi bir nesneyi fırlatmaya çalışırsa bu durumda penaltı 

atışı kullanan takıma gol verilecektir.

Penaltı atışı sırasında, kaleci, pakı kurtarma girişiminde bulunarak yanlışlıkla kaleyi yerinden oynatırsa orta hakem aşağıdaki 

kararlardan birini verecektir:

(I) Kale oynamamış olsa da oyuncunun gol atacağı kanaatine varması durumunda gol kararı verilecektir.

(II) Takım gol atamazsa veya pakın normalde gol çizgisini geçip geçmediği net olarak belirlenemezse, penaltı atışı yeniden 

kullanıldırılacaktır.

(III) Pak, kale çizgisini geçtikten ve dolayısıyla penaltı atışı sona erdikten sonra kale yerinden çıkarsa, yukarıdaki belirlemeler 

geçerli olmayacak, penaltı atışı tamamlanacaktır.

Penaltı atışı yapılırken, rakip takımın herhangi bir oyuncusu, antrenörü veya takım görevlisi, penaltı atışı yapan oyuncuya müdahale 

eder veya dikkatini dağıtır ve bu eylem nedeniyle penaltı atışı başarısız olursa, ikinci (2.) atışa karar verilecektir. Orta hakem, ihlali 

yapan takıma küçük oturma cezası verecektir. Ancak bu ihlali yapan bir oyuncuysa, o oyuncuya kötü davranış cezası verilecektir. Böyle 

bir eylemden antrenör veya takım görevlisinin sorumlu olduğu durumlarda, o kişilere oyun kötü davranış cezası verilecek ve ek disiplin 

ceza uygulamaları için durum ilgili makamlara bildirilecektir.

Penaltı atışı yapılırken, penaltı atışı yapan takımın herhangi bir oyuncusu, kalecisi, antrenörü veya takım görevlisi, penaltı atışını 

savunan kaleciye müdahale eder, dikkatini dağıtır ve bu eylem nedeniyle atış başarılı olursa, gol geçerli sayılmayacak ve ihlali yapan 

takıma küçük oturma cezası verilecektir. 

Penaltı atışı yapılırken bir seyircinin, orta hakemin kararına göre oyuncunun penaltı atışını yapmasını veya kalecinin penaltı atışını 

savunmasını engelleyen herhangi bir nesneyi buza atması durumunda, takımın penaltı atışını tekrar kullanmasına izin verilecektir. 

Sopa ölçümlerini içeren durumlar için aşağıda belirtilen kurallara bakınız. 

 ➔ Kural 10.5 Sopa Ölçümü ve ➔ Kural 10.6 – Sopa Ölçümü- Penaltı Atışı Öncesi.

24.5.  BAŞLAMA NOKTASI 
Penaltı atışının gole çevrilmesi durumunda başlama atışı orta sahadakı başlama noktasından gerçekleştirilecektir. Penaltı atışının gole 

çevrilemediği durumlarda, başka bir kuralın başlama noktasının başka bir yer olması gerektiğini belirttiği durumlar dışında, pak penaltı 

atışının denendiği taraftaki başlama noktalarından birinden gerçekleştirilecektir. Örneğin, "point men", kale sahasındaki başlama 

noktası çemberinin dış kenarının ötesinden sahaya girdiğinde veya hücum takımı aynı oyunda cezalandırıldığında.

 ➔ Kural 76.2 – Başlama Atışı Noktaları. 

24.6.  SONUÇLAR 
Bir penaltı atışı sonrasında gol olması durumunda, penaltı atışına sebep olan ihlal büyük, kötü davranış veya maç cezası gerektirmiyorsa 

başka bir ceza verilmeyecektir. Ancak penaltı atışına neden olan durum büyük ceza veya maç cezası gerektiriyorsa uygun cezalar 

verilmelidir.

Penaltı atışının verildiği ihlal normalde bir büçük cezaya neden olacaksa, penaltı atışının sonucu ne olursa olsun, daha fazla küçük ceza 

uygulanmayacaktır. Penaltı atışına sebap olan ihlal, çift küçük ceza gerektiriyorsa, ihlali yapan takıma aynı oyunda ek bir küçük oturma 

cezası verilmişse, penaltı atışı kaybedilen gol fırsatını geri getirmek için verildiği için ilk küçük oturma cezası değerlendirilmeyecektir.
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İkinci küçük ceza, penaltı atışının golle sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın verilecek ve çekilecektir. Bu, uygun faul için çift 

küçük ceza olarak ilan edilecek ve oyuncu sadece iki (2) dakika ceza çekecektir.

Bir takıma penaltı atışıyla gol atıldığında hiçbir ceza sona ermeyecektir.

Oyunun aynı duraklamasında aynı takıma iki penaltı atışı [iki (2) ayrı oyuncuya iki (2) ayrı faul] verilmesi durumunda, oyunun tek bir 

duraklamasında yalnızca bir (1) gol atılabilir veya verilebilir.

İlk penaltı atışı gol ile sonuçlanırsa, ikinci penaltı atışı yapılmaz, ancak yapılan ihlal için uygun ceza verilecek ve bu ceza oyuncu 

tarafından çekilecektir.

24.7.  ZAMANLAMA 
Penaltı atışına sebep olan ihlal, normal oyun süresi içinde yapılmışsa, hakemin gecikmiş ceza vermek için hücum eden takımın 

pak kontrolünü kaybetmesi ve pak hakimiyetinin savunma yapan takıma geçmesini beklemesine gerek kalmadan ve herhangi bir 

gecikmeye neden olmadan, o anda oyun durdurulacak ve penaltı atışı verilecektir.

Bir penaltı atışı yapmak için gereken süre, normal oyun süresine veya uzatma süresine dahil edilmeyecektir.

24.8  İHLALLER 
Tarafsız veya hücum sahasında, pakı kontrol eden (pak kontrolünü sağlayabilecek) bir oyuncuya arkadan faul yapılır ve böylece olası 

bir gol şansı engellenirse, bu ihlali yapan takım aleyhine bir penaltı atışı verilecektir. 

Bununla birlikte hakem, hücum eden takım pak kontrolünü, savunma yapan takıma kaptırana kadar oyunu durdurmayacaktır.

Bu kuralın amacı, kaybedilen olası bir gol fırsatını geri getirmektir. Ancak, faul yapılan oyuncu faul sonrasında hemen kalkıp olası bir 

gol fırsatı yakalayabilirse (veya bir takım arkadaşı olası bir gol fırsatı yakalayabilirse), penaltı atışı verilmemeli ancak gol olmaması 

durumunda yapılan bu faul için uygun ceza işaret edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

Pak kontrolü pakı sopa, el veya ayaklarla itme eylemi anlamına gelir.

Arkadan faul yapılan bir oyuncuya hakemin penaltı atışı vermesi için yerine getirilmesi gereken dört (4) özel koşul vardır. Bunlar:

(I) Faul, tarafsız veya hücum sahasında (pakı taşıyan oyuncunun kendi mavi çizgisi üzerinden) gerçekleştirilmiş olmalıdır;

(II) Oyuncuya arkadan faul olmalıdır (kaleci tarafından hızlı hücum durumunda önden yapılan bir faul hariç);

(III) Pakın hakimiyetine ve kontrolüne sahip (veya orta hakemin kararına göre, pakın hakimiyetine ve kontrolüne açıkça sahip 

olacak) oyuncunun olası bir gol şansının engellenmiş olması gerekir. Oyuncunun atış yapmış olması, bu oyunu otomatik 

olarak penaltı atışı değerlendirme kriterlerinden çıkarmaz. Faul arkadan yapılmışsa ve faul nedeniyle daha olası bir gol 

fırsatı engellenmişse bu durumda penaltı atışı verilmelidir;

(IV) Pakın hakimiyetine ve kontrolüne sahip olan veya orta hakemin kararına göre, pakın hakimiyetine ve kontrolüne açıkça 

sahip olacak oyuncunun, kendisi ve kaleci arasında bir rakip oyuncu olmamalıdır.
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Hakemin görüşüne göre, bir oyuncu önce paka dokunur/ temas eder ve ardından bunu yaparken rakibine çelme takarsa, penaltı atışı 

verilmeyecek ancak çelme nedeniyle bu ihlali yapan oyuncuya küçük ceza verilecektir.

Unutulmamalıdır ki hücum oyuncusu kaleciyi geçmeyi başarırsa, açık kale ile arasında savunma oyuncusu yoksa ve kaleci veya başka 

bir savunma oyuncusu tarafından oyuncuya arkadan faul yapılmışsa, kaleci halen buzda olduğundan dolayı gol verilemez. Ancak bu 

durumda penaltı atışı verilecektir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 11’e bakınız.

KURAL 25 BİR TAKIM LEHİNE GOL VERİLMESİ 

25.1.  BİR TAKIM LEHİNE GOL VERİLMESİ 
Rakip takım, kalecisini buzdan çıkarttığında hücum oyuncusunun kendisiyle kale arasında bir savunma oyuncusu yoksa; pak 

hakimiyeti/kontrolü tarafsız veya hücum sahasındaki hücum oyuncusundaysa ve savunma yapan takım tarafından yapılan bir faul 

nedeniyle hücum oyuncusunun gol atması engellenmişse, hücum eden takım lehine gol verilecektir.

 ➔ Kural 25.3 – Kaleci Buz Dışındayken Yapılan İhlaller.

25.2.  KALECİ BUZDAYKEN YAPILAN İHLALLER 
Gol atma şansı olan bir hücum oyuncusunu savunan bir defans oyuncunun kasıtlı veya kazara kaleyi yerinden oynatması sonucunda 

hücum eden oyuncunun gol atmasının engellendiği durumlarda, hücum eden takım lehine gol verilecektir ve pakın kale direklerinin 

normal konumu arasından kaleye girmiş olacağı belirlenmelidir.

 ➔ Kural 63.7 – Bir Takım Lehine Gol Verilmesi.

25.3.  KALECİ BUZ DIŞINDAYKEN YAPILAN İHLALLER 
Buza fazladan bir hücum oyuncusu sokmak için kalecinin oyundan çıkarıldığı durumlarda golle sonuçlanacak ihlallerin listesi  

Tablo 12'de verilmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 12’ye bakınız.

25.4.  PENALTI ATIŞI SIRASINDAKİ İHLALLER 
Kalecinin penaltı atışı yapan oyuncuya sopasını veya başka bir nesneyi fırlatarak, kaleyi yerinden oynatarak (kasıtlı veya yanlışlıkla) 

veya kaskını çıkartarak oyun duraklamasına neden olması ve penaltı atışını durdurmaya çalışması durumunda, penaltı atışını kullanan 

takım lehine gol verilecektir.

 ➔ Kural 63.7 – Bir Takım Lehine Gol Verilmesi.

KURAL 26 GECİKMİŞ CEZA 

26.1.  GECİKMİŞ CEZA 
Aynı takımdan iki (2) oyuncu ceza çekerken herhangi bir takımın üçüncü (3.) oyuncusu cezalandırılırsa, üçüncü (3.) oyuncunun ceza 

süresi, halihazırda ceza çeken oyunculardan birinin (1) ceza süresi bitene kadar başlamayacaktır. Üçüncü (3.) cezalı oyuncu, derhal 

ceza kutusuna gitmelidir. Buz üzerindeki oyuncu sayısı en az üç (3) olması gerektiğinden, ceza alan oyuncu yerine başka bir oyuncu 

buza girebilir.  
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Aynı takımdan iki (2) oyuncunun cezaları aynı anda sona erdiğinde, o takımın kaptanı orta hakeme hangi oyuncunun buza ilk olarak 

döneceğini belirtecek ve orta hakem, ceza hakemini ilgili şekilde bilgilendirecektir (bu, rakip takım power play esnasında -buz 

üzerinde fazla sayıda oyuncuya sahip olduğu sırada- gol attığında, bir oyuncunun ceza kutusundan çıkışını hızlandırmak için yapılır).

26.2.  CEZANIN SONA ERMESİ 
Bir takımın aynı anda ceza çeken üç (3) oyuncusu olduğunda ve gecikmiş ceza kuralı nedeniyle üçüncü (3.) ceza alan oyuncu yerine 

buzda bir yedek oyuncu olduğunda, ceza kutusundaki üç (3) cezalı oyuncudan hiçbiri oyun durana kadar buza dönemez.

Oyun durdurulduğunda, cezası tamamen sona eren oyuncu buza dönebilir. Oyun sırasında, ceza hakemi cezalı oyuncuların, cezalarının 

sona erme sırasına göre ancak yalnızca cezalı takım buz üzerinde dört (4) oyuncudan fazla oyuncuya sahip olma hakkına sahip 

olduğunda buza dönmelerine izin verecektir. Aksi takdirde, bu oyuncular ceza kutusundan çıkmak için cezalarının sona ermesinden 

sonraki ilk oyun duraklamasına kadar beklemek zorundadır.

26.3.  BÜYÜK VE KÜÇÜK OTURMA CEZASI 
Aynı takımın farklı oyuncularına aynı anda büyük ve küçük ceza verildiğinde, ceza hakemi ilk ceza olarak küçük cezayı kaydedecektir.

KURAL 27 KALECİYE VERİLEN CEZALAR 

27.1.  KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Kaleci, küçük ceza gerektiren bir ihlal sebebiyle ceza kutusuna gönderilmeyecek; bunun yerine küçük ceza, ihlal yapıldığı sırada 

takımının buzda olan başka bir oyuncusu tarafından derhal çekilecektir. Bu oyuncu, ihlali yapan takımın antrenörü tarafından takım 

kaptanı aracılığıyla belirlenecek ve bu yedek oyuncu değiştirilmeyecektir. 

Cezalı bir oyuncu, kalecinin cezasını çekemez.

Kaleci, verilen karşılıklı cezalara dahil olmuşsa ve sonuç olarak kaleciye verilen ek cezalar nedeniyle takımının kısa kalarak eksik 

oyuncu ile oynaması gerekiyorsa, kaleciye verilen ek süre cezalarını çekmek üzere belirlenen oyuncu, ihlali yapan takımın antrenörü 

tarafından takım kaptanı aracılığıyla belirlenen herhangi bir oyuncu olabilir.

27.2.  BÜYÜK CEZA
Kaleci, büyük ceza verilmesini gerektiren bir ihlal sebebiyle ceza kutusuna gönderilmeyecek bunun yerine, büyük ceza, ihlal yapıldığı 

sırada takımının buzda olan başka bir oyuncusu tarafından derhal çekilecektir. Bu oyuncu, ihlali yapan takımın antrenörü tarafından 

takım kaptanı aracılığıyla belirlenecek ve bu yedek oyuncu değiştirilmeyecektir. 

Bir kaleciye, büyük ceza artı oyun kötü davranış cezası ve aynı anda rakip takıma büyük veya maç cezası verildiğinde, oyundan ihraç 

edildikleri için hiçbir oyuncunun, kalecinin cezasını çekmek için ceza kutusuna gitmesi gerekmeyecektir.

Bir kaleci, bir maçta iki (2) büyük ceza alırsa (otomatik oyun kötü davranış cezasıyla sonuçlanır) oyunun dengesi için kaleci oyundan 

ihraç edilecek ve bu kaleci yerine ya yedek kaleci ya da takımdan bir oyuncu geçecektir. Bu oyuncuya, kalecinin tüm ekipmanını 

kullanmasına izin verilecektir.
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27.3.  KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI 
Kaleciye kötü davranış cezası verilmesi durumunda bu ceza, ihlal yapıldığı sırada takımının buzda olan başka bir oyuncusu tarafından 

derhal çekilecektir.

Bu oyuncu, ihlali yapan takımın antrenörü tarafından takım kaptanı aracılığıyla belirlenecek ve bu yedek oyuncu değiştirilmeyecektir.

27.4.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI 
Kaleciye oyun kötü davranış cezası verilmesi durumunda, bu kaleci oyundan ihraç edilecek ve bu kaleci yerine ya yedek kaleci ya da 

takımdan bir oyuncu geçecektir. Bu oyuncuya, kalecinin tüm ekipmanını kullanması için izin verilecektir.

27.5.  MAÇ CEZASI
Kaleciye maç cezası verilmesi durumunda, bu kaleci oyundan ihraç edilecek ve bu kaleci yerine ya yedek kaleci ya da takımdan 

bir oyuncu geçecektir. Bu oyuncuya, kalecinin tüm ekipmanını kullanması için izin verilecektir. Kaleciye verilen maç cezası ve ek 

cezalar, ihlal yapıldığı sırada takımının buzda olan başka bir oyuncusu tarafından derhal çekilecektir. Bu oyuncu, ihlali yapan takımın 

antrenörü tarafından takım kaptanı aracılığıyla belirlenecek ve bu yedek oyuncu değiştirilmeyecektir.

Ancak maç cezası, rakip takımın bir maç veya büyük cezası ile karşılıklı olarak verilmişse, hiçbir oyuncunun, kalecinin maç cezasını 

çekmek için ceza kutusuna gitmesine gerek yoktur.

27.6.  KALE SAHASINI TERK ETME
Bir kavga sırasında kale sahasını terk eden bir kaleciye küçük ceza verilecektir. 

Ancak kavga kalecinin sahasında veya kale sahası yakınında meydana gelirse orta hakem kaleciyi tarafsız bir yere yönlendirmeli ve 

kale sahasının hemen yakınından ayrılması nedeniyle cezası vermemelidir. Aynı şekilde kaleci, fazladan bir hücum oyuncusu ile yer 

değiştirmek üzere bençe gitmek için kale sahasının yakın çevresinin kurallara uygun olarak olarak dışındaysa ve daha sonradan bir 

kavgaya karışırsa, sahayı terk ettiği için bu kaleciye küçük oturma cezası verilmeyecektir.

Ayrıca oyun duraklamaları sırasında kaleciler, yedek sopa veya malzeme almak, malzemelerini tamir etmek, bir sakatlık nedeniyle 

veya talimat almak için önceden orta hakemden izin almadan bençe gitmemelidir. Aksi takdirde, derhal (herhangi bir gecikme 

olmaksızın) yedek kaleci ile değiştirilmesi veya küçük oturma cezası verilmesi gerekmektedir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme.

27.7.  ORTA SAHAYI (KIRMIZI ÇİZGİ) GEÇEREK OYUNA GİRME
Kaleci herhangi bir nedenle orta sahadaki kırmızı çizgiyi geçer ve oyuna müdahil olursa (kasten pakla oynamak ve pakı kontrol 

etmek), kaleciye küçük ceza verilecektir. Bu kuralın uygulanmasında belirleyici unsur pakın konumu olacaktır.

27.8.  KALECİ SINIRLI ALANI
Kaleci, kale arkasındaki sınırlı alanın dışında pakla oynamayacaktır.

Kalecinin kale çizgisinin arkasındaki sınırlı alan dışında pakla oynaması durumunda oyunu geciktirme nedeniyle küçük ceza 

verilecektir. Bu kuralın uygulanmasında belirleyici unsur pakın konumu olacaktır.
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Kaleci pakla oynarken pateni sınırlı alan çizgisine değiyorsa veya bu sınırlı alan içinde kalıyorsa kaleciye küçük ceza verilmeyecektir. 

Belirlenen yamuk şeklindeki alan, her kalenin arkasında çizgilerle işaretlenmiştir. Çizgiler, kale çizgisinden kalenin arkasındaki 

boardlara çapraz olarak uzanır. Dış ölçü kale çizgisinde 6.80 m, yan duvarlarda 8.60 m’dir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek VI – İnfografiklere bakınız.

27.9.  KALECİYE ÖZGÜ İHLALLER
Kaleciye ceza verilmesine neden olacak faullerin listesi Tablo 13'te verilmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 13’e bakınız.

KURAL 28 EK DİSİPLİN CEZALARI 

28.1.  EK DİSİPLİN CEZALARI
İlgili makamlar, kendi takdirlerine bağlı olarak bir şampiyona, şampiyona öncesi maç, antrenman veya gösteri maçları ve lig maçları 

dahil olmak üzere IIHF’in yetki alanında oynanan herhangi bir oyunla bağlantılı olarak meydana gelen herhangi bir olayı araştırabilir. 

İlgili makamlar, bir oyuncu, kaleci, antrenör, takım görevlisi veya takım yöneticisi tarafından bir oyun sırasında veya sonrasında 

işlenen bir kural ihlali için bu faulün orta hakem(ler) tarafından cezalandırılıp cezalandırılmadığına bakılmaksızın ek disiplin cezaları 

uygulayabilir.

28.2.  EK DİSİPLİN CEZALARI – ŞAMPİYONA ÖNCESİ VE GÖSTERİ MAÇLARI 
Şampiyona öncesi maçlar ve gösteri maçlarındaki ek disiplin cezaları hakkında daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

KURAL 29 HAKEM İŞARETLERİ 

Hakemlerinin işaretlerinin derlemesi ve açıklamaları Ek I’de verilmiştir.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek I –Hakem İşaretleri’ne bakınız.
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KURAL 30 HAKEMLERİN ATANMASI 

30.1.  HAKEMLERİN ATANMASI
IIHF, her maç için buz içi görevlileri (orta hakemler, çizgi hakemleri, yedek hakemler) ve buz dışı görevlileri (görevli antrenörler, video 

inceleme görevlileri, sayı hakemi, zaman hakemi vb.) atayacaktır. 

 Daha fazla bilgi için IIHF Spor Düzenlemeleri’ne ve IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

KURAL 31 ORTA HAKEMLER 

31.1.  KIYAFET VE MALZEME
Orta hakemler siyah pantolon, IIHF hakem forması ve IIHF onaylı vizörlü siyah kask giyecek ve onaylı bir düdük kullanacaktır.

31.2.  ANLAŞMAZLIKLAR
Orta hakemler, oyunun genel denetiminden ve oyun sırasında veya oyun duraklamaları da dahil olmak üzere maç görevlileri ve 

oyuncuları üzerinde tam yetkiye sahip olacaktır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda orta hakemin kararı nihai karardır.

Oyunu durdurmak için düdüğün çalınmasında bir insan faktörü söz konusu olduğundan, orta hakem düdük çalınmadan biraz önce 

oyunun durdurulmasına karar vermiş olabilir. Düdük çalınmadan önce pakın kale çizgisine değmesi veya geçmesinin, orta hakemin 

oyunun bu olaydan önce durdurulduğuna karar vermesi durumunda hiçbir önemi yoktur.

Süre veya cezaların sona ermesiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, konu düzeltme için orta hakeme havale edilecek 

ve kararı nihai olacaktır. Nihai kararın verilmesine yardımcı olmak için video incelemesi kullanılabilir.

 ➔ Kural 37 – Video İncelemesi ve ➔ Kural 38 – Antrenör İtirazı

31.3.  BAŞLAMA ATIŞI
Orta hakemlerden biri, periyoda başlamak için başlama atışı yapacaktır. Çizgi hakemleri diğer başlama atışlarından sorumludur.

31.4.  GENEL GÖREVLER
Kural ihlaline ilişkin ilgili cezaları vermek orta hakemlerin görevidir ve tartışmalı gollerle ilgili konularda nihai karar, orta hakemler 

tarafından verilecektir.

Orta hakemler karar vermeden önce çizgi hakemlerine danışabilirler.

Orta hakemler, Kural 83 - Ofsayt veya Kural 81 - Buzlanma ihlali nedeniyle oyunu durdurmayacaktır. Bu kuralların ihlal edildiğini tespit 

etmek çizgi hakemlerinin görevidir. Bir sorun nedeniyle çizgi hakeminin bu görevini yerine getiremediği durumlarda, oyun durdurulana 

kadar çizgi hakemlerinin görevleri orta hakem tarafından üstlenilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Oyun Resmi El Kitabı ve Yönergeleri (IIHF Game Official Handbook and Guidelines) ile Çalışma 

Prosedürü Kılavuzu Operation Procedure Manual –OPM-)’na bakın.

31.5.  GOLLER
Hakemler, bariz bir golün kurallara uygunluğunu anons sistemi üzerinden anons etmiş olacaklardır.

Sayı hakemi, video inceleme görevlisinin yardımıyla (varsa) gol atan ve asist yapan oyuncuları onaylayacaktır.

 ➔ Kural 78 – Goller.
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Orta hakemler, oyun sırasında kale sinyal ışığı her yandığında, gol verilmeme nedenini anons sistemi üzerinden açıklamış olacaktır. 

Açıklama, kale işaret ışığı yanlışlıkla yandığında (kırmızı kale ışığı zorunlu ve yerindeyse) orta hakemler tarafından verilen herhangi bir 

standart işarete bakılmaksızın oyun ilk durduğunda yapılacaktır.

Orta hakemler, gol atan oyuncunun adını veya numarasını ve ayrıca o gol için asisti yapan oyuncuyu hakem masasına bildirecektir. 

Hakemler yalnızca gol atan oyuncuyu rapor edecek ve sayı hakemi, istatistik ekibinin yardımıyla (varsa) gol atan ve asist yapan 

oyuncuları onaylayacaktır. 

Gol atan ve asist yapan bir oyuncunun adı anons sistemi üzerinden duyurulacaktır.

Orta hakem, bir kural ihlali nedeniyle golü iptal ederse iptal sebebini, hakem kararını anons sistemi üzerinden doğru bir şekilde 

duyuracak olan sayı hakemine bildirecektir.

31.6.  BUZ DIŞI HAKEMLERİ
Orta hakemler, oyuna başlamadan önce görevlendirilen buz dışı hakemlerinin kendi yerlerinde olduklarından, zamanlama ve işaret 

ekipmanının düzgün çalıştığından emin olacaklardır.

31.7.  CEZALAR
Ceza verilmesine sebep olan kural ihlali, anons sistemi üzerinden orta hakem tarafından bildirildiği şekilde doğru olarak anons 

edilecektir. Her iki takımın oyuncularının aynı anda cezalandırılması durumunda, ilk önce misafir takımın oyuncusuna verilen ceza 

anons edilecektir.

31.8.  OYUNCU FORMALARI
Orta hakem, tüm oyuncuların uygun şekilde giyindiğini ve müsabakanınn her anında onaylı malzemelerin (approved on-ice branded 

exposure program dahil olmak üzere) kullanıldığından emin olmalıdır. 

31.9.  RAPORLAMA
Orta hakem, aşağıdakileri kapsayan koşulları derhal ve ayrıntılı olarak ilgili makamlara bildirecektir:

(I) Hakemlere kötü davranışta bulunma için kötü davranış cezalarının değerlendirilmesi

(II) Oyun kötü davranış cezalarının değerlendirilmesi

(III) Maç cezalarının değerlendirilmesi

(IV) Bir oyuncu veya takım görevlisinin bir seyirci ile münakaşa yaşadığı olayların değerlendirilmesi

(V) Oyun öncesinde, sırasında veya sonrasında buz içi veya buz dışında meydana gelen olağan dışı olayların değerlendirilmesi

31.10.  MAÇ BAŞLANGICI, BİTİŞİ VE PERİYOTLAR
Orta hakemler veya zaman hakemi, oyunun başlangıcında ve her periyodun başlangıcında buz üzerinde takımlara talimat verecektir.

Herhangi bir nedenle oyunun başlamasında on beş (15) dakikadan fazla bir gecikme veya devreler arasında IIHF tarafından onaylanan 

ara süresinden sonra oyuna devam etmede herhangi bir gereksiz gecikme olması durumunda (IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız) 

hakemler, gecikmenin nedenini ve hatalı olan takım veya takımları ilgili makamlara rapor edecektir.
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Hakemler, her periyodun sonunda tüm oyuncular soyunma odalarına gidene kadar buzda kalacaktır. Takımların buza girişi ve buzdan 

çıkışı IIHF Spor Yönetmeliği’nde açıklanmıştır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız. 

31.11.  OYUNA DEVAM EDEMEME
Bir orta hakemin yanlışlıkla buzdan çıkması veya oyun devam ederken görevlerini yerine getirememesine neden olan bir sakatlık 

yaşaması durumunda, oyun otomatik olarak durdurulacaktır.

IIHF şampiyonalarında, bireysel oyunlar için yedek oyun hakemi atanmaktadır. Bir hakemin sakatlanması durumunda belirlenmiş 

yedek hakem devreye girecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Resmi Maç El Kitabı ve Yönergeleri’ne ve Çalıştırma Prosedürü Kılavuzuna (OPM) bakınız.

KURAL 32 ÇİZGİ HAKEMLERİ

32.1.  KIYAFET VE EKİPMAN
Tüm çizgi hakemleri siyah pantolon, IIHF hakem forması, IIHF onaylı vizörlü siyah kask giyecek ve onaylı düdük kullanacaktır.

32.2.  BAŞLAMA ATIŞLARI
Çizgi hakemleri, her periyot başlangıcı dışında yapılan tüm başlama atışlarından sorumludur.

32.3.  GENEL GÖREVLER
 Ofsayt ve buzlanma gibi kural ihlallerinden genellikle çizgi hakemi sorumludur.

 ➔ Kural 81 – Buzlanma ve ➔ Kural 83 – Ofsayt.

Aşağıda belirtilen Kural 32.4, 33.5 uyarınca ve çeşitli başka durumlar için oyunu durdurabilirler.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Müsabaka Hakemi Prosedürleri Kılavuzu - IIHF OPM'ye bakınız.

32.4.  ORTA HAKEME RAPORLAMA
Çizgi hakemi, oyun sırasında meydana gelebilecek herhangi bir olayla ilgili yorumlarını orta hakemlere iletecektir.

(I) Sopasını düşüren veya kıran oyuncunun sopasını kural dışı bir şekilde aldığı durumda ➔ Kural 10 – Sopa

(II) Takım görevlisinin hakemlere müdahele ettiği durumlarda ➔ Kural 39 – Hakemlere Kötü Davranışta Bulunma

(III) Bençteki veya ceza kutusundaki bir oyuncunun sopası veya vücüdu ile paka veya rakibine müdahale ettiği durumlarda ➔ Kural  

56 – Müdahale

(IV) Buzda fazla oyuncu olduğu durumlarda ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma

(V) Nesnelerin oyuncu bençinden veya ceza kutusundan buza atıldığı durumlarda ➔ Kural 75 – Sportmenlik Dışı Davranış

Çizgi hakemi, oyunun tamamlanması üzerine aşağıdakilerle ilgili her durumu rapor edecektir:

(I) Büyük cezalar ➔ Kural 20 – Büyük Cezalar

(II) Maç cezaları➔ Kural 21 – Maç Cezaları

(III) Kötü davranış cezaları ➔ Kural 22 – Kötü Davranış Cezaları

(IV) Oyun kötü davranış cezaları ➔ Kural 23 – Oyun Kötü Davranış Cezaları
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(V) Hakemlere kötü davranışta bulunma ➔ Kural 39 – Hakemlere Kötü Davranışta Bulunma

(VI) Hakemlere fiziksel davranışta bulunma ➔ Kural 40 – Hakemlere Fiziksel Davranışta Bulunma

(VII) Sportmenlik Dışı Davranış ➔ Kural 75 – Sportmenlik Dışı Davranış

Bir çizgi hakemi, hücum eden takım tarafından gol atılmadan önce, hücum eden bir oyuncu tarafından (yukarıda belirtilen) yapılan bir 

faule tanık olursa (orta hakemler tarafından fark edilmeyen), bu durumu orta hakemlere bildirecektir. Gol geçersiz sayılacak ve uygun 

ceza değerlendirilecektir.

Çizgi hakemi aşağıdaki durumlarda oyunu derhal durduracak ve orta hakemlere rapor verecektir:

(I) Hakemler tarafından fark edilmeyen ve çift küçük ceza değerlendirilmesi gerektiren bir yüksek sopa sonucu meydana 

gelen bir yaralanmanın olması

 ➔ Kural 60 – Yüksek Sopa.

32.5.  OYUNU DURDURMA
Aşağıdaki durumlarda çizgi hakemi oyunu durduracaktır:

(I) Bir oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirmesi ve orta hakemlerin bu durumu fark etmemesi 

 ➔ Kural 8 – Oyuncu Sakatlanmaları

(II) Seyirciler tarafından/seyircilere müdahale olması ➔ Kural 24 – Penaltı Atışı

(III) Penaltı atışı verilmesi ➔ Kural 53 – Malzeme Fırlatma

(IV) Kalecinin erken oyuncu değişikliği yapması ➔ Kural 71 – Erken Oyuncu Değişikliği

(V) Buzda fazla oyuncu bulundurulması ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma

(VI) Başlama atışı alanına zorla geçilmesi veya girilmesi ➔ Kural 76 – Başlama Atışı

(VII) Herhangi bir bölgede başlama atışını kazanmak için paka elle vurulması➔ Kural 76 – Başlama Atışı

(VIII) Orta hakemler tarafından görülmeyen bir gol atılması ➔ Kural 78 – Goller

(IX) Savunma sahası dışındaki herhangi bir bölgede el pası verilmesi ve bu durumun orta hakem tarafından görülmemesi 

 ➔ Kural 79 – El Pası

(X) Paka normal omuz yüksekliğinin üzerinde bir sopayla vurulması ve bunun orta hakemlerden herhangi biri tarafından fark 

edilmemesi ➔ Kural 80 – Paka Yapılan Yüksek Sopa

(XI) Takımlardan birinin buzlanma yapması ➔ Kural 81 – Buzlanma

(XII) Mavi çizgide ofsayt kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi ➔ Kural 83 – Ofsayt

(XIII) Paka, uygun olmayan bir oyuncu tarafından müdahale edilmesi ➔ Kural 5 – Takım, ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu 

Bulundurma, ➔ Kural 78 – Goller ve ➔ Kural 84 – Uzatma ile İlgili Prosedürler

(XIV) Pakın dışarı çıkması ve oynanamaz hale gelmesi ➔ Kural 85 – Pakın Dışarı Çıkması

32.6.  OYUNA DEVAM EDEMEME
Bir çizgi hakeminin yanlışlıkla buzdan çıkması veya oyun devam ederken görevlerini yerine getirememesine neden olan bir sakatlık 

yaşaması durumunda, oyun otomatik olarak durdurulacaktır.

IIHF şampiyonalarında, bireysel oyunlar için yedek hakem atanmaktadır. Bir hakemin sakatlanması durumunda, belirlenmiş yedek 

hakem devreye girecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Resmi Maç El Kitabı ve Yönergeleri’ne ve Çalıştırma Prosedürü Kılavuzu’na (OPM) bakınız.
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KURAL 33 SAYI HAKEMİ

33.1.  GENEL GÖREVLER
Oyun başlamadan önce sayı hakemi, her iki takımın takım yöneticisi veya antrenöründen, her takımın tüm uygun oyuncularının 

bir listesini alacak ve bu bilgiler oyun başlamadan önce rakip takımın antrenörüne bildirilecektir. Antrenör, takım listesini oyunun 

başlamasından en az altmış (60) dakika önce sayı hakemine sunmalıdır. 

Sayı hakemi, takım listesini antrenörden alırken takım kaptanı ve asistanların isimlerini soracak ve bu isimlerin karşısına “C” ve “A” 

harfi koyacaktır. 

Sayı hakemi, atılan gollerin, gol atan ve asist yapan olarak oyuncuların kaydını tutacak ve oyunda gerçekten yer alan oyuncuları 

listelerde belirtecektir. Ayrıntılı istatistikler ve açıklamalar, IIHF Sonuç Yönetimi Kuralları ve Yönetmelikleri (IIHF Result Management 

Codes & Regulations)’ne göre tamamlanacaktır.

Maçın sonunda sayı hakemi, maç kağıdı formunu doldurup imzalayacak ve bunu IIHF ofisine iletecektir. Sayı hakemi, maç kağıdını 

hakemlerin imzalaması için hazırlayacak ve IIHF ofisine iletecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

33.2.  GOLLER VE ASİSTLER
Orta hakemler, gol atan oyuncunun adını veya numarasını ve ayrıca o gol için asisti hak eden herhangi bir oyuncuyu rapor edecektir.

Belirli IIHF şampiyonalarında, orta hakemler yalnızca gol atan oyuncuyu rapor edecek ve sayı hakemi, istatistik ekibinin yardımıyla gol 

atanı ve asisti hak eden herhangi bir oyuncuyu onaylayacaktır.

Takım kaptanı tarafından oyundaki fiili oyunun bitiminde veya öncesinde veya bir takım temsilcisi tarafından maçın hemen ardından 

yapılmadığı sürece, puanların verilmesiyle ilgili hiçbir değişiklik talebi dikkate alınmayacaktır.

Oyunun sonunda sayı hakemi, resmi maç kağıdı formunu dolduracak ve imzalayacak; orta hakemlere imzaya hazırlayacaktır. Resmi 

maç kağıdı tamamlanmış kabul edilir ve IIHF ofisine gönderilir.

Video inceleme işlemlerinin bir oyunu incelemesi ve oyun herhangi bir süre boyunca devam etmesine rağmen bir gol verilmesi 

durumunda, sayı hakemi golü ve golün atıldığı andaki tüm asistleri kaydedecektir. Golü kimin attığından emin olunmaması durumunda, 

video inceleme işlemlerini kontrol etmelidirler. Saati ve ceza saatlerini buna göre ayarlamak için zaman hakemi de bilgilendirilmelidir.

Sayı, pak kaleye girmeden önce paka dokunan son oyuncuya verilir.

 ➔ Kural 78 – Goller.

Gol atan oyuncudan önce paka dokunan oyuncu veya oyunculara (en fazla iki), defans oyuncusunun oynamaması veya arada paka 

sahip olması şartıyla, bir asist verilecektir.

Orta hakem veya sayı hakemi her türlü nihai gol için asist verilmiş olacağını değerlendiriyorsa, orta hakem tarafından verilen bir gol 

için hak eden oyunculara asist verilebilir. 

Saatte saniyenin onda birinin gösterildiği bir periyodun son dakikasında gol atıldığında, gol süresi resmi kayıtlarda en yakın saniyeye 

yuvarlanır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.
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33.3.   İLK ALTI
IIHF politikası kapsamında her iki takımın antrenörü, ısınmanın tamamlanmasından sonraki beş (5) dakika içinde [yirmi (20) dakika 

önce] uygun oyuncuların ve belirlenen kaptan ve asistanların bir listesini sayı hakemine bildirmelidir. Bu yirmi (20) dakika içinde sayı 

hakemi, antrenörler tarafından verilen oyuncu listesini diğer takım antrenörüne verecektir. 

Sayı hakemi, zamandan tasarruf etmek ve bu görevleri tamamlamak için buz dışı görevlilierine yardımcı olmalıdır.

Sayı hakemi, antrenörlerden herhangi biri bu tavsiye edilen yönergeler dahilinde işbirliği yapmazsa ilgili makama raporlanmalıdır.

33.4.   SAYI HAKEMİNİN KONUMU
Sayı hakemi, oyuncu bençinin karşısındaki hakem masasında bulunacak ve olduğu yerden, buz yüzeyini iyi görebilecek durumda 

olacaktır. Sayı hakeminin bir televizyon monitörüne erişimi olmalıdır ve video inceleme görevlileriyle iletişim kurmak için bir iletişim 

cihazına sahip olmalıdır.

33.5.   CEZALAR
Bir kaleciye ceza verilmesi veya bir oyuncunun oyundan atılması durumunda sayı hakemi, ceza hakemine buzdaki oyuncuların sayıları 

konusunda yardımcı olmalıdır. Ayrıca bir tartışma sırasında oyuncu bençine göz kulak olmalı ve kendi bençini veya ceza kutularını terk 

eden oyuncuların numaralarını ve ayrılma sıralarını kaydetmelidirler.

KURAL 34 ZAMAN HAKEMİ (SKORBORD HAKEMİ)

34.1.  GENEL GÖREVLER
Zaman hakemi, oyundaki her periyodun başlama ve bitiş zamanını kaydedecektir.

Oyun sırasında zaman hakemi, pakın atılmasıyla birlikte saati başlatacak ve buz içi hakemlerinin düdüğünü veya bir gol düdüğünü 

duyduğunda saati durduracaktır. Zaman hakemi, aşağıdakilerin anons sistemi üzerinden anons edilmesini sağlayacaktır:

(I) 1. ve 2. periyodun her birinde, periyodun son (1) bir dakikasında

(II) 3. periyotta, periyodun son iki (2) dakikasında

Zamanlama sisteminin arızalanması durumunda doğru çalma süresini belirlemek için manuel kronometreler mevcut olmalıdır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

34.2.   DEVRE ARALARI
Aralar sırasında kalan süre konusunda izleyicileri bilgilendirmek amacıyla zaman hakemi, araların uzunluğunu kaydetmek için elektronik 

saati kullanacaktır. Saat, devrenin bitiminde hemen ara için başlayacaktır. Aralar, aksi belirtilmedikçe 15 dakika uzunluğundadır.

Herhangi bir nedenle olağandışı gecikmeler varsa (örneğin kavga, kurulumlar, buz veya buzun temizlenme sorunları) saati başlatırken 

sağduyulu davranmak önemlidir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

34.3.   UZATMA İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER
Bir round robin veya bir ön tur maçı için uzatma durumunda, zaman hakemi uzatma süresine hazırlık olarak saati beş (5) dakikaya 

ayarlayacaktır. Uzatma süresi, tüm buz yüzeyinin kürekle temizlenmesini takiben derhal başlayacaktır.

 ➔ Kura 84 – Uzatma İle İlgili Prosedürler

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.
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34.4.  SİREN
Pistte otomatik sinyal cihazı yoksa veya bu cihaz çalışmazsa, zaman hakemi her periyodun sonunu düdük çalarak işaret edecektir.

34.5.  PERİYOT BAŞLANGICI
Zaman hakemi, orta hakemlere ve mücadele edecek takımlara oyunun başlaması ve sonraki her periyot için işaret verecek ve orta 

hakemler oyunu hemen başlatacaktır.

 ➔ Kural 77 – Oyun ve Devre Arası Süreleri

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

34.6.  TELEVİZYON VE ANA YAYINCI
 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

34.7.  ZAMAN DOĞRULAMA
Oyunda veya ceza sürelerinde yanlış bir başlama nedeniyle kaybedilen herhangi bir zaman uygun şekilde değiştirilmelidir. Zamanın 

doğru bir şekilde değiştirildiğinden emin olmak için video inceleme işlemlerine başvurulabilir.

Süre ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, konu karar için orta hakemlere havale edilecek ve onların kararı nihai 

olacaktır. Nihai kararlarını vermelerine yardımcı olması için video incelemesinden faydalanabilirler.

 ➔ Kural 37.6 – Video İncelemesi

Zaman hakemi, ek bir zamanlama cihazı (IIHF onaylı kronometre) kullanarak oyun zamanını doğrulamaya yardımcı olacaktır. Oyun 

devam ederken saatin çalışmaması durumunda buz içi hakemler, yakın bir gol fırsatı olmaması koşuluyla oyunu durdurmayı veya bir 

sonraki oyun durmasına kadar beklemeyi seçebilirler.

Zaman hakemi ve video inceleme işlemleri ile işbirliği içinde saat, uygun zamana yeniden ayarlanacaktır. Bir video incelemesi, oyun 

durdurulmadan önce bir gol atıldığını gösterirse video inceleme görevlileri, zaman hakemi ve sayı hakemi gol zamanı ve skorbordda 

sıfırlanması için kalan oyun süresi miktarı hakkında bilgilendirecektir.

KURAL 35 CEZA HAKEMİ

35.1.  GENEL GÖREVLER
Ceza hakemi, cezalandırılan oyuncuların isimleri, verilen cezalar, her bir cezanın süresi ve her bir cezanın verildiği zaman dahil olmak 

üzere buz içi hakemleri tarafından verilen tüm cezaların doğru bir kaydını tutacaktır. Bu bilgi aynı zamanda sayı hakemi tarafından 

resmi maç kağıdına kaydedilecektir. 

Ceza hakemi, cezalı oyunculara ve ceza kutusu görevlilerine tüm cezaların doğru sona erme süresi hakkında bilgi verecektir. Ceza zaman 

saatinin arızalanması durumunda, her cezanın sona erme zamanını belirlemek için oyun saati kullanılacaktır. Aksi takdirde, ceza zaman 

saatleri, bir takımın beş (5) oyuncudan daha azıyla oynamasını gerektiren tüm cezalar için resmi zamanlama cihazı olacaktır. Oyuncular, 

yalnızca ceza zaman saati tarafından belirtildiğinde veya oyun kurallarında başka şekilde kapsandığı durumlarda ceza kutusundan 

çıkarılacaktır. Her bir cezanın verildiği kural ihlali, orta hakem tarafından bildirildiği şekilde anons sistemi üzerinden duyurulacaktır. Her 

iki takımın oyuncularının aynı oyunda cezalandırılması durumunda, ilk önce misafir oyuncuya verilen ceza anons edilecektir.
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Aynı oyun duraklamasında bir (1) oyuncuya birden fazla oyun kötü davranış cezası verilmişse, sadece bir (1) oyun kötü davranış cezası 

anons edilmelidir.

Kötü davranış cezaları ve karşılıklı büyük cezalar zamanlama cihazına (ceza zaman saati) kaydedilmemelidir ancak bu tür cezalı 

oyuncular, cezalarının sona ermesini takiben ilk oyun duraklamasında uyarılmalı ve serbest bırakılmalıdır. 

Bir oyuncuya diğer cezalara ek olarak kötü davranış cezası verildiğinde, kötü davranış cezası ancak tüm diğer cezalar çekildikten (veya 

gol atılarak silindikten) sonra başlar.

Bir oyuncu süre dolmadan ceza kutusundan ayrılırsa, ceza hakemi zamanı not etmeli ve ilk fırsatta orta hakemleri bilgilendirmelidir. 

Cezalı oyuncuların yeni bir periyodun başlaması için pak atılmadan önce ceza sahasına dönmelerini sağlamak ceza hakeminin 

sorumluluğundadır. Cezalı bir oyuncunun ceza kutusunda olmaması durumunda ceza hakemi, hakemleri bilgilendirmeli ve oyuncu 

gelene kadar oyun durdurulmalıdır.

35.2.  MALZEME
Zamanlama sisteminin arızalanması durumunda doğru ceza sürelerini belirlemek için manuel kronometreler mevcut olmalıdır.

35.3.  KALECİ CEZALARI
Bir kalecinin cezalandırılması durumunda bu ceza, ihlal işlendiğinde buzda bulunan takımının başka bir üyesi tarafından çekilecektir. 

Sayı hakemi ve/veya istatistik görevlisiyle iletişim bu noktada önemlidir, çünkü onlar sadece uygun oyuncuların ceza almasını sağlamak 

için gerçekte buzda olan oyuncular ile ilgili olarak ceza hakemini bilgilendirebilirler.

35.4.  PENALTI ATIŞI
Ceza hakemi, verilen her penaltı atışını, şutu çeken oyuncunun adını ve şutun sonucunu penaltı kayıt formuna işleyecektir.

35.5.  CEZA ZAMAN SAATİ
Ceza hakemi, ceza sürelerinin doğru bir şekilde skorborda işlenmesinden ve skorborda işlenen süre ile resmi süre arasındaki herhangi 

bir tutarsızlığı derhal orta hakemlerin dikkatine sunacak ve hakemler tarafından yapılması istenen herhangi bir düzeltmeyi yapmaktan 

sorumlu olacaktır.

Bir (1) takımdan iki (2) oyuncunun ve rakip takımdan bir (1) oyuncunun aynı anda cezalandırılması durumunda, ceza hakemi ortak 

hakem veya kusurlu takımın kaptanı aracılığıyla hangi cezanın skorbordda olmasını tercih ettiklerini soracaklardır.

35.6.  RAPORLAMA
Bir oyuncuya oyundan otomatik olarak ihraç edilme ile sonuçlanan bir ceza verilirse, oyun kötü davranış cezasının verildiğinden emin 

olmak için bu durum cezanın değerlendirilmesi sırasında orta hakeme bildirilmelidir. Saatte saniyenin onda birinin gösterildiği bir 

periyodun son dakikasında penaltılar değerlendirildiğinde, resmi maç kağıdında ceza süresi en yakın saniyeye yuvarlanacaktır.

35.7.  SOPA ÖLÇÜMLERİ
Ceza hakemi, oyun sırasında hakemlerin kullanması için bir resmi IIHF sopa ölçer ve şerit metre bulunduracaktır. Ayrıca, oyun 

sırasında hakemler tarafından yapılan sopa ölçümlerinin ayrıntılarını ve sonuçlarını resmi maç kağıdına kaydedeceklerdir.
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35.8.  ZAMAN DOĞRULAMA
Oyun devam etmesine rağmen video inceleme tarafından bir gol verilmesi durumunda, ceza hakemi duruma göre mevcut cezaları 

ayarlamalıdır. Saat, golün atıldığı asıl zamana dönmelidir. Eğer bir ceza verilmişse, o zamana da saat uygun şekilde ayarlanmalıdır. 

KURAL 36 İSTATİSTİK GÖREVLİSİ

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

KURAL 37 VİDEO İNCELEMESİ

37.1.  VİDEO İNCELEME İŞLEMLERİ
IIHF, tüm maçları izlemek ve tüm hedefleri ve tartışmalı ve çelişkili oyunları gözden geçirmek ve burada belirtilen spesifik 

parametrelerle uyumlu olarak karar vermek için her pistte buz içi ve buz dışı hakemleriyle birlikte çalışmak için deneyimli buz dışı 

oyun yetkilileriyle bir video inceleme işletim odasına görevli sağlayacaktır.

IIHF, her oyun için her pistte video inceleme danışmanı rolünde görev yapacak bir görevli atayacaktır. Video inceleme görevlisi, 

binanın üst katında tenha bir alanda, her iki kaleyi de engelsiz bir şekilde görecek şekilde konumlandırılacaktır.

Yer, dört (4) kişiyi (video inceleme danışmanı, video inceleme teknisyeni, görevli ve IIHF görevli temsilcisi) alacak kadar geniş olmalı 

ve gerekli monitörler, tekrar oynatma ve kayıt ekipmanı için alana sahip olmalıdır.

Video inceleme danışmanı ve görevli, oyunun tüm yayınlarında mevcut olabilecek tüm tekrarlara erişime sahip olacaktır. Video 

inceleme danışmanı ve görevli ayrıca, ceza kutusundaki buz dışı hakemleri ve buz içi hakemleriyle doğrudan ve anında erişim 

sağlayacak son teknoloji iletişim sistemleri ile donatılacaktır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

37.2.  GOL İNCELEME PROSEDÜRLERİ
Her gol, IIHF video inceleme görevlileri tarafından gözden geçirilecektir. Eğer bariz bir golün ardından oyunun yeniden başlamasını 

geciktirme ihtiyacı varsa buz dışı hakemi, orta sahada başlama atışının belli bir süre için geciktirilmesi için orta hakemlerden birine 

işaret etmesi için uyarılacaktır. 

Herhangi bir potansiyel gol için daha kapsamlı bir inceleme gerekirse, IIHF video inceleme görevlileri, anons yapılması talimatını 

verecek ve anons hakemi, oyunun incelendiğine dair anons yapacaktır. Oyun incelendikten ve bir gol olarak kabul edildikten sonra 

gol normal şekilde duyurulacaktır.

İnceleme sonucunda golün iptal edilmesi gerektiği ortaya çıkarsa, hakem geçersiz sayılan golün nedenini açıklayacaktır.

IIHF video inceleme görevlileri, buz içi hakemleri tarafından tespit edilemeyen bir potansiyel gol içeren bir olay gözlemlediğinde, 

görevli oyunun ilk duraklamasında orta hakem ile iletişime geçecek ve onlara oyunun gözden geçirildiğini bildirecektir.

Bir video incelemesi başlatıldığında, anons hakemi "Oyun inceleniyor." şeklinde bir duyuru yapacaktır.

Video inceleme görevlileri, video tekrarı kullanılarak bir golün atıldığını belirler ancak bu sırada buzda oyun devam ederse video 

inceleme görevlileri, oyunu derhal durdurmak için buz içi anons yapılması talimatını verecek ve gol geçerli sayılacaktır. 
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Bariz bir golün ardından ilk oyun duraklamasının periyot sonuna denk gelmesi durumunda, buz içi hakemler her iki takıma da 

oyunun video incelemesi tamamlanana kadar kendi oyuncu bençlerinde kalmaları talimatını verecektir.

İnceleme sonucunda golün geçerli sayılması gerektiği ortaya çıkarsa saat (varsa ceza süresi saatleri dahil), golün atıldığı ana göre 

yeniden ayarlanacaktır.

İnceleme sonucunda gol olmadığı ortaya çıkarsa, zaman saatinde/saatlerinde herhangi bir ayarlama yapılmaz. Herhangi bir oyun 

durmasında yalnızca bir gol verilebilir.

A takımı tarafından bariz bir gol atılırsa ve daha sonra IIHF video inceleme görevlileri tarafından bir gol geçerli olarak onaylanırsa, 

A takımının görünen golü ile oyunun durdurulması (B takımının golü) arasındaki süre içinde B takımı tarafından atılan herhangi bir 

gol geçersiz sayılacaktır. 

A takımının golü kural dışı olarak kaleye girmiş sayılırsa (örneğin belirgin bir tekme hareketi), IIHF video inceleme görevlileri tarafından 

gol geçersiz sayılacaktır; atılan gol anında oyunun durdurulması gerektiğinden, bu süre içinde gol atan B takımının golü geçersiz 

sayılacaktır. Süre (varsa ceza süresi saatleri dahil) A takımının bariz golünün, geçerli sayılsın veya sayılmasın, zamanına göre yeniden 

ayarlanacaktır. 

Bariz gol ile oyunun bir sonraki durması arasındaki süre boyunca verilen herhangi bir ceza, gol atılan takıma bir küçük oturma 

cezasının verilebileceği ve bu nedenle golün atılmasıyla geçersiz kılınacağı durumlar haricinde, normal şekilde verilecektir. - bkz. ➔ 

Kural 16.2. – Küçük Oturma Cezaları ve ➔ Kural 18.2 Çift Küçük Cezalar

Herhangi bir takım tarafından bariz bir golün (düdükten sonraki ihlal) ardından oyunun ilk durmasından sonra bir ihlal meydana 

gelirse, video inceleme görevlisi tarafından verilen karara bakılmaksızın normal şekilde değerlendirilecek ve uygulanacaktır.

Orta hakem bir video incelemesinin devam ettiğini belirttiğinde, tüm oyuncular (kaleciler hariç) derhal kendi oyuncu bençlerine 

geçmelidir. Aksi takdirde, kusurlu oyuncu(lar)ya oyun kötü davranış cezası verilecek ve bu durum ilgili makamlara rapor edilecektir.

Video incelemesi gerektiren herhangi bir potansiyel gol, bir sonraki oyun duraklamasından önce ve/veya sırasında incelenmelidir. Pak 

atıldıktan ve oyun kaldığı yerden devam ettikten sonra video incelemesi sonucunda hiçbir gol verilemez (veya geçersiz sayılamaz). 

IIHF video inceleme görevlileri, herhangi bir oyun veya tartışmalı golün gözden geçirilmesine yardımcı olmak için buz seviyesine yakın 

konumlancak ve hakem(ler) ile doğrudan bağlantı kuracaktır. Buz içi hakemlerinin (orta hakemler ve çizgi hakemleri) kararı nihai olacaktır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

37.3.  VİDEO İNCELEMESİNE TABİ TUTULAN GOL DURUMLARI
Aşağıdaki durumlar, IIHF video inceleme görevlileri tarafından incelemeye tabidir:

(I) Gol çizgisini geçen pak

(II) Kale yerinden oynamadan kaleye giren pak

(III) Bir periyodun bitiminden önce (veya sonra) kaleye giren pak
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(IV) Ayak/paten ile belirgin tekme hareketi ile kaleye giren pak

(V) Hücum oyuncusu tarafından sopası dışında herhangi bir yolla (ve vücudunun herhangi bir kısmıyla) pakın kasıtlı olarak 

yönlendirilmesi, savrulması veya kaleye fırlatılması - ayak/paten hariç – yukarıdaki (IV)'e bakın.

(VI) Buz içi hakeminden sekerek kaleye giren pak

(VII) Üst direk yüksekliğinin üzerinde bir yüksek sopayla yönlendirilerek kaleye giren pak

(VIII) Pakın kale ağzından düzgün bir şekilde kaleye girmesi (pakın, filenin yapısından veya file çerçevesinin altından düzgün 

şekilde girmemesini sağlayacak şekilde vb.)

(IX) Kayıp pak üzerine orta hakem tarafından çalınan herhangi bir düdükten devam eden oyun sonucu pakın kaleye girmesi 

ve geçerli kurallarla uyumluluğu sağlamak için penaltı atışı veya penaltı atışı vuruş girişimleri üzerine tüm potansiyel 

gollerin geçerliliği (örneğin kalecinin orta sahada paka dokunmasından önce alanını terk etmesi, kalecinin sopa fırlatması, 

kalecinin kaleyi yerinden çıkartması, paka yapılan yüksek sopa, kural dışı "spin-o-rama" hareketini yapması, "double-tap" 

/ ribaunt vs.)

(X) Antrenör itirazı kuralı geçerli değilse orta hakemler kendi takdirlerine göre kaleciye yapılan engellemeyi inceleyebilir (veya 

gözden geçirmiş olabilir)

 ➔ Kural 38 – Antrenör İtirazı’nın geçerli olmadığında ek video incelemesi

  Antrenör itirazı yalnızca belirli IIHF şampiyonalarında kullanılacaktır.

 » Kural 69 – Kaleciyi Engelleme

 » Daha fazla bilgi için Ek V – Teknik Gerekliliklere bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

37.4.   BELİRGİN TEKMELEME HAREKETİ
Belirgin tekme hareketinin doğrudan sonucu olarak kaleye giren bir pak içeren oyunlar, gol yok olarak değerlendirilecektir. Video 

incelemede belirgin bir tekme hareketi, videonun hücum oyuncusunun pakı kasten ayağıyla veya pateniyle ittiğini ve ardından pakın 

kaleye girdiğini açıkça gösterdiği harekettir. Hücum oyuncusunun belirgin tekme hareketi kullanarak pakı pateniyle kaleye ittiği bir 

oyunda gol atılamaz (sonradan başka bir oyuncudan sekse bile). 

Hücum oyuncusunun paka herhangi bir malzemesiyle (sopa, eldiven, kask vb.) tekme attığı, kendi sopasının kaşığını tekmeleyerek 

pakın kale çizgisini geçmesine neden olduğu durumlarda gol geçerli sayılmayacaktır.

Belirgin bir tekme hareketi kullanmayan bir hücum oyuncusunun pateninden kaleye seken bir pak, geçerli gol olarak değerlendirilecektir.

Hücum oyuncusunun pateniyle kaleye yönlendirilen bir pak da belirgin bir tekme hareketi olmadığı sürece geçerli gol olarak kabul 

edilecektir.

 ➔ Kural 49.2. – Tekme Atma / Goller

37.5.  YÜKSEK SOPAYLA PAKA VURMA
Yüksek sopa video incelemesi için belirleyici faktör, pakın üst kale direğine göre sopa ile temas ettiği yerdir.
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Pak, sopanın üst direğin seviyesinde veya altındaki bir kısmı ile temas eder (sopanın diğer bir kısmı üst direğin üzerinde olmasına 

rağmen) ve kaleye girerse, gol geçerli sayılacaktır.

 ➔ Kural 80.3. – Paka Yapılan Yüksek Sopa

37.6.  ZAMAN DOĞRULAMASI İÇİN VİDEO İNCELEMESİ
IIHF video inceleme işlemleri, saatte doğru zamanı belirlemek için video incelemeyi de içerir.

Skorbordun doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için deneme süreci, iki genel gol video yayını için zorunludur ve ev sahibi yayıncı 

tarafından mümkün olduğu kadar fazla yayınla yayınlanmalıdır.

Bir yanlış başlama atışı, başlama atışı ihlali veya pakın oyun dışına çıkması durumunda kaybedilen zaman telafi edilmelidir. IIHF video 

inceleme görevlileri, oyun veya ceza saatlerindeki herhangi bir zaman kaybının uygun şekilde telafi edilmesini sağlamak için uygun 

şekilde buz içi ve dışı hakemlere danışabilir veya onlara doğrudan müdahale edilebilir.

 ➔ Kural 76.8 – Başlama Atışı Prosedürleri / Zaman Doğrulama, ➔ Kural 85.7 – Dışarı Çıkan Pak / Zaman Doğrulama

Süreyla ilgili bir anlaşmazlık halinde konu, düzeltilmesi için IIHF video inceleme görevlilerine yönlendirilecek ve kararı kesin olacaktır. 

Zaman hakemi, ek bir zamanlama cihazı (IIHF onaylı kronometre) aracılığıyla oyun süresinin doğrulanmasına yardımcı olacaktır. 

Bir video incelemesinin oyun durdurulmadan önce bir gol atıldığını göstermesi durumunda, IIHF video inceleme görevlileri, zaman 

hakemine ve sayı hakemine golün zamanı ve yeniden ayarlanması için kalan oyun süresi hakkında bilgilendirme yapacaktır. 

 ➔ Kural 34.7 – Zaman Hakemi / Zaman Doğrulama

37.7.  KALE ARKASI HAKEMLERİ – VİDEO İNCELEMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMLAR 
Video incelemesinin kullanılmadığı IIHF şampiyonalarında, kale arkası hakemleri kullanılacaktır. Her bir kalenin arkasında (veya IIHF 

tarafından belirlenen ve onaylanan bir alanda), mümkünse faaliyetlerine müdahale edilmemesi için uygun şekilde korunan alanlarda 

bir kale arkası hakemi bulunacaktır. Maç esnasında gol değiştiremezler.

Kale arkası hakemi, pakın kale direkleri arasından mı yoksa kale çizgisini tamamen geçip geçmediğine dair bir kararı normalde 

kırmızı ışıkla işaret edecektir. Kale arkası hakeminin vermesi gereken tek karar, pakın kaleye gerçekten girip girmediğidir, nasıl ve 

ne zaman girdiği değil.

Koşullar ne olursa olsun pak kaleye her girdiğinde ışık beş (5) saniye süreyle yanmalıdır. Nihai kararı vermek orta hakemin 

sorumluluğudur.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

KURAL 38 ANTRENÖR İTİRAZI

38.1.  GENEL
Antrenör itirazıyla başlayan video inceleme imkanı, yalnızca geçerli gol / geçersiz gol durumlarında kullanılabilir ve son derece dar 

kapsamlı olması amaçlanmıştır.

Tüm antrenör itirazı durumlarında, sadece ve sadece buzdaki ilk kararının açık bir şekilde yanlış olduğu konusunda video kanıtına 

dayalı olarak nihai ve itiraz edilemez tespitte bulunulabiliyorsa buzdaki ilk ilan bozulabilecektir.
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Bir inceleme, nihai karar verdirici değilse ve/veya buzdaki kararın doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir şüphe bulunuyorsa, 

buzdaki ilk kararı teyit edilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Teknoloji Kanunu ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

38.2.  ANTRENÖRÜN İTİRAZINA TABİ TUTULAN DURUMLAR
Bir takım, yalnızca aşağıdaki senaryoları gözden geçirmek için bir antrenör itirazını talep edebilir:

(I) Verilmeyen bir ofsayt nedeniyle gol olması durumunda

Savunma takımının, hücum takımının ofsayt ihlali nedeniyle oyunun durdurulması gerektiğini ancak bu sırada gol olduğu 

durumlar.

 ➔ Kural 83 – Ofsayt.

 

(II) Hücum sahasında oyunu durdurmamak ve sonrasında gol durumu

Bir gol kararı verilmiştir ve savunma yapan takım oyunun, hücum sahasına meydana gelen bir ihlal nedeniyle durdurulması 

gerektiğini iddia etmektedir.

(III) Kaleciye yapılan olası engelleme nedeniyle gol atılması durumu

 Aşağıdakilerden herhangi biri: 

(1) Savunma yapan takımın kaleciyi engelleme nedeniyle golün geçersiz olması gerektiğini iddia ettiği ve bu sırada gol 

kararı verilmesi durumu ➔ Kural 69 – Kaleciyi Engelleme

(2) Buz içi hakemlerinin hücum yapan takımına kaleciyi engellme nedeniyle pak kaleye girmesine ragmen gol yok 

kararının verilmesi durumu

• Hücum oyuncusu kaleciye bir teması olmadığını iddia ettiğinde

• Hücum oyuncusunun, savunma oyuncusu tarafından kaleciye veya kale alanının içine doğru itilmesi, faule maruz 

bırakılması ve bunun neticesinde hücum oyuncusunun kaleciyle teması

• Hücum oyuncusunun kale alanı içindeki konumunun, kalecinin golü savuşturma yeteneğini bozmaması ve aslında 

oyun üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmaması

38.3.  VİDEO İZLEME GÖREVLİLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN ANTRENÖR İTİRAZI
Üçüncü periyotta oyunun son dakikasında ve uzatmaların herhangi bir noktasında, IIHF video inceleme işlemleri aksi takdirde bir 

antrenör itirazına konu olacak herhangi bir senaryonun incelemesini başlatacaktır.

IIHF video inceleme işlemleri, video incelemeye tabi olan tüm hedeflerin incelenmesinden sorumlu olmaya devam edecektir.

 ➔ Kural 37 – Video İncelemesi.

Ofsayt, hücum sahasında verilmemiş oyun duraklaması veya kaleciyi engelleme nedeniyle gol olması durumlarındaki antrenör 

itirazlarında, IIHF video inceleme işlemleri, ilk önce pakın kurallara uygun şekilde kaleye girip girmediğini belirleyecek, antrenör 

itirazı (veya oyunun son dakikasında veya uzatmada, IIHF video inceleme işlemleri tarafından başlatılan bir inceleme) ile daha ayrıntılı 

incelemeye tabi tutacaktır. 

38.4.  ANTRENÖR İTİRAZINI BAŞLATMA SÜRECİ
Antrenör itirazları, bir gol sonrasında orta saha başlama atışından önce veya kaleciyi engelleme nedeniyle gol yok kararı verilmesi 

durumunda orta hakeme sözlü olarak bildirimde bulunarak başlatılmalıdır. 
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Takımlar, bir antrenör itirzını başlatıp başlatmamayı değerlendirirken oyunun yeniden başlamasını gereksiz yere geciktiremez. Bu 

tür bir geciktirme veya geciktirme taktiği, itiraz hakkının reddedilmesine neden olabilir ve hakemin takdirine bağlı olarak, oyunu 

geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası ile de sonuçlanabilir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme.

İnceleme sürecini hızlandırmak için antrenör itirazını başlatan antrenörlerin hakeme, hem itirazının nedenini (yani iddia edilen fiili 

ihlal) hem de ihlal gerçekleştiğinde saatteki yaklaşık zamanı makul bir şekilde belirtmeleri gerekir. Bu bilgilerin makul bir şekilde 

sağlanmaması, bir itiraz hakkının reddedilmesine neden olabilir.

Her duraklamada takım başına sadece bir itiraza izin verilecektir.

38.5.  ANTRENÖR İTİRAZINI İNCELEME SÜRECİ
IIHF Teknoloji Departmanı, organizatör ile işbirliği halinde, IIHF video inceleme görevlileri ve buz içi hakemleri, antrenör itirazına neden 

olan oyunun (veya oyunun son dakikasında veya uzatmada, IIHF video inceleme görevlilerinin inceleme başlatmasına neden olan 

oyunun) video geri oynatımlarını incelemesine izin verecek şekilde tüm pistte uygun teknolojik imkanları sağlayacaktır (örneğin tablet, 

televizyon veya bilgisayar monitörü).

Pratik ve mümkün olduğu ölçüde, buz içi hakemlerine sunulan tekrar oynatımlar, IIHF video inceleme görevlileri tarafından kullanılanlarla 

aynı olacaktır.

Antrenör itirazı başlatıldığında (veya oyunun son dakikasında veya uzatmalarda, IIHF video inceleme görevlilieri tarafından bir inceleme 

başlatıldığında), IIHF video inceleme görevlilieri derhal anons yapmaktan (veya ilan etmemekten) sorumlu hakem ile kulaklıklar 

aracılığıyla iletişime geçecek ve buz içi hakeminin herhangi bir videoyu incelemesinden önce buz içi hakemleri ile aşağıdakileri 

görüşecektir:

(I) Buz içi görevlisinin buz üzerindeki son ilanı ve

(II) Buz içi görevlilerinin oyunda neleri gözlemledikleri.

Video inceleme danışmanı, hem buz içi hakemleri ile kulaklık aracılığıyla iletişim kurmaya hem de buz içi hakemlerine (hakemler ve 

çizgi hakemleri) girdi sağlamaya dahil olacaktır. Buz içi hakemleri nihai kararı vermekten sorumludur.

Ortak inceleme ve istişareden sonra buz içi hakemleri (hakemler veya çizgi hakemleri), buzda verilen ilk kararı destekleme veya iptal 

etme kararını vereceklerdir.

Bir karar verildiğinde, ceza hakemi/anons hakemini bilgilendirecek ve ilgili anons yapılacaktır.

38.6.  ANTRENÖR İTİRAZINI BAŞLATMA HAKKI
Takımlar, kurallara göre oyunun son dakikası veya uzatmalar sırasında herhangi bir zaman dışında, oyun sırasında herhangi bir 

zamanda uygun oyunlarda bir antrenör itirazında bulunabilir; bu noktada, aksi takdirde antrenör itirazına tabi olacak herhangi bir 

senaryonunun gözden geçirmesini başlatma münhasır hakkı IIHF video inceleme işlemlerine geçecektir.

38.7.  ANTRENÖR İTİRAZININ İTİRAZ EDEN LEHİNE SONUÇLANMASI
Bir golle sonuçlanan ofsayt veya bir golle sonuçlanan hücum alanında kaçırılan oyun durma olayı için bir itirazda bulunulduğu (bir 

takım veya IIHF video inceleme görevlileri tarafından) ve buzda gol ilanının iptal edilmesi yönünde bir karar verildiği durumlarda, gol 

iptal edilecektir ve saat, ihlal nedeniyle oyunun durdurulması gereken zamana yeniden ayarlanacaktır. 
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Bu durumlarda, uygun şekilde oyun duraklamasının yapılması gereken yerden başlama atışı yapılacaktır. Kaçırılan ihlal ile bariz 

gole izin vermeyen video incelemesi arasında bir veya daha fazla ceza (küçük veya büyük) verilirse, kusurlu takım(lar)ın [ve sorumlu 

oyuncu(lar)] yine de belirlenen ve verilen cezayı çekmesi gerekecektir ve ceza(lar)ın zamanı, kaçırılan ihlal nedeniyle oyunun 

durdurulması gereken zaman olarak kaydedilir. 

Savunma takımının ➔ Kural 69 – Kaleciyi Engelleme, bölümünde belirtildiği şekilde kaleciyi engellemeye bağlı olarak golün iptal 

edilmesi için bir gol kararına itirazın yapıldığı ve kararın iptal edilmesi yönünde bir tespitte bulunulduğu durumlarda, gol iptal edilecektir 

ve başlama atışı, hücum sahası dışında en yakındaki tarafsız sahadan başlatılacaktır.

Bu oyunlardaki video inceleme süreci (ister bir antrenör itirazı yoluyla isterse IIHF video inceleme görevlileri tarafından oyunun son 

dakikasında veya uzatmalarda başlatılsın), yalnızca buz üzerinde bir gol kararını bozmak amacıyla kullanılacaktır. Özellikle kaleciyi 

engelleme nedeniyle küçük oturma veya büyük cezaların verilmesi dahil olmak üzere başka herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

Pakın kaleye girmesine rağmen gol yok kararının verilmesini takiben bir itirazın başlatıldığı, buz içi hakemlerin hücum eden takımın 

kaleciyi engelleme nedeniyle suçlu olduğuna karar verdiği ve kararın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği durumlarda, gol geçerli 

sayılacak ve başlama atışı orta sahadaki başlama noktasından yapılacaktır.

 ➔ Kural 69 – Kaleciyi Engelleme

Kaleciyi engelleme cezası belirtilmişse ve video incelemesine göre hücum eden oyuncu tarafından böyle bir eylemde bulunulmamışsa, 

bu tür bir ihlal için herhangi bir ceza verilmeyecektir.

Kaleciyi engelleme ile ilgili olmayan diğer tüm cezalar, normal bir şekilde değerlendirilmeli ve verilmelidir. Öte yandan video inceleme 

nedeniyle belirtilmeyen cezalar değerlendirilemez.

38.8.  ANTRENÖR İTİRAZININ İTİRAZ EDEN ALEYHİNE SONUÇLANMASI
Bir takım, Kural 38.2'de belirtilen senaryolardan herhangi biri için antrenör itirazını başlatır ve bu itiraz kararın ilanın iptal edilmesine 

neden olmazsa, bu itirazı uygulayan takıma oyunu geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası (2 dakika) verilecektir.

Reddedilen bir veya daha fazla antrenör itirazında bulunmuş bir takım, yukarıdaki Kural 38.2'de belirtilen senaryolardan herhangi biri 

için bir antrenör itirazını başlatır ve bu itiraz kararın iptal edilmesine neden olmazsa, bu itirazda bulunan takıma oyunu geciktirme 

nedeniyle büyük ceza (4 dakika) verilecektir.

38.9.   OFSAYT İTİRAZI İÇİN UYGULANAN STANDARTLAR 
Bir gol kararı verilmesi durumunda bu kararı bozma standardı, buz içi hakemlerinin (çizgi hakemlerinin), mevcut tüm tekrarları 

inceledikten ve IIHF video inceleme görevlilerine danıştıktan sonra hücum takımındaki veya daha fazla oyuncunun, gol atılmadan önce 

paktan önce hücum sahasına girdiği ve sonuç olarak, oyunun bir ofsayt ihlali nedeniyle durdurulması gerektiğini tespit etmesidir. Bu 

standardın karşılanması durumunda gol geçersiz sayılacaktır. 

Goller, yalnızca ofsayt ihlalinin yapıldığı an ile golün atıldığı an arasında pak hücum sahasından tekrar çıkmazsa potansiyel bir ofsayt 

ihlali için incelemeye tabi tutulacaktır.
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38.10.  HÜCUM SAHASINDA KAÇIRILAN OYUN DURDURMA KAPSAMINDA GEÇERLİ STANDARTLAR  
Buz üzerinde bir gol kararını iptal etmenin standardı, buz içi hakemlerinin, tüm mevcut tekrar oynatmaları gözden geçirdikten ve 

IIHF video inceleme görevlilerine danıştıktan sonra oyunun durdurulmuş olması gerektiğini ancak pak hücum sahasına girdikten 

sonra bir noktada değil, gol atılmadan önce durdurulmuş olması gerektiğini tespit etmesidir; bu standart karşılandığında gol iptal 

edilecektir. 

Hücum sahasına oyunun durdurulmasını gerektirecek olası ihlaller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir: ➔ Kural 79 

– El Pası; ➔ Kural 80 – Paka Yapılan Yüksek Sopa ve ➔ Kural 85 – Pakın Oyun Sahası Dışına Çıkması. Bu tür ihlaller, yalnızca 

video inceleme hücum sahasında bir oyun durdurma olayının meydana geldiğini ve buz içi hakemleri tarafından kaçırıldığını kesin 

olarak belirleyebilirse, gol kararını bozmak için bir temel teşkil edecektir.

Söz konusu ihlalin buz içi hakemlerinin yargısına veya takdirine bağlı olarak inceleme sonrasında buz içi hakemleri farklı bir karar 

vermiş olsa bile kaçırılan bir ceza çağrısı olduğu durumlarda, bu tür bir ihlal gol kararının bozulmasına neden olamaz.

38.11.  KALECİYİ ENGELLEMEYE YÖNELİK İTİRAZLARDA UYGULANAN STANDARTLAR
Bir gol kararını iptal etmenin standardı, buz içi hakemlerinin, mevcut tekrar oynatmaları gözden geçirdikten ve IIHF video inceleme 

görevlilierine danıştıktan sonra, ➔ Kural 69 – Kaleciyi Engelleme bölümünde belirtildiği üzere kaleciyi engelleme nedeniyle golün 

iptal edilmiş olması gerektiğinin tespit edilmesidir; bu standart karşılandığında, gol iptal edilecektir. 

Bir gol yok kararını iptal etmenin standardı buz içi hakemlerinin, tüm mevcut tekrar oynatmaları gözden geçirdikten ve IIHF video 

inceleme görevlilierine danıştıktan sonra aşağıdaki nedenlere bağlı olarak buzda golün sayılması gerektiğini tespit etmesidir:

(I) Hücum oyuncusu tarafından kaleciye herhangi bir temas olursa 

(II) Hücum oyuncusu, savunma oyuncusu tarafından itilir, faul yapılır ve böylece oyuncu kaleci ile temasta bulunursa

(III) Hücum oyuncusunun kale sahasındaki konumu kalecinin golü engelleme yeteneğini bozmaması ve oyun üzerinde olumsuz 

bir etki yaratmaması durumunda gol geçerli sayılacaktır.

KURAL 39 HAKEMLERE KÖTÜ DAVRANIŞTA BULUNMA

39.1.  GENEL TANIM
Bir oyuncu, antrenör veya takım görevlisi müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, buz içinde veya dışında buz pisti tesisi 

içerisinde hiçbir alanda hakemlerin kararına itiraz edemez.

Bir oyuncu, antrenör veya takım görevlisi, müstehcen, saygısız veya küfürlü dil veya hareketler, hakemi küçük düşürmeyi amaçlayan 

kişisel nitelikte yorumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sportmenlik dışı davranış sergileyemez veya kendisine bu tür 

hareketlere devam etmemesi söylendikten sonra bir karara itiraz etmekte ısrar edemez. Not: Bu tür bir davranış hakem dışında birine 

yöneltildiğinde ➔ Kural 75 – Sportmenlik Dışı Davranış uygulanacaktır.

39.2.  KÜÇÜK CEZA
Aşağıdaki durumlarda sportmenlik dışı davranış – hakemlere kötü davranışta bulunma kapsamında küçük ceza verilecektir.
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(I) Bir oyuncunun hakem kararına itiraz ettiği durumlarda. 

(II) Bir buz içi hakemine veya buz dışı görevlisine yönelik müstehcen, saygısız veya taciz edici dil veya hareketler kullanan, 

kimliği belirlenebilir bir oyuncu.

 Not: Müstehcen davranışlar, ırkçı hakaretler veya sataşmalar ya da cinsel ifadelerin kullanılması durumunda ek olarak  

 oyun kötü davranış cezası verilecektir. ➔ Kural 39.5 – Oyun Kötü Davranış Cezası.

(III) Bir oyuncunun hakem kararına itiraz etmesi, boardları tekmelemesi veya koruyucu cama sopası veya başka bir objeyle 

vurması durumlarda. Bu hareket buz içi hakemlerinin dikkatini çekmek amacıyla meşru bir nedenle yapılıyorsa (örneğin 

ciddi bir sakatlık durumunun olması), ceza verip vermemek orta hakemin takdirindedir. 

(IV) Takım kaptanının, asistan kaptanların veya başka bir oyuncunun, buz içi hakemin kararını sorgulamak veya protesto etmek 

için oyuncu bençini terk etmesi durumunda. 

(V) Ceza alan bir oyuncuya, asıl ceza(lar)ını çekmeye başlamadan önce veya sonra ek bir sportmenlik dışı davranış cezası 

verilmesi durumunda, bu ceza süresine ek küçük oturma ceza süresi eklenir ve art arda uygulanır.

(VI) Ceza alan bir oyuncunun, buz içi hakemi tarafından verilen talimatlar gereği doğrudan ceza kutusuna veya soyunma 

odasına gitmemesi durumunda.

39.3.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Aşağıdaki ihlaller için bu kurala göre sportmenlik dışı davranış - hakemlere kötü davranışta bulunma için takım küçük oturma cezası 

verilir:

(I) Antrenörün veya takım görevlisinin hakem kararına saygısızlık göstererek boardlara veya koruyucu cama sopa veya başka 

bir obje ile vurması durumunda. Bu hareket buz içi hakemlerinin dikkatini çekmek amacıyla meşru bir nedenle yapılıyorsa 

(örneğin ciddi bir sakatlık durumunun olması), ceza verip vermemek orta hakemin takdirindedir.

(II) Herhangi bir oyuncu veya takım görevlisinin, orta hakem, çizgi hakemi, ceza veya sayı hakemleri dahil olmak üzere 

görevini yerine getiren herhangi bir görevliye herhangi bir şekilde müdahale etmesi durumunda.

(III) Herhangi bir oyuncu, antrenör veya oynamayan oyuncunun, bir maç hakemine meydan okumak için teknolojiyi (tablet vb.) 

kötüye kullanması durumunda.

39.4.  KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Aşağıdaki ihlaller için bu kurala göre sportmenlik dışı davranış - hakeme kötü davranışta bulunma kapsamında kötü davranış cezası 

verilir:

(I) Daha önce küçük ceza almış bir oyuncunun, herhangi bir buz içi hakemi veya buz dışı görevlisine karşı müstehcen, küfürlü 

veya kötü dil kullanmakta ısrarcı olması

 Not: Müstehcen hareketler, ırkçı hakaretler, alaycı hareketler veya cinsel ifadeler için bir oyun kötü davravış cezası 

uygulanır. ➔ Kural 39.5 – Oyun Kötü Davranış Cezası.

(II) Bir oyuncunun, pakı almakta olan bir hakemin önündeki paka kasten vurması veya şut atması 

(III) Herhangi bir oyuncunun sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük ceza aldıktan sonra, bir hakemin kararına itiraz etmeye 

veya hakemi protesto etmeye devam etmesi 

(IV) Sportmenlik dışı davranış nedeniyle daha önce küçük ceza alan veya takıma verilen küçük oturma cezası sonucu herhangi 

bir oyuncunun sopasıyla boardlara veya koruyucu camlara vurması 

(V) Ceza kutusundaki yerini almaya giden oyuncu dışında, bir oyuncunun diğer hakem, çizgi hakemleri, zaman hakemi, ceza 

hakemi, sayı hakemi veya anons hakemi dahil olmak üzere herhangi bir oyun görevlisine rapor verirken veya danışırken 

hakem alanına girmesi veya orada kalması
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(VI) Herhangi bir malzemeyi kasıtlı olarak oyun alanının dışına atan bir oyuncuya kötü davranış cezası (veya orta hakemin 

takdirine bağlı olarak oyun kötü davranış cezası) verilecektir. Bu, bir hakemin kararını protesto etmek için yapıldığında, 

küçük ceza artı oyun kötü davranış cezası verilecektir. ➔ Kural 39.5 – Oyun Kötü Davranış Cezası

(VII) Bir oyuncunun sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük ceza aldıktan sonra bir buz dışı görevlisinin kararını protesto 

etmek için boardlara veya camlara vurması durumunda

(VIII) Genel olarak, bu tür davranışları sergileyen oyunculara küçük ceza, ardından kötü davranış cezası ve bu davranışları 

devam ettirmeleri halinde oyun kötü davranış cezası verilir.

39.5.   OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Aşağıdaki ihlaller için bu kurala göre sportmenlik dışı davranış - hakeme kötü davranışta bulunma için kötü davranış cezası 

verilecektir:

(I) Bir oyuncunun sportmenlik dışı davranış nedeniyle kötü davranış cezası aldıktan sonra bir görevlinin kararına itiraz etmeye 

veya meydan okumaya devam etmesi

(II) Bir oyuncu, antrenör veya takım görevlisi, herhangi bir buz içi veya buz dışı hakemine yönelik müstehcen, saygısız veya 

küfürlü bir dil veya jest kullandığında veya herhangi bir yetkilinin adını kullanarak bağırıp çağırdığında, küçük oturma 

cezası verildikten sonra [Kural 39.3 (ii)] bir oyun kötü davranış cezası verilecek ve ek disiplin cezalarının değerlendirilmesi 

için ilgili makamlara rapor edilecektir. Bu tür bir davranış, oyunun sona ermesinden sonra buz üzerinde veya dışında 

meydana geldiğinde, daha önce bir küçük oturma cezası verilmiş olması gerekmeksizin oyun kötü davranış cezası 

uygulanacaktır.

(III) Bir tartışma sırasında veya tartışmadan hemen sonra bir hakem(ler)e herhangi bir şekilde kasten fiziksel güç uygulayan ve 

bu tür eylemlerin bir hakemi yaralama/sakatlama olasılığı bulunan, fiziksel olarak alçaltan veya kasıtlı olarak bir hakeme 

fiziksel güç uygulayan bir oyuncu, bir oyun kötü davranış cezası alacaktır ve ➔ Kural 40 – Hakemlere Fiziksel Kötü 

Davranışta Bulunma bölümünde belirtilen yönergeler uygulanacaktır.

(IV) Bir hakemin kararına itiraz etmek amacıyla ceza kutusuna giren ve cezasının süresi dolmadan önce ceza kutusundan 

ayrılan herhangi bir oyuncuya ceza verilecektir. Bu kural, bir münakaşa başlatmak veya kavgaya katılmak amacıyla ceza 

kutusunu terk etmek için verilebilecek daha büyük cezaların yerine geçmez. ➔ Kural 70 – Oyuncu Bençini veya Ceza 

Kutusunu Terk Etme

(V) Bir görevlinin kararını protesto etmek için sopasını veya herhangi bir parçasını veya diğer herhangi bir ekipman veya 

nesneyi oyun alanı dışına fırlatan bir oyuncuya sportmentlik dışı davranış nedeniyle küçük cezaya ilaveten oyun kötü 

davranış cezası verilecektir.

(VI) Buz üzerinden veya buz dışında, bir oyuncunun, antrenörün veya takım görevlisinin, herhangi bir malzemeyi veya bir 

nesneyi bir hakemin olduğu yöne fırlatması veya atması (temas olsun veya olmasın)

(VII) Genel olarak, bu tür davranışları sergileyen katılımcılara küçük ceza, ardından kötü davranış cezası ve devam etmeleri 

halinde oyun kötü davranış cezası verilir.

(VIII) Bir oyuncu, antrenör veya takım görevlisinin oyun sırasında veya oyundan sonra, buzda veya buz dışında veya tesiste 

herhangi bir yerde tükürmesi, kan bulaştırması veya küfürlü, saygısız veya suistimale yönelik dil kullanması, müstehcen 

mimikler, ırkçı hakaretler, sataşmalar veya cinsel imalarda bulunması.

39.6.  RAPORLAMA
Bir oyuncu, antrenör veya takım görevlisi tarafından yapılan müstehcen hareket, ırkçı hakaret veya sataşma veya cinsel sözlerin veya 

dil kullanımına ilişkin tüm ayrıntılar, ilgili makamlara raporlanacaktır. Raporlama hakemlerin sorumluluğundadır. 
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Uygun görülmesi halinde, ilgili makamlar tarafından kendi takdirlerine bağlı olarak Ek Disiplin Cezası uygulanabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları.

KURAL 40 HAKEMLERE FİZİKSEL KÖTÜ DAVRANIŞTA BULUNMA

40.1.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ
Bir oyuncunun, hakemin yaralanmasına/sakatlanmasına neden olabilecek şekilde hakeme kasıtlı olarak fiziksel güç uygulaması veya 

bir münakaşa sırasında veya sonrasında hakemden kurtulmak için fiziksel güç uygulaması durumunda, ilgili oyuncuya kötü davranış 

cezası verilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

40.2.  EK DİSİPLİN CEZALARI – OYUNDAN UZAKLAŞTIRMA – KATEGORİ I
Bir oyuncunun bir hakeme kasten vurması ve yaralanmaya/sakatlanmaya neden olması veya bir hakemi yaralamak amacıyla herhangi 

bir şekilde kasten fiziksel güç uygulaması veya bir şekilde bir hakemi yaralamaya/sakatlamaya çalışması. Kurala göre sakatlanmaya 

neden olmak, bir oyuncunun makul olarak yaralanmaya/sakatlanmaya neden olmasının beklenebileceğini bildiği veya bilmesi gereken 

herhangi bir fiziksel güç anlamına gelmektedir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

40.3.   EK DİSİPLİN CEZALARI – OYUNDAN UZAKLAŞTIRMA – KATEGORİ II
Bir oyuncunun, yaralama kastı olmaksızın bir hakeme herhangi bir şekilde kasten fiziksel güç uygulaması (Kategori I'de belirtilen 

eylemler hariç) veya tükürmesi.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

40.4.   EK DİSİPLİN CEZALARI – OYUNDAN UZAKLAŞTIRMA – KATEGORİ III
Bir oyuncunun hareketleriyle bir hakemi fiziksel olarak küçük düşürmesi veya hakemin bulunduğu yöne doğru sopa, malzeme veya 

nesne fırlatarak (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) fiziksel olarak tehdit etmesi, hakemin üzerine doğru şut çekmesi, hakeme 

doğru tükürmesi, kan bulaştırması veya bir münakaşa sırasında veya hemen sonrasında yalnızca hakemden kurtulmak amacıyla bir 

hakeme kasten fiziksel güç uygulaması.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

40.5.   EK DİSİPLİN CEZALARI – OYUNDAN UZAKLAŞTIRMA
Oyun kötü davranış cezasının verildiği oyunun hemen ardından orta hakemler, çizgi hakemlerinerine danışarak ihlalin kategorisine 

karar verecektir. Hakemler, ilgili maçtan hemen sonra ilgili makamlara sözlü ve/veya yazılı bir rapor vermelidirler. İlgili oyuncu ve 

takım, IIHF Disiplin Kurulu tarafından bilgilendirilecek ve ilgili prosedür buna göre başlatılacaktır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

40.6.  EK DİSİPLİN CEZALARI
Oyuncunun bu kural kapsamında birden fazla kural ihlalinde bulunması halinde, konu, bu kural kapsamında verilecek cezalara ek 

olarak, ek disiplin cezasının değerlendirilmesi kapsamında ilgili makamlara rapor edilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.
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40.7.  ANTRENÖR VEYA TAKIM GÖREVLİSİ
Bir hakemi tutan veya hakeme vuran ya da 40.1'de belirtilen başka bir ihlalde bulunan bir antrenör veya takım görevlisine oyun 

kötü davranış cezası verilecek, soyunma odasına gönderilecektir. Bu konu, ek disiplin cezalarının değerlendirilmesi kapsamında ilgili 

makamlara rapor edilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

40.8.  KORUMA VE GÜVENLİK
Tüm şampiyona organizatörleri; tüm oyuncular, kaleciler ve hakemler için her zaman yeterli polis veya diğer korumayı sağlayacaktır.

Orta hakem(ler), kendileri tarafından gözlemlenen bu korumanın herhangi bir yetersizliğini ilgili makamlara rapor edecek veya bu tür 

bir yetersizliği ayrıntıları ile kendilerine bildirecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.
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KURAL 41 DUVARA SAVURMA

41.1.  DUVARA SAVURMA
Savunmasız bir rakibini yan duvarlara şiddetli veya tehlikeli bir şekilde vurmasına veya çarpmasına neden olacak şekilde iten bir 

oyuncuya duvara savurma (boarding) cezası verilecektir.

Boardlara çarpma şiddetine bağlı olarak cezanın ağırlığı orta hakemin takdirinde olacaktır. Bu kuralın orta hakemler tarafından 

uygulanmasında dikkate değer miktarda muhakeme vardır. Rakibinin savunmasız konumda olmadığından emin olmak oyuncunun 

görevidir ve eğer rakip oyuncu savunmasız durumdaysa, vücut temasından kaçınmalı veya riski en aza indirmelidir. Bununla birlikte, 

bu tür bir temasın önlenip önlenemeyeceğinin belirlenmesinde, rakibin kendisini kontrolden hemen önce veya aynı anda savunmasız 

bir konuma koymadığı veya kontrolün kaçınılmaz olup olmadığı da dahil olmak üzere kontrolün koşulları dikkate alınabilir. Bu denge, 

bu kuralı uygularken orta hakemler tarafından dikkate alınmalıdır. 

Bariz bir buzlanma veya ofsayt durumunda pakla oynayan bir oyuncuyla, oyuncunun duvara savrulması veya çarpması ile sonuçlanan 

herhangi bir gereksiz temas duvara savurma olarak kabul edilecek ve bu kural kapsamında ceza verilecektir. Boardlara temasın 

olmadığı diğer durumlar saldırı olarak değerlendirilmelidir.

41.2.   KÜÇÜK CEZA
Orta hakem tarafından kendi takdirine bağlı olarak duvara savurma nedeniyle ceza alan bir oyuncuya, boarda çarpmanın kuvvet ve 

şiddetine bağlı olarak bir küçük ceza verilecektir. 

41.3.   BÜYÜK CEZA
Orta hakem, rakibini sorumsuzca tehlikeye atan oyuncuya küçük ceza verilmesinin yetersiz kalacağı görüşündeyse bu oyuncuya 

duvara savurma nedeniyle büyük ceza verebilir. Ek oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 41.5'e bakınız.

41.4.   MAÇ CEZASI
Orta hakem, duvara savurma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

41.5.   OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZALARI
Bu kural kapsamında bir duvara savurma nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, faul yapılan oyuncunun sakatlanma olasılığının olması 

durumunda orta hakem, oyun kötü davranış cezası da verebilir.

41.6.   DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ek disiplin tedbirleri, ilgili makamlar tarafından kendi takdirlerine bağlı olarak uygulanabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Tedbirleri

KURAL 42 SALDIRI

42.1.  SALDIRI
Rakibinin üzerine kayan, atlayan veya rakibine bir saldırıda bulunan oyuncuya ceza verilecektir.
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Saldırı; bir oyuncunun, rakip oyuncuyu kontrol etmek amacıyla vücut temasında bulunmak için zıplaması, temasa girmeden önce hızını 

arttırmak amacıyla birden fazla adım atması veya rakibine şiddetli şekilde vurmak için aşırı mesafe kat etmesi anlamına gelmektedir. 

Boardlarda, kale önünde veya buzun herhangi bir yerinde gerçekleştirilen vücut teması saldırı eylemi olarak kabul edilir.

Bu kural, kavga ile ilgili olanlar hariç baş ve boyun bölgesine kural dışı vurma ile ilgili tüm benzer eylemler tarafından geçersiz kılınır. 

Kale sahası içindeki kaleciye saldırıda bulunan bir oyuncuya ceza verilecektir.

Kale sahasında olmaması gerekçesiyle kaleciyle herhangi bir temasa girilemez. Oyuncunun kaleciye gereksiz yere temasta bulunduğu 

durumalarda uygun ceza verilmelidir. Ancak, hakemin takdirine bağlı olarak kaleci kendi kale sahasının dışında pakla oynarken, 

saldıran oyuncunun bu tür bir temastan kaçınmak için makul bir çaba göstermesi koşuluyla, dıştan gelen temasa izin verilecektir. 

42.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak temasın kuvvet ve şiddet derecesine bağlı olarak bu ihlali yapan oyuncuya küçük ceza 

verecektir.

42.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, rakibini sorumsuzca tehlikeye atan oyuncuya küçük ceza verilmesinin yetersiz kalacağı görüşündeyse bu oyuncuya 

saldırı nedeniyle büyük ceza verebilir. Ek oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 42.5'e bakınız.

42.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakibini saldırı cezası gerektirecek şekilde sorumsuzca tehlikeye atan bir oyuncuya maç 

cezası verilebilir. Bu tür sorumsuz davranışlar nedeniyle rakip oyuncuyu tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ve temasın şiddetine 

ve genel kınanabilirliğe dayalı olacaktır.

42.5.  YUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bu kural kapsamında saldırı nedeniyle büyük ceza verilmesi durumunda, orta hakemin takdirine bağlı olarak, oyun Kötü davranış 

cezası da verilebilir.

42.6.  DİSİPLİN TEDBİRLERİ
Uygun görülmesi halinde ek disiplin tedbirleri, ilgili makamlar tarafından kendi takdirlerine bağlı olarak uygulanabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 43 ARKADAN İTME

43.1.  ARKADAN İTME
Arkadan itme, yaklaşan darbenin farkında olmayan, dolayısıyla kendisini böyle bir darbeye karşı koruyamayan veya savunamayan 

savunmasız oyuncunun vücudunun arka kısmına uygulanan bir vücut temasıdır. 

Rakip oyuncuyu boarda, kaleye veya herhangi bir şekilde buzun herhangi bir yerinde arkadan iten oyuncuya (yüksek sopa, sopayla 

vurma) bu kural kapsamında ceza verilecektir. Vücut temasında bulunulan bir oyuncu, arkadan itme durumu yaratmak için kasıtlı 
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olarak rakibe sırtını döner ve kendini savunmasız bir konuma getirirse, arkadan itme cezası verilmeyecektir. Ancak, diğer cezalar yine 

de değerlendirilebilir.

43.2.  KÜÇÜK CEZA
Bu faul ciddi ve tehlikeli kabul edilir, bu nedenle arkadan itme için küçük ceza verme seçeneği yoktur.

43.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, arkadan itme nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikye atan oyuncuya büyük ceza verecektir. Ek oyun kötü davranış 

cezalarına bakınız.

43.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, bir oyuncunun arkadan itme nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye attığı kanaatindeyse bu oyuncuya maç cezası 

verebilir. Sorumsuzca tehlikeye atmanın bu şekilde değerlendirilmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve 

ilgili genel kınanabilirliğinee dayanacaktır.

43.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Oyun kötü davranış cezası, arkadan itme nedeniyle bir büyük ceza verildiği her durumda verilmelidir.

43.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

43.7.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

KURAL 44 MAKASLAMA

44.1.  MAKASLAMA
Makaslama rakip oyuncunun diz bölgesinin altına yapılan müdahaledir. Bir oyuncu, makaslama maksadıyla eğilemez veya rakip 

oyuncunun diz bölgesinin altına vuramaz. 

Kural dışı bir alçak vuruş, buzda her iki pateni de olan veya olmayan bir oyuncu tarafından, tek amacı rakibini diz bölgesinde kontrol 

etmek olan bir engellemedir. Bir oyuncu, bir rakibin dizlerine engelleme yapmak için vücut pozisyonunu alçaltamaz. Bir oyuncu, 

vücut kontrolüne maruz kalmaktan kaçınmak ve sonuç olarak bir rakibinin üzerlerine devrilmesine neden olmak için board yakınında 

çömelemez.

44.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak, bir rakibe makaslama yapan bir oyuncuya, uygulanan kuvvet ve şiddetin derecesine bağlı 

olarak bir küçük ceza verecektir.
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44.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakemin, rakip oyuncuya makaslama ve sorumsuz şekilde tehlikeye atma nedeniyle verilen küçük cezanın yetersiz kalacağı 

kanaatine varması durumunda, bu ihlali yapan oyuncuya büyük ceza verilebilir. Ek bir oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 

44.5'e bakınız.

44.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, makaslama nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğe 

dayalı olacaktır.

44.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bu kural kapsamında bir makaslama nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, oyun kötü davranış cezası da verlmelidir.

44.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 45 DİRSEK ATMA

45.1.  DİRSEK ATMA
Dirsek atma, bir rakibe yaralanmaya neden olabilecek veya olmayabilecek bir şekilde vurmak/kontrol etmek için dirseğin kullanılması 

anlamına gelmektedir.

45.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak bir rakibe dirsek atma eyleminde bulunan bir oyuncuya, dirsek atmanın kuvvet ve şiddetin 

derecesine bağlı olarak bir küçük ceza verecektir.

45.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakemin, rakip oyuncuya dirsek atma ve sorumsuz şekilde tehlikeye atma nedeniyle verilen küçük cezanın yetersiz kalacağı 

kanaatine varması durumunda, bu ihlali yapan oyuncuya büyük ceza verilebilir. Ek bir oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 

45.5'e bakınız.

45.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, dirsek atma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğe 

dayalı olacaktır.

45.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bu kural kapsamında bir dirsek atma nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, faul yapılan oyuncunun sakatlanma olasılığının olması 

durumunda orta hakem, oyun kötü davranış cezası da verebilir.
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45.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 46 KAVGA ETME

46.1.  KAVGA ETME / KAVGA EDEN OYUNCU – KAVGA ETMEK VE KAVGAYA DEVAM ETMEK
Kavga etmek, uluslararası buz hokeyi DNA’sına aykırıdır. 

Bir tartışmaya/kavgaya isteyerek katılan oyuncular, sözde kavga etmek isteyen oyuncular, hakem(ler) tarafından uygun şekilde 

cezalandırılacak ve oyundan ihraç edilebilecektir. Bu gibi durumlarda ek disiplin cezaları uygulanabilir. 

En az bir (1) oyuncu, rakip oyuncuya art arda yumruk attığında veya yumruk atmaya teşebbüs ettiğinde veya iki (2) oyuncu, çizgi 

hakemlerinin müdahale etmesini ve kavga eden oyuncuları ayırmasını güçleştirdiğinde kavga gerçekleşmiş saylır. 

Orta hakem tarafından durmaları söylendikten sonra bir kavga veya tartışmayı sürdürmekte veya devam ettirmeye çalışmakta ısrar 

eden veya bir çizgi hakemine görevlerini yerine getirirken direnen bir oyuncu, orta hakemin takdirine bağlı olarak, en az verilen 

herhangi bir ek cezaya ek olarak bir büyük ceza (kavga) artı oyun kötü davranış cezası (5'+OKD) alacaktır.

Orta hakem bu kural kapsamında verilebilecek cezalarda esnek davranabilir. Bu, oyuncuların kavgayı başlatmak veya tartışmayı 

sürdürmekte ısrar etmek konusundaki bariz sorumluluk dereceleri arasında ayrım yapmalarını sağlamak için kasıtlı olarak yapılmaktadır. 

Verilen takdir yetkisi rasyonel olarak kullanılmalıdır.

Oyuncular, antrenörler veya takım görevlilerienin oyuncu bençinden veya ceza kutularından ayrılması aşağıdaki kural kapsamında 

değerlendirilecektir. ➔ Kural 70 – Oyuncu Bençini veya Ceza Kutusunu Terk Etmek 

46.2.  TARTIŞMA
Bir tartışma, en az bir oyuncunun (1) cezalandırılacağı en az iki (2) oyuncunun dahil olduğu bir durumdur.

46.3.  TAHRİK EDEN / KAVGAYI BAŞLATAN OYUNCU
Kavga başlatmak için mesafe kat etmek, eldivenleri önce çıkartmak, ilk yumruğu vurmak, tehditkar tavır veya duruş sergilemek, sözlü 

kışkırtmada bulunmak, önceki bir olaya misilleme yapmak ve intikam almaya çalışmak gibi davranış sergileyen oyuncular, tartışmayı 

başlatan veya başlaması için tahrik eden oyuncu olarak nitelendirilecektir. 

Bir tartışmayı başlatan oyuncuya (tartışmayı başlatma nedeniyle) küçük ceza artı (kavga etme nedeniyle) büyük ceza ve oyun kötü 

davranış cezası (2’+5’+OKD) verilecektir.

Hem tartışmayı başlatan hem de saldırıda bulunan oyuncuya (tartışmayı başlatma nedeniyle) küçük ceza artı (kavga etme nedeniyle) 

büyük ceza ve oyun kötü davranış cezası (2’+2’+5’+OKD) verilecektir.

46.4.  SALDIRIDA BULUNAN OYUNCU
Saldırıda bulunan oyuncu, savunmasız veya kavga etmek istemeyen bir oyuncuyu cezalandırmak amacıyla yumruk atmaya devam 

eden oyuncu olarak nitelendirilecektir.
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Bir oyuncu, kavgayı açıkça kazandığında ancak artık kendini savunamayacak durumda olan rakibini cezalandırmak ve/veya yaralamak 

için yumruk atmaya ve vurmaya devam ettiğinde, saldırıda bulunan oyuncu olarak kabul edilmelidir.

Bir tartışmada, saldırıda bulunan oyuncu olarak kabul edilen bir oyuncuya küçük ceza (saldırı nedeniyle) artı büyük ceza (kavga) ve 

oyun kötü davranış cezası (2'+5'+OKD) verilecektir. 

Bir tartışmada, saldırıda bulunan oyuncu olarak kabul edilen bir oyuncu, kendisini tartışmadan uzaklaştırılacaktır. 

Kural 28 Ek Disiplin Cezaları

Bir tartışmada hem saldırıda bulunan oyuncu olarak kabul hem de tahrik eden / kavgayı başlatan olarak nitelendirilen bir oyuncuya 

küçük ceza (kavgayı başlatma) artı büyük ceza (saldırı) ve oyun kötü davranış cezası (2'+2'+5'+OKD) verilecektir.

46.5.  TEHLİKELİ YUMRUK – BEKLENMEDİK ANDA YUMRUK ATMAK
Bir tartışma sırasında ellerinde rakibinini yaralayabilecek kesici bir alet, (bileklerinin altında) bant veya başka bir malzeme bulunan bir 

oyuncuya, bu kural kapsamında kavga dahil olmak üzere verilen diğer cezalara ek olarak bir maç cezası verilecektir.

Bir maç cezası, kavga etmeyi istemeyen / rakibe (yani beklenmedik anda yumruk atmak) yumruk atan ve yaralanmaya neden olabilecek 

bir oyuncuya verilecektir.

46.6.  KENDİNİ SAVUNAN OYUNCU – KAVGA ETMEK İSTEMEYEN OYUNCU
Kavga etmek isteyen bir oyuncuya karşı kendini korumak amacıyla birkaç yumruk atan oyuncu kavga etmek istemeyen oyuncu olarak 

nitelendirilecektir. 

Bir oyuncu bir kavgayı sürdürmek, uzatmak veya kontrolden çıkartmak istemiyorsa, hakemler, bu oyuncunun kavga etmek istemediği 

takdirinde bulunacaktır. Yumruk atan bir oyuncuya birkaç yumrukla kendini savunma/karşılık verme kriteri dışında, yumrukla misilleme 

yapan oyuncuya en azından (sertlik nedeniyle) küçük ceza veya (oyun kötü davranış cezası verilmeksizin) büyük ceza verilecektir. 

46.7.  ÜÇÜNCÜ BİR OYUNCUNUN BİR TARTIŞMAYA DAHİL OLMASI (THIRD MAN IN)
Tartışmada oyun kötü davranış veya maç cezasının verildiği durumlar dışında, halihazırda devam eden bir tartışmaya/münakaşaya 

dahil olan ilk oyuncuya (üçüncü oyuncu) oyun kötü davranış cezası verilecektir. 

Bu ceza, aynı anda verilen diğer cezalara ek olarak verilecektir. Bu kural, aynı oyun duraklamasında tartışmaya müdahil olan diğer 

oyuncular için de geçerlidir. Bu kural genellikle kavga durumunda uygulanmaktadır.

46.8.  KAVGA ALANINI TEMİZLEMEK
Bir kavga meydana geldiğinde, tüm oyuncular derhal oyuncu bençlerine gideceklerdir. Tartışmanın oyuncu bençinde gerçekleşmesi 

durumunda o takımın buzdaki oyuncuları, kendi savunma sahasında bekleyecektir. 

Kaleciler, tartışmanın kale sahası civarında olması durumu dışında kale sahasında kalacak ve orta hakemin talimatlarına uyacaktır.

Orta hakemin talimatlarına uyulmaması durumunda kavga alanı içinde ve çevresinde yer almaları nedeniyle disiplin cezası uygulanması 

ile sonuçlanabilir.

46.9.  NORMAL OYUN SÜRESİ DIŞINDA KAVGA 
Oyuncuları normal oyun süreleri dışında bir tartışmaya karışan takımla oyuncularına, ek disiplin veya başka bir şekilde uygulanabilecek 

diğer uygun cezalara ek olarak otomatik olarak para cezasına çarptırılacaktır.
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Normal oyun süresi dışında kavgaya karışan oyunculara kavga nedeniyle büyük ceza ve oyun kötü davranış cezası (5’ +OKD) 

verilecektir. Kavgayı başlatan oyuncuya, yine Kural 46.3 ve/veya Kural 46.4 kapsamında ceza uygulanacaktır.

Tartışmanın periyot veya maç sonunda yaşanması durumunda, olay ek disiplin cezalarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili makamlara 

rapor edilecektir. Oyuncular, kavga başlamadan önce oyuncu bençlerinden buza gelinmesi durumunda, kavgaya karışmamaları ve 

kendi oyuncu bençlerinin yakınında kalmaları koşuluyla herhangi bir cezaya tabi olmayacaktır.

46.10.  BAŞLAMA ATIŞI ÖNCESİNDE KAVGA
Oyunun başlamasından veya herhangi bir periyottan önce meydana gelmedikçe, normal başlama atışı sırasında pak atışından önce 

meydana gelen bir kavga, normal oyun süresi boyunca olmuş gibi nitelendirilecektir. Kural 46.9 – Kavga. 

Hakemin görüşüne göre bir veya her iki takım tarafından bir oyunun sonlarında belirli oyuncu değişiklikleri yapıldığında ve bir tartışma 

meydana geldiğinde, uygun cezalar değerlendirilecek ve söz konusu olay inceleme ve gerekli ek cezaların değerlendirilmesi amacıyla 

maçın hemen ardından ilgili makamlara rapor edilecektir.

46.11.  OYUN ALANI DIŞINDA / BUZ DIŞINDA KAVGA
Oyun alanı dışında veya buzda olmayan başka bir oyuncuyla kavga eden herhangi bir oyuncuya oyun kötü davranış cezası verilecektir. 

Bu cezalar, büyük ceza (kavga) dahil olmak üzere değerlendirilen diğer tüm ceza sürelerine ek olarak verilecektir.

Bir antrenör veya takım görevlisinin, rakip bir oyuncu, antrenör veya diğer takım görevlisi ile buz içinde veya dışında bir münakaşaya 

girmesi durumunda, ilgili kişilere oyun kötü davranış cezası verilecek, otomatik olarak oyundan uzaklaştırılacak ve soyunma odasına 

gönderilecektir. Konu, ek disiplin cezalarının uygulanması amacıyla ilgili makamlara rapor edilecektir.

46.12.  KASK
Hiçbir oyuncu bir kavgaya karışmadan önce kaskını çıkartamaz. Oyuncunun kaskını çıkartması halinde sportmenlik dışı davranış 

nedeniyle küçük ceza verilecektir. Kavga sırasında veya kavga sonucu kaskı çıkan oyuncuya ceza verilmez.

46.13.  FORMA
Bir münakaşa öncesinde formasını kasten çıkaran veya açıkça değiştirilmiş ve ➔ Kural 9 – Forma ’da belirtilen kurallara uymayan 

forma giyen bir oyuncuya, sportmenlik dışı davranış ve oyun kötü davranış nedeniyle küçük ceza verilecektir.

Bu ceza, münakaşaya katılan oyunculara verilecek diğer cezalara ek olarak verilecektir. Eğer bu münakaşa neticesinde herhangi bir 

fiziksel temas yaşanmazsa, oyuncuya sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük ceza ve formasını kasten çıkardığı için on dakikalık 

(10') kötü davranış cezası verilecektir.

KURAL 47 KAFA ATMA

47.1.  KAFA ATMA
Kafa atma eylemi, bir oyuncunun, temas kurulup kurulmadığına bakılmaksızın kafası ve/veya kaskı ile rakibine kasıtlı olarak temas 

etmesini veya temas kurmaya çalışmasını içermektedir.
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47.2. ÇİFT KÜÇÜK CEZA (2+2)
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakibine kafa atma girişiminde bulunan herhangi bir oyuncuya bir çift küçük ceza verebilir.

47.3. BÜYÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakibine kafa atan herhangi bir oyuncuya büyük ceza verebilir. Ek oyun kötü davranış cezaları 

için Kural 47.5’e bakınız.

47.4. MAÇ CEZASI
Orta hakem, kafa atma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

47.5. OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
 Kafa atma nedeniyle büyük ceza verildiği durumlarda oyun kötü davranış cezası verilmelidir

47.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 48 BAŞ VEYA BOYUN BÖLGESİNE KURAL DIŞI VURMA

48.1.  BAŞ VEYA BOYUN BÖLGESİNE KURAL DIŞI VURMA
Baş ve boyun bölgesine temiz bir temas durumu söz konusu değildir. Rakibine temasta bulunacak oyuncu, rakip oyuncunun baş veya 

boyun bölgelerine vurmaktan kaçınmalıdır. Baş bölgesinin ana temas noktası olduğu ve bu bölgeye bu tür bir temastan kaçınılmasının 

mümkün olduğu durumlarda, rakibin baş bölgesine temasla sonuçlanan bir vuruşa izin verilmez. Bu kural, baş ve boyun bölgesine 

darbelerle ilgili tüm benzer eylemlerin yerine geçmektedir.

Bir oyuncu, pak kontrolüne sahip olsun yada olmasın veya muhtemel bir vücut teması olmasını beklesin veya beklemesin, kafası 

yukarıda kayarken, rakip oyuncunun baş ve boyun bölgesine vurma hakkı yoktur.

Bir oyuncu paka sahip ve kafası aşağıdayken rakip oyuncu üzerine kayıyor ve bu esnada rakip oyuncu bu oyuncuya vücut engellemesinde 

bulunuyorsa, yukarı doğru bir hareket yapmayan oyuncuya baş ve boyun bölgesine kural dışı vurma nedeniyle ceza verilmeyecektir.

Aşağıdaki durumlarda baş ve boyun bölgesine kural dışı vurma nedeniyle ceza verilecektir:

I. Bir oyuncunun, vücudununun veya malzemelerinin bir kısmını kullanarak, rakip oyuncunun baş ve boyun bölgesine 

herhangi bir şekilde vurması veya rakip oyuncunun kafasını koruyucu cama veya boarda çarpmasına neden olması  

II. Bir oyuncunun, rakibinin baş ve boyun bölgesine temas etmek için üst vücudunu kullanması  

III. Bir oyuncunun, rakibine ulaşmak için vücudunu yukarı veya dışarı doğru uzatması veya vücudunun herhangi bir bölümünü 

rakibinin baş ve boyun bölgesine vurmak için kullanması

IV. Bir oyuncunun, rakibinin baş ve boyun bölgesine vurmak için zıplaması (ayaklarının yerden kesilmesi)

Rakip oyuncunun baş bölgesine temastan kaçınılabilir olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere vuruşun 

koşulları dikkate alınacaktır:
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V) Kötü zamanlama, kötü yaklaşma açısı veya vücudun gereksiz yere yukarıya veya dışa doğru uzatılmasının bir sonucu 

olarak bir oyuncunun, rakip oyuncunun vücuduna ve baş bölgesine doğrudan vurmaya çalışıp çalışmadığı. İlk temas 

noktasının rakip oyuncunun vücudu olup olmadığı ve daha sonra temasın baş ve boyu bölgesine doğru kayıp kaymadığı 

(VI) Rakibin, tam vücut kontrolünde baş bölgesindeki teması kaçınılmaz kılan bir duruş sergileyerek kendini savunmasız bir 

konuma getirip getirmediği

(VIII) Rakibin, baş bölgesindeki temasa önemli ölçüde katkıda bulunacak şekilde, vuruştan hemen önce veya vuruşla aynı anda 

vücudunun veya kafasının konumunu değiştirip değiştirmediği

48.2.  KÜÇÜK CEZA
Hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakibinin baş ve boyun bölgesine kural dışı vurma nedeniyle bir oyuncuya bir küçük oturma cezası 

verecektir.

48.3.  BÜYÜK CEZA
Bu kural için bir büyük ceza hükmü yoktur.

48.4.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bu kural için bir oyun kötü davranış cezası hükmü yoktur.

48.5.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, baş ve boyun bölgesine kural dışı vurma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası 

verebilir. Rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve 

genel kınanabilirliğine dayalı olacaktır.

48.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları

KURAL 49 TEKME ATMA

49.1.  TEKME ATMA
Pakı itmek veya bir rakiple temas kurmak için paten(ler)ini kasıtlı olarak tekme hareketiyle kullanan bir oyuncunun eylemidir.

49.2.  GOLLER
Pakı tekmelemeye her alanda izin verilir. Bir hücum oyuncusu pateni/ayağıyla pakı kaleye itmek için belirgin bir tekme hareketi 

yaparak gol atamaz.

Herhangi bir oyuncu veya görevlinin üzerinden fileye seken bir pakı tekmeleyen bir hücum oyuncusu gol atamaz.

Belirgin tekme hareketi kullanmayan bir hücum oyuncusunun pateninden kaleye yönlendirilen pak geçerli gol olarak kabul edilecektir. 

Hücum eden bir oyuncunun pateninden kaleye yönlendirilen bir pak, belirgin tekme hareketi olmadığı sürece geçerli gol olarak kabul edilecektir.

Aşağıdakiler, tekme hareketi ile kaleye giren pak pozisyonlarına açıklık getirmektedir.

6
.   B

Ö
LÜ

M
 · F

İZ
İK

S
E

L C
E

Z
A

LA
R



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  6.  BÖLÜM  93

F İZ İKSEL CEZALAR 
(I) Bir oyuncunun pakı tekmelemesi ve pakın iki takım oyuncularından herhangi birinin vücuduna sekerek kaleye girmesi 

durumunda gol geçersiz sayılacaktır.

(II) Bir oyuncunun pakı tekmelemesi ve pakın herhangi bir oyuncudan sekerek (kaleci hariç) kaleye girmesi durumunda gol 

geçerli sayılacaktır.

(III) Hücum oyuncusunun pakı tekmelemesi ve pakın bu oyuncunun kendi sopasından sekerek kaleye girmesi durumunda gol 

geçerli sayılacaktır.

(IV) Hücum oyuncusunun pateninden veya duran oyuncunun pateninden sekmesi sonucu pakın kaleye girmesi durumunda gol 

geçerli sayılacaktır.

Hücum eden bir oyuncunun kendi sopasının ucunu tekmelemesi de dahil olmak üzere herhangi bir malzemeyi (sopa, eldiven, kask, 

vb.) tekmelemesi neticisinde pakın gol çizgisini geçtiği durumlarda, gol geçersiz sayılacaktır. 

49.3.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, bir oyuncunun, rakip oyuncuya tekme attığı veya tekmeleme teşebbüsünde bulunduğu kanaatindeyse bu oyuncuya, maç 

cezası verebilir. Bu faulün sonucu, temas olmasa bile tekme kararının verildiği her durumda bir maç cezasıdır.

49.4.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları

KURAL 50 DİZ ATMA

50.1.  DİZ ATMA
Diz atma, bir oyuncunun rakibiyle temas kurmak için dizini öne çıkartması ve bazı durumlarda bacağını dışarı doğru uzatması eylemidir.

50.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak bir rakibe diz atma eyleminde bulunan bir oyuncuya, diz atmanın kuvvet ve şiddetin derecesine 

bağlı olarak bir küçük ceza verecektir.

50.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, rakip oyuncuya diz atma ve oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atma nedeniyle verilen küçük cezanın yetersiz kalacağı 

kanaatindeyse faulü yapan oyuncuya büyük ceza verebilir. Ek bir oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 50.5'e bakınız.

50.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, diz atma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

50.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
 Diz atma nedeniyle büyük ceza verildiği durumlarda oyun kötü davranış cezası verilmelidir.
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50.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 51 SERTLİK

51.1.  SERTLİK
Sertlik, elde eldiven olsun olmasın, normalde rakibin kafasına veya yüzüne yönelik veya bir oyuncunun oyun sırasında kasıtlı olarak 

rakibinin kaskını çıkarması durumunda yapılan yumruklama veya vurma hareketidir. Sertlik, her iki taraf için de büyük ceza almaya 

değmeyecek küçük bir münakaşadır.

51.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak, rakibine eliyle veya yumruğuyla vuran veya oyun sırasında kasıtlı olarak rakibinin kaskını 

çıkaran oyuncuya küçük ceza verecektir.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

Bu eylemi devam ettiren oyuncu kavga kuralları kapsamında cezalandırılacaktır.

 ➔ Kural 46 – Kavga

51.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, rakibine eliyle veya yumruğuyla vuran veya bir oyun sırasında kasıtlı olarak rakibinin kaskını çıkaran oyuncuya kendi 

takdirine bağlı olarak büyük ceza verecektir.

51.4.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları

KURAL 52 AYAĞA SERTLİK

52.1.  AYAĞA SERTLİK
Ayağa sertlik, bir oyuncunun bacağını veya ayağını kullanarak rakibinin ayağına alttan vurması veya tekmelemesi veya bir kol veya 

dirseğiyle rakibin üst vücudunu geriye doğru ve aynı zamanda ileri doğru hareketiyle itmesi ve bacağını, rakibin ayağını altlarından 

vurarak veya tekmeleyerek buza şiddetli bir şekilde düşmesine neden olması durumudur.

52.2.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakip oyuncuya uygulanan ayağa sertlik nedeniyle maç cezası vermelidir.

52.3.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları.
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KURAL 53 MALZEME FIRLATMA

53.1.  MALZEME FIRLATMA
Bir oyuncu, hiçbir şekilde buza sopa veya başka bir nesne fırtalamaz. Sadece sopası kırılan veya sopası düşen bir oyuncu kendi 

oyuncu bençinden veya buzdaki takım arkadaşından sopa alabilir.

 ➔ Kural 10 – Sopa

53.2.   KÜÇÜK CEZA
Aşağıdaki durumlarda küçük ceza verilecektir:

(I) Penaltı atışı (Kural 53.7) veya Gol Verme (Kural 53.8) kurallarının geçerli olduğu durumlar hariç; paka veya herhangi bir 

sahadaki rakip oyuncuya sopa veya başka bir nesne fırlatmak

(II) Savunma takımından bir oyuncu, savunma sahasında sopa veya başka bir nesneyi attığında veya fırlattığında (paka veya 

pak taşıyıcısına değil)

(III) Penaltı atışı (Kural 53.7) veya gol verme (Kural 53.8) kurallarının geçerli olduğu durumlar hariç, kırılmamış veya düşen 

sopayı hareket ettirerek oyuncunun bu sopayı yerden almasını engellemek 

 Rakip oyuncunun kırık olmayan sopayı alması engellenmiyor ise sopayı hareket ettirmeden dolayı bir ceza uygulanmayacaktır.

 Bir oyuncu, bir sopanın veya başka bir nesnenin kırık kısmını, oyunu veya rakip oyuncu(lar)ı engellemeyecek şekilde buzun 

kenarına (boardların üzerinden değil) itmesi durumunda herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

(IV) Bir oyuncunun, hakem kararını protesto etmek amacıyla sopasını veya herhangi bir malzemesini oyun alanının dışına 

atması durumunda, bu oyuncuya sportmenlik dışı davranış nedeniyle ceza verilecektir. Ek oyun kötü davnranış cezaları için 

Kural 53.5’e bakınız.

53.3.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Oyuncu bençinden veya ceza kutusundan belirlenemeyen bir oyuncunun, antrenörün veya takım görevlisinin, oyun devam ederken 

veya oyun duraklaması sırasında buza herhangi bir nesne fırlatması durumunda ilgili takıma sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük 

oturma cezası verilecektir. 

 ➔ Kural 75 – Sportmenlik Dışı Davranış.

53.4.  KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Kasıtsız olarak veya kazara sopasını, herhangi bir malzemesini veya başka herhangi bir nesneyi oyun alanının dışına atan bir oyuncuya 

kötü davranış cezası verilecektir.

53.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Sopasını, herhangi bir malzemesini veya başka herhangi bir nesneyi kasıtlı olarak oyun alanının dışına atan bir oyuncuya oyun kötü 

davranış cezası verilecektir.

Eğer bu davranış hakemin kararını protesto etmek amacıyla yapılmışsa, bu oyuncuya hem sportmenlik dışı davranış cezası (Kural 53.2 

iv) hem de oyun kötü davranış cezası verilecektir.

53.6.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, bir oyuncu tarafından sahaya atılan sopa veya malzemenin rakip oyuncu, takım antrenörü veya takım görevlisini 

sakatlayabileceği/yaralayabileceği kanattindeyse maç cezası verebilir.
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Not: Rakip oyuncuları sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine ve ilgili genel kınanabilirliğine dayalı olacaktır.

53.7.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

53.8.  GOL VERME
Rakip kaleci oyundan çıkartıldığında, savunma yapan takımın antrenörü veya herhangi bir takım görevlisi dahil olmak üzere herhangi 

bir üyesinin, tarafsız sahadaki pak veya pak taşıyıcısına bir sopanın herhangi bir parçasını veya başka bir nesneyi, malzemeyi atması, 

rakip oyuncuyu vurması ve böylece pak taşıyıcısının açık kaleye şut çekmesini engellemesi durumunda, hücum eden takım lehine bir 

gol verilecektir. 

Bu kuralın amaçları doğrultusunda bir açık kale, fazladan bir hücum oyuncusu için bir kalecinin buzdan çıkartıldığı kale olarak 

tanımlanır. Yedek oyuncu buza girdiğinde kaleci buzdan çıkmış sayılır.

53.9.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları
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KURAL 54 TUTMA

54.1.  TUTMA
Pak kontrolüne sahip olsun veya olmasın, bir rakip oyuncunun ilerlemesini engellemeye yönelik yapılan eylemdir.

54.2.  KÜÇÜK CEZA
Rakip oyuncunun elini, kolunu veya bacağını tutarak engellemeye neden olan oyuncuya küçük oturma cezası verilecektir.

Bir oyuncunun, vücudunu kullanarak rakibini engellemesine izin verilir.

Bir oyuncunun rakip oyuncunun sopasını tutmasına izin verilmez. Rakip oyuncunun sopasını tutan bir oyuncuya sopa tutma nedeniyle 

küçük oturma cezası verilecektir. Bir oyuncunun, rakibinin sopasına karşı savunma yaparak kendini korumasına izin verilir. Oyuncu 

sopayı bırakmalı ve oyuncunun normal oyuna devam etmesine izin vermelidir.

54.3.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

54.4.  GOL KARARI VERME
Bu kural, ➔ Kural 25.0 – Gol Kararı Verme kapsamında açıklanmıştır.

KURAL 55 KANCA

55.1.  KANCA
Kanca, bir oyuncunun rakibini sopasını kullanarak engellemesi eylemidir. Sopa rakip oyuncunun eline / elinin yanına çarparsa bu 

durum kanca olarak değerlendirilecektir. Ancak bir oyuncu sopasıyla rakibinin sopasına temasta bulunuyorsa kanca cezası olarak 

değerlendirilmeyecektir.

55.2.  KÜÇÜK CEZA
Sopasıyla kanca takarak rakip oyuncunun ilerlemesini engellemeyen bir oyuncuya küçük oturma cezası verilecektir. Rakibini 

engellemek amacıyla, sopasının shaft/gövde kısmıyla rakip oyuncunun elinin üst kısmına müdahalede bulunan oyuncuya kanca 

nedeniyle küçük ceza verilecektir.

55.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atan bir oyuncuya verilen küçük cezanın yetersiz kalacağı kanaatindeyse o 

oyuncuya kanca nedeniyle büyük ceza verebilir. Ek oyun kötü davranış cezası için detaylar Kural 55.4’te verilmiştir. 

55.4.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Kanca nedeniyle büyük ceza verildiği durumlarda oyun kötü davranış cezası verilmelidir. 
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55.5.  PENALTI ATIŞI
Bu kural ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

55.6.  GOL KARARI VERME
Bu kural, ➔ Kural 25.0 – Gol Kararı Verme kapsamında açıklanmıştır.

55.7.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 56 ENGELLEME

56.1.  ENGELLEME
Paka sahip olmayan bir oyuncunun paka kaymasını, pas almasını veya buzda serbestçe hareket etmesini engellemeye yönelik eylemdir.

Gecikmiş vücut şarjı, pak kontrolüne artık sahip olmayan bir oyuncunun sorumsuz şekilde tehlikeye atılması durumudur. Pakı bırakma 

veya pak kontrolü kaybetme sürecinde olan herhangi bir oyuncu, rakip oyuncu ile yan yana olduğu sürece vücut ile kontrol edilebilir.

Buz pistinin tüm alanlarında müdahale eylemlerine ilişkin katı bir standarda uyulmalıdır.

Vücut Pozisyonu: Vücut pozisyonu, bir oyuncunun rakibinin önünde veya yanında kayarak aynı yönde hareket etmesi olarak 

belirlenir. Rakibinin arkasında olan ve paka sahip olmayan bir oyuncu, sopasını, vücudunu veya serbest elini 

rakibini engellemek için kullanamaz ancak engelleme yapmak ve vücut temasında bulunmak için uygun 

pozisyonda olmalıdır.

   Bir oyuncunun rakibinin ilerlemesine izin vermek için hareket etmesi gerekmez. Bir oyuncu, rakibinin önünde 

olması ve aynı yönde hareket etmesi koşuluyla rakibinin yolunu kapatabilir. Yana doğru ve vücut pozisyonu 

oluşturmadan hareket etmek ve ardından pakı taşımayan bir oyuncu ile temasa geçilmesine izin verilmez ve bu 

engelleme olarak nitelendirilir. Bir oyuncu, sopasının kullanılmaması koşuluyla (kendilerini daha büyük kılmak 

ve dolayısıyla rakibinin gitmek istediği yere ulaşmak için kat etmesi gereken mesafeyi önemli ölçüde uzatmak) 

paka giden yolunu uzatmak için her zaman vücut pozisyonunu kullanma hakkına sahiptir ancak serbest elini 

kullanamaz ve aksi takdirde kural dışı bir engelleme sağlamak için vücut pozisyonundan faydalanmaz.

Paka Sahip Olma:  Kaleci dışında paka en son dokunan oyuncu, paka sahip oyuncu olarak kabul edilecektir. Paka sahip olduğu 

varsayılan oyuncuya, pak kontrolünü kaybettikten hemen sonra yapılması ve rakibinin bu şekilde kontrol 

etmek için kendisini uygun pozisyon ve fırsat içinde bulması koşuluyla kurallara uygun olarak vücut temasında 

bulunabilir. Kural 56.4 – Engelleme

Engelleme:  Vücut pozisyonuna sahip olmayan ancak bunun yerine rakibi engellemek için kural dışı araçlar (örneğin sopayla 

kanca, elle tutma, sopayla çelme takma veya herhangi bir şekilde) kullanan bir oyuncunun eylemleridir. 

Kural dışı, bir oyuncunun paten dışında vücut pozisyonunu oluşturmasına, sürdürmesine veya eski haline 

getirmesine olanak tanıyan eylemlerdir.

7
.   B

Ö
LÜ

M
 · E

N
G

E
LLE

M
E

 C
E

Z
A

LA
R

I



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  7.  BÖLÜM  100

ENGELLEME CEZALARI
Pick:   Pick, paka sahip olmayan ve yaklaşan engelleme / vuruştan habersiz olan bir rakibi kontrol eden bir oyuncunun 

hareketidir.

   Yaklaşan bir vuruşun farkında olan ve kural dahilinde pak için mücadele eden oyuncu olarak kabul edilmeyen 

bir oyuncu, bir pick yapan oyuncu tarafından engellenemez.

   Pick yapan bir oyuncu, başlangıçta vücut pozisyonuna sahip olmadan rakibinin açısına giren ve böylece onu 

oyunun dışında tutan oyuncudur. Bu yapıldığında, bir engelleme cezası verilecektir.

Serbest El:  Bir oyuncunun, rakip oyuncuyu serbest eliyle tutması, çekmesi veya serbestçe hareket etmesini engellemesi 

durumunda tutma nedeniyle ceza verilmelidir. Bir oyuncu, rakip oyuncunun vücducunu veya sopasını ittirmek 

için serbest elini kullanabilir ancak rakibin sopasını tutmasına izin verilmez.

Sopa:   Rakibiyle vücut teması olmayan bir oyuncunun, rakibinin buzda serbestçe hareket etmesini engellemek 

amacıyla sopasını (sopanın gövdesi/shaftı veya sopanın arka ucunu) kullanması durumunda kanca nedeniyle 

ceza verilmelidir.

 ➔ Kural 55 – Kanca

56.2.  KÜÇÜK CEZA
Aşağıdaki durumlarda engelleme nedeniyle küçük ceza verilecektir:

(I) Paka sahip olmayan bir oyuncunun ilerlemesi engellemek. 

(II) Fore-check yapmaya çalışan bir oyuncuyu engellemek.

(III) Kaleci de dahil olmak üzere artık pak kontrolüne sahip olmayan (gecikmiş vücut şarjı) bir oyuncuya kasten vurmak.

(IV) Pak kontrolüne sahip olmayan bir oyuncunun ofsayta girmesine neden olmak. Bu eylem gecikmiş ofsayta neden 

oluyorsa (dolayısıyla oyunda duraklama olmamışsa) engelleme nedeniyle ceza verip vermemek hakemin takdirine 

kalmıştır. 

(V) Rakip oyuncunun eline kasten vurmak, sopasını veya bir malzemesini düşüren bir oyuncunun malzemesini almasını 

engellemek.

(VI) Kırık sopanın veya kural dışı pakı taşıyan oyuncunun dikkatini dağıtmak amacıyla atmak veya fırlatmak

 ➔ Kural 53 – Malzeme Fırlatma

(VII) Oyuncu bençindeki bir oyuncunun sopasını veya vücudunu kullanarak, buzdaki oyuncuya veya pakına müdahalede 

bulunması.

(VIII) Patenlerinden biri veya ikisi oyuncu bençinde veya ceza kutusundayken pakla oynamak.

Oyun duraklamasında, oyuncu bençi veya ceza kutusundaki bir oyuncunun buzdaki oyuncuya müdahale etmesi durumunda ilgili 

cezalar uygulanacaktır. Bu oyuncular, ilgili ek cezalara tabi tutulabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları
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56.3.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Oyuncu bençinden belirlenemeyen bir oyuncunun, ceza kutusundaki oyuncunun, antrenörün veya takım görevlisinin herhangi bir 

şekilde rakip oyuncu veya paka bir müdahalede bulunması durumunda ilgili takıma küçük oturma cezası verilecektir.

56.4.  BÜYÜK CEZA
Orta hakemin, rakip oyuncuyu engelleme ve sorumsuz şekilde tehlikeye atma nedeniyle verilen küçük cezanın yetersiz kalacağı 

kanaatine varması durumunda, bu ihlali yapan oyuncuya büyük ceza verilebilir. Ek bir oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 

56.6'ya bakınız.

56.5.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, engelleme veya gecikmiş vücut şarjı nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası 

verebilir. Rakip oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine 

ve genel kınanabilirliğe dayalı olacaktır.

56.6.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bu kural kapsamında bir engelleme veya bir geç vuruş nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, faul yapılan oyuncunun sakatlanma 

olasılığının olması durumunda orta hakem, oyun kötü davranış cezası da verebilir.

56.7.  PENALI ATIŞI
Rakip takımın antrenörü veya takım görevlileri de dahil olmak üzere tarafsız veya hücum sahasında pak kontrolüne sahip ve 

kaleciden başka rakip oyuncu olmayan bir oyuncuya sopa ile müdahalede bulunulması, herhangi bir malzeme fırlatılması durumunda 

penaltı atışı verilecektir.

Bu davranış bir takım antrenörü veya takım görevlisi tarafından yapılmışsa, ilgili kişilere oyun kötü davranış cezası verilecek ve 

soyunma odasına gönderilecektir. Olası ek cezaların uygulanması için bu durum ilgili makamlara raporlanacaktır.

56.8.  GOL VERME
Kaleci buzdan çıkartıldığında antrenör, takım görevlileri ve kaleci de dahil olmak üzere, o takımın buzda olmayan herhangi bir 

üyesinin, tarafsız veya hücum sahasındaki bir oyuncuyu vücut, sopa veya başka bir nesne ile engellemesi durumunda, kural ihlali 

yapan takım lehine gol verilecektir.

Bu davranış bir takım antrenörü veya takım görevlisi tarafından yapılmışsa, ilgili kişilere oyun kötü davranış cezası verilecek ve 

soyunma odasına gönderilecektir. Olası ek cezaların uygulanması için bu durum ilgili makamlara raporlanacaktır.

56.9.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları
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56.10.  SEYİRCİLER TARAFINDAN ENGELLEME
Herhangi bir seyirci müdahalesi, buz içi hakemleri tarafından ilgili makamlara bildirilmelidir.

Seyirciler tarafından buza nesnelerin atılması ve oyunun aksiyonu tehlikeye girmesi durumunda, buz içi hakemleri oyunu durduracak 

ve ardından oyun, duraklamanın olduğu bölgeye yakın başlama atışı noktasından başlatılacaktır.

Bir oyuncunun, bir seyirci tarafından tutulması veya engellenmesi durumunda oyun durdurulacaktır.

KURAL 57 ÇELME

57.1.  ÇELME
Bir oyuncu sopayı veya vücudunun herhangi bir bölümünü rakibinin dengesini kaybetmesine veya düşmesine neden olacak şekilde 

kullanamaz.

Tamamlanmış bir oyunda kazara meydana gelen çelme ihlaline ceza verilmeyecektir.

Oyunun durmasıyla aynı anda veya sonrasında kazara meydana gelen çelme ihlaline ceza verilmeyecektir.

57.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak sopasını veya vücudunun herhangi bir bölümünü rakibinin dengesinin bozulmasına ve 

düşmesine neden olacak şekilde kullanan herhangi bir oyuncuya, ihlalin şiddetine bağlı olarak küçük ceza verecektir.

57.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, rakip oyuncuya çelme takma ve oyuncuyu sorumsuzca tehlikeye atma nedeniyle verilen küçük cezanın yetersiz kalacağı 

kanaatindeyse faulü yapan oyuncuya büyük ceza verebilir. Ek bir oyun kötü davranış cezası kriterleri için Kural 57.5'e bakınız.

57.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, çelme eyleminin rakip oyuncunun sakatlanmasına yol açacağı kanaatindeyse faul yapan oyuncuya maç cezası verebilir.

Not: Orta hakem, eylemin şiddetine bağlı olarak maç cezası verebilir.

Maç cezası, yapılan faul bir sakatlık veya yaralanma ile sonuçlanmasa bile verilebilir.

57.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bu kural kapsamında bir çelme nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, faul yapılan oyuncunun sakatlanma olasılığının olması 

durumunda orta hakem, oyun kötü davranış cezası da verebilir.

57.6.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

57.7.  GOL KARARI VERME
Bu kural, ➔ Kural 25.0 – Gol Kararı Verme kapsamında açıklanmıştır.

7
.   B

Ö
LÜ

M
 · E

N
G

E
LLE

M
E

 C
E

Z
A

LA
R

I



8
.   B

Ö
LÜ

M
 · S

O
P

A
 İLE

 YA
P

ILA
N

 C
E

Z
A

LA
R

I IHF RESMİ KURAL KİTABI 2022/23  103

8. BÖLÜM

SOPA İLE YAPILAN
CEZALAR



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  8.  BÖLÜM  104

SOPA İLE  YAP ILAN CEZALAR 

KURAL 58 DİPÇİK

58.1.  DİPÇİK
Bir oyuncunun, sopa şaftını üst elin üzerinde olacak şekilde kullanarak bir rakip oyuncuyu herhangi bir şekilde kontrol etmesi veya 

temas olsun ya da olmasın, sopanın bu kısmı ile rakip oyuncuyu itme veya itmeye teşebbüs etme eylemidir.

58.2.  ÇİFT KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakibine dipçik atmaya çalışan bir oyuncuya çift küçük ceza verecektir.

58.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak rakibine dipçik atan oyuncuya büyük ceza verecektir. Ek oyun kötü davranış cezası için Kural 

58.5'e bakınız.

58.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, dipçik atma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

58.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
 Dipçik atma nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde oyun kötü davranış cezası verilmelidir.

58.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 59 SOPAYLA VURMA

59.1.  SOPAYLA VURMA
Rakibi zorla kontrol etmek için iki el arasında sopanın şaftını kullanma eylemidir.

59.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak, uygulanan kuvvet ve şiddetin derecesine göre rakip oyuncuya sopayla vurma nedeniyle 

küçük ceza verecektir.

59.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, sopayla vurma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan ve faulü yapan oyuncuya verilen küçük cezanın 

yetersiz kalacağı kanaatindeyse, faul yapan oyuncuya büyük ceza verebilir. Ek oyun kötü davranış cezaları için Kural 59.5’e bakınız.

59.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, sopayla vurma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 
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sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

59.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Sopayla vurma nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde oyun kötü davranış cezası olarak değerlendirilmelidir.

59.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

59.7.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhaller kapsamında açıklanmıştır.

KURAL 60 YÜKSEK SOPA

60.1.  YÜKSEK SOPA
Yüksek sopa, rakibin omuzlarının yüksekliğinin üzerinde taşınan bir sopadır. Oyuncular sopalarını kontrol altında tutmalı ve sopalarından 

sorumlu olmalıdır. Bununla birlikte hareket, bir başlama atışı sürecinde eğilmiş olan rakip orta saha oyuncusu üzerinde bir vuruş 

hareketi veya kaza eseri temas yoluyla normal bir vuruş hareketinde bulunuyormuş veya vuruş yapıyormuş gibi gerçekleştirilirse, rakip 

üzerinde bir oyuncunun kaza eseri temasına izin verilir.

Seken bir pakı kontrolsüzce savurmak, bir vuruş olarak veya vuruş yapıyormuş gibi kabul edilmeyecektir ve bir rakibe omuz 

yüksekliğinin üzerindeki bir temas buna göre cezalandırılacaktır. Paka yüksek sopayla müdahale durumları için aşağıdaki kurala 

bakınız.

 ➔ Kural 80 – Paka Yapılan Yüksek Sopa

60.2.  KÜÇÜK CEZA
Sopayla rakibe omuzlarının üzerinden yapılan herhangi bir temas yasaktır ve bu kural ihlali kapsamında küçük ceza uygulanacaktır.

60.3.  ÇİFT KÜÇÜK CEZA
Bir oyuncu sopasının herhangi bir kısmını omuzlarının üzerinde taşıdığında veya tuttuğunda ve sopa, rakibinin boynuna, yüzüne 

veya kafasına kanama veya başka bir şekilde yaralanmayla sonuçlanacak şekilde temas ettiğinde, orta hakem bir çift küçük cezası 

verebilecektir. Bu kararı veren hakemler, buz üzerinde verdikleri kararı ve oyuncunun yaralanmasına neden olan durumun oyuncunun 

sopasından kaynaklandığını doğrulamak adına (zorunlu değil) video inceleme seçeneğine sahip olacaklardır.

 ➔ Kural 18.4 - Yüksek Sopa İçin Çift Küçük Cezaların Buz İçi Video İncelemesi

60.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, yüksek sopa nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.
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60.5.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 61 SOPA SAVURMA

61.1.  SOPA SAVURMA
Sopa savurma, temas edip etmediğine bakılmaksızın, bir oyuncunun sopasını rakibe sallamasıdır. Şort veya dizliklere "agresif olmayan" 

sopa teması sopa savurma olarak cezalandırılmamalıdır. 

Sopayla rakibin vücuduna, rakibin sopasına veya rakibin ellerine veya yakınına yapılan ve orta hakeme göre pakla oynama girişimi 

olmayan herhangi bir durum, bu kural kapsamında cezalandırılacaktır.

61.2.  KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak, rakip oyuncuya sopa savurma nedeniyle ihlalin şiddetine bağlı olarak küçük oturma cezası 

verecektir.

61.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, sopa savurma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan ve faulü yapan oyuncuya verilen küçük cezanın 

yetersiz kalacağı kanaatindeyse, faul yapan oyuncuya büyük ceza verebilir. Ek oyun kötü davranış cezaları için Kural 61.5’e bakınız.

61.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, sopa savurma nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

61.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Sopa savurma nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, oyun kötü davranış cezası verilmelidir.

61.6.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhaller kapsamında açıklanmıştır.

61.7.  GOL VERME
Bu kural, ➔ Kural 25.0 – Gol Verme kapsamında açıklanmıştır.

61.8.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları
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KURAL 62 SOPA SAPLAMA

62.1.  SOPA SAPLAMA
Sopa saplama, temas edip etmediğine bakılmaksızın, sopa kaşığının ucuyla rakibe temasta bulunmak anlamına gelir.

62.2.  ÇİFT KÜÇÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak, rakip oyuncuya sopa saplama teşebbüsünde bulunan bir oyuncuya çift küçük ceza verecektir.

62.3.  BÜYÜK CEZA
Orta hakem, kendi takdirine bağlı olarak, rakip oyuncuya sopa saplama nedeniyle büyük ceza verecektir. Ek oyun kötü davranış cezası 

için Kural 62.5'e bakınız.

62.4.  MAÇ CEZASI
Orta hakem, sopa saplama nedeniyle rakip oyuncuyu sorumsuz şekilde tehlikeye atan oyuncuya, maç cezası verebilir. Rakip oyuncuyu 

sorumsuzca tehlikeye atma değerlendirmesi, ihlalin ciddiyetine, temasın ciddiyetine, şiddetin derecesine ve genel kınanabilirliğine 

dayalı olacaktır.

62.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Sopa saplama nedeniyle bir büyük ceza verildiğinde, oyun kötü davranış cezası olarak değerlendirilmelidir.

62.6.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları
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KURAL 63 OYUN GECİKTİRME

63.1.  OYUN GECİKTİRME
Bir oyuncu veya takım, hakemin herhangi bir nedenden ötürü oyununun geciktirildiği kanaatine varması sonucu oyun geciktirme 

cezası alabilir.

63.2.  KÜÇÜK CEZA
Aşağıdaki durumlarda oyun geciktirme cezası verilecektir:

(I) Kaleci dahil bir oyuncunun, müsabakanın durmasına neden olacak şekilde pakı tutması yani dondurması veya sopası, 

pateni veya vücuduyla pakla oynaması; bu kural kaleci için kale çizgisi dışında geçerlidir. 

(II) Bir oyuncunun, müsabaka sırasında veya oyun duraklamasını takiben (el veya sopasını kullanarak) pakı oyun sahası 

dışına atması

(III) Bir oyuncunun, koruyucu camın olmadığı durumlar dışında, pakı kendi savunma sahasından (elini veya sopasını 

kullanarak) doğrudan oyun alanı dışına atması

 Burada belirleyici faktör, kusurlu oyuncu tarafından vurulduğunda pakın konumu olacaktır. Paka savunma sahası 

içindeyken temas olursa ve ardından pak oyun dışına çıkarsa küçük ceza verilecektir. Pak, oyuncu bençinin arkasındaki 

koruyucu cam üzerinden dışarı çıkarsa ceza verilecektir. Not: Pak, oyuncu bençine girerse ceza uygulanmaz. Pak, 

başlama atışı sırasında doğrudan oyun alanının dışına çıkarsa, bir ceza verilmeyecektir.

(IV) Bir oyuncunun kale direğini kasten yerinden oynatarak oyun gecikmesine sebep olması. İhlali yapan takım, pakın 

kontrolünü kazandığı zaman hakem oyunu derhal durduracaktır.

 Not: Bir oyuncunun, bir rakibin açık kaleye gol atma şansı varken bir kale direğini kasıtlı olarak yerinden oynatması 

durumunda, orta hakem tarafından bir gol verilebilir. ➔ Kural 63.7 – Gol Verme 

(V) Kasten üzerine düşen veya pakı vücuduna toplayan kaleci dışında bir oyuncu olması. Not: Pakın, şutu engellemek için 

dizlerinin üzerine çöken bir oyuncunun malzemesine takılması durumunda ceza verilmemelidir, ancak pakı oynanamaz 

hale getirmek için ellerin herhangi bir şekilde kullanılması durumunda derhal ilgili şekilde ceza verilmelidir.

(VI) Hücum oyuncusundan önce paka varmak amacıyla kale sahasının dışına kayan ve pakı oynatmak yerine oyunda 

bir duraksamaya neden olarak pakın üzerine atlayan kaleci. Not: Bir kaleci, şut üzerindeki açıyı kapatmak için ve 

kurtarışının pakı kapatmasını sağladıktan sonra gol sahasının dışına çıkarsa bu kurallara uygun olacaktır.

(VII) Kendi kale sahasının içerisindeyken kasten pakın üzerine düşen veya vücuduyla pakı tutan veya bir rakip tarafından 

fiilen engellenmedikçe oyunda bir duraksamaya sebep olacak şekilde kalenin herhangi bir kısmında pakı tutan kaleci

(VIII) Kalenin arka tarafında kaleci sınırlı alanı dışında pakla oynayan kaleci. Bu durumda belirleyici faktör, pakın pozisyonu 

olacaktır. Not: Kaleci, pateni kale sahasıyla temastayken pakla oynadığında küçük ceza verilmeyecektir.

(IX) Kıyafet, malzeme, paten veya sopa ayarlamaları. Bir kaleciye su şişesi verildiğinde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır 

ancak bu mola süresinde gerçekleştirilmelidir. Orta hakemin, bu davranışın kasten oyunu geciktirmek için yapıldığı 

kanaatine varması durumunda küçük ceza verilecektir.
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(X) Kalecinin mazlemesinin ayarlanması vb. durumlarda oyun geciktirilmesine izin verilmeyecektir. Malzemelerin düzeltilmesi/

ayarlanması gerekiyorsa kaleci buzu terk edecek ve yerine yedek kaleci girecektir. Bu kuralın kaleci tarafından ihlal 

edilmesi durumunda küçük ceza verilecektir. 

63.3.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Hakem tarafından takım kaptanına veya asistanlara buza, doğru sayıda oyuncu yerleştirmeleri ve oyuna başlamaları için uyarıda 

bulunduktan sonra orta hakemin talimatına uymayan ve bu nedenle bir gecikmeye neden olan takıma küçük oturma cezası verilecektir.

63.4.  DÜDÜĞÜN GEÇ ÇALINMASI
Kale, hücum oyuncusu tarafından kazara yerinden oynatıldığı sırada pak kontrolü savunma yapan takımdaysa ve bu takım kendi 

savunma sahasından çıkıyorsa oyun, savunma yapan takım pak kontrolünü kaybedene kadar devam edecektir. 

Sonraki başlama atışı, ihlali yapmayan takımın savunma sahasında olmadığı sürece, oyunun durdurulduğu bölgeye en yakın noktadan 

gerçekleştirilecek ve başlama atışı mavi çizginin dışında, tarafsız sahadaki başlama noktalarından birinden yapılacaktır.

Hücum eden takım gol attığı sırada kendi savunma sahasındaki kalesinin herhangi bir sebepten ötürü yerinden oynaması durumunda 

oyun durdurulmayacak ve gol geçerli sayılacaktır.

63.5.  BUZA ATILAN NESNELER
Bu IIHF şampiyonlarında uygulanmamaktadır. Buza atılan bir nesne dolayısıyla oyun akışının bozulması durumunda orta hakem düdük 

çalacak, oyunu durduracak ve başlama atışı oyun duraklamasının olduğu yere en yakın başlama noktasından yapılacaktır.

63.6.  PENALTI ATIŞI
Normal oyun süresinde yetersiz süre nedeniyle veya önceden verilmiş cezalar nedeniyle, bir oyuncuya kendi kale direğini kasten 

yerinden oynatması nedeniyle verilen küçük ceza, oyunun normal oyun süresi içinde veya uzatmada herhangi bir zamanda tamamen 

uygulanamazsa ihlali yapan takıma karşı bir penaltı atışı verilecektir.

Pak, kale sahasının içerisindeyken kaleci haricinde hiçbir savunma oyuncusunun pakın üzerine yatmasına, pakı tutmasına, pakı eline 

almasına veya vücudu ya da elleriyle pakı kapatmasına izin verilmeyecektir. Bu kuralın ihlali durumunda, oyun derhal durdurulacak 

ve ihlali yapan takım aleyhine bir penaltı atışı verilecektir, ancak başka bir ceza verilmeyecektir. Kural, penaltı atışı sadece ihlalin 

gerçekleştiği anda pak, kale sahasındayken verilecek şekilde yorumlanacaktır. Ancak, pakın kale sahası dışında olduğu durumlarda, 

Kural 63 yine de geçerli olabilir ve penaltı atışı verilmese bile küçük ceza verilebilir. Bir penaltı atışının verilip verilmeyeceğini 

belirlemedeki önemli faktör, pakın bulunduğu, tutulduğu konumudur. Pak kale sahasındaysa, bir penaltı atışı verilecektir. Pak, 

kale sahası dışındaysa ve kale sahası içindeki bir oyuncu (kaleci dışında) pakı kendine doğru çekiyor ve kapatıyorsa küçük ceza 

verilecektir.

 ➔ Kural 24.8 – İhlaller

63.7.  GOL VERME
Pak, kale direklerinin normal konumu arasından kale çizgisini geçmeden önce kale direğinin, savunma yapan bir oyuncu tarafından 

kasti olarak veya kazara yerinden oynatılması durumunda orta hakem bir gol verebilir.
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Bu durumda bir gol vermek için bir savunma oyuncusunun hareketleri nedeniyle kale direğinin yeri değiştirilmiş, hücum oyuncusunun 

kale direğinin yeri değiştirilmeden önce muhtemel bir gol atma fırsatı olmalıdır ve pakın kale direklerinin normal konumu arasında 

kaleye girmiş olduğu belirlenmelidir.

Hızlı hücum esnasında kale direği kasten oynatılırsa ihlali yapmayan takıma bir gol verilecektir.

Bir hücum oyuncusunu buza sokmak için kalecinin çıkartıldığı ve bu süreçte olası bir golün engellenmesi için savunma yapan takım 

tarafından kale direklerinin kasten yerinden oynatılması durumunda hücum eden takım lehine bir gol verilecektir. 

Pak kaleye girmeden önce veya kaleye girerken, kale pimlerinden biri veya ikisi de kendi deliklerinde değilse veya tamamen yerinden 

çıkmışsa kale yerinden oynamış olarak kabul edilecektir.

63.8.  OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMEYEN DURUMLAR
Kale direğinin bir savunma oyuncusu tarafından oyunda bir duraklamaya neden olacak şekilde kazara yerinden oynaması halinde 

başlama atışı savunma sahasındaki başlama noktalarından birinde yapılacaktır. İhlali yapan takımın, başlama atışından önce herhangi 

bir oyuncu değişikliği yapmasına izin verilmez. Ancak, fazladan bir hücum oyuncusunun bir kaleci ile değiştirilmesi, bir oyuncunun 

sakatlanması veya buzdaki sayısal gücü etkileyecek bir cezanın verildiği durumlarda oyuncu değişikliği yapılmasına izin verilecektir.

Hücum takımının pakı kendi sahasından rakip yarı sahasına atması ve kalecinin oyunda bir duraklamaya sebep olacak şekilde pakı 

dondurması halinde, bir sonraki başlama atışı kalecinin savunma sahasındaki başlama atışı noktalarından birinde gerçekleştirilecektir. 

Savunma takımının, başlama atışından önce bir oyuncu değişikliği yapmasına izin verilmez. Ancak sakat oyuncunun yerine yedek 

oyuncunun oyuna girmesi veya buzdaki sayısal gücü etkileyen bir ceza verildiği durumlarda değişiklik yapılabilir.  

Buna ek olarak, bu bölümde özetlenmiş her iki durumda da savunma sahasındaki başlama atışı için, başlama atışının hangi başlama 

atışı noktasında gerçekleşeceğine hücum takımı karar verecektir.

KURAL 64 DALMA / ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET

64.1.  DALMA / ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
Gözle görülür bir şekilde dalan, bir düşüşü veya bir reaksiyonu abartan veya yaralanmış numarası yapan bir oyuncuya bu kural 

kapsamında küçük ceza verilecektir.

Sahada konumunu sağlamak yerine bir hücum oyuncusuna kasten temasta bulunan veya bir hücum oyuncusuyla tesadüfi bir 

temasın dışında bir görüntüye neden olacak hareket yapan bir kaleci, dalma / aldatmaya yönelik hareket için küçük ceza kapsamında 

değerlendirilecektir.

Not: Dalma, bir oyuncunun bir rakip oyuncuya bir ceza aldırmaya çalışması eylemidir. Aldatıcı hareket ise bir faul verildiği halde, 

mağdur olan kişinin bir faulün olduğundan daha büyük görünmesi izlenimi vermesidir.   

64.2.  KÜÇÜK CEZA
Eylemleriyle bir ceza aldırma girişiminde bulunan bir oyuncuya küçük ceza verilecektir (dalma / aldatmaya yönelik hareket).
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64.3.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 65 MALZEME

65.1.  MALZEME
Malzemelerini ve formasını bu kurallarda belirtilen oyun koşullarında tutma sorumluluğu oyuncuya aittir. Oyuncunun malzemeleri 

sopalar, patenler, koruyucu malzemeler ve formalardan oluşur.

Oyun öncesi ısınma sırasında kasklar da dahil olmak üzere tüm malzemeler uygun şekilde giyilmelidir. Bir hakem, bir oyuncunun 

tehlikeli olarak kabul edilen kişisel aksesuarlarını çıkarmasını isteyebilir.

65.2.  KÜÇÜK CEZA
Eldiven, kask ve kaleci dizlikleri dışındaki tüm koruyucu malzemeler forma altına giyilmelidir. Orta hakemin uyarısından sonra bu 

kuralın ihlal edilmesi durumunda küçük ceza verilecektir.

Malzemeler, güvenlik standartlarına uygun olmalı ve yalnızca oyuncuları korumak için kullanılmalıdır, oyun yeteneğini geliştirmek 

veya rakibin yaralanmasına neden olmak için kullanılmamalıdır. Bu kuralı ihlal eden oyuncuların, bu tür ekipmanlar düzeltilene veya 

kaldırılana kadar oyuna katılmasına izin verilmeyecektir. Giysi, malzeme, paten veya sopalarda yapılan ayarlamalar nedeniyle oyun 

durdurulamaz veya oyun ertelenemez. Bu kuralın ihlali kapsamında küçük oturma cezası verilir. 

Kaleci malzemelerinin tamiri veya ayarlanması için hiçbir gecikmeye izin verilmeyecektir. Ayarlama gerekirse kaleci buzdan ayrılacak 

ve yerini derhal yedek kaleci alacaktır. Bu kuralın bir kaleci tarafından ihlali durumunda küçük oturma cezası verilecektir. 

IIHF standartlarına uymayan kural dışı malzemelerin tümü, tehlikeli ekipman olarak sınıflandırılır ve bu tür ekipmanı giyen oyuncular 

cezaya tabi tutulur.

KURAL 66 HÜKMEN MAĞLUP SAYMA

66.1.  HÜKMEN MAĞLUP SAYMA
Bir takımın, bir oyunun oynanmasını etkileyen geçerli kurallardaki veya yönetmeliklerdeki bir hükme uymaması durumunda, bu 

durumda IIHF veya görevlileri tarafından yönlendirilen hakem, ihlali yapan takım söz konusu hükümlere uyuncaya kadar oyunun 

ilerlemesine izin vermeyecektir.

Bir takım, cezalar ve yaralanmalar nedeniyle oyunun seyri esnasında buz üzerine gerekli sayıda oyuncu bulunduramazsa hükmen 

mağlup sayılacaktır.

İhlali yapan takım şartları sağlamayı reddetmeye devam ederse IIHF veya görevlilerinin ön onayı ile hakem, oyunun hükmen mağlup 

sayıldığını ve ihlali yapmayan takımın oyunu kazandığını açıklayacaktır. Hakem her iki takımın da bu gibi bir hükme uymayı reddetmesi 

nedeniyle oyunun hükmen mağlup sayıldığını açıklarsa her iki takımın da kaybettiği açıklanacaktır. 

Oyun başlatılmadan önce oyunun hükmen mağlup sayıldığı açıklanırsa, skor 1-0 olarak kayda geçecek ve hiçbir oyuncuya herhangi 

bir kişisel istatistik puanı eklenmeyecektir.
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Oyunun hükmen mağlup sayıldığı açıklandığı zaman oyun devam ediyorsa, kaybeden takım için skor 0 olarak kaydedilir ve kazanan 

takım için ise 1 veya takımın atmış olduğu gol sayısından bir (1) fazla olarak kaydedilir. Bununla birlikte, her iki kulüpteki oyuncuların 

hükmen mağlubiyetin açıklandığı zamana kadar elde edilen bütün kişisel istatistikleri sağladığı kabul edilecektir.

Oyun başlatılmadan önce veya oyun devam ederken, her iki takımın da kurallara uymamasından dolayı oyunun hükmen mağlup 

sayıldığı açıklanırsa, skor 0-0 olarak kaydedilecek fakat hiçbir takıma puan verilmeyecek ve hiçbir oyuncunun kişisel istatistik verisi 

sağladığı kabul edilmeyecektir.

İlgili makamlar kendi isteklerine bağlı olarak, hükmen mağlubiyet verilmiş herhangi bir oyunu araştırabilir ve hakemin hükmen 

mağlubiyet ve skor hakkında verdiği kararı gözden geçirebilir. Ayrıca hükmen mağlup sayılan oyunla bağlantılı olarak herhangi bir 

takıma veya takım üyesine ilave disiplin cezaları verebilir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Disiplin Kuralları’na bakınız.

KURAL 67 PAKI TUTMA

67.1.  PAKI TUTMA
Bu kural, bir oyuncunun pak üzerinde kural dışı bir şekilde elini kullanması durumunda cezayla sonuçlanabilecek faulleri özetlemektedir.

 ➔ Kural 79 – Pakın elle pas atılmasına ilişkin bütün bilgiler için El Pası'na bakın.

67.2.  KÜÇÜK CEZA – OYUNCU
Bir oyuncunun pakı havada tutmasına izin verilir ancak oyuncu, pakı derhal elinden bırakmalıdır. Aşağıdaki durumlarda oyuncuya pakı 

eliyle kapmadan dolayı küçük ceza verilecektir:

(I) Pakı havada yakalar ve bir vücut temasından kaçınmak veya bölgesel avantaj sağlamak amacıyla pak elindeyken kaymaya 

devam ederse

(II) Rakip takımın pakla oynamasını engellemek amacıyla pakı eliyle kapatırsa

 Bu durum takımın kendi kale sahasında gerçekleşirse penaltı atışı verilecektir.  

 ➔ Kural 67.4 – Penaltı Atışı veya ➔ Kural 67.5 – Gol Verme. 

(III) Oyun devam ederken buzdaki pakı eliyle alırsa

Aşağıdaki durumlarda başlama atışı yapan oyuncuya oyun geciktirme nedeniyle küçük ceza verilecektir:

(I) Eliyle paka vurarak başlama atışını kazanmaya çalışırsa

 Not: Üçüncü bir oyuncu (herhangi bir takımdan) en azından paka dokununcaya kadar, mevcut başlama atışına dahil olan 

iki (2) oyuncunun (orta alan oyuncuları) bu kural kapsamında bir cezaya neden olmadan elleriyle pak ile oynamalarına izin 

verilmez. Başlama atışının tamamlandığı kabul edilince (ve başlama atışını kazanan netleştiğinde ), el pası uygulanacaktır. 

 ➔ Kural 79 – El Pası

67.3.  KÜÇÜK CEZA – KALECİ
Bu kuralın tamamının amacı, pakı sürekli olarak oyunda tutmaktır ve kalecinin yaptığı gereksiz bir kesintiye neden olacak bir eyleme 

uyarı yapılmaksızın ceza verilecektir. 

Aşağıdaki eylemleri yapan bir kaleciye bir oyun geciktirme cezası verilecektir:
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(I) Bir rakip tarafından gerçekten kontrol edilmedikçe / baskı yapılmadıkça pakı elinde üç (3) saniyeden daha fazla tutmak

(II) Hakemin kararına göre oyunda gereksiz bir kesintiye neden olacak bir şekilde pakı kasten tutmak

(III) Pakı rakibin kalesine doğru ileriye fırlatmak

 Not: Kaleci tarafından ileri atılan pakın bir rakip tarafından alınması durumunda, orta hakem oyunun tamamlanmasına 

izin verecek ve gol kusurlu olmayan takım tarafından atılırsa, gol geçerli sayılacak ve bir ceza verilmeyecektir. Ancak gol 

olmazsa oyun durdurulacak ve kaleciye küçük oturma cezası verilecektir

(IV) Pakı dizliğinin içine veya kale ağlarının üzerine koymak

(V) Hakemin kararına göre bir golün atılmasını engelleme eğiliminde olacak şekilde kalelerine veya kalelerinin yakınına kasten 

kar yığmak 

67.4.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

67.5.  GOL VERME
Bir kaleci, buza fazladan bir oyuncu sokmak amacıyla kendi oyuncu bençine doğru ilerlemeden önce kasten kendi sopasını veya 

malzemesini bırakır, pakın kaleye girmesini engelleyecek şekilde kaleye veya yakınına kar yığarsa, hakemin takdirine bağlı olarak bu 

takım aleyhine gol verilecektir.

Bu durumda bir gol kararının verilebilmesi için kalecinin fazladan bir hücum oyuncusu ile değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

küçük ceza uygulanacaktır.

Kalecinin fazladan bir hücum oyuncusuyla yer değiştirmediği durumda, bir oyuncunun kale sahası içinde pakın üzerine düşmesi, pakı 

tutması, pakı kendine çekmesi halinde oyun derhal durdurulacak ve rakip takım lehine bir gol kararı verilecektir. 

67.6.  GOL İPTALİ
Hiçbir hücum oyuncusu, pakı eliyle kaleye doğru iterek veya yönlendirerek gol atamaz. Pakı elleriyle kaleye iten veya yönlendiren bir 

hücum oyuncusu tarafından ve pakın bir oyuncu, kaleci veya hakemden sekmesiyle bir gol atılamaz.   

Pak bir eldivenden açıkça sekerek ağa girdiği zaman, gol geçerli sayılacaktır.

KURAL 68 KURAL DIŞI OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

68.1.  KURAL DIŞI OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Kural dışı oyuncu değişikliği aşağıdaki şekilde değerlendirilecek ve uygun kural kapsamında ilgili cezalar uygulanacaktır. 

Bir oyuncunun kendi oyuncu bençinden (takım arkadaşı 1.50 m (5ft)’den uzakta) veya ceza kutusundan (ceza süresi sona ermeden) 

buza giriyorsa ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma; büyük ceza çekilirken, cezayı çeken yedek oyuncunun ceza 

kutusundan buza dönmemesi ➔Kural 68.2 – Takıma Verilen Küçük Oturma Cezası; veya bir oyuncunun hızlı hücumdaki rakip 

oyuncunun gol atmasını engelleme amacıyla buza girmesi ➔ Kural 68.3 – Penaltı Atışı veya ➔ Kural 68.4 – Gol Verme.

Sakatlanma nedeniyle ceza alan bir oyuncu buzu terk eder, ceza süresi bitene kadar buza girmesi yasaktır. Bu durum, yedek 

oyuncuları oyunun durmasını beklerken halen ceza kutusunda olduğu karşılıklı cezaları kapsamaktadır. Sakat oyuncu, oyuna girmek 

için yedek oyuncu ceza kutusundan çıkana kadar beklemelidir.

 ➔ Kural 8.1 – Oyuncu Sakatlanmaları
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68.2.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Bir oyuncu aynı anda büyük ceza ve kötü davranış veya oyun kötü davranış cezası veya sakatlanan oyuncu büyük ceza aldığında 

ve cezayı kendisi çekemeyecek durumda olduğunda cezalandırılan takım, bu oyuncu yerine cezayı çekmek için bir oyuncuyu ceza 

kutusuna gönderecek ve ceza bitmeden oyuna girmesine izin verilmeyecektir.

Bu hükmün herhangi bir şekilde ihlali, bu kural kapsamında küçük oturma cezası gerektiren bir kural dışı oyuncu değişikliği olarak 

ele alınacaktır.

68.3.  PENALTI ATIŞI
Bu kural, ➔ Kural 24.8 – İhlaller kapsamında açıklanmıştır.

68.4.  GOL VERME
Bu kural, ➔ Kural 70.8 – Gol Verme kapsamında açıklanmıştır.

68.5.  GEÇERSİZ GOL
Bu kural, ➔ Kural 70.9 – Geçersiz Gol kapsamında açıklanmıştır.

68.6. KASTEN KURAL DIŞI OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Buzda fazla oyuncu bulundurma.

 ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma

KURAL 69 KALECİYİ ENGELLEME

69.1.  KALECİYİ ENGELLEME
Bu kuralın temeli, kale sahasının içinde veya dışında olan bir hücum oyuncusunun konumunun bir gole izin verilip verilmeyeceği 

hususunda belirleyici olmaması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, hücum oyuncuları kale sahasında dururken atılan 

gollere uygun koşullarda izin verilebilir. Gole yalnızca aşağıdaki durumlarda izin verilmemelidir:

(I) Bir hücum oyuncusu aldığı pozisyonla veya ilgili temasıyla bir kalecinin sahasında serbestçe hareket etme veya kalesini 

savunma yeteneğini bozarsa

(II) Bir hücum oyuncusu kale sahasının içinde veya dışında kaleciye kasıtlı veya belirgin bir şekilde temas ederse

Bir kaleciyle kazara temasa izin verilir ve söz konusu temas, kale sahasının dışında başlatılır ve hücum oyuncusu böyle bir temastan 

kaçınmak için makul bir çaba gösterirse, sonuçta atılan gol geçerli sayılacaktır. 

Bu kural, yalnızca buz içi hakem(ler)inin takdirine bağlı olacaktır ancak antrenör itirazının olduğu durumlarda ➔ Kural 38 – Antrenör 

İtirazı, video incelemesine ➔ Kural 37 – Video İncelemesi tabi tutulabilir.

Bu kural kapsamında temas / ilgili temas, kasti olsun ya da olmasın kaleci ile bir hücum oyuncusu arasında sopayla veya vücudun 

herhangi bir kısmıyla yapılan temas anlamına gelmektedir. Bu kuralın ağır basan mantığı, bir kalecinin, hücum oyuncusu tarafından 

hareketleri engellenmeden kale sahası içinde serbestçe hareket etme yeteneğine sahip olmasıdır.

Bir hücum oyuncusu kale sahasına girer, hareketleriyle kalecinin kaleyi koruma becerisine engel olur ve bu esnada gol atılırsa, gol 

geçersiz sayılacaktır.
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Bir hücum oyuncusu kale sahasındaysa ve alanı derhal terk etmezse, hakem oyunu durdurabilir ve başlama atışı, ihlali yapan takımın 

savunma sahasının dışındaki en yakın tarafsız saha başlama noktasından yapılacaktır. Hücum oyuncusu, savunma oyuncusu tarafından 

kaleciyle temasa geçmesine neden olacak şekilde itilir veya faul yapılırsa, bu tür bir temas, bu kuralın amaçları doğrultusunda hücum 

oyuncusunun temastan kaçınmak için makul bir çaba gösterdiği göz önünde bulundurularak, hücum oyuncusu tarafından başlatılan 

temas olarak kabul edilmeyecektir.  

Bir savunma oyuncusu kendi kalecisiyle temas etmesine neden olacak şekilde, bir hücum oyuncusu tarafından itilirse veya faul 

yapılırsa, bu kuralın amaçları doğrultusunda bu temas, hücum oyuncusu tarafından başlatılan temas olarak kabul edilecek, gerekirse 

hücum oyuncusuna ceza verilecek ve bu esnada atılan bir gol geçersiz sayılacaktır.

 ➔  Daha fazla bilgi için bakınız Ek IV- Tablo 16 – Kaleciyi Engelleme Durumları

69.2.  CEZA
Bir hücum oyuncusunun, kaleci kale sahasının içinde veya dışında ya da gol atılsın veya atılmasın, bir kaleciye kasten veya bilerek 

temas ettiği bütün durumlarda, söz konusu faulü yapan oyuncuya ceza verilecektir (hakemin uygun gördüğü şekilde, küçük ceza veya 

büyük ceza). Hücum oyuncusunun kalecinin kale sahasında serbest bir şekilde hareket edebilmesini engellediği için kural ihlalinin 

gerçekleştiği bütün durumlarda, kaleciyi engellemeye yönelik ceza verilecektir. 

Kararlarının uygulanmasında, hakem temas gerçekleştiği anda kalecinin bulunduğu tam konumdan ziyade kaleciyle olan temasın 

derecesine ve niteliğine daha fazla önem vermelidir.

69.3.  KALE SAHASI İÇİNDE TEMAS
Kaleci kale sahasının dışındayken, bir hücum oyuncusu, bir kaleciyle kazara temasın dışında herhangi bir belirgin temasta bulunursa 

ve gol atılırsa, gol geçersiz sayılacaktır. Eğer bir kaleci, kale sahası içinde konumunu belirleme eylemi sırasında, kale sahası içindeki 

hücum oyuncusuyla temasa girer, bu durum kalecinin kalesini savunma becerisinin bozulmasına neden olur ve bir gol atılırsa, bu gol 

geçersiz sayılacaktır. 

Kalecinin kale sahasında pozisyon oluşturmaya çalıştığı herhangi bir temastan sonra hücum oyuncusu, kale sahasındaki mevcut 

pozisyonunu bırakıp kale sahası dışına çıkmazsa (yani kaleciye yer verirse) ve bu sırada bir gol atılırsa, gol geçersiz sayılacaktır. Bu 

gibi tüm durumlarda, bir gol atılsa da atılmasa da hücum oyuncusu, kaleciyi engelleme nedeniyle uygun cezayı alacaktır. 

Hücum oyuncusu kale sahası içinde kalecinin görüşünü engelleyecek ve kalesini savunma kabiliyetini azaltacak şekilde pozisyon alır 

ve bu sırada bir gol atılırsa, gol geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda bir oyuncu, hakemin kararına göre, hücum oyuncusu belirli bir 

süreden fazla kale sahası içinde kaldığında kale sahası içinde önemli bir konum oluşturmaktadır.

 ➔  Daha fazla bilgi için bakınız Ek IV- Tablo 16 – Kaleciyi Engelleme Durumları

69.4.  KALE SAHASI DIŞINDA TEMAS
Kaleci kale sahasının dışındayken bir hücum oyuncusu, bir kaleciyle kazara temasın dışında herhangi bir belirgin temasta bulunursa 

ve bu sürede gol atılırsa, gol geçersiz sayılacaktır.

Kale sahası dışında diye bir kaleciye temasta bulunulamaz. Hücum oyuncusunun kaleciyle gereksiz temasta bulunduğu her durumda 

uygun ceza verilmelidir. Bununla birlikte, hücum oyuncusunun bu gibi gereksiz bir temastan kaçınmak için makul bir çaba sarf etmesi 
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koşuluyla, kaleci kale sahasının dışında pak ile oynadığı zaman, kazara temasa izin verilecektir. Kaleci kale sahası dışında pakla 

oynadığı sürede hücum oyuncusu tarafından yapılan kasıtlı eylemler nedeniyle kalesine dönmesinin engellendiği durumlarda, bu 

oyuncuya kaleciyi engelleme nedeniyle ceza verilebilir. 

Benzer şekilde, kale sahasındaki bir kalecinin pakla oynamaya çalışan rakip oyuncuya kasten müdahale etmesi durumunda kaleciye 

ceza verilebilir. 

 ➔ Daha fazla bilgi için bakınız Ek IV - Tablo 16 – Kaleciyi Engelleme Durumları 

69.5.  ANTRENÖR İTİRAZI
 ➔ Kural 38 – Antrenör İtirazı

69.6.  BAŞLAMA NOKTASI
Kaleciyle belirgin temas (kasti veya değil) neticesinde atılan bir golün iptal edilmesi için oyun durakladığında sonraki başlama atışı, 

ihlali yapan takımın hücum sahası dışındaki tarafsız sahadaki en yakın başlama atışı noktasından yapılacaktır.

69.7.  RİBAUNT VE KAYIP PAK
Ribaunt durumunda veya kale sahasının içinde veya dışında, bir kalecinin ve hücum oyuncusunun (oyuncularının) eş zamanlı olarak 

kayıp pak ile oynamaya çalıştığı durumlarda kaleciyle kazara temasa izin verilecek ve bunun sonucunda atılan herhangi bir gol olursa, 

gol geçerli sayılacaktır. 

Bir duraklamanın ardından bir hücum oyuncusu tarafından bir kalecinin pak ile birlikte kalenin içerisine itilmesi halinde, gol geçersiz 

sayılacaktır. Mevcut ise, uygun cezalar verilecektir. 

Bununla birlikte hakemin kararına göre, hücum oyuncusu kalecinin pak ile birlikte ağın içerisine iteklenmesine neden olacak şekilde 

savunma oyuncusu tarafından itilmişse veya başka şekilde faul yapılmışsa, gol geçerli sayılabilir. 

Pakın kale sahası içerisinde veya civarında (kasten veya başka bir şekilde) bir oyuncunun altında olması halinde, bu oyuncuyu kaleye 

pak ile birlikte iterek bir gol atılamaz. Pakın kale sahasında kasten kapatıldığı kabul edilirse bir penaltı atışı dahil uygun cezalar 

değerlendirilecektir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme

69.8.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 70 OYUNCU BENÇİNİ VEYA CEZA KUTUSUNU TERK ETME

70.1.  OYUNCU BENÇİNİ VEYA CEZA KUTUSUNU TERK ETME
Bir kavga esnasında veya bir kavganın başlatılması amacıyla hiçbir oyuncu, oyuncu bençini veya ceza kutusunu dilediği zaman terk edemez.
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70.2.  KURALLARA UYGUN OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Oyun devam ederken kendi oyuncu bençinden veya kural dışı olarak ceza kutusundan (ceza süresi sona ermiştir) oyuna giren ve bir 

kavga başlatan bir oyuncuya, Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları kapsamında ceza verilebilir. Oyun duraklaması sırasında kurallara uygun 

şekilde oyuncu değişikliği yapan, başlama atışı için yerini alan ve kavgaya karışan oyunculara ilgili kural kapsamında ceza verilecek ve 

ek disiplin cezalarına tabi tutulacaklardır (tartışmadaki eylemlerinin sonucu olarak öngörülmedikçe, bu durumda oyun kötü davranış 

cezası otomatik olarak verilmeyecektir).

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

70.3.  OYUNCU BENÇİNİ TERK ETME
Oyuncuların oyundaki bir duraklama esnasında veya birinci ve ikinci devrenin sonunda ısınma amacıyla buza girmesine izin verilmez. 

Hakem, ceza verilmesi amacıyla bu kurala dair herhangi bir ihlali ilgili makamlara bildirecektir. 

Her bir devrenin sonunda ve kurallara uygun şekilde oyuna girilmesi haricinde, hiçbir oyuncu istediği zaman oyuncu bençini terk 

edemez.

Oyun devam ederken soyunma odasına gitmek gerekirse (soyunma odasına ulaşmak için buzun üzerinden ilerlemek gerektiği zaman), 

oyuncu oyunda bir mola verilmesini beklemeli ve ilerlemeden önce devam eden herhangi bir kavga olmadığından emin olmalıdır. 

Bir kavga esnasında veya bir kavga başlatmak amacıyla oyuncu bençini (veya ceza kutusunu) terk eden, bir takımdan veya her iki 

takımdan birinci veya ikinci oyuncuya, oyun kötü davranış cezası verilecektir.

70.4.  CEZA KUTUSUNU TERK ETME
Her bir devrenin sonu veya cezalarının bitimi haricinde, hiçbir oyuncu ceza kutusunu istediği zaman terk edemez.   

Cezasını çektikten sonra değiştirilecek olan, ceza kutusunda cezasını çeken bir oyuncu, herhangi bir değişiklik yapılmadan kendi 

oyuncu bençine gelmelidir.

Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, buzda fazla oyuncu bulundurma nedeniyle ilgil takıma küçük oturma cezası 

verilecektir.

 ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma

Oyun devam etsin veya etmesin, cezası bitmeden önce ceza kutusunu terk eden cezalı oyuncu, halihazırda verilen ceza süresinin 

bitiminin ardından ek bir küçük ceza daha alacaktır.

Ceza kutusuna giren ve cezası sona ermeden önce bir yetkilinin kararına itiraz etmek amacıyla ceza kutusunu terk eden herhangi bir 

oyuncuya oyun kötü davranış cezası verilecektir.

Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

Bu kural, bu kuralda belirtildiği gibi bir tartışmayı başlatmak veya tartışmaya katılmak amacıyla ceza kutusunu terk etmek için 

verilebilecek daha ağır cezaların yerine geçmez.

Oyunun duraklaması sırasında ve bir tartışma sırasında ceza kutusunu terk eden herhangi bir cezalı oyuncu, bir küçük ceza artı bir 

oyun kötü davranış cezası alacaktır. Küçük ceza artı orijinal cezada kalan dolmamış süre, kusurlu takımın antrenörü tarafından ceza 
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kutusuna gönderilen yedek oyuncu tarafından çekilmelidir. Bir oyuncu, cezası tamamen bitmeden önce ceza kutusunu terk ederse, 

ceza hakemi, oyuncunun ceza kutusundan ayrıldığı zamanı not edecek ve ihlalde bulunan oyuncunun takımı pak kontrolünü ele 

geçirdiğinde oyunu durduracak olan buz içi hakemlerine işaret verecektir.

Bu oyuncu, orijinal cezasında kalan süreye ek olarak bir küçük ceza daha çekmelidir (bu tamamlanmamış süre, oyuncunun ceza 

kutusunu kural dışı olarak terk ettiği andan itibaren hesaplanır). Ceza hakemi tarafından yapılan bir hata sonucunda ceza süresi 

dolamadan oyuna geri dönen bir oyuncuya ek bir ceza verilmez ancak ceza sürelerinin hepsini çekmelidirler; bu süre, ceza hakemi 

hatası nedeniyle ceza kutusunu terk ettikleri andan itibaren hesaplanır.

Cezalarının sona ermesini takiben oyun durduğunda, ceza kutusundan çıkan bir oyuncu veya oyuncular bir tartışmaya karışırsa, 

tartışma nedeniyle aldıkları cezalara göre değerlendirilecektir.

Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

Oyunun duraklamasında ceza kutusundan çıkan bir oyuncunun, rakip oyuncu ile karşılaşması ve rakibin kavgayı başlatan kişi olduğu 

kabul edilmesi halinde, ceza kutusundan çıkan oyuncuya oyun kötü davranış cezası verilmeyebilir. 

Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

70.5.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Oyuncu değişikliği yapmak dışında herhangi bir nedenle, oyuncu bençini terk eden oyuncuların olduğu takıma küçük oturma cezası 

verilecektir. 

Bir antrenör veya takım görevlisi, buz içi hakemi veya sağlık personeli tarafından talimat verilmedikçe, devre başladıktan sonra ve 

devre bitmeden önce buza çıkarsa hakem bu takıma küçük oturma cezası verecek ve bu olayı ek disiplin cezalarının değerlendirilmesi 

amacıyla ilgili makamlara raporlayacaktır. 

Bir oyuncunun sakatlanması ve oyunun durması halinde, bir takım doktoru (veya başka bir sağlık personeli), orta hakemin onayını 

beklemeden sakatlanan oyuncuyla ilgilenmek için buza gidebilir.

70.6.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Bir kavga esnasında veya her iki takımdan birinden veya ikisinden de bir kavga başlatmak amacıyla oyuncu bençini veya ceza 

kutusunu terk eden birinci veya ikinci kişi olan oyuncuya bir oyun kötü davranış cezası verilecektir. 

Bir oyun kötü davranış cezası, takımlardan herhangi biri veya her ikisi arasındaki bir tartışma sırasında veya bir tartışma başlatmak 

amacıyla oyuncu bençini veya ceza kutusunu terk eden ilk veya ikinci oyuncu, oyun kötü davranış cezası verilecektir. 

Oyunun duraklamasında ve bir tartışma sırasında ceza kutusunu terk eden herhangi bir cezalı oyuncu, bir küçük ceza artı oyun kötü 

davranış cezası alacaktır. Küçük oturma cezasına ek olarak esas cezada kalan dolmamış süre, kusurlu takımın antrenörü tarafından 

ceza kutusuna gönderilen yedek oyuncu tarafından çekilmelidir. 
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Hakemler tarafından soyunma odasına gitmesi söylenen ve herhangi bir nedenle oyuncu bençine veya buza dönen herhangi bir 

oyuncuya, oyun kötü davranış cezası verilecektir.

Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları

70.7.  PENALTI ATIŞI
Oyuna kural dışı giren bir oyuncunun, pak kontrolüne sahip ve kaleciyle arasında herhangi bir rakip oyuncu bulunmayan hücum 

oyuncusuna herhangi bir müdahalede bulunması durumunda, orta hakem, bu ihlali yapan takım aleyhine penaltı atışı kararı verecektir.

70.8.  GOL VERME
Rakip kaleci buzdan çıkarıldığı zaman, boş kaleye hücumda bulunan takımdan bir oyuncuya, tarafsız bölgede veya hücum bölgesinde 

kural dışı olarak oyuna giren bir oyuncu müdahale ederse, hakem ihlali yapmayan takıma derhal bir gol verecektir.

70.9.  GEÇERSİZ GOL
Ceza almış bir oyuncu, kendi hatası veya ceza hakeminin hatası nedeniyle ceza süresi dolmadan önce ceza kutusundan tekrar buza 

döner, kendisi kural dışı olarak buz üzerindeyken kendi takımı bir gol atarsa, gol geçersiz sayılacak ancak her iki takıma da verilen 

bütün cezalar normal ceza olarak çekilecektir. 

Bir oyuncu kendi oyuncu bençinden veya ceza kutusundan kural dışı bir şekilde oyuna girer, kendisi kural dışı olarak buzdayken kendi 

takımı bir gol atarsa, gol geçersiz sayılacak fakat her iki takıma da verilen bütün cezalar normal cezalar olarak çekilecektir.

70.10.  DİSİPLİN CEZALARI
Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

KURAL 71 ERKEN OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

71.1.  ERKEN OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
Bir kaleci, başka bir oyuncu ile yer değiştirme amacıyla kale alanından ayrıldığı ve kendi oyuncu bençine gittiği zaman, kaleci 

kendi oyuncu bençine 1,50 m (5 ft) mesafede olmadan oyuncu buza giremez. Oyuncu değişikliği erken yapılırsa ihlali yapmayan 

takım, pakı kontrol etmedikçe hakem oyunu hemen durduracaktır, bu durumda pakın kontrolü değişene kadar oyunun durdurulması 

ertelenecektir.

Erken oyuncu değişikliği yapan takıma hiçbir süre cezası verilmez fakat oyun orta kırmızı çizginin ötesinde durdurulduğunda başlama 

atışı, orta sahadaki başlama atışı noktasından gerçekleştirilir. Oyun, orta sahadaki kırmızı çizgiden önce durdurulduğu zaman, 

başlama atışı oyunun durdurulduğu bölgedeki en yakın başlama atışı noktasından gerçekleştirilecektir. Yukarıda ele alınmayan diğer 

tüm durumlarda, buzda fazla oyuncu bulundurma nedeniyle küçük oturma cezası verilebilir.

 ➔ Kural 74 – Buzda Fazla Oyuncu Bulundurma

71.2.  ANONSLAR
Orta hakem, anons hakeminden şu anonsu yapmasını isteyecektir: "Erken kaleci değişikliği nedeniyle oyun durdurulmuştur."
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KURAL 72 PAKLA OYNAMAYI REDDETMEK

72.1.  PAKLA OYNAMAYI REDDETMEK VEYA PAKLA OYNAMAKTAN KAÇINMAK
Bu bölümün amacı oyunun sürekli olarak aktığından emin olmaktır ve hem orta hakemler hem de çizgi hakemleri bu sonucu elde 

etmek için kuralı yorumlamalı ve uygulamalıdır.

72.2.  EL PASI
Bir oyuncu, takım arkadaşına el pası verir ve takım arkadaşı oyunda duraklamaya neden olmamak için pakla oynamaktan kaçınırsa ve 

rakip takım oyuncuları da pakla oynamasa (muhtemelen ceza zamanını doldurmak için olabilir), hakem maçı durduracak ve en yakın 

başlama atışı noktasından oyun tekrar başlayacaktır.

72.3.  YÜKSEK SOPA
Bir oyuncu, sopasıyla normal omuz yüksekliğinin üzerinde paka temas ederse ve bir takım arkadaşı oyunu durdurmamak için pak ile 

oynamamayı tercih ederse, rakip takım da pakla oynamazsa (muhtemelen bir cezasının süresinin dolmasını sağlamak için), hakem 

oyunu durduracak ve ortaya çıkan başlama atışının bu ihlal nedeniyle oyunun durdurulduğu yere en yakın bölgedeki başlama atışı 

noktasında yapılmasını isteyecektir.

 ➔ Kural 76.2 – Başlama Atışı Noktaları

72.4.  BUZLANMA
Orta hakem, savunma yapan takımın buzlanmaya giden pakı durdurabilecekken kasten durdurmadığını veya bu pakla oynamaktan 

kaçındığı kanaatindeyse, oyunu durduracak ve başlama atışı ihlalde bulunan takımın kalesine en yakın başlama noktasından 

yapılacaktır. 

72.5.  CEZA
Orta hakem bir takıma gecikmiş ceza işareti verdiği ve bu takımdan bir oyuncu ceza süresinin sona ermesi için kasten pak ile 

oynamadığı zaman, hakem oyunu durduracak ve başlama atışı ihlali yapan takımın savunma sahasındaki başlama noktalarından 

birinden yapılacaktır.

 ➔ Kural 76.2 – Başlama Atışı Noktaları

KURAL 73 OYUNA BAŞLAMAYI REDDETMEK

73.1.  OYUNA BAŞLAMAYI REDDETMEK
Bu kural, her iki takım da buz üzerindeyken oymayı reddeden veya buzdan çekilen veya hakemler böyle yapılmasını söylediği zaman, 

oyun başladığında veya oyunun herhangi bir devresi başladığında buza çıkmayı reddeden takımlar için geçerlidir.

73.2.  PROSEDÜRLER – TAKIMLAR BUZDAYKEN
Her iki takım da buz üzerindeyken herhangi bir sebeple bir takım, orta hakemin talimatına rağmen oynamayı reddederse hakem, takım 

kaptanını uyaracak ve on beş (15) saniye içerisinde oyunu başlatmaları veya oyunu kaldığı yerden devam ettirmeleri için takıma izin 

verecektir. Bu sürenin sonunda takım halen oynamayı reddederse hakem, takıma oyun geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası 

verecektir. Bu ceza, takım kaptanı aracılığıyla ihlali yapan takımdan, antrenörün belirteceği bir oyuncu tarafından çekilecektir. 
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Aynı durumun tekrarlanması halindeyse ihlali yapan antrenör, oyuncu bençinden çıkartılacak ve kendisine oyun kötü davranış cezası 

ve oyun geciktirme nedeniyle ihlali yapan takıma bir takım küçük cezası verilecektir. İhlali yapan takım halen oynamayı reddederse 

hakemin ihlali yapan takımı hükmen mağlup saymaktan başka alternatifi olmayacaktır; gereğinin yapılması için bu durumun ilgili 

makamlara bildirilmesi gerekmektedir.

 ➔ Kural 66 – Hükmen Mağlup Saymak

Birinci İhlal:

(I) İhlali yapan takımın kaptanını uyarın ve oyunu kaldığı yerden devam ettirmek için 15 saniye verin.

(II) Eğer 15 saniyenin sonunda takım oyunu sürdürmeyi halen reddediyorsa, oyun geciktirme nedeniyle ihlali yapan takıma bir 

takım küçük oturma cezası verin.

İkinci İhlal:

(I) İhlali yapan takımın kaptanını uyarın ve oyunu kaldığı yerden devam ettirmek için 15 saniye verin.

(II) Eğer 15 saniyenin sonunda takım oyunu sürdürmeyi halen reddediyorsa, oyun geciktirme nedeniyle ihlali yapan takıma bir 

takım küçük oturma cezası verin.

(III) Hakem, ihlali yapan takımın antrenörüne bir oyun kötü davranış cezası aldıklarını bildirecektir.

(IV) Takım oynamayı halen reddediyorsa hakem, ihlali yapmayan takımın hükmen galip olduğunu açıklayacaktır.  

 ➔ Kural 66 – Hükmen Mağlup Saymak

73.3.  PROSEDÜRLER – TAKIMLAR BUZ DIŞINDAYKEN
Bir takım, orta hakem tarafından antrenörü aracılığıyla talimat verdiği halde beş (5) dakika içinde buza çıkıp oyuna başlamazsa, 

hükmen mağlup sayılacak ve durum, daha fazla cezai işlem için ilgili makamlara bildirilecektir.

 ➔ Kural 66 – Hükmen Mağlup Saymak

(I) Takımın buza çıkmayı ve oyunu başlatmayı reddettiği hakem için aşikâr olduğu durumlarda, ihlali yapan takıma oyun 

geciktirme nedeniyle bir takım küçük oturma cezası verilecektir. 

(II) İhlali yapan takıma buza geri dönmeleri ve oyunu başlatmaları için beş (5) dakika verilecektir. 

(III) Beş (5) dakika dolduktan sonra takım halen buza geri dönüp oyunu başlatmazsa, hükmen mağlup sayılacaktır. 

(IV) Antrenör, beş (5) dakika uyarısı yapıldığında ve takım bu süre zarfında oyunu devam ettirmek için buza geri döndüğü 

zaman, ihlali yapan takıma oyunu geciktirme nedeniyle bir takım küçük oturma cezası verilmelidir.

Uygun görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 - Ek Disiplin Cezaları

KURAL 74 BUZDA FAZLA OYUNCU BULUNDURMA

74.1.  BUZDA FAZLA OYUNCU BULUNDURMA
Buzdan çıkan oyuncuların, değişiklik yapılmadan önce oyuncu bençi 1,50 m (5 ft) yakınında ve oyun dışında olmaları koşuluyla, oyun 

esnasında herhangi bir zamanda oyuncu değişikliği yapılabilir - bkz. ayrıca Kural 71 – Erken Oyuncu Değişikliği 

Buz içi hakemlerinin takdirine göre oyuncu değişikliği bençe 1,50 m’den (5 ft) fazla uzaklıktayken yapılırsa, (buzda fazla oyuncu 

bulundurma nedeniyle) ilgili takıma küçük oturma cezası verilecektir.
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Bir oyuncu buzdan çıkarken ve oyuncu bençinden 1,50 m (5 ft) uzaklıktayken oyuncu değişikliği yapıldığında, oyundan çıkan 

oyuncunun Kural 70’in (Oyuncu Bençini veya Ceza Kutusunu Terk Etme) amaçlarına uygun olarak buzdan çıktığı kabul edilecektir.

Bir oyuncu değişikliğinin yapıldığı esnada, oyuna giren oyuncu veya oyundan ayrılan oyuncu fiilen buz üzerindeyken, oyuna giren 

oyuncu veya buzdan çıkan oyuncu sopasıyla pak ile oynarsa, kayarsa veya pakı eline alırsa veya bir rakip oyuncuyla bir fiziksel 

temasta bulunursa, bu duruma buz üzerinde fazla oyuncu bulundurma ihlali denecektir. Bir oyuncu değişikliği esnasında oyuna 

giren oyuncuya (oyunculara) veya oyundan çıkan oyuncuya (oyunculara) kazara pak çarparsa, oyun durdurulacak ve hiçbir ceza 

verilmeyecektir.

Oyun sırasında tüm değişiklikler oyuncu bençinden yapılmalıdır. Oyuncu bençi dışında başka bir yerden yapılan değişiklikler, 

kurallara aykırıdır ve bu kuralın ihlal edilmesi durumunda ilgili takıma küçük oturma cezası verilecektir.

Yedek oyuncu olarak buza çıkan bir oyuncu, her iki pateni de buz üzerinde olduğu zaman buza çıkmış kabul edilir. Halen oyuncu 

bençindeyken pak ile oynarlar veya bir rakibe müdahale ederlerse ➔ Kural 56 – Engelleme kapsamında ilgili şekilde ceza 

uygulanacaktır. Bir pateni buz üzerinde ve bir pateni oyuncu bençinde buzun dışında duran oyuncunun buz dışında olduğu kabul 

edilecektir.

   

74.2.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda buzda fazla oyuncu bulundurma nedeniyle ilgili takıma küçük oturma cezası verilecektir. Bu 

ceza hakemler veya çizgi hakemleri tarafından değerlendirilecektir. 

Hakemin veya çizgi hakeminin takıma küçük oturma cezasını vermek için düdüklerini çalmadan önce, ihlali yapan takım tarafından 

bir gol atılırsa, bu gol geçersiz sayılacak ve buzda fazla oyuncu bulundurma sebebiyle ceza verilecektir.

74.3.  CEZA KUTUSU
Ceza kutusunda cezasını çeken ve ceza indikten sonra değiştirilecek olan bir oyuncu, derhal kendi oyuncu bençinin 1,50 m (5 

ft) yakınına gelmelidir. Bu kuralın herhangi bir ihlali durumunda, buzda fazla oyuncu bulundurma nedeniyle küçük oturma cezası 

uygulanacaktır.

74.4.  KASTİ KURAL DIŞI OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Kalan oyun süresinin yetersiz olması nedeniyle veya halihazırda verilen cezalar olması nedeniyle, kasten kural dışı oyuncu değişikliği 

sebebiyle (buz üzerinde çok fazla oyuncu olması) oyun süresi dahilinde veya uzatma devresindeki herhangi bir sürede, ceza süresi 

tamamen dolmayacak bir takım küçük oturma cezası verilirse, ihlali yapan takıma karşı bir penaltı atışı verilecektir.

74.5.  UZATMA DEVRESİNDE KALECİ
Uzatma devresinde fazladan bir hücum oyuncusunu oynatmak amacıyla kalecinin buzdan çıkartıldığı durumlarda kaleci, kendi 

pozisyonuna dönmek için oyunda duraklama olmasını beklemelidir. 

Oyundaki bir sonraki duraklamadan önce (oyun esnasında) kalecinin kendi pozisyonuna geri dönmeye çalışması, kural dışı oyuncu 

değişikliği olarak kabul edilecek ve uygun olmayan oyuncu nedeniyle ilgil takıma küçük oturma cezası verilecektir.
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KURAL 75 SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ

75.1.  SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ
Oyuncular, antrenörler ve takım görevlileri, her zaman davranışlarından sorumludur ve oyun öncesinde, sırasında veya sonrasında, 

buz üzerinde veya dışında ve pistteki herhangi bir yerde uygunsuz davranışları önlemek için çaba göstermelidir. Hakemler, bunu 

yapmama durumunda yukarıdaki takım görevlilerinden herhangi birine ceza verebilir.

Bu davranışlar hakemlere karşı yapıldığında ➔ Kural 39 – Hakemlere Kötü Davranışta Bulunma uygulanacaktır.

75.2.  KÜÇÜK CEZA
Aşağıdaki ihlaller için bu kural kapsamında sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük ceza verilecektir:

(I) Herhangi bir kişiye yönelik müstehcen, saygısız veya taciz edici dil veya hareketler kullanmak. Müstehcen hareketler, 

ırkçı hakaretler veya sataşmalar ya da cinsel ifadeler için ek bir oyun kötü davranış cezası. - bkz. Kural 75.5 – Oyun Kötü 

Davranış Cezası

(II) Oyun devam ederken veya oyun durdurulduğu esnada, saç çekme, bir yüz koruyucusunu tutup çekme, board veya cam vb. 

yerlere bir sopa veya başka bir nesneyle vurulması dahil olmak üzere sportmenlik dışı davranışta bulunmak. Not: Hakem 

kuvvete ve şiddete bağlı olarak fiziksel ihlalleri ciddi ve ağır olarak sınıflandırırsa aşağıdaki cezayı verebilir.

 ➔ Kural 21 – Maç Cezası

(III) Oyuncu bençinden veya ceza kutusundan (veya buz dışından) buza herhangi bir nesne atmak. Bir kavgaya karışmadan 

önce forma veya kaskı kasten çıkartmak veya açıkça değiştirilmiş ve ➔ Kural 9 – Formalar kuralına uymayan bir forma 

giymek. Bu oyuncuya, sportmenlik dışı davranış sebebiyle küçük ceza ve bir oyun kötü davranış cezası verilecektir. 

Tartışma hiç yaşanmazsa oyuncu, sportmenlik dışı davranış için bir küçük oturma cezası ve kasten forma çıkarmaktan 

dolayı on dakikalık (10) kötü davranış cezası alacaktır.

Cezalı bir oyuncuya asıl cezasını (cezalarını) çekmeden önce veya çektikten sonra ek bir sportmenlik dışı davranış cezası verilirse, ek 

süre bitmemiş sürelerine eklenecek ve peş peşe çekilecektir.

75.3.  TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Aşağıdaki ihlaller için bu kural kapsamında takıma sportmenlik dışı davranış nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir:

(I) Belirlenemeyen bir oyuncu veya bir antrenör veya takım görevlisi, herhangi bir kişiye açık seçik, terbiyesiz ve hakaret 

içeren bir söylemde bulunur veya el kol hareketleri yaparsa veya boarda veya cam vb. yerlere bir sopa veya başka bir 

nesneyle vurursa

(II) Belirlenemeyen bir oyuncu veya bir antrenör veya takım görevlisi, herhangi bir kişiye yönelik müstehcen, küfürlü veya taciz 

edici bir dil veya hareket kullanır veya board veya cam vb.ne bir sopa veya başka bir nesneyle vurursa

(III) Pistte herhangi bir yerde hakaret ya da küfür içeren konuşmayı veya el kol hareketlerini herhangi bir kişiye yaptığı 

belirlenen oyuncuya bir küçük oturma cezası verilir. Küfür amaçlı el kol hareketlerinin, ırkçı aşağılama veya hakaret veya 

cinsel içerikli hareketlerin kullanılması durumunda ek bir oyun kötü davranış cezası verilecektir. Bakınız Kural 75.5 – Oyun 

Kötü Davranış Cezası.
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75.4.  KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Aşağıdaki ihlaller için bu kural kapsamında kötü davranış cezaları verilecektir:

(I) Küçük ceza veya küçük oturma cezası verildikten sonra bir kişiye karşı açık seçik, terbiyesiz ve hakaret içeren bir söylemde 

bulunmaya devam eden herhangi bir oyuncu. Küfür amaçlı el kol hareketlerinin, ırkçı aşağılama veya hakaret veya cinsel 

içerikli hareketlerin kullanılması durumunda ek bir oyun kötü davranış cezası verilecektir. Bakınız Kural 75.5 – Oyun Kötü 

Davranış Cezası

(II) Oyun alanının dışına kasten bir ekipman fırlatan herhangi bir oyuncu. Hakemin kendi kararına göre bir oyun kötü davranış 

cezası verilecektir.

(III) Oyunun seyri esnasında bir rakibi ceza almaya teşvik edecek şekilde davranmaya devam eden (tehdit veya aşağılayıcı 

sözler veya el kol hareketleri veya benzer eylemler) herhangi bir oyuncu

(IV) Cezalı bir oyuncu, mevcut durumda ceza kutusuna girdikten ve oyunu kaldığı yerden devam ettirdikten sonra bir hakemin 

hükmüne itiraz ettiği veya reddettiği zaman 

(V) Genel olarak bu tür bir davranış sergileyen oyunculara küçük ceza, ardından bu davranışlara devam ederlerse bir kötü 

davranış cezası ve ardından bir oyun kötü davranış cezası verilecektir.

75.5.  OYUN KÖTÜ DAVRANIŞ CEZASI
Aşağıdaki ihlaller için bu kural kapsamında oyun kötü davranış cezaları verilecektir:

(I) Daha önce bir kötü davranış cezası alan ancak aynı davranışı sürdürmeye devam eden oyuncu

(II) Buz üzerinde veya buzun dışında, sahanın ve bağlantılı alanların içerisinde herhangi bir noktada, oyun esnasında veya oyundan 

sonra, küfür amaçlı el kol hareketleri, ırkçı aşağılama veya hakaret veya cinsel içerikli hareketler kullanan bir oyuncu, antrenör 

veya takım görevlisi. Orta hakem bu durumu, ek disiplin cezalarının uygulanması amacıyla ilgili makamlara bildirecektir.

(III) Pistte herhangi bir yerde müstehcen veya saygısız dil veya hareketler kullandıkları için daha önce küçük oturma cezası 

almış antrenörler ve takım görevlileri. Orta hakem bu durumu, ek disiplin cezalarının uygulanması amacıyla ilgili makamlara 

bildirecektir.

(IV) Bir antrenör veya diğer takım görevlisine karşı hareketleri herhangi bir yaralanmaya neden olabilecek bir oyuncu, antrenör veya 

diğer takım görevlisi. Orta hakem bu durumu, ek disiplin cezalarının uygulanması amacıyla ilgili makamlara bildirecektir.

(V) Oyunun sona ermesinden sonra herhangi bir kişiye müstehcen, saygısız veya küfürlü dil veya hareketler yönlendiren bir 

oyuncu, antrenör veya takım görevlisi. Bu eylem buz üzerinde veya dışında gerçekleşebilir.

(VI) Oyun sırasında bir rakibe veya pistteki herhangi birine tüküren bir oyuncu, antrenör veya takım görevlisi

(VII) Rakibe veya pistteki herhangi bir yere kasıtlı olarak kan bulaştıran ve kanaması olan oyuncu

75.6.  RAPORLAMA
Hakemler, bir oyuncu, antrenör, takım görevlisi veya diğer hakemler tarafından yapılan küfür amaçlı el kol hareketlerini, ırkçı 

aşağılama, hakaret veya cinsel içerikli sözlerin kullanılmasına ilişkin tüm detayları ilgili makamlara raporlamakla yükümlüdür. Uygun 

görülmesi halinde ilgili makamlar, kendi takdirine bağlı olarak ek disiplin cezası uygulayabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları
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KURAL 76 BAŞLAMA ATIŞLARI

76.1.  BAŞLAMA ATIŞLARI
Orta hakemin veya çizgi hakeminin, oyunu başlatmak veya kaldığı yerden devam ettirmek için pakı iki rakip oyuncunun sopaları 

arasına atması eylemine başlama atışı denir. Hakemler başlama noktasını gösterdiği ve oyuncular uygun pozisyonlarını aldığı zaman 

başlama atışı gerçekleşecektir. Pak, kurala uygun olarak atıldığında başlama atışı sona erer.

Bir kaleci, başlama atışında yer alamaz.

76.2.  BAŞLAMA ATIŞI NOKTALARI
Tüm başlama atışları pist üzerinde bulunan dokuz (9) başlama atışı noktasından birinde gerçekleştirilmelidir.

Oyun duraklamasına neden olan iki (2) kural ihlali yapılmışsa (örneğin paka yapılan yüksek sopa ve kasti ofsayt), sonraki başlama atışı 

noktası, ihlali yapan takım için en az bölgesel avantajı sağlayan nokta olarak belirlenecektir. 

Oyun, pak tarafsız sahadayken takımlardan kaynaklanmayan bir nedenle durdurulursa, sonraki başlama atışı mümkün olduğunca mavi 

çizginin dışındaki en yakın başlama atışı noktasında gerçekleştirilecektir. Dört (4) başlama noktasından hangisinin en yakın olduğu 

net olmadığı zaman, ev sahibi takıma tarafsız sahada en fazla bölgesel avantaj sağlayan nokta sonraki başlama atışı için seçilecektir.

Bir takımın oyuncularının cezalandırılması sebebiyle oyun duraklaması olduğunda, bir sonraki başlama atışı, cezayı alan takımın 

savunma sahasındaki iki (2) başlama atışı noktasından birinden yapılacaktır. 

Bu uygulamaya ilişkin sadece üç (3) istisna bulunmaktadır:

(I) Gol atıldıktan sonra ceza verildiğinde başlama atışı orta sahadaki başlama noktasından yapılacaktır.

(II) Ceza, periyot sonunda (veya başında) verildiğinde başlama atışı orta sahadaki başlama noktasından yapılacaktır.

(III) Savunma yapan takıma ceza verildiğinde ve hücum eden takım oyuncularının hücum sahasına, o sahadaki başlama 

atışının yapılacağı çemberin dışından girdiğinde başlama atışı tarafsız sahadan yapılacaktır.

Bir oyuncunun veya takımın ceza alması durumunda, rakip sahada yapılacak başlama atışının hangi taraftan yapılacağını seçmek ceza 

almayan takımın (power-play oynayacak takımın) takdirindedir. 

İki takım oyuncularının yaptığı kural ihlali nedeniyle oyunun durdurulduğu durumlarda, sonraki başlama atışı o sahadaki en yakın 

başlama noktasından gerçekleştirilecektir.

Oyun, kaleye yakın bölgelerde durdurulduğunda kurallarda aksi belirtilmedikçe, başlama atışı oyunun durdulduğu taraftaki başlama 

atışı noktalarından yapılacaktır. 

Kalenin veya yan boardların 4,50 m (15 ft) yakınında veya bir başlama noktası dışında herhangi bir yerde başlama atışı yapılmayacaktır. 

Pakın hakemden sekerek kural dışı bir şekilde kaleye girdiği durumlarda sonraki başlama atışı, pakın hakeme çarptığı bölgeye en 

yakın noktadaki başlama noktasından yapılacaktır. 

Pakın kural dışı yönlendirilerek, tekmelenerek veya yüksek sopa ile kaleye girdiği durumlarda sonraki başlama atışı tarafsız sahadaki 

en yakın başlama noktasından yapılacaktır. 

Oyun, resmi kurallarda özel olarak belirtilmeyen herhangi bir nedenle durdurulduğunda başlama atışı, pakın en son oynandığı yere en 

yakın bölgedeki bir başlama noktasından gerçekleştirilmelidir.
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Bir münakaşaya / tartışmaya dahil olmak için hücum yapan takımın defans oyuncusu veya oyuncularının veya hücum yapan takımdaki 

herhangi bir oyuncunun hücum sahasındaki başlama noktası çemberinin dışından sahaya girmesi nedeniyle oyunun duraklaması 

durumunda, sonraki başlama atışı, savunma yapan takımın mavi çizgisine yakın olan tarafsız sahadan gerçekleştirilecektir.

Bu kural bir buzlanma, bir kasti ofsayt veya paka yapılan yüksek sopa ihlali (rakibinden daha fazla sayıda oyuncusu olan takım 

tarafından) olduğu zaman da geçerlidir; sonraki başlama atışı, ihlali yapan takımın savunma sahasında gerçekleştirilir.

➔ Kural 71 – Erken Oyuncu Değişikliği ihlali için oyun, ortadaki kırmızı çizginin ötesinde durdurulduğunda başlama atışı, orta 

sahadaki başlama noktasından yapılacaktır. Oyun, orta sahadaki kırmızı çizgiden önce durdurulduğunda sonraki başlama atışı, oyunun 

durdurulduğu bölgedeki en yakın başlama noktasında yapılacaktır.

Oyun, sakatlanan bir oyuncu nedeniyle durdurulduğunda sonraki başlama atışı, oyun durdurulduğunda pakın bulunduğu yere en 

yakın bölgedeki başlama noktasında yapılacaktır. Sakatlanan oyuncunun takımı, hücum sahasında pakın kontrolünü elde ettiği zaman 

başlama atışı, tarafsız bölgedeki mavi çizginin dışındaki başlama noktalarından birinde gerçekleştirilecektir. Sakatlanan oyuncu, kendi 

savunma sahasında olduğu ve hücum takımı hücum sahasında pakın kontrolünü elde ettiği zaman, başlama atışı tarafsız bölgedeki 

mavi çizginin dışındaki başlama noktalarından birinde gerçekleştirilecektir.

76.3.  BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRLERİ
Hakem tarafından oyuncu değişikliği prosedürünün tamamlanması ve daha fazla değişiklik olmadığına dair ellerini indirmeleriyle 

birlikte, başlama atışını gerçekleştiren çizgi hakemi düdüğünü çalacaktır.

Bu da her iki takımın da gelecek başlama atışına pozisyon almak için en fazla beş (5) saniyeleri olduğu anlamına gelecektir. Beş 

(5) saniyenin sonunda (veya iki takım da hazırsa daha erken), çizgi hakemi uygun bir başlama atışı gerçekleştirir. Ancak aşağıdaki 

durumlarda çizgi hakemi, pakı atmadan önce ihlalde bulunan oyuncuya uyarıda bulunabilir:

(I) Bir veya iki orta saha oyuncusunun (center) başlama atışı pozisyonunu almaması

(II) Bir veya iki orta saha oyuncusunun (center) buza sopasını koymaması

(III) Bir oyuncunun başlama atışı çember alanını ihlal etmesi

(IV) Bir oyuncunun rakip oyuncuyla temasta bulunması

(V) Ofsayt nedeniyle yapılan başlama atışlarında kurallara uyulmaması

(VI) Bir oyuncunun paten müdahalesi neticesinde pakı kazanması

Normal karşılaşma süresinin son iki (2) dakikasında veya uzatma devresinin herhangi bir anında, çizgi hakemi başlama atışını yapmak 

için yine de düdüğünü çalacak fakat beş (5) saniyelik süre sınırı uygulanmayacaktır. Bununla birlikte oyuncular hızlı ve adil bir başlama 

atışı gerçekleştirmek amacıyla çizgi hakemi tarafından verilen sözlü talimatlara uymalıdır.

76.4.  BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRLERİ – ORTA SAHA OYUNCUSU (CENTER)
Orta hakem veya çizgi hakemi, başlama atışına katılan oyuncuların sopalarının arasına pakı atarak oyunu başlatacaktır. Başlama 

atışına katılan oyuncular, rakibin kalesine doğru şekilde pozisyon almalı, aralarında yaklaşık bir sopa boyu mesafe olmalı ve sopalarının 

ucu buza değmelidir. 

Başlama atışı başlama noktalarından birinde yapılırken atışta yer alan oyuncular, rakibin kalesine doğru ve (uygun durumlarda) 

buzdaki çizgilere uzak olacak şekilde pozisyonlarını almalıdır. Başlama atışına katılan her iki oyuncu sopalarının ucu, belirlenen beyaz 

alan içerisinde buz üzerinde olacaktır. 
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Sekiz (8) başlama noktasında (orta saha başlama atışı noktası hariç), önce savunma oyuncusunun belirlenen beyaz alana sopasını 

yerleştirmesi ve hemen ardından hücum oyuncusunun yerleştirmesi gerekmektedir. Orta saha başlama atışı noktasında başlama 

atışı yapıldığı zaman, ilk önce misafir takım oyuncusu sopasını buza yerleştirecektir.  

Başlama atışına katılan bir oyuncu, bir buz içi hakemi tarafından talimat verildiği zaman derhal uygun pozisyonunu almazsa, hakem 

başlama atışı ihlali için uyarı verilebilir.

Beş (5) saniyelik süre sona erdiği anda, bir orta saha oyuncusu belirlenen başlama atışı alanında olmazsa çizgi hakemi pak atışını 

derhal gerçekleştirecektir. 

Orta saha oyuncusu, başlama atışı noktasının gerisindeyse, oyun kurucu olarak oynuyorsa veya çizgi hakemi başlama alanına 

gelinmesini istediği zaman, gelmeyi reddederse veya orta saha oyuncusu beş (5) saniye bittiği zaman başlama atışı noktasına 

gelirken oldukça yavaş olursa, pak atışı gerçekleştirilir. Başlama atışını kazanmak için bir avantaj sağlamak amacıyla beş saniye 

sona erdiği anda, orta saha oyuncusu başlama noktasına gelmeye çalışırsa, çizgi hakemi bir başlama atışı ihlalinde bulundukları için 

orta saha oyuncusuna uyarı yapacaktır. Bir oyuncu, bir başlama atışı ihlali uyarısı almışsa, hemen pozisyon almalıdır yoksa oyuncu 

yerini almadan çizgi hakeminin pak atışı yapması riski oluşacak veya aynı başlama atışı esnasında ikinci bir başlama atışı ihlali için 

oyun geciktirme yüzünden takıma küçük oturma cezası verilecektir.

76.5.  BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRLERİ – DİĞER OYUNCULAR
Başlama atışı çemberine başka hiçbir oyuncunun girmesine veya başlama atışını yapan oyuncuların 4,5 m (15 ft) yakınına gelmesine 

izin verilmez. Bütün oyuncular, bütün başlama atışlarında kenarda durmalıdır. Saha diplerindeki başlama atışları esnasında, buz 

üzerindeki diğer oyuncular başlama atışı çemberlerinin dış kenarı üzerinde çizilmiş çizgilerinin kendi tarafında pozisyonlarını almalıdır. 

Başlama atışını yapan oyuncu dışındaki bir oyuncu, pak atışı yapılmadan önce başlama atışı çemberine girerse, ihlali yapan takım 

başlama atışı ihlali nedeniyle bir uyarı alacaktır. 

Hücum takımındaki oyuncular (orta saha oyuncusu hariç), ilk olarak kendi pozisyonlarını almalıdır. Böylece savunma yapan takıma 

karşı atak yapabilir ve konumlarını koruyabilirler. Bu prosedüre yönelik bir ihlal, başlama atışı alan ihlali olarak değerlendirilecek ve 

çizgi hakemi, ihlali yapan takıma bir başlama atışı ihlali uyarısında bulunacaktır.  

Bir hücum oyuncusu, başlama atışından önce yeni bir pozisyon almaya çalışırsa ve savunma orta saha oyuncusu kendi takım 

arkadaşlarının yeniden yerleşmesi için başlama noktasından geri adım atarsa, konumlarını önce belirlemeleri gerektiği için başlama 

atışı ihlali hücum takımına verilecektir.

76.6.  BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRLERİ – İHLALLER
Bir orta saha oyuncusu, başlama atışından önce erken hareket eder veya hakem veya çizgi hakemi yanlı bir şekilde pak atışı yaparsa, 

başlama atışı ihlali olarak değerlendirilecektir. İhlali yapan takıma bir uyarı verilecek ve başlama atışı yeniden gerçekleştirilecektir. 

Aynı takım, başlama atışı esnasında ikinci (2.) başlama atışı ihlali yapmışsa, bu takıma küçük oturma cezası verilecektir. Bu ceza, 

“Oyun geciktirme – başlama atışı ihlali sebebiyle bir takım küçük oturma cezası” olarak anons edilecektir. 

Başlama atışı ihlalleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Dört (4) buz içi hakemden herhangi biri başlama atışı ihlalini belirleyebilir:

(I) Pak atışı yapılmadan önce başlama atışı alanına orta saha oyuncusundan başka herhangi bir oyuncu tarafından alan 

ihlali yapılması. Başlama atışı çemberinin çevresindeki oyuncular her iki patenlerini de başlama atışı çemberinin dışında 
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tutmalıdır, patenin çizgiyle temasına izin verilmez. Bir oyuncunun pateni, pak atışı yapılmadan önce başlama atışı 

noktasının içindeki çizgiyi geçerse, bu durum bir başlama atışı ihlali olarak değerlendirilecektir. Rakibi veya rakibinin 

sopasıyla herhangi bir fiziksel temasta bulunmaması kaydıyla bir oyuncunun sopası başlama atışı çemberinin içerisinde 

olabilir.

(II) Pak atışı yapılmadan önce başlama atışı çemberinin dış alanları üzerindeki yatay çizgiler arasındaki alanda herhangi 

bir oyuncunun alan ihlali yapması. Oyuncular patenlerinin ikisinin de ilgili yatay çizgileri geçmediğinden emin olmalıdır. 

Patenleriyle çizgiye temas etmelerine izin verilir. Pak atışı yapılmadan önce bir oyuncunun pateni yatay çizgiler 

arasındaki çizgi içerisine girerse, bu durum bir başlama atışı ihlali olarak değerlendirilecektir. Rakibi veya rakibinin 

sopasıyla herhangi bir fiziksel temasta bulunmaması kaydıyla bir oyuncunun sopası yatay çizgilerin arasındaki alanın 

içerisinde olabilir.

(III) Pak atışı yapılmadan önce bir rakiple herhangi bir fiziksel temasta bulunulması. Başlama atışı noktasına gelen her 

iki oyuncudan biri rakibi ile kask kaska temas ederse, ilk başlama atışı ihlali uyarısını alacaktır. Çizgi hakemi hangi 

oyuncunun teması başlattığını tespit edemezse, her iki oyuncu da ilk başlama atışı ihlali uyarısını alacaktır.

 Başlama atışı noktasına gelen her iki oyuncudan birinin sınır çizgilerinin arkasında uygun pozisyonlarını almaması veya 

sopalarını buz üzerine yerleştirmemeleri Kural 76.4 – Başlama Atışı Prosedürü – Orta Saha Oyuncuları bölümünde 

açıklanmıştır.

 Sınır çizgilerinin arkasında uygun pozisyonlarını almak, orta saha oyuncusunun ayaklarını yan boardlara paralel olacak 

şekilde sınır çizgilerinin her iki tarafında yerleştirmesi gerektiği (çizgilere temas edilmesine izin verilir) ve başlama 

noktasına yaklaştıkça patenlerinin bıçaklarının ucunun yan boarda dik olan sınır çizgilerinin üzerinden geçmemesi 

anlamına gelmektedir. Daha sonra sopanın kaşığı, en azından sopanın kaşığının ucu, başlama atışı noktasının belirlenmiş 

beyaz alanı içerisinde buz üzerine yerleştirilmeli ve pak atışı yapılana kadar orada kalmalıdır.

(IV) Bu konumlandırmaya ve başlama atışı prosedürüne uymamak, başlama atışı ihlaline neden olacaktır.

Aynı takım başlama atışı esnasında ikinci (2.) başlama atışı ihlali yapmışsa, takıma takım küçük oturma cezası verilecektir. Bu ceza, 

“Oyun geciktirme – başlama atışı ihlali sebebiyle bir takım küçük oturma cezası” olarak anons edilecektir.

Başlama atışı noktasına geç gelen ve dolayısıyla gelecek başlama atışı için bir ofsayt konumunda bulunan oyuncular, oyun içerisinde 

hakem tarafından bir kez uyarılacaktır. Bu uyarı takım antrenörüne yapılacaktır. Bu durumda, ihlali yapan takımın orta saha oyuncusu 

bir başlama atışı ihlali için bir uyarı almayacaktır. Bir sonraki herhangi bir ihlal, ihlali yapan takıma verilecek olan oyun geciktirme 

nedeniyle bir takıma verilen küçük oturma cezası ile sonuçlanacaktır. Bu ceza, oyun geciktirme nedeniyle bir takım küçük oturma 

cezası – başlama atışı noktasına yavaş gelme olarak duyurulacaktır.

Oyun alanındaki dokuz (9) başlama atışı noktasından herhangi birinde herhangi bir başlama atışının gerçekleştirilmesinde, başlama 

atışını yapan hiçbir oyuncu başlama atışı tamamlandıktan sonra pak ile oynanan süre haricinde vücudu veya sopası aracılığıyla 

rakibin vücudu ile herhangi bir fiziksel temasta bulunmayacaktır. 

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda, hakem, kendi takdirine göre eylemi (eylemleri) fiziksel temasa yol açan oyuncuya (oyunculara) 

bir küçük oturma cezası verebilir.
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Bununla birlikte pak atışı yapılmadan önce yapılan bu fiziksel temas bir başlama atışı ihlali olarak değerlendirilecek ve çizgi hakemi 

takımın bir başlama atışı ihlali yaptığına dair orta saha oyuncusunu uyaracak ve bir sonraki ihlalde oyun geciktirme nedeniyle takıma 

küçük oturma cezası verilecektir.

Başlama atışı alan ihlali, oyun alanındaki dokuz (9) başlama atışı noktasından herhangi birinde yapılan başlama atışları esnasında 

geçerli olabilir.

Ancak mavi çizgilere bitişik dört (4) karşılaşma noktasında buz üzerine bu tür çizgiler çizilmediğinden, çizgi görevlileri bir ihlalin 

meydana gelip gelmediği konusunda kendi yargılarını kullanacaktır. Orta saha oyuncuları dışındaki bütün oyuncular, saha diplerindeki 

başlama atışları için başlama atışı çemberinin dışında bulunmaya, benzer olarak başlama atışı noktasına gelecektir. 

76.7.  BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRLERİ – OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
Bir takımın buz üzerindeki gücünü etkileyen bir ceza verilmedikçe, başlama atışı tamamlanana ve oyun devam edene kadar hiçbir 

oyuncu değişikliğine izin verilmeyecektir. 

Bir buz içi hakemi, savunma yapan takımın başlama atışı için buz üzerinde yeterli oyuncu bulundurmadığını bildirirse, tarafsız sahadaki 

hakeme bilgi verilecek ve hakemler ihlali yapan takımdan buza başka oyuncu (oyuncular) yerleştirmesini isteyecektir.

Hakemin düşüncesine göre bu durum bir oyalama taktiği olarak kullanılırsa, ihlali yapan takımın antrenörüne bir uyarı verilecek ve bir 

sonraki herhangi bir ihlal oyun geciktirme nedeniyle takıma küçük oturma cezası verilmesine neden olacaktır. 

Buz içi hakemi hücum takımının gelecek başlama atışı için buz üzerinde yeterli oyuncu bulundurmadığını bildirirse, çizgi hakemi 

başlama atışını normal şekilde gerçekleştirmeye devam edecektir. Hücum takımı, her zaman buz üzerine uygun sayıda oyuncu 

yerleştirdiklerinden emin olmalıdır.

76.8.  BAŞLAMA ATIŞI PROSEDÜRLERİ – ZAMAN DOĞRULAMA
Yanlış bir başlama atışı veya bir başlama atışı ihlali nedeniyle oyunda veya ceza saatinde herhangi bir zaman kaybı yenilenmelidir. 

Sürenin doğru bir şekilde yenilenmesini sağlamak için video incelemesine başvurulabilir. Oyunu başlatmak için hakem tarafından 

düdük çalınmaz. 

Oyun süresi pakın fırlatıldığı andan itibaren başlayacak ve düdük çaldığı zaman veya bir gol atıldığı zaman duracaktır.

KURAL 77 OYUN VE DEVRE ARASI SÜRELERİ

77.1.  OYUN SÜRESİ
Bir oyun için izin verilen süre, devreler arasında dinlenme araları olan üç (3) tane yirmi dakikalık (20) fiili oyun devresi olacaktır.

77.2.  DEVRE ARASI SÜRESİ
Oyun, her aranın ardından bir önceki periyotta oyunun tamamlanmasından itibaren IIHF tarafından belirlenen on beş (15) dakikalık 

sürenin bitiminde derhal devam edecektir. Ara verme süresi, sürenin bitiminden sonra başlar.

 ➔ Kural 34 – Zaman Hakemi

İzleyicileri molalar sırasında kalan süre konusunda bilgilendirmek amacıyla zaman hakemi, molaların uzunluğunu kaydetmek için 

elektronik saati kullanacaktır.

 

I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  10.  BÖLÜM  131

OYUN AK IŞ I

1
0

.   B
Ö

LÜ
M

 · O
Y

U
N 

A
K

IŞ
I



77.3.  GECİKMELER
Birinci veya ikinci periyodun bitiminden sonraki 10 dakika içinde herhangi bir olağan dışı gecikme olursa, orta hakem derhal bir 

sonraki normal devre arasına geçilmesini isteyebilir.

Devrenin dengesi, takımların aynı hedefleri savunması ile oyunun yeniden başlamasıyla tamamlanacak ve ardından takımlar saha 

değiştirecek ve sonraki periyodun oyununa gecikmeden devam edecektir.

KURAL 78 GOLLER

78.1.  GOLLER VE ASİSTLER
Golleri vermek, gol atan ve asist yapan oyuncuları bildirmek hakemlerin sorumluluğundadır ve bu konudaki kararları, orta hakemin 

veya başka bir oyun görevlisinin raporuna bakılmaksızın nihaidir. 

Sayı hakemi, istatistik ekibinin yardımıyla gol atan oyuncuyu ve asist yapan oyuncuyu onaylayacaktır. Bu yöndeki her karar nihaidir ve 

oyun sona erdikten sonra hiçbir değişiklik yapılmaz. Bir golün veya bir asistin uygun şekilde verildiğini doğrulamak için video tekrarının 

kullanılması gereklidir. Bu gibi hükümler, bu kuralın hükümlerine uygun olarak tam verilmeli veya verilmemelidir. Dolayısıyla sayı 

hakeminin bu kuralın her hususundan tam olarak haberdar olması, bir golün veya gol pasının verilmesini etkileyecek bütün eylemleri 

gözlemek için tetikte olması ve her şeyden önemlisi, mutlak bir tarafsızlıkla hüküm vermesi veya vermemesi gerekmektedir.

Anons edilen bir gol veya gol pasının verilmesinde bariz bir hata yapılması halinde, bu hata derhal düzeltilmeli fakat hakem oyun 

raporunu imzaladıktan sonra resmi skor üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Yirmi dakikalık üç (3) periyot sonunda en yüksek sayıda 

gol atan takım, oyunun kazananı olacak ve takıma sıralamada üç (3) puan verilecektir. 

Uzatma periyodunda veya penaltı atışlarında round robin veya ön eleme turu sırasında bir galip belirlenirse, kazanan takıma 

sıralamalarda iki (2) puan ve kaybeden takıma bir (1) puan verilecektir. 

78.2.  GOL VERME
Pakı rakibin kalesinin içine atan / sokan oyuncuya puanlama kayıtlarında bir gol verilecektir. Her gol, oyuncunun kaydına bir puan 

olarak yazılacaktır. Bir gol için her bir oyuncuya sadece bir puan verilebilir.

78.3.  ASİST / GOL PASI VERME
Bir oyuncu gol attığında, savunma yapan takım oyuncularından birinin paka değmemesi ve kontrol etmemesi koşuluyla, gol atan 

oyuncudan önce paka dokunan oyuncu veya oyunculara (en fazla iki) bir asist verilecektir. Her asist, bir puan sayılacaktır. Bir goldeki 

herhangi bir oyuncuya yalnızca bir puan verilebilir.

78.4.  GOL ATMA
Hücum takımından bir oyuncu, sopasıyla üst direklerin önünden ve altından ve kale direklerinin çapı genişliğinde, uygun pozisyona 

göre kale çerçevesi ile aynı yönde bir kale direğinden diğerine buz üzerine çizilen kırmızı bir çizgi boyunca tamamen kale direklerinin 

arasına pak yerleştirdiği zaman gol atmış sayılacaktır.

Bükülebilen esnek pimlerin en azından bir kısmı halen kale deliklerinin içindeyken, kale çerçevesi uygun konumda kabul edilecektir. 

Kale çerçevesi bir direk (veya her ikisi) üzerinde biraz yükseltilebilir ancak esnek pimler halen buzdaki delikler ve kale direkleri ile 

temas halinde olduğu sürece, kale çerçevesi yerinden çıkmış olarak kabul edilmeyecektir.
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Savunma takımından bir oyuncu, pakı kalenin içerisine fırlatırsa bir gol kaydedilir. Hücum takımından paka en son dokunan oyuncuya 

gol verilir fakat gol pası verilmeyecektir.

Pak, savunma yapan takımın bir oyuncusu tarafından başka bir şekilde kaleye sokulursa gol atılmış sayılacaktır. Hücum eden takımın 

paka en son dokunan oyuncusu gol atan oyuncu olarak değerlendirilecek ve asistler verilecektir.

Pakın hücum oyuncusunun pateninden veya vücudundan sekerek kaleye girmesi durumunda, gol geçerli sayılacaktır. Bu oyuncuya 

gol puanı verilecektir.

Bir oyuncu, pakı rakip takımın kale sahası içerisine kurallara uygun şekilde iterse ve pak serbest bırakılırsa ve hücum takımından 

başka bir oyuncu paka dokunursa, gol geçerli sayılacaktır.

78.5.  GEÇERSİZ GOL
Aşağıdaki durumlarda gol geçersiz sayılacak ve anons hakemi ilgili anonsu yapacaktır:

(I) Pak, hücum oyuncusu tarafından sopa dışında vücudunun herhangi bir yeriyle yönlendirildiğinde (paten hariç), paka 

vurulduğunda veya kaleye atıldığında. Bu durum kasti sayılırsa, karar “gol yok” olacaktır. Hücum oyuncusunun kasten 

vücudunun herhangi bir yeriyle paka vurmasıyla atılan goller geçersiz sayılacaktır. Kural 78.4 – Gol Atma

(II) Belirgin bir tekme hareketiyle paka tekme atıldığında ➔ Kural 49.2 – Tekme Atma

(III) Pak hakeme çarparak kaleye girdiğinde ➔ Kural 85.4 – Pakın Hakemlere Çarpması

(IV) Gol atıldığında uygun olmayan bir oyuncunun buzda olması ➔ Kural 68.5 –Geçersiz Gol

(V) Kaleci sahasında kaleciye engelleme yapılması ➔ Kural 69.1 – Kaleciyi Engelleme

(VI) Bir oyuncunun paka, kale üst düreğinden daha yüksek bir temasta bulunması ve gol olması. Bu durumda, pakın sopa ile 

olan teması belirleyici faktördür. ➔ Kural 80.3 – Geçersiz Gol

(VII) Video incelemesi buzun bir ucunda gol atıldığını onayladığında, aynı oyunda diğer uçta atılan herhangi bir gol geçersiz 

sayılmalıdır. ➔ Kural 37.2 – Video İncelemesi

(VIII) Bir çizgi hakemi, hatalı takım tarafından bir gol atıldıktan sonra orta hakeme yüksek sopa, büyük ceza veya maç 

cezası için çift küçük cezası bildirdiğinde, gol iptal edilmeli ve uygun ceza verilmelidir.     

➔ Kural 32.4 – Orta Hakeme Raporlama

(IX) Bir kaleci, gol kurtarışı yaptıktan sonra pak ile birlikte kalenin içine itildiğinde ➔ Kural 69.7 – Ribaunt ve Kayıp Pak

(X) Kale kazara yerinden oynadığında. Kale pimlerinden biri veya her ikisi artık buzdaki deliklerinde değilse veya pak kaleye 

girmeden önce veya girerken bir veya her iki pim tamamen çıkmışsa kale çerçevesi yerinden çıkmış kabul edilir.   

➔ Kural 78.4 –Gol Atma

(XI) Gecikmiş bir ceza esnasında, ihlali yapmayan takım pakı kendi kalesinin içine şut çekmediği sürece, ihlali yapan takım 

gol atamaz. Bu durum, pakın ihlali yapan bir oyuncudan sekmesinin veya ihlali yapan bir oyuncu tarafından pakın ihlali 

yapmayan takımın kalesine pakın girmesine neden olabilecek herhangi bir fiziksel eylemin, kurallara uygun bir gol olarak 

değerlendirilmeyeceği anlamına gelir. Pak kaleye girmeden önce (mümkün olduğu zaman) oyun durdurulur ve ihlali yapan 

takıma ceza verilir.
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(XII) Hakem, fiziksel olarak düdük çalarak oyunu durdurma fırsatı bulamamış olsa bile oyunun durdurulduğuna karar verdiğinde

(XIII) Resmi kurallar dışında atılan herhangi bir gol kabul edilmeyecektir.

78.6.  IIHF VIDEO İNCELEMESİ İLE BAŞLATILAN ANTRENÖR İTİRAZI (CHALLENGE)
Bu kural, ➔ Kural 38.3 Antrenör İtirazı kapsamında açıklanmıştır. 

KURAL 79 EL PASI

79.1.  EL PASI
Buz içi hakemlerinin düşüncesine göre pakı bir takım arkadaşına yönlendirmedikçe veya takımının bir avantaj sağlamasına olanak 

vermedikçe, doğrudan ya da herhangi bir oyuncu veya hakemden sekerek ihlali yapan takımın bir oyuncusu tarafından pakın 

kontrolünü elde etmedikçe, bir oyuncunun açık elle bir pakı havada durdurmasına veya bir paka sopayla vurmasına veya elleriyle 

buz boyunca pakı itmesine izin verilecektir. Pakı elleriyle kapatma konusuna ilişkin ihlaller için aşağıdaki kurala bakınız:

 ➔ Kural 67 – Pakı Tutma

79.2.  SAVUNMA SAHASI
Oyun, oyuncuların kendi savunma sahalarında yaptıkları herhangi bir el pası için durdurulmayacaktır. El pasını yapan oyuncu veya pası 

alan oyuncu tarafından temas edildiğinde pakın konumu, içinde bulunduğu bölgeyi belirleyecektir.

79.3.  BAŞLAMA ATIŞI NOKTASI
Bir el pası ihlali meydana geldiğinde, ihlali yapan takım bölgesel bir avantaj elde etmedikçe sonraki başlama atışı aksi belirtilmedikçe, 

ihlalin meydana geldiği bölgedeki en yakın başlama noktasından yapılacaktır. Bir takım tarafından hücum sahasında bir el pası ihlali 

yapıldığında sonraki başlama atışı, tarafsız sahada savunma yapan takımın mavi çizgisinin dışındaki başlama noktalarından birinde 

yapılacaktır.

KURAL 80 PAKA YAPILAN YÜKSEK SOPA 

80.1.  PAKA YAPILAN YÜKSEK SOPA 
Paka sopayla normal omuz yüksekliğinin üzerinde vurmak yasaktır. Bir paka yüksek sopayla vurulduğunda ve ardından doğrudan veya 

herhangi bir oyuncu veya hakemden sekerek, ihlalde bulunan takımdan bir oyuncunun (pakla temas kuran oyuncu dahil) kontrolüne 

geçtiğinde hakem düdük çalacaktır.

Paka yüksek sopa ile temas edildiğinde oyunun devam etmesine aşağıdaki koşullarla izin verilecektir:

(I) Pakın bir rakibe çarpması (Bir oyuncu, pakı bir rakibe vurduğunda orta hakem hemen “washout” işareti yapacaktır, aksi 

takdirde oyunu durduracaktır).

(II) Savunma yapan takımın bir oyuncusu pakı kendi kalesine atacak ve bu durumda gol geçerli sayılacaktır.

Pakı sopanın ucuyla (lakros stili) normal omuz yüksekliğinin üzerinde kontrol etmek yasaklanacak ve oyun durdurulacaktır. Bu, bir 

oyuncu tarafından penaltı atışı veya karşılıklı penaltı atışı sırasında yapılırsa, şut hemen durdurulacak ve tamamlanmış kabul edilecektir.

 ➔ Kural 60 – Yüksek Sopa
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80.2.  BAŞLAMA ATIŞI NOKTASI
Paka yapılan yüksek sopa sebebiyle oyun durdurulduğunda, bir sonraki başlama atışı paka vuran takıma en az bölgesel avantajı 

sağlayan noktada, paka kural dışı temas edildiği yerde ya da ihlali yapan takımın pak ile en son oynadığı yerde gerçekleşmelidir. 

Hücum takımı hatalı ise ve pak hücum sahasındayken oyun durdurulursa sonraki başlama atışı, tarafsız bölgedeki en yakın başlama 

noktasından yapılmalıdır.

80.3.  GEÇERSİZ GOL
Bir hücum oyuncusu, üst direğin yüksekliğinin üzerindeki pakla doğrudan veya herhangi bir oyuncu veya hakemden sekerek pakın 

rakibin kalesine girmesine neden olursa gol geçersiz sayılacaktır. Belirleyici faktör, pakın sopayla temas ettiği yerdir.

Pak, üst direğin hizasında veya altında sopayla temas ederse ve kaleye girerse bu gol geçerli sayılacaktır.

Bir savunma oyuncusunun sopasını kale çerçevesinin üst direğinin üzerinden kendi kalesine doğru taşıyarak paka vurması sonucunda 

atılan bir gol geçerli sayılacaktır.

KURAL 81 BUZLANMA

81.1.  BUZLANMA
Bu kural kapsamında orta sahadaki kırmızı çizgi, buzu ikiye bölmektedir. Bir takımın herhangi bir oyuncusu, oyuncu sayıları eşitken 

veya sayısal üstünlüğe sahipken (power-play) paka vurur ve rakip takımın kale çizgisinin ötesine atarsa oyun durdurulacaktır.

Yönü değiştirilen pakların amacına uygun olarak bu durum sadece pak aslında ihlali yapan takım tarafından diğer sahaya atıldığında 

geçerli olacaktır. 

Bu kuralın amacı doğrultusunda paka sahip olan takımın pak ile son temas noktası buzlanma olup olmadığını belirlemek için 

kullanılacaktır. Bu nedenle, buzlanmanın ortadan kalkması için paka sahip olan takımın çizgiyi kazanması gerekir. Çizgiyi kazanmak, 

oyuncunun sopasıyla (oyuncunun pateni değil) pakın olası bir buzlanmayı geçersiz kılmak için ortadaki kırmızı çizgiye temas etmesi 

gerektiği anlamına gelmektedir. Kuralın yorumlanması amacıyla buzlanma için gereken iki karar mevcuttur.

Çizgi hakemi ilk olarak pakın kale çizgisini geçtiğini belirleyecektir. Çizgi hakemi, pakın kale çizgisini geçtiğini tespit ettiği zaman, 

ilk önce hangi oyuncunun (hücum veya savunma) paka dokunduğunun belirlenmesi üzerine buzlanma tamamlanır. Çizgi hakemi 

bu kararı, birinci oyuncunun belirleyici unsur olarak oyuncunun pateni ile saha diplerindeki başlama noktalarına dokunduğu andan 

önce vermelidir. Pak levhaların etrafında ve/veya saha dibi başlama noktalarına doğru gidecek şekilde buz üzerinde aşağıya doğru 

fırlatıldığı zaman aynı prosedür geçerli olacaktır, yani çizgi hakemi paka ilk olarak kimin temas ettiğini benzer bir mesafe içerisinde 

belirleyecektir. Açıklığa kavuşturmak amacıyla, belirleyici unsur paka ilk olarak hangi oyuncunun dokunduğudur, hangi oyuncunun 

saha dibi başlama noktalarına ilk olarak ulaştığı değildir. 

Oyuncular paka yetişmek üzere bir yarış içindeyse ve hangi oyuncunun saha dibi başlama noktalarına ilk önce ulaşacağını tespit 

etmek mümkün değilse buzlanma çalınacaktır. Bir hakeme çarpan veya hakemden seken pak, potansiyel bir buzlanmayı otomatik 

olarak geçersiz kılmaz. 

Oyuncular paka yetişmek üzere bir yarış içinde değilse savunma oyuncusu kendi mavi çizgisini ve pak kale çizgisini geçene kadar 

(kale direkleri arasında değil) buzlanma çalınmaz.
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81.2.  BUZLANMA – BAŞLAMA ATIŞI NOKTALARI
Bir buzlanmanın ardından hücum takımı hangi saha dibi noktasında başlama atışını gerçekleştireceklerini seçebilecektir. Hakemin 

kararına göre savunma takımı pak ile oynayabilecekken, kasten hızlı bir şekilde pak ile oynamayı bırakırsa oyun durdurulacak ve 

sonraki başlama atışının, ihlali yapan takımın kalesine en yakın köşesindeki başlama atışı noktasında gerçekleştirilmesi istenecektir. 

Çizgi hakemi yanlışlıkla bir buzlanma ihlali çağrısı yaparsa (hangi takımın eksik oyuncu olduğuna bakılmaksızın), başlama atışı orta 

sahadaki başlama noktasından yapılacaktır.

81.3.  KALECİ
Çizgi hakeminin görüşüne göre kaleci herhangi bir zamanda pakla oynuyormuş numarası yaparsa, pakla oynamaya çalışırsa veya 

buzlanma sırasında pak yönünde kayarsa, potansiyel buzlanma çalınmayacak ve oyun devam edecektir. 

Bununla birlikte, bir kaleci fazla bir hücum oyuncusuyla değiştirilmek üzere oyuncu bençine gitmek için kurallara uygun bir 

şekilde sahanın dışına çıkarsa ve kesinlikle pak ile oynama teşebbüsünde bulunmazsa, buzlanma bu bölüm kapsamında geçersiz 

sayılmamalıdır.

Kaleci, şut atılmadan önce çizgisinin dışındaysa ve pakla oynama girişiminde bulunmadan ya da pakla oynuyormuş numarası 

yapmadan sadece çizgisine geri çekilirse, potansiyel buzlanma geçerli olacaktır.

81.4.  BUZLANMADA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Bu kuralı ihlal eden bir takımın, gelecek başlama atışından önce herhangi bir oyuncu değişikliği yapmasına izin verilmez.

Ancak bir takımın, fazladan bir hücum oyuncusu ile değiştirilen bir kalecinin yerine; sakatlanan bir oyuncunun, pateni kırılan bir 

oyuncunun yerine veya oyunu etkileyen bir ceza verildiğinde, oyuncu değişikliği yapmasına izin verilecektir. Buzdaki oyuncuların 

belirlenmesi, pak, kusurlu oyuncunun sopasını terk ettiğinde yapılacaktır.

81.5.  BUZLANMANIN OLMADIĞI DURUMLAR
Pak, şut atan oyuncunun kale çizgisini geçmek için buzun kendi yarısında rakibin vücudundan veya sopasından şut çekip geri dönerse, 

bu “buzlanma yok" olarak kabul edilecektir. Bir takım, kendi yarı sahasından paka vurur ve pak, kırmızı çizgiyi geçmeden önde yön 

değiştirir ve rakip oyuncuya değerse buzlanma geçersiz sayılacaktır. Pak, başlama atışı yapılırken doğrudan rakip yarı sahasında kale 

çizgisini geçerse bu durum, bu kuralın ihlali anlamına gelmeyecektir. 

Çizgi hakeminin takdirine bağlı olarak, rakip takımın herhangi bir oyuncusu (kaleci dışında) kendi kale çizgisini geçmeden önce pakla 

oynayabilecek durumdaysa ve pakla oynamamışsa, buzlanma verilmeyecek ve oyun devam edecektir.

Bu durum, bundan dolayı oyun esnasında oyuncu değişiklikleri yapılırken, rakip takımın pak ile oynayabilecek durumda olup, buzda 

fazla oyuncu bulundurma çağrısı yapılmasını engellemek için oynamamayı tercih ettiği durumu da kapsamaktadır. 

Pak, kale çizgisini geçmeden önce veya sonra herhangi bir zamanda rakip takımın bir oyuncusunun patenleri veya sopası dahil 

herhangi bir yerine veya rakip takımın kalecisinin patenleri veya sopası dahil herhangi bir yerine dokunursa, buzlanma olarak kabul 

edilmeyecektir.

Kaleci, pakı ağın arkasından çıkartmak için herhangi bir hareket yaparsa buzlanma çalınmayacaktır.
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81.6.  BUZLANMA – SAYISAL GÜÇ
Pak, eksik oyuncu ile oyuna devam eden takım tarafından rakip takımın kale çizgisinin ötesine gönderilmişse buzlanma 

verilmeyecektir. 

Bir takım, bir ceza sonucu eksik oyuncuyla mücadeleye devam ettiğinde ve ceza süresi dolmak üzereyse buzlanma olup olmadığına 

ilişkin karar cezanın sona erdiği anda belirlenecektir. Pak, ceza süresi dolmadan önce rakip sahaya atılırken oyuncunun sopasına 

çarparsa buzlanma verilmeyecektir. Cezalı oyuncunun ceza kutusunda kalması kararı değiştirmeyecektir.

 ➔ Kural 20.3 – Büyük Cezalar

KURAL 82 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

82.1.  OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Oyunun durdurulmasının ardından misafir takım derhal buzdaki yerini alacak ve bu andan itibaren oyun yeniden başlayana kadar 

oyuncu değişikliği yapılmayacaktır.

Ev sahibi takım, oyunun gecikmesine yol açmayan buzlanma durumlarının dışında istediği oyuncu değişikliğini yapabilir. Buza 

yerleşmek, her iki takımın da çizgi değiştirme süresi çerçevesi içinde hak ettikleri oyuncuların tam takımını (ve aşmamak kaydıyla) 

yerleştireceği anlamına gelir. 

Her iki takımdan biri oyuncu değişikliği yaparken aşırı bir gecikme yaşanırsa hakem, ihlali yapan takıma veya takımlara derhal 

yerlerini almalarını söyleyecek ve daha fazla oyuncu değişikliği yapılmasına izin vermeyecektir. 

Yukarıdaki kurala göre bir oyuncu değişikliği yapıldığında, oyun başlayana kadar başka oyuncu değişikliği yapılamaz. Oyuncu 

değişikliği prosedürü tamamlandıktan sonra buzdaki sayısal gücü etkileyen bir cezanın verildiği durumlar dışında, başlama atışı 

kurallara uygun olarak tamamlanıp oyun devam edene kadar başka hiçbir oyuncu değişikliğine izin verilmeyecektir. Bu, oyuncu 

değişikliğinin tamamlanmasını takiben ve başlama atışından önce verilen cezaları veya başlama atışı ihlali olarak değerlendirilen 

bir ceza nedeniyle verilen cezaları içerebilir. bkz. ➔ Kural 82.2 – Oyuncu Değişikliği İle İlgili Prosedürler

➔ Kural 63.8 – Oyun Geciktirme veya ➔ Kural 81 – Buzlanma, ile ilgili kuralları ihlal eden bir takımın, gelecek başlama 

atışı öncesinde herhangi bir oyuncu değişikliği yapmasına izin verilmez. Ancak fazladan bir hücum oyuncusunun bir kaleciyle 

değiştirilmesi, bir oyuncunun sakatlanması veya buzdaki sayısal gücü etkileyecek bir cezanın verildiği durumlarda oyuncu değişikliği 

yapılmasına izin verilecektir. Buzdaki oyuncuların belirlenmesi, pak, kusurlu oyuncunun sopasını terk ettiğinde yapılacaktır. 

Bir oyun esnasında kaleci değişikliğinin yapılması, normal bir oyuncu değişikliği ile aynı sürede gerçekleştirilecektir. Bir kalecinin 

yaralanmasına neden olan durumlar haricinde, oyuncu sırasından gelen kaleciye ekstra zaman verilmeyecektir.

82.2.  OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ – PROSEDÜR
Oyunun duraklamasının ardından hakem, bu prosedürün başlayabileceğini belirledikten sonra aşağıdaki oyuncu değiştirme 

prosedürünü uygulayacaktır:

(I) Hakem, oyuncu değişikliğini yapması için misafir takıma beş (5) saniye verecektir.
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(II) Hakem, misafir takımın başka bir değişiklik yapmayacağını ve ev sahibi takımın oyuncu değişiminin başladığını bildirmek 

için elini kaldıracaktır. 

(III) Hakem oyuncu değişikliğini yapması için ev sahibi takıma sekiz (8) saniye verecektir.

(IV) Hakem, ev sahibi takımın başka bir değişiklik yapmayacağını bildirmek için elini indirecektir.

(V) Hakem, işaretinden sonra herhangi bir oyuncu değişikliği yapılması girişimine asla izin verilmeyecektir. Orta hakem, 

oyuncu değişikliği yapmak için buza giren oyuncuları oyuncu bençine göndercektir. Hakem, daha sonra ihlalde bulunan 

takıma (antrenör aracılığıyla) oyunun geri kalanında (uzatma dahil) bu gibi bir ihlalin oyunu geciktirme nedeniyle küçük 

oturma cezası ile sonuçlanacağını belirten bir uyarı verecektir. Bu ceza "Oyun geciktirme – kurallara uygun olmayan 

oyuncu değişikliği nedeniyle küçük oturma cezası" olarak anons edilecektir.

(VI) Başlama atışını gerçekleştiren çizgi hakemi, bütün oyuncuların beş (5) saniye içerisinde başlama atışı için pozisyonlarını 

almaları ve sahada olmalarını ifade etmek için (hakem oyuncu değişiklikleri için elini indirdiği zaman) düdüğünü çalacak 

ve sonrasında başlama atışı gerçekleştirilecektir. ➔ Kural 76 – Başlama Atışları

(VII) Başlama atışı noktasına gelirken çok yavaş olan (çizgi hakeminin verdiği beş saniyelik uyarı düdüğünden sonra) veya 

gelecek başlama atışı için bir ofsayt konumunda olan oyuncular, hakem tarafından oyun başlatıldığında uyarı alacaktır. 

Bu uyarı, ayrıca ihlali yapan takımın antrenörüne de yapılacaktır. Bu durumda, ihlali yapan takımın orta saha oyuncusu 

başlama atışından çıkarılır. Bir sonraki herhangi bir ihlal, ihlali yapan takıma oyun geciktirme nedeniyle bir takım küçük 

cezası verilmesine neden olacaktır.

(VIII) Normal oyun süresinin son iki (2) dakikasında ve uzatma devresinde (devrelerinde) herhangi bir anda, yukarıdaki durumlar 

(vi) ve (vii) geçerli olmayacaktır. Çizgi hakemi (v) aracılığıyla yukarıdaki (i) durumlar uygulandıktan sonra takımlara, 

gelecek başlama atışı için hazırlanmalarına makul bir süre verecektir.

82.3. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ – TAKIMA VERİLEN KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Ev sahibi takım son değişiklik hakkına sahiptir. Bu, önce misafir takım ve ardından ev sahibi takımın oyuncularının uygun 

pozisyonu alması anlamına gelmektedir. Her iki takımdan biri değişiklikleri zamanında yapmazsa, hakem değişiklik yapılmasına izin 

vermeyecektir. Takımlardan herhangi birinin bu kurala kasten uymaması ve geç kalması durumunda, önce orta hakem tarafından 

uyarılacak ve ardından oyun geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir.

Oyuncular, başlama atışı için doğrudan yerlerini almalıdır. Bir takımın, oyalama veya başka bir şekilde gereksiz yere oyunu geciktirme 

girişimleri, oyunu geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası verilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu ceza, "Oyunu geciktirme - başlama atış 

yerine yavaş ilerleme (veya oyuncu bençine yavaş ilerleme) nedeniyle küçük oturma cezası" olarak anons edilecektir.

Oyun sırasında bir oyuncu, buzdan çıkmak ve yerine bir yedek oyuncu almak isterse, bunu pistteki başka bir çıkıştan değil, oyuncu 

bençinden yapmalıdır. Benç dışından yapılan değişiklikler yasal bir oyuncu değişikliği değildir ve bu nedenle bir ihlal meydana 

geldiğinde küçük oturma cezası uygulanacaktır.
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KURAL 83 OFSAYT

83.1.  OFSAYT
Hücum takımının oyuncuları, hücum sahasına paktan önce girmemelidir. 

Oyuncuların sopalarının değil de patenlerinin konumu, bir ofsayt kararının verilmesinde belirleyici unsur olacaktır. İki pateni de 

paktan önce mavi çizginin hücum tarafına geçen oyuncu ofsayt konumundadır. Patenlerinden biri mavi çizgiyle temas halindeyken 

veya çizginin kendi tarafındayken, pak, mavi çizginin ön tarafa gelen kenarını tamamıyla geçtiği anda bir oyuncu için ofsayt söz 

konusu olmaz. Pak, ön kenarı tamamen geçmeden önce bir oyuncunun pateni henüz düzlemi ihlal etmemişse, ofsayt kuralının 

amacına uygun olarak “ofsayt yok” olarak kabul edilecektir.

Patenleri mavi çizgiyi geçmeden önce pakı kontrol etmesi kaydıyla, paktan önce çizgiyi geçen oyuncu ofsayta girmiş sayılmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki oyuncunun patenlerinin konumu, bir oyuncunun ofsayt olup olmadığını belirler. Ancak pak, kararın verileceği mavi 

çizginin ön kenarını tamamen geçene kadar ofsayt durumu asla ortaya çıkmaz.

Bir oyuncu, rakip takımın bir oyuncusu söz konusu savunma bölgesindeyken pakı kurallara uygun olarak kendi savunma bölgesine 

taşır, pas verir veya oynarsa, ofsayt göz ardı edilecek ve oyunun devam etmesine izin verilecektir.

83.2.  OFSAYT – PAKIN YÖN DEĞİŞTİRMESİ / RİBAUNT
Bu bölümün amaçlarına uygun olarak, bir hücum oyuncusunun hücum sahası içerisine paktan önce girmesini öngörmektedir.

Bir savunma oyuncusu, pakı kendi savunma sahasından dışarı çıkartır ve pak tarafsız sahadaki savunma oyuncusundan sekerek 

tekrar savunma sahasına girerse, hücum oyuncuları pakla oynama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca bir hücum oyuncusu, tarafsız 

sahadaki bir savunma oyuncusundan sekerek pakın yön değiştirerek / sekerek savunma sahasının içerisine girmesine yol açan 

herhangi bir eylemi sebebiyle (örneğin sopa müdahalesi, vücut müdahalesi, fiziksel temas) çizgi hakemi tarafından bir gecikmiş 

ofsayt işareti verilecektir. Tarafsız sahada bulunan bir hakeme çarparak savunma sahasına geri seken bir pak, ofsayt sayılacaktır 

(veya uygun görüldüğü şekilde gecikmiş ofsayt).

Pakı aslında kimin ittiğine veya pakın nereden itildiğine bakılmaksızın, mavi çizginin dışındaki bir hücum oyuncusundan hücum 

sahası içerisine seken bir pak için ofsayt veya uygun görüldüğü şekilde, gecikmiş ofsayt kararı verilecektir. Hücum takımı tarafından 

itilen ve herhangi bir oyuncudan seken bir pak için ofsayt veya uygun görüldüğü şekilde gecikmiş ofsayt kararı verilecektir.

83.3.  GECİKMİŞ OFSAYT
Bir hücum oyuncusunun (veya oyuncularının) hücum mavi çizgisini paktan önce geçtiği ancak savunan takımın herhangi bir gecikme 

veya saldıran oyuncuyla temas olmaksızın pakı savunma bölgesinden çıkarabilecek bir konumda olduğu bir durumdur. Bir gecikmiş 

ofsayt durumunda, çizgi hakemi ofsayt ihlalini geçersiz kılmak için kolunu indirecek ve aşağıdaki durumlarda oyunun devam 

etmesine izin verecektir:

(I) İhlali yapan takımın bütün oyuncuları, hücum oyuncularının hücum bölgesine geri girmelerine izin vererek aynı zamanda 

bölgeden ayrılırlarsa (mavi çizgi ile paten teması, bu durumda "3D -temasa kuş bakışı bakarak-" kararı kullanılmaz)

(II) Savunma yapan takım, pakı tarafsız sahaya geçirir veya taşırsa

I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  10.  BÖLÜM  139

OYUN AK IŞ I

1
0

.   B
Ö

LÜ
M

 · O
Y

U
N 

A
K

IŞ
I



Gecikmiş ofsayt süresi boyunca, hücum takımından herhangi bir oyuncu paka dokunursa, kaybedilen bir pakın kontrolünü elde etmeye 

çalışırsa, paka sahip olan savunma oyuncusuna kendi sahasına geri dönmesi için baskı yaparsa veya paka sahip olan savunma 

oyuncusuyla fiziksel temasa geçerse, çizgi hakemi ofsayt ihlali için oyunu durduracaktır.

Bir gecikmiş ofsayt süresi boyunca, hücum sahasındaki bir hücum oyuncusu bir takım arkadaşı ile yer değiştirmek için kendi oyuncu 

bençine doğru (hücum sahasının içine kadar) gitmeye karar verirse, her iki paten de buzun dışında olduğunda ve çizgi hakemi 

patenlerin oyun yüzeyini terk ettiğine karar verdiğinde alanı terk etmiş kabul edilecektir. Gecikmiş ofsayt halen geçerliyken hücum 

sahasında oyuncu değişikliği yaparlarsa, bu oyuncular da hücum sahasından ayrılmalıdır. Bütün hücum oyuncuları, hücum sahasından 

ayrıldığı ve çizgi hakemi gecikmiş ofsayt için kolunu indirdiği zaman, bütün hücum oyuncuları kurallara uygun şekilde hücum bölgesine 

girebilir ve pakın peşinden gidebilir.

83.4.  GEÇERSİZ GOL – OFSAYT
Pak, gecikmiş ofsayt oluşturacak şekilde hücum bölgesine şut çekilirse, oyunun normal "washout" kurallarına göre devam etmesine 

izin verilecektir. Bu atışın bir sonucu olarak, pak doğrudan veya kaleciden, bir oyuncudan, boardlardan, camdan, buzdan veya bir 

hakemden sekerek savunma takımının kalesine girerse, ilk şut ofsayt olduğu zaman gol geçersiz sayılacaktır. Hücum yapan takımın 

pak kaleye girmeden önce bölgeyi boşaltmış olmasının, bu karar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Başlama atışı, kusurlu takıma en az 

miktarda bölgesel avantaj sağlayan bölgedeki başlama atışı noktasında gerçekleştirilecektir. 

Bir hücum takımının bir gecikmiş ofsayt durumunda bir gol atabilmesinin tek yolu, savunma takımının ihlali yapan takımla bir eylemde 

veya temasta bulunmadan kendi kalesine pakı şut çekmesi veya kendi kalesine gol atmasıdır.

Bir gecikmiş ofsayt ve pakın kaleye girmesini veya antrenör itirazını içeren durumlar haricinde, düdüğün çalınmasında insan faktörünün 

bulunduğu durumlar haricinde, bir ofsayt ihlali hadisesinden sonra hiçbir gol geçersiz sayılamaz.

 ➔ Kural 38 – Antrenör İtirazı

83.5.  ANTRENÖR İTİRAZI – OFSAYT
 ➔ Kural 38 – Antrenör İtirazı 

83.6.  BAŞLAMA NOKTALARI – OFSAYT
Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda oyun durdurulur ve hücum takımının hücum mavi çizgisinin üzerine pakı taşımasının bir sonucu 

olarak ihlal meydana geldiği zaman, ihlali yapan takımın tarafsız sahadaki veya şut çekilen veya pas verilen noktaya en yakın 

bölgedeki başlama atışı noktasından (bir hücum veya savunma oyuncusundan veya bir hakemden sekse bile) pak atışı yapılacaktır.

Kasti ofsayt dahil her gecikmiş ofsayt durumu için çizgi hakemi düdük çalmadığı elini kaldıracaktır. Hakem oyunun devam etmesine 

izin verecek; oyunda bir duraklama meydana gelirse dört tane olası başlama atışı noktası bulunmaktadır:

(I) Mavi çizgiyi geçmişse mavi çizgi dışından başlama atışı

(II) Hücum sahasının içine ihlali yapan takıma en az oranda bölgesel avantaj sağlayan pasın atıldığı veya şutun çekildiği 

(bir hücum veya savunma oyuncusundan veya bir hakemden sekse bile) bölgedeki en yakın başlama atışı noktasına şut 

çekilirse (veya hatalı pas)
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(III) Bir hücum oyuncusu, savunma oyuncusuna baskı yaparsa veya müdahalede bulunmak üzereyse ihlali yapan takıma en 

az oranda bölgesel avantaj sağlayan pasın atıldığı veya şutun çekildiği (bir hücum veya savunma oyuncusundan veya bir 

hakemden sekse bile) bölgedeki en yakın başlama atışı noktası

(IV) Bir kasti ofsayt olduğu kararı verilirse, ihlali yapan takımın kale sahasındaki başlama atışı noktası

Çizgi hakemi bir gecikmiş ofsayt işareti verdiğinde, bir savunma oyuncusu pakı koruyucu camın üzerinden oyun sahasının dışına 

çıkacak şekilde şut çekerse, başlama atışı savunma sahasındaki başlama noktalarından birinde gerçekleştirilecek ve savunma 

oyuncusuna küçük oturma cezası verilecektir.

 ➔ Kural 63 – Oyun Geciktirme

Çizgi hakemi, bir gecikmiş ofsayt işareti verdiği ve ilk şut bir savunma oyuncusundan oyun sahasının dışına sektiği zaman, başlama 

atışı pakın şut çekildiği bölgeye en yakın başlama atışı noktasında gerçekleştirilecektir. 

Savunma yapan takıma savunma sahasında ceza verilmek üzereyken ve çizgi hakemi aynı oyunda hücum takımına yönelik bir 

gecikmiş ofsayt işareti verdiği zaman, başlama atışı savunma sahasındaki başlama noktalarından birinde gerçekleştirilecektir.

83.7.  KASTİ OFSAYT
Takımlardan biri, eksik oyuncuyla oyuna devam etsin ya da etmesin, sebebine bakılmaksızın oyun duraklamasına neden olmak 

amacıyla yapılan ofsayta kasti ofsayt denir.

Gecikmiş ofsayt kararı verilmişken, ihlali yapan takımdan bir oyuncu oyun duraklamasına neden olmak için kasten paka dokunursa 

çizgi hakemi kasti ofsayt işareti verecektir. Çizgi hakeminin takdirince hücum yapan oyuncu(lar), hücum sahasından çıkmak için çaba 

gösteriyorsa ve pak bölgeye atıldığında mavi çizgiye çok yakınsa, oyun kasti ofsayt olarak değerlendirilmeyecektir.

KURAL 84 UZATMA İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

84.1.  UZATMA İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER – ROUND ROBIN VEYA ÖN TUR MAÇLARI 
Tekli round robin IIHF şampiyonalarında veya en üst kategori IIHF şampiyonalarında, yirmi (20) dakikalık üç (3) normal periyodun 

sonunda takımlar berabere kalmışsa, ilk gol atan takımın galip ilan edildiği, beş (5) dakikadan fazla olmayan uzatma süresinin 

oynandığı bir altın gol uzatması oynayacaktır.

Uzatma periyodu her takımın buzda üç (3) oyuncu ve bir (1) kaleci bulundurduğu sayısal güçte oynanacaktır. 

Uzatma süresi üç dakikalık (3) bir aranın ardından başlayacak ve bu süre zarfında, televizyon reklam araları sırasındaki prosedürün 

aynısı kullanılarak pist personeli tarafından buzun kürekle temizliği gerçekleştirilecektir. Ara tamamlandıktan sonra saat 5:00 dakikaya 

ayarlanacak ve uzatma süresi hemen başlayacaktır. Takımlar yer değiştirmeyecektir. 

Oyuncular, buzun kürekle temizlendiği üç (3) dakikalık ara sırasında kendi oyuncu bençlerinde kalacaklardır. Kaleciler, bu dinlenme 

süresi boyunca kendi bençine gitmeli ancak cezalı oyuncular ceza kutusunda kalmalıdır. Cezalandırılan bir oyuncu, ceza kutusundan 

çıkarsa başka bir kuralı ihlal etmedikçe, hakemler tarafından ek ceza verilmeden ceza kutusuna derhal geri gönderilecektir. Takımların 

bu süre içinde soyunma odasına dönmesine izin verilmez. Uzatma ile ilgili prodesürler – play-off veya madalya maçları için IIHF Spor 

Yönetmelikleri’ne bakınız.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.
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84.2.  UZATMA – ROUND ROBIN VEYA ÖN TUR MAÇLARI – EKSTRA HÜCUM OYUNCUSU
Uzatma devresinde bir takımın kalecisini oyundan çıkartarak yerine bir oyuncu sokmasına izin verilecektir.

84.3.  UZATMA – ROUND ROBIN VEYA ÖN TUR MAÇLARI – CEZALAR
Normal süre sona erdiğinde ve takımlar 5’e 3 olduğunda, takımlar uzatma devresine 5-3 başlayacaktır. Takım sayıları 5-4 veya 5-5 

olduğunda, bir sonraki oyun duraklamasında sayılar uygun şekilde 4’e 3 veya 3’e 3 olarak ayarlanacaktır. 

Takımlar normal sürenin sonunda 4’e 4 ise, uzatma devresine takımlar 3’e 3 olarak başlayacaktır. Oyuncu sayıları 4’e 4 olarak 

eşitlendiğinde, bir sonraki oyun duraklamasında sayılar uygun şekilde 3’e 3 olarak ayarlanacaktır. Normal süre sona erdiğinde 

ve takımlar 3’e 3 ise, takımlar uzatma devresine 3’e 3 başlayacaktır. Takım sayısı 4’e 4, 5’e 4 veya 5’e 5 olduğunda bir sonraki 

oyun duraklamasında sayılar uygun şekilde 3’e 3 veya 4’e 3 olarak ayarlanacaktır. Uzatma devresine başlamadan önce aynı oyun 

duraklamasında takımlar karşılıklı olarak küçük oturma cezası almışsa (başka bir ceza yokken), takımlar uzatma devresine 3’e 3 

başlayacak ve iki ceza da süreye yansıtılacaktır.

Buz üzerinde hiçbir zaman üç (3) oyuncudan daha az sayıda oyuncu bulunmayacaktır. Bu durum, ceza durumunda dördüncü (4.) ve/

veya beşinci (5.) oyuncunun oyuna dahil olmasını gerektirebilir. Takımlar uzatmada ceza alırsa oyuna 4’e 3 olarak devam edilir.

Takımlar karşılıklı olarak aynı oyun duraklamasında küçük oturma cezası almışsa (başka bir ceza yokken), takımlar oyuna 3’e 3 

devam edecektir. Uzatma devresinde bir takım iki kişilik (2) avantaj gerektirecek şekilde cezalandırılırsa, kusurlu takım üç (3) oyuncu 

ile, kusurlu olmayan takım beş (5) oyuncuyla oyuna devam edecektir. İki kişilik (2) avantajının ortadan kalkmasından sonra oyun ilk 

durduğunda, takımların sayısal gücü duruma göre 3'te 4'e veya 3'te 3'e geri dönecektir.

Play-off ve madalya maçlarında uzatma ile ilgili prosedürler IIHF Spor Yönetmelikleri’nde verilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek IV – Tablolara Genel Bakış – Tablo 18'e bakınız.

84.4.  KARŞILIKLI PENALTI ATIŞI İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER – ROUND ROBIN VEYA ÖN TÜR MAÇLARI
Herhangi bir IIHF şampiyonasında normal süre sona erdiğinde takımlar berabere kalmışsa takımlar, IIHF Spor Yönetmeliği’nde belirtildiği 

şekilde maksimum süre ve oyuncu sayısı ile bir uzatma periyodu oynayacak ve ilk gol atan takım kazanan olarak ilan edilecektir. 

Uzatma devresinde gol olmazsa IIHF Karşılıklı Penaltı Atış Prosedürü uygulanacaktır. Aşağıdaki prosedür kullanılacaktır:

(I) Penaltı atışları iki tarafta da yapılacaktır. Tarafsız ve taraftaki başlama noktaları arasında, pistin on dört (14) metre 

genişliğindeki uzunlamasına orta kısım, penaltı atışı öncesinde, zamboni tarafından kuru şekilde temizlenecektir ve 

program buna göre düzenlenecektir. 

(II) Prosedür, her takımdan beş (5) farklı oyuncunun sırayla penaltı atışı kullanmasıyla başlayacaktır. Oyuncuların önceden 

isimlerinin verilmesine gerek yoktur. Karşılıklı penaltı atışlarına katılmaya uygun oyuncular aşağıdaki 3. maddede belirtilen 

durumlar dışında, resmi maç kağıdında listelenen takım oyuncularından oluşacaktır.

(III) Uzatma süresi sona erdiğinde cezası tamamlanmayan bir oyuncu, penaltı atışı kullanmak için seçilen oyunculardan biri 

olamaz ve bu oyuncu, ceza kutusunda veya soyunma odasında kalmalıdır. Ayrıca penaltı atışları sırasında cezalarını çeken 

oyuncular, penaltı atışları tamamlanana kadar ceza kutusunda veya soyunma odasında kalmalıdır.
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(IV) Orta hakem, takım kaptanlarını buz içi hakem sahasına çağıracak ve ilk atışı hangi takımın yapacağını belirlemek için yazı 

tura atacaktır. Yazı tura atışını kazanan, takımının birinci olarak mı yoksa ikinci olarak mı atış yapacağını seçme hakkına 

sahip olacaktır.

(V) Kaleciler, uzatma periyodunda olduğu gibi aynı kaleyi savunacak ve rakip takım şut çekerken kendi kale çizgileri içinde 

kalabilecektir.

(VI) Her atıştan sonra takımlar kalecilerini değiştirebilir.

(VII) Atışlar ➔ Kural 24 – Penaltı Atışı uyarınca yapılacaktır.

(VIII) Sonucu belirleyici bir gol atılana kadar her iki takımın oyuncuları dönüşümlü olarak atış yapacaktır. Kalan atışlar 

yapılmayacaktır.

(IX) Takımlar tarafından tüm atışlar yapıldıktan sonra skor halen berabereyse, prosedür, yeni oyuncular kullanılarak tiebreak 

(eşitliği bozma) atışlarıyla devam edecektir. İlk beş penaltı atışına ikinci olarak başlayan takım, tiebreak atışlarına ilk atışı 

yapacak takım olarak başlayacaktır. İki oyuncunun düellosu kesin sonucu getirir getirmez oyun sona erecektir. Tiebreakte 

tüm atışlar aynı oyuncu tarafından gerçekleştirilebilir.

(X) Sayı hakemi; oyuncuları, kalecileri ve atılan golleri belirterek tüm şutları kaydedecektir.

(XI) Maçın sonucunda sadece belirleyici gol sayılacaktır. Puan, golü atan takıma verilecektir.

(XII) Bir takım karşılıklı penaltı atışına katılmayı reddederse, o takım mağlup sayılacak ve rakip takıma galibiyetinden ötürü 3 

puan verilecektir. Bir oyuncu penaltı atışı kullanmayı redderderse, takım için “skor/gol yok” olarak kabul edilecektir.

Play-off ve madalya maçlarında uzatma ile ilgili prosedürler IIHF Spor Yönetmelikleri’nde verilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

84.5.  UZATMA VE PENALTI ATIŞLARINA YÖNELİK PROSEDÜRLER – PLAY-OFF VE MADALYA MAÇLARI
Play-off ve madalya maçlarında uzatma ile ilgili prosedürler IIHF Spor Yönetmelikleri’nde verilmiştir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

KURAL 85 PAKIN DIŞARI ÇIKMASI

85.1.  PAKIN DIŞARI ÇIKMASI
Pakın oyun alanının dışına çıkması, board veya koruyucu cam dışında başka bir engele çarpması, cam, aydınlatma, oyun saati 

vb. nesnelerin kırılması durumunda oyun, pakın oyun alanının dışına çıktığı en yakın başlama noktasından başlayacaktır. Buz içi 

hakemleri, şut veya sopadan sekerek, tarafsız veya savunma sahasından pakın oyun dışına çıktığına karar verirse, başlama atışı, 

kusurlu takıma avantaj sağlamayan en yakın başlama noktasından yapılacaktır. 

Pak, boardların üzerinde durursa oyunda sayılır ve legal olarak elle veya sopayla müdahelede bulunulabilir.

Hangi oyuncunun paka son değdiğine bakılmaksızın, pakın doğrudan başlama atışı sonrasında oyun alanı dışına çıktığı durumlarda, 

başlama atışı aynı noktadan yapılacak ve oyun geciktirme nedeniyle takımlara herhangi bir ceza verilmeyecektir.
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Pakın oyuncu bençindeki bir oyuncunun eldivenine veya vücuduna çarpması veya pakın oyuncu bençine girmesi durumunda başlama 

atışı, paka vurulan alana en yakın başlama noktasından gerçekleştirilecektir. Ancak pak, rakip oyuncu bençindeki bir oyuncunun 

eldivenine veya vücuduna çarpar veya rakip oyuncu bençine girerse başlama atışı, tarafsız sahada rakip oyuncu bençine yakın 

başlama noktasından başlayacaktır.

Pakın oyuncu bençlerinin bitimindeki kavisli koruyucu cama çarpması durumunda buz içi hakemleri oyunu durdurabilir. Bu durumda, 

pak oyun alanından çıkmış olarak değerlendirilecek ve başlama atışı buna göre yapılacaktır.

Pakın sahanın iki ucundaki ve köşelerdeki koruyucu ağlara çarpması durumunda oyun durdurulacak, pak oyun alanından çıkmış 

olarak değerlendirilecek ve başlama atışı buna göre yapılacaktır. Oyuncular, düdüğü duyana kadar oyunu bırakmamalıdır.  

85.2.  PAKIN OYNANAMAZ HALE GELMESİ
Pakın kalenin arka tarafında sıkışması veya kasıtlı bir şekilde rakip oyuncular arasında dondurulması / durdurulması nedeniyle 

oynanamaz hale gelmesi durumunda hakem oyunu durduracaktır.

Oyuncular kalenin arkasında ağa takılan pak ile oynayabilir ancak pak üç (3) saniyeden fazla bu bölgede kalırsa oyun durdurulacaktır. 

Kalecinin pakı dondurmak amacıyla sopasını veya eldivenini kullanması veya savunma yapan bir oyuncunun, hücum oyuncusunun 

pakla oynamasını engellemesi durumunda başlama atışı, savunma sahasındaki en yakın başlama noktasından yapılacaktır.

Pakın kalenin arkasından veya yan taraflarından kalenin içine girmiş ve bu duruma buz içi hakemleri şahit olmuşsa, oyun derhal 

durdurulacak ve başlama atışı oyunun durdurulduğu bölgeye en yakın başlama noktasından yapılacaktır. 

85.3.  PAKIN GÖRÜŞ ALANI DIŞINDA OLMASI
Bir karışıklık olması veya bir oyuncunun kazara pakın üstüne düşmesi ve bunun sonucunda pakın hakemin görüş alanı dışına çıktığı 

durumlarda hakem derhal düdüğünü çalacak ve oyunu durduracaktır. Bu kural kapsamında aksi belirtilmedikçe başlama atışı o 

bölgeye en yakın başlama noktasından yapılacaktır.

85.4.  PAKIN HAKEMLERE ÇARPMASI
Takımların eksik oyuncuyla mücadele edip etmediğine bakılmaksızın, buz pistinin herhangi bir yerinde, pakın buz içi hakemlere 

çarpması durumunda oyun durdurulmayacaktır. Tarafsız sahada bulunan bir buz içi hakemine çarparak savunma sahasına geri 

dönen bir pak, ofsayt olarak kabul edilecektir.

 ➔ Kural 83 – Ofsayt

Buz içi hakemine çarpan veya yönünü değiştiren pak, otomatik olarak olası buzlanmayı geçersiz kılmaz. Pakın hakeme çarpması ve 

oyun alanı dışına çıkması durumunda başlama atışı, pakın hakeme çarptığı bölgeye en yakın başlama noktasından yapılacaktır. Pakın 

buz içi hakeme çarparak gol olması durumunda, gol geçersiz sayılacaktır.

85.5.  BAŞLAMA NOKTASI
Bir oyuncu, herhangi bir bölgede pakın oyun alanı dışına çıkması veya oynanamaz hale gelmesine neden olursa, başlama atışı, pakın 

vurulduğu bölgedeki başlama noktasından yapılacaktır. Pak, sopaya çarparak oyun sahasının dışına çıkmışsa oyun, pakın sopaya 

I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  10.  BÖLÜM  144

OYUN AK IŞ I

1
0

.   B
Ö

LÜ
M

 · O
Y

U
N 

A
K

IŞ
I



çarptığı bölgeye en yakın başlama noktasından başlayacaktır. Oyun, hücum sahasındaki hücum oyuncusu nedeniyle duraklamışsa 

başlama atışı, hücum sahasındaki en yakın başlama noktasından yapılacaktır (oyuncu ➔ Kural 63- Oyun Geciktirme kapsamında 

herhangi bir ihlal yapmamışsa). Bölgenin tarafsız saha olması halinde, seçilen başlama noktası, ihlal yapan takıma en az bölgesel 

avantaj sağlayan başlama noktası olacaktır. 

Pakın fileye takılması veya rakip oyuncular arasında donması nedeniyle oynanamaz hale gelmesi durumunda başlama atışı, bu 

kurallarda aksi belirtilmedikçe, bitişik başlama noktalarından birinde veya paka vurulan bölgeye en yakın başlama noktasından 

yapılacaktır. Atak yapan takım, pakı hücum sahasına doğru atmış, gecikmiş ofsayt verilmiş veya hücum eden takım, paka yüksek 

sopa veya paka eldivenle vurma gibi oyunun duraklamasına neden olacak bir ihlalde bulunmuşsa, başlama atışı kusurlu takımın 

hücum sahasının dışındaki tarafsız sahadan yapılacaktır.

85.6.  KÜÇÜK CEZA
Oyun duraklamasına neden olmak için kasıtlı olarak pakı kale üzerindeki ağa koyan bir kaleciye, oyun geciktirme nedeniyle küçük 

ceza verilecektir.

 ➔ Kural 67.3 – Pakla Oynama

85.7.  ZAMAN DOĞRULAMA
Bu kural aynı şekilde ➔ Kural 37.8 – Saatte Zamanı Doğrulamak İçin Video İncelemesi altında açıklanmıştır.

KURAL 86 BAŞLANGIÇ VE PERİYOTLAR

86.1.  OYUN BAŞLANGICI VE PERİYOTLAR
IIHF şampiyonası etkinlikleri sırasında, katılan takımların aynı ortak kapı ve koridor sistemini kullanarak buza girip çıktıkları oyun 

tesislerinde, takımların buza düzenli ve olaysız bir şekilde girip çıkmalarını sağlamak için prosedür önerilmektedir. Oyun saati, oyun 

öncesi ısınma, periyot araları ve asıl oyunun kendisi dahil olmak üzere tüm aktivitelerin zamanlamasında kullanılan tek zamanlama 

cihazı olacaktır.

Oyun, orta sahada atılan başlama atışıyla belirlenen zamanda başlayacak ve her periyodun bitiminde aynı şekilde derhal 

yenilenecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

86.2.  KÜÇÜK OTURMA CEZASI
Aşağıdaki durumlarda oyun geciktirme nedeniyle takımlara küçük oturma cezası verilecektir.

(I) Periyot arası süresi dolduktan sonra ikinci, üçüncü veya uzatma devresinin başlangıcında buzda değillerse veya buza 

doğru gelmiyorlarsa

(II) İkinci, üçüncü ve herhangi bir uzatma periyodunun başlangıcında, oyuna başlayacak ilk altı oyuncu hariç, diğer tüm 

oyuncular doğrudan kendi oyuncu bençine geçmiyorsa. Oyuna başlamayacak oyuncuların kaymasına veya buz içinde 

ısınmasına izin verilmez.

(III) Misafir takım bir sürenin sonunda soyunma odasına gitmeden önce hakemlerden birinin işaretini beklemiyorsa. Hakemin 

işaretinin beklenmemesi ceza ile sonuçlanacaktır.
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86.3.  SAHA SEÇİMİ
Organizasyon tarafından belirtilmemişse ev sahibi takımın hangi sahadan oyuna başlamak istediğini seçme hakkı olacaktır. Takımlar, 

her periyodun sonunda saha değiştirecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

86.4.  GECİKMELER
IIHF tarafından onaylanmadıkça herhangi bir tören, seremoni, gösteri veya sunum nedeniyle gecikmeye izin verilmeyecektir.

86.5.  PERİYOT BİTİŞİ
Birinci ve ikinci periyotların sonunda, anons zilini duyduktan sonra takımlar buzdan çıkmak için ilgili prosedürleri izlemelidir. Sürenin 

sona erdiğini bildiren zil çalar çalmaz, oyun saati uygun devre arası süresine göre hemen yeniden ayarlanır.

Oyuncuların, oyunun duraklamasında veya birinci ve ikinci periyotların sonunda ısınma amacıyla buza çıkmasına izin verilmeyecektir.

Hakem, bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda konuyu disiplin cezası için ilgili makamlara bildirecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

86.6.  MAÇ ÖNCESİ ISINMA
Maç öncesi ısınma (15 dakikayı aşmayacak) sırasında ve herhangi bir periyot başlangıcından önce her takım kendi kalesinin bulunduğu 

bölgeden oyuna başlayacaktır.

 ➔ Kural 46.10 – Başlama Atışından Önce Kavga

Zaman hakemi, maç öncesi ısınmanın başladığını ve bittiğini bildirmekten sorumlu olacak ve bu kuralın oyuncular tarafından ihlal 

edilmesi durumunda konuyu ilgili makamlara bildirilecektir. Oyunun başlaması için belirlenen süreden 20 dakika önce, her iki takım 

da buzu terk edecek ve buz temizliği yapılırken soyunma odalarına geçecektir. Zaman hakemi, her iki takıma, planlanan başlama 

zamanında buza dönmeleri için işaret verilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

86.7.  OYUN BAŞLANGICI
Bir takım, oyunun başlangıcında herhangi bir gerekçe bildirmeden buza çıkmazsa, bu olay ilgili makamlara bildirilecektir. Uygun 

görüldüğü takdirde ek disiplin cezaları, ilgili makamlar tarafından kendi takdirine bağlı olarak uygulanabilir.

 ➔ Kural 28 – Ek Disiplin Cezaları

86.8.  PERİYOT BAŞLANGICI
İkinci ve üçüncü periyodun başlangıcında ve play-offların uzatma devrelerinin başlangıcında (0:00), takımlar buzda veya buza geliyor 

durumda olmalıdır. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda oyun geciktirme nedeniyle ilgili takım(lar)a küçük oturma cezası verilecektir. 

İkinci ve üçüncü periyot (ve uzatma) başlamadan önce takımlar doğrudan kendi oyuncu bençlerine gidecektir. Misafir takımın 

oyuncuları doğrudan başlama atışı noktasına geçecek, sonrasında ev sahibi takım başlama noktasına gelecektir. 
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Hakemin izni doğrultusunda ev sahibi takım, başlama atışı öncesinde oyuncu değişikliği yapabilir. Oyun başlangıcında oyuncu 

bençindeki oyuncuların buza girmesi, buzda ısınması yasaktır. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda ilgili takıma, oyun geciktirme 

nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir.

Herhangi bir periyot öncesinde kalecinin pakla ısınmasına izin verilmez. Bu davranışın yapılan bir uyarının ardından tekrarlanması 

durumunda ilgili takıma, oyun geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir. Her periyodun başında takımlara buza dönme 

zamanının geldiğini bildirmek için zaman hakemi, soyunma odası alanında zil çalacaktır.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

86.9.  MAÇ BİTİMİ
Maç bitiminde buzdan ilk önce mağlup takım ayrılacak, kazanan takımsa mağlup takımın buzdan çıkmasını bekleyecektir. Mağlup 

takımın son oyuncusu koridora çıktığında orta hakem, kazanan takımın buzdan ayrılmasına yönelik işaretini verecektir. 

Taraflar, karşılaşan iki takımın soyunma odalarının konumlarını dikkate alarak bu yönetmeliği uyarlama konusunda anlaşabilir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.

 

KURAL 87 MOLALAR

87.1.  MOLA
Takımlar, oyun süresince bir kez otuz (30) saniyelik mola alma hakkına sahiptir. Mola alındığında kaleci de dahil olmak üzere tüm 

oyuncular kendi oyuncu bençlerine gidebilir.

Bu mola, normal oyun süresinde alınmalıdır. Oyunun herhangi bir duraklamasında yalnızca bir molaya (televizyon reklam arası veya 

takım molası) izin verilecektir.

Bu kuralın amacı doğrultusunda bir televizyon reklam arası, bir mola olarak kabul edilir ve takımların mola süresinden alınmaz. 

Antrenör tarafından belirlenen bir oyuncu veya antrenör bu kararı belirleyecektir. 

Mola, hakem oyuncu değiştirme prosedürünü tamamlamadan önce, orta hakem elini indirip ilgili başlama noktasını göstermeden önce 

takım tarafından talep edilmelidir. Orta hakem, molayı molanın sona erdiğini bildirmekten sorumlu olan zaman hakemine bildirecektir.

Başlama atışından sonra mola verilmeyecektir.

Buzlanma, kalecinin kırmızı çizginin ötesinden şut çekmesi veya savunma yapan takımdaki bir oyuncunun kaleyi yanlışıkla yerinden 

oynatması nedeniyle oyunun duraklaması olduğu durumlarda mola verilmeyecektir.

Hakem tarafından penaltı atışı verildiğinde ve penaltı atışını kullanacak oyuncuya ve ilgili kaleciye talimat verildikten sonra herhangi 

bir takıma mola verilmeyecektir.

Kaleci veya yedek kalecinin mola süresinde pakla oynamasına / ısınmasına izin verilmeyecektir. Bu davranışın yapılan bir uyarının 

ardından tekrarlanması durumunda ilgili takıma, oyun geciktirme nedeniyle küçük oturma cezası verilecektir.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmelikleri’ne bakınız.
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KURAL 100 KADINLAR BUZ HOKEYİ - YAŞ KATEGORİLERİ

100.1.  KADINLAR BUZ HOKEYİ YAŞ KATEGORİLERİ TANIMI
IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne göre oyuncu uygunluk ve yaş kategorileri şu şekilde tanımlanmıştır:

Kadınlar Buz Hokeyi - Büyük Kadınlar Kategorisi

Bir IIHF Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası’na katılan oyuncular, şampiyona sezonunun sona erdiği yılın 31 Aralık tarihine kadar 

kadın sporcu olarak yarışmaya uygun olmalı ve en az on sekiz (18) yaşında olmalıdır.

Asgari yaş şartlarını karşılamayan ancak şampiyona sezonunun sona erdiği yılda on altıncı (16.) veya on yedinci (17.) yaş günlerini 

dolduracak olan oyuncular, IIHF Yönetmeliği 10.6.2’de belirtildiği gibi reşit olmadıklarına dair feragatname imzalamaları halinde 

şampiyonaya katılabilirler.

Kadınlar Buz Hokeyi - 18 Yaş Altı Kategoriler 

Bir IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası’na katılan oyuncular, 31 Aralık tarihine kadar kadın sporcu olarak 

yarışmaya uygun olmalı ve şampiyona sezonunun bittiği yıl on beş (15) yaşından küçük ve on sekiz (18) yaşından büyük olmamalıdır.

Reşit olmadıklarına dair feragatname imzalamalarına izin verilmez.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Yönetmeliği’ne bakınız.

KURAL 101 KADINLAR BUZ HOKEYİ – ÖZEL OYUN KURALLARI 

101.1.  KADINLAR BUZ HOKEYİNDE KURAL DIŞI VURMA
Kadınlar buz hokeyinde, bu kuralda açıklanan durum dışında, pakla oynamaya veya pakın kontrolünü kazanmaya yönelik açık bir niyet 

olduğunda vücut kontrolüne izin verilir.

Pak için rekabet eden iki oyuncunun, tek amacın pak kontrolünü ele geçirmek olması koşuluyla birbirlerini itmeleri veya birbirlerine 

temasta bulunmalarına izin verilecektir.

Rakip oyuncuya kural dışı vuran bir oyuncu aşağıdaki cezaları alabilir:

(I) Küçük oturma cezası (2’)

(II) Büyük ceza (5’) veya otomatik oyun kötü davranış cezası

(III) Maç cezası (MC)

Pak için rekabet eden iki oyuncunun, birbirlerini elimine etmek için temasta bulunması ve boarda itmesine izin verilmez.

Duran bir oyuncu, buzun o alanını kullanma hakkına sahiptir. Böyle bir oyuncu ile vücut temasından kaçınmak rakibin elindedir. Bu 

oyuncu, rakip ile pak arasında konumlanmışsa, rakip, sabit oyuncunun etrafında kaymak zorundadır.

Pak kontrolü kendinde olan bir oyuncu, sabit duran bir oyuncuya doğru kayıyorsa temastan kaçınma, pak ile kayan oyuncudadır. Ancak 

pakı taşıyan oyuncu temastan kaçınmak için her türlü çabayı gösterir ve rakip oyuncu pak taşıyan oyuncunun üzerine kayarak kural 

dışı vurusa, kural dışı vurma nedeniyle faulü yapan oyuncuya en az küçük oturma cezası verilecektir. 

Oyuncuların buz üzerinde konumlarını belirledikleri her an yerlerini tutmalarına izin verilir. Çarpışmayı önlemek için hiçbir oyuncunun 

yaklaşmakta olan bir oyuncunun yolundan çekilmesi gerekmez.

Bir oyuncunun, rakip bir oyuncuya adım atmak veya süzülmek için yaptığı herhangi bir hareket, kural dışı vuruş için en az küçük ceza 

(2') olarak değerlendirilecektir.
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KURAL 102 KADINLAR BUZ HOKEYİ – ÖZEL MALZEME KURALLARI

 ➔ Daha fazla bilgi için bkz. Ek III – Buz Hokeyi Malzemeleri

102.1.  YÜZ KORUYUCU – BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ
Büyük kadınlar kategorisinde mücadele eden tüm oyuncular, kasklarına düzgünce sabitlenmiş tam yüz koruyucusu (tam vizör veya 

kafes) kullanmalıdır.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

 ➔ Kural 9.7 – Yüz Koruyucu

Bahsedilen korumaya sahip olmayan oyuncuların oyuna katılmasına izin verilmeyecektir.

Büyük kadınlar kategorisinde de mücadele eden 18 yaş altı genç kadınlar, 18 yaş altı kategorisindeki gibi kasklarına düzgünce 

sabitlenmiş tam yüz koruyucusu (tam vizör veya kafes) kullanmalıdır.

102.2.  YÜZ KORUYUCU – KADINLAR BUZ HOKEYİ - “18 YAŞ ALTI KATEGORİLERİ”
18 yaş altı yaş kategorisindeki tüm oyuncular, kasklarına düzgünce sabitlenmiş tam yüz koruyucusu (tam vizör veya kafes) kullanmalıdır.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

 ➔ Kural 9.7 – Yüz Koruyucu

Bahsedilen korumaya sahip olmayan oyuncuların oyuna katılmasına izin verilmeyecektir.

18 yaş altı yaş kategorisindeki tüm kaleciler, pakın veya sopanın açıklıklardan geçemeyeceği şekilde tasarlanmış bir koruyucu 

takmalıdır.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

 ➔ Kural 9.7 – Yüz Koruyucu

102.3.  DİŞLİK – BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ
Tüm oyuncuların, tercihen özel yapım bir dişlik takmaları şiddetle tavsiye edilmektedir.

 ➔ Kural 9.13 – Dişlik

Dişlik, dişeri ve çeneyi darbeden koruyacak şekilde ve beyin sarsıntısı riskini azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. Oyuncuların, buz 

üzerinde olduğu sürece bu dişliği uygun şekilde takması şiddetle tavsiye edilmektedir.
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102.4.  DİŞLİK – KADINLAR BUZ HOKEYİ - 18 YAŞ ALTI KATEGORİLERİ
Tüm oyuncuların, tercihen özel yapım bir dişlik takmaları şiddetle tavsiye edilmektedir.

 ➔ Kural 9.13 – Dişlik

Dişlik, dişleri ve çeneyi darbeden koruyacak şekilde ve beyin sarsıntısı riskini azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. Oyuncuların, buz 

üzerinde olduğu sürece bu dişliği uygun şekilde takması şiddetle tavsiye edilmektedir.

102.5.  BOYUNLUK – BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ 
Tüm oyuncuların sertifikalı bir boyunluk takmaları tavsiye edilmektedir.

 ➔ Kural 9.12 – Boyunluk

Bir kalecinin kaskının çenesine boyunluk takmasına izin verilir. Yaralanmaya neden olmayacak bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

102.6.  BOYUNLUK – KADINLAR BUZ HOKEYİ - 18 YAŞ ALTI KATEGORİLERİ
Tüm oyuncuların sertifikalı bir boyunluk takmaları tavsiye edilmektedir.

 ➔ Kural 9.12 – Boyunluk

Bir kalecinin kaskının çenesine boyunluk takmasına izin verilir. Yaralanmaya neden olmayacak bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

102.7.  KASK / KULAK KORUYUCU – BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ
Tüm oyuncuların kaska tutturulmuş kulak koruyucusu takması zorunludur.

 ➔  Kural 9.6 – Kask 

Söz konusu koruyucu malzemeyi takmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.

102.8.  KASK / KULAK KORUYUCU – 18 YAŞ ALTI KADINLAR KATEGORİSİ
Tüm oyuncuların kaska tutturulmuş kulak koruyucusu takması zorunludur.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

Söz konusu koruyucu malzemeyi takmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.

102.9.  PROSEDÜR – KORUYUCU MALZEMELERİN UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMAMASI
Bir oyuncunun koruyucu malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmadığı belirlenirse (vizörün uygun şekilde kaska tutturulmaması 

vb.), buz içi hakemi ilgili konu hakkında uyarıda bulunacaktır. 

Buz içi hakemleri, koruyucu malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmadığını belirledikleri oyuncuyu kendi takım bençine 

çağıracak ve antrenör aracılığıyla takıma uyarıda bulunacaktır. Buz içi hakemleri rakip takımı da bilgilendirecek ve onları da konuyla 

ilgili uyaracaktır. Dolayısıyla iki takım da koruyucu malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmaları konusunda uyarılmış olacaktır. 

Bu uyarının ardından, koruyucu malzemelerini halen kurallara uygun olmayan şekilde giydiği tespit edilen oyuncuya, on (10) dakika 

kötü davranış cezası verilecektir.
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KURAL 200 GENÇ ERKKLER BUZ HOKEYİ – YAŞ KATEGORİSİ

200.1.  GENÇ ERKKLER BUZ HOKEYİ YAŞ KATEGORİSİ TANIMI
IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri uyarınca, oyuncunun uygunluğu ve yaş kategorileri aşağıdaki gibidir:

Genç Erkekler Buz Hokeyi - 20 Yaş Altı (U20) Kategorisi

Bir IIHF U20 Dünya Şampiyonası’na katılan oyuncular, erkek sporcu olarak şampiyonaya katılmaya uygun olmalı ve şampiyona 

sezonunun sona erdiği yılın 31 Aralık tarihinde on beş (15) yaşından küçük veya yirmi (20) yaşından büyük olmamalıdır. Reşit 

olmadıklarına dair feragatname imzalamalarına izin verilmez.

Genç Erkekler Buz Hokeyi - 18 Yaş Altı (U18) Kategorisi

Bir IIHF U18 Dünya Şampiyonası’na katılan oyuncular, erkek sporcu olarak şampiyonaya katılmaya uygun olmalı ve şampiyona 

sezonunun sona erdiği yılın 31 Aralık tarihinde on beş (15) yaşından küçük veya on sekiz (18) yaşından büyük olmamalıdır. Reşit 

olmadıklarına dair feragatname imzalamalarına izin verilmez.

 » Daha fazla bilgi için IIHF Spor Düzenlemeleri’ne ve IIHF Tüzük ve Yönetmelikleri’ne bakınız.

KURAL 201 GENÇ ERKEKLER BUZ HOKEYİ – ÖZEL OYUN KURALLARI

201.1.  CEZALAR – 20 YAŞ ALTI VE 18 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİLERİ
Büyük ceza olarak değerlendirilen bir faul yapan herhangi bir oyuncu, ek olarak oyun kötü davranış cezası alacak ve oyun dışı 

kalacaktır.

KURAL 202 GENÇ ERKEKLER BUZ HOKEYİ – ÖZEL MALZEME KURALLARI

 ➔ Daha fazla bilgi için Ek III - Buz Hokeyi Malzeme’sine bakınız.

YARIM VİZÖR KAFES TAM VİZÖR
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202.1.  YÜZ KORUYUCU – 20 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ
 20 yaş altı yaş kategorisinde mücadele eden oyuncular kural 9.6 ve 9.7’de belirtilen şekilde yüz koruyucu kullanmalıdır.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

 ➔ Kural 9.7 – Yüz Koruyucu

Belirtilen şekilde yüz koruması kullanmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmez.

20 yaş altı yaş kategorisinde de mücadele eden 18 yaş altı yaş kategorisindeki oyuncular, 18 yaş altı için belirtilen koruyucu 

malzemeleri kullanmalıdır.

202.2.  YÜZ KORUYUCU – 18 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ
18 yaş altı yaş kategorisinde mücadele eden oyuncular, kaska düzgün şekilde sabitlenmiş tam korumalı vizör veya kafes kullanmak 

zorundadır. Vizör veya kafes, yanlardan kaska tutturulmalıdır.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

 ➔ Kural 9.7 – Yüz Koruyucu

Müsabaka sırasında vizörü çatlayan veya kırılan oyuncu derhal buzu terk etmelidir. 18 yaş altı yaş kategorisinde mücadele eden 

tüm kaleciler, açıklıklardan pak veya sopa giremeyecek şekilde tasarlanmış bir yüz koruması kullanmalıdır. Söz konusu malzemeyi 

kullanmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir. 

202.3.  DİŞLİK – 20 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ
20 yaş altı yaş kategorisinde mücadele eden tüm oyuncuların, tam vizör veya kafes kullanmaması durumunda, tercihen kişiye özel 

tasarlanmış bir dişlik takması zorunludur.

 ➔ Kural 9.13 – Dişlik

Dişlik, dişleri ve çeneyi darbeden koruyacak şekilde ve beyin sarsıntısı riskini azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. Oyuncular, buz üzerinde 

olduğu sürece bu dişliği uygun şekilde takmak zorundadır. Dişliğin tamamının ağızda olmayacak şekilde takılmasına (çiğnenmesine) 

izin verilmez.

20 yaş altı yaş kategorisinde mücadele eden 18 yaş altı yaş kategorisindeki daha genç oyuncular, 18 yaş altı yaş kategorisi için 

belirtilen ve açıklanan koruyucu malzemeleri giymelidir. - Bkz. Kural 202.4 – Genç Erkekler Buz Hokeyi - Özel Malzeme Kuralları

Belirtilen malzemeleri kullanmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.

202.4.  DİŞLİK – 18 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ
18 yaş altı kategorisindeki tüm oyuncuların, tercihen özel yapım bir dişlik takmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Ancak bu yaş 

kategorisindeki oyuncular tam vizör veya kafes kullandığından dişlik takma zorunluluğu yoktur.

 ➔ Kural 9.13 – Dişlik

Dişlik, dişleri ve çeneyi darbeden koruyacak şekilde ve beyin sarsıntısı riskini azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. Oyuncular, buz 

üzerinde olduğu sürece bu dişliği uygun şekilde takmak zorundadır.

202.5.  BOYUNLUK – 20 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ 
Tüm oyuncuların boyunluk takması zorunludur.

 ➔ Kural 9.12 – Boyunluk

Söz konusu koruyucu malzemeyi takmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.  
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Kalecilerin boyunluklarını kasklarının alt kısmına tutturmasına izin verilmektedir. Ancak söz konusu boyunluk, yaralanmaya neden 

olmayacak bir materyalden yapılmış olmalıdır. 

202.6.  BOYUNLUK – 18 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ 
Tüm oyuncuların onaylı bir boyunluk takması zorunludur.

 ➔ Kural 9.12 – Boyunluk

Söz konusu koruyucu malzemeyi takmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.

Kalecilerin boyunluklarını kasklarının alt kısmına tutturmasına izin verilmektedir. Ancak söz konusu boyunluk, yaralanmaya neden 

olmayacak bir materyalden yapılmış olmalıdır.

202.7.  KASK / KULAK KORUYUCU – 20 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ 
Tüm oyuncuların kaska tutturulmuş kulak koruyucusu takması zorunludur.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

Söz konusu koruyucu malzemeyi takmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.

202.8.  KASK / KULAK KORUYUCU – 18 YAŞ ALTI GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ
Tüm oyuncuların kaska tutturulmuş kulak koruyucusu takması zorunludur.

 ➔ Kural 9.6 – Kask

Söz konusu koruyucu malzemeyi takmayan oyuncuların müsabakaya katılmasına izin verilmeyecektir.

202.9.  PROSEDÜR – KORUYUCU MALZEMELERİN UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMAMASI
Bir oyuncunun koruyucu malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmadığı belirlenirse (vizörün yukarı kaldırılması, vizörün uygun 

şekilde kaska tutturulmaması, kulak koruyucusunun çıkartılması vb.), buz içi hakemi ilgili konu hakkında uyarıda bulunacaktır. 

Bir oyuncunun dişliğini kurallara uygun şekilde takmadığı belirlenirse, buz içi hakemi ilgili konu hakkında uyarıda bulunacaktır. 

Buz içi hakemleri, koruyucu malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmadığını belirledikleri oyuncuyu kendi takım bençine 

çağıracak ve antrenör aracılığıyla takıma uyarıda bulunacaktır. Buz içi hakemleri rakip takımı da bilgilendirecek ve onları da konuyla 

ilgili uyaracaktır. 

Dolayısıyla iki takım da koruyucu malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmaları konusunda uyarılmış olacaktır. Bu uyarının 

ardından, koruyucu malzemesini halen kurallara uygun olmayan şekilde giydiği tespit edilen oyuncuya, on (10) dakika kötü davranış 

cezası verilecektir.
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KURAL 44 - MAKASLAMA
Her iki paten buz üzerindeyken bacağa dizin arkasından herhangi bir elle 
vurulur.

KURAL 42 - SALDIRI
Yumruklar birbiri üzerinde döndürülür.

KURAL 41 – DUVARA SAVURMA
Bir el, göğüs önünde diğer elin içine yumruk yapılır.

KURAL 24 – PENALTI ATIŞI
İki kol, baş üzerinde birleştirilir.

KURAL 43 – ARKADAN İTME
Avuçlar öne açık şekilde ve omuz düzeyinde göğüsten tam uzaklaştırılarak her 
iki kol, öne hareket ettirilir.

KURAL 45 – DİRSEK ATMA
Dirseklerden birine diğer elle vurulur.
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KURAL 47 – KAFA ATMA
İşaret yok.

KURAL 52 – AYAĞA SERTLİK
İşaret yok.

KURAL 48 – BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNE KURAL DIŞI VURMA
Düdük olmayan el, avuç açık şekilde başın yanına vurulur.

KURAL 49 – TEKME ATMA
Maç cezası işareti kullanılır yani baş üstüne elle vurulur.

KURAL 50 – DİZ ATMA
Her iki paten buz üzerindeyken dizlerden birine avuçla dokunulur.

KURAL 51 – SALDIRI / KAVGA
Yumruk, vücudun yanında dışarı uzatılır.
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KURAL 55 - KANCA (İKİ AŞAMALI İŞARET)
Yumruklar sıkılı, kollar önde bir şey tutuyormuş gibi yapılır ve arkasından mideye doğru çekilir.

KURAL 54 - TUTMA
Bileklerden biri, diğer elle göğüs hizasında kavranır. 

KURAL 54 – SOPA TUTMA (İKİ AŞAMALI)
Tutma işareti yapılır ve arkasından iki el ile normal bir şekilde bir sopa tuttuğu gösterilir. 

KURAL 53 – MALZEME FIRLATMA
İşaret yok.
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HAKEM İŞARETLER İ

KURAL 56 - ENGELLEME
Kollar “X” şeklinde göğüs önünde çapraz yapılır.

KURAL 58 – DİPÇİK
Yumruk yapılı kol, avuç içi aşağı bakan diğer kolun altına hareket ettirilir.

KURAL 57 – ÇELME TAKMA
Bir el dizin altındayken her iki paten buz üzerinde tutalarak bacağa vurulur.

KURAL 59 – SOPAYLA VURMA
Kollar, yumruklar sıkılıyken ileri ve geri hareket ettirilir.

KURAL 60 – YÜKSEK SOPA
Bir yumruk, diğerinin üzerinde sopa tutar gibi baş yüksekliğinde tutulur.

KURAL 61 – SOPA SAVURMA
Bir elin kenarı, diğer ön kol üzerinden makaslama gibi yapılır.
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KURAL 64 - DALMA / ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
Her iki el kalçada, iki (2) parmak uygun şekilde işaret edilir.

KURAL 62 – SOPA SAPLAMA (İKİ AŞAMALI)
Eller yumruk halde ve biri gerideyken vücudun hemen önünden dışarı doğru itilir ve ardından eller vücudun yan taraflarına bırakılır (kanca işaretinin tersi – vücuda 
doğru değil, vücuttan uzağa).

KURAL 63 – OYUN GECİKTİRME
Avuç içleri yere bakarken biri vücudun merkezinden yukarı kaydırılır.

KURAL 74 – BUZDA FAZLA OYUNCU BULUNDURMA
Göğüs önünde, bir el açıkken diğer başparmakla altı (6) sayısı yapılır.

KURAL 75 – SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ
Her iki el kalçada, iki (2) parmak uygun şekilde işaret edilir.
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KURAL 80 – PAKA YAPILAN YÜKSEK SOPA
Yumruklardan birisi diğerinin hafif üzerinde bir sopa tutuyor gibi, alın seviyesinde 
tutulur.

KURAL 79 – EL PASI
Avuç yukarı doğru açıkken, pakın el ile ileri hareket ettirildiğini gösterecek 
şekilde bir veya iki kere öne doğru itilir.

KURAL 76 – BAŞLAMA ATIŞI İHLALİ UYARISI
Başlama vuruşu ihlali yapan takımın tarafında bir kol, avuç içi yukarıda bükülür.

KURAL 78 - GOL
Pakın kurallı olarak girdiği kaleye doğru el uzatılır.

KURAL 81 – BUZLANMA
Arka çizgi hakemi, kollarından birini başı üzerine tam uzatarak muhtemel bir 
buzlanmayı gösterir. Ön çizgi hakemi buzlanmayı göstermek için düdük çalana 
kadar veya buzlanma iptal edilene kadar kol havada kalmalıdır.

KURAL 81 – BUZLANMANIN İPTAL EDİLMESİ
Buzlanma tamamlandığında, arka çizgi hakemi uygun başlama noktasını işaret 
edecek ve mavi çizgi yakınında bir yerde geriye doğru dönerek ve buzlanmayı 
belirtmek için kollarını göğsünden ileriye çaprazlayarak oraya kayacaktır.
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FARKLI KURALLAR - WASHOUT İŞARETİ -  ÇİZGİ HAKEMİ
Her iki kol da omuz hizasında yana açılır, avuç içleri aşağı bakar. Ofsayt, buzlan-
ma olmadığı vs. belirtilir.

FARKLI KURALLAR - WASHOUT İŞARETİ – 0RTA HAKEM
Her iki kol da omuz hizasında yana açılır, avuç içleri aşağı bakar. Gol, el pası, 
yüksek sopa vs. belirtilir.

KURAL 101.1 – KADINLAR BUZ HOKEYİ – KURAL DIŞI VÜCUT ŞARJI
Düdük olmayan el, içe dönük yumruk yapılır ve vücudun karşısından diğer 
omuza konur.

KURAL 83 – GECİKMİŞ OFSAYT
Düdüksüz kol dimdik yukarı doğru uzatılır. Gecikmeli bir ofsaytı iptal etmek için 
çizgi hakeminin kolunu yana indirmesi gerekir.

KURAL 83 – OFSAYT KARARI
Düdükle oyun durdurulur ve sonra düdük olmayan el ile mavi çizgi işaret 
edilerek uzatılır.

KURAL 87 - MOLA
Ellerle göğsün önünde bir “T” oluşturulur.
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TANIMLAR, TERMİNOLOJ İ
VE  TER İMLER

Tartışma Bir ceza veya cezaların verilmesiyle sonuçlanan, iki veya daha fazla rakip oyuncu arasındaki herhangi 

bir fiziksel etkileşim. Bir tartışma, genellikle oyunun duraklamasında (pakla oynama anında değil) 

meydana gelir ve iki veya daha fazla rakip oyuncunun toplanmasını içerir. Buz içi hakemlerinin 

oyuncuları ayırmak için harekete geçmesini gerektirir.
  
Hücum Oyuncusu Takımının pakı kontrol ettiği ve pakı rakibinin kalesine doğru ilerleten oyuncudur. Ayrıca hücum 

bölgelerindeki tüm oyuncular, hücum oyuncuları olarak kabul edilir.
  
Hücum Sahası Bir takımın hücum sahası, rakip kaleye en yakın mavi çizgi ile rakip kalenin arkasındaki kısımdır.

Kör Nokta Paka sahip olan ve/veya kontrolü elinde bulunduran bir oyuncu, bu paka sahip olma ve/veya 

kontrol sırasında herhangi bir anda vücut temasına uygun olduğunu kabul etmelidir. Bu nedenle 

buz üzerindeki yakın çevresinin farkında olmalı ve her zaman böyle bir temasa hazır olmalıdır. 

Bununla birlikte bu temasın kabulü sınırlıdır ve yalnızca bir rakip tarafından yasal olarak verilen bir 

engelleme ile gerekçelendirilebilir. 

  Bir oyuncunun görüş açısı sınırlı olduğundan, buzda olup bitenler konusunda tamamen ihtiyatlı 

olmaları beklenemez. Pakı elinde bulunduran ve/veya kontrol eden bir rakibe temasa hazırlanan bir 

oyuncu, adil ve iyi zamanlanmış bir vuruş için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Ayrıca rakibinin 

yaklaşan teması algılaması için makul bir olasılığa sahip olacak ve buna göre kendisini bu tür bir 

darbe için hazırlayabilecek şekilde temas ettiğinden emin olmalıdır. Kör nokta olarak da bilinen, 

rakibin görüş açısının dışında yapılan bir kontrol, iyi yapılmış bir kontrol olarak kabul edilmez ve 

buna göre orta hakem tarafından cezalandırılabilir.
   
Vücutla Engelleme Kurallar dahilindeki vücut engelleme, bir oyuncunun paka sahip olan rakibini kalçasını veya 

  vücudunu önden, çapraz olarak önden veya yandan kullanarak kontrol etmesidir.

  Rakibi paktan ayırmak için meşru vücut kontrolü, sadece gövdeyle (kalçalar ve omuzlar) yapılmalı 

ve rakibin dizlerinin üstünde ve omuzlarında veya altında olmalıdır.
  
Vücutla Temas Rakibi fiziksel olarak paktan uzaklaştırmaya yönelik açık bir kalça, omuz veya kol teması olmaması 

koşuluyla, normal pakla oynarken rakipler arasında meydana gelen temas.
  
Hızlı Hücum Oyuncuyla rakip kale arasında, kaleci dışında herhangi bir rakip oyuncu olmaksızın ve makul bir gol 

şansı ile bir oyuncunun pakı kontrol ettiği veya pakın sahipliğini ve kontrolünü elde etmiş olabileceği 

bir koşul.

Kontrol Değişikliği Kural 15 – Cezaların Verilmesi uygulanırken kaleci dizliklerinden veya diğer malzemelerinden seken 

pak, takımın kontrolü kaybettiği veya oyunu tamamladığı şeklinde değerlendirilmeyecektir.
  
Antrenör Antrenör, kendi takımının oyununu yönetmekten ve yönlendirmekten öncelikli olarak sorumlu olan 

kişidir. Takım yöneticisiyle birlikte, bir oyun öncesinde, sırasında ve sonrasında takım oyuncularının 

davranışlarından sorumludur.
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Karşılıklı Ceza Aynı oyun duraklamasında verilen ve hiçbir takımın buz üzerinde sayısal gücünün azalmadığı eşit 

türde cezadır (örneğin küçük oturma veya büyük ceza). Karşılıklı ceza, bir gol atılırsa hiçbir takımın 

cezayı sonlandırmak amacıyla eksik oyuncuyla oyuna devam etmesine neden olmaz.
  
Rekabet Pakın hemen yakınında bulunan ve pak kontrolünü ele geçirmeye çalışan iki veya daha fazla oyuncu 

arasındaki vücut temasıdır. Tek amacın pak kontrolünü ele geçirme olması koşuluyla bu oyuncuların 

birbirlerini makul şekilde itmesine ve temasta bulunmasına izin verilir.
  
Oyunun Tamamlanması Oyunun paka sahip olan takım tarafından tamamlanması, pakın rakip bir oyuncunun kontrolüne 

geçtiği veya dondurulduğu anlamına gelir.
  
Pak Kontrolü Pakı sopa, el veya ayaklarla itme eylemidir. Pakı kontrol eden oyuncu, pakı ilerletmeye devam ettiği 

sürece pak; rakip, board veya kaleyle temas ettiğinde pakın kontrolü kaybedilmiş sayılmaz. Kontrol, 

paka uzun süre sahip olmak anlamına gelir.
  
Kale Sahası Kalecileri hücum oyuncularının müdahalesinden korumak için tasarlanmış, her kalenin önünde buz 

üzerinde işaretlenmiş kaleci sahası.

Savunma Sahası Bir takımın savunma sahası, kendi mavi çizgileri ile kendi kalesi arasındaki alandır.
  
Pakın Sekmesi Pakın, genellikle amaçlanan doğrultusundan kazara sekerek başka bir doğrultuda ilerlemesidir. 

Pak, sopa, board, kale veya koruyucu camlardan sekebilir. Ayrıca *Pakı Yönlendirme bölümüne 

bakınız.
  
Gecikmiş Ofsayt Hücum oyuncusunun mavi çizgiye paktan önce girmesi ancak savunma yapan takımın pak 

kontrolünü ele geçirmesi ve herhangi bir gecikme veya hücum oyuncusuna temas olmaksızın pakın 

savunma alanından çıkartılması durumudur.
  
Pakı Yönlendirme Pakın gidişatını istenilen yönde değiştirmek için kasıtlı olarak vücudu, pateni veya sopayı hareket 

ettirme veya konumlandırma eylemidir.

Başlama Atışı Başlama atışı, bir buz içi hakemin oyunu başlatmak için iki rakip oyuncunun sopaları arasına pakı 

atması eylemidir. Başlama atışı prosedürü, buz içi hakemi uygun yeri belirttiğinde ve görevliler 

uygun pozisyonlarında olduklarında başlar.

Oyun Maç saatinin çalıştığı zaman süresindeki oyundur.

Uzaklaştırma Bir oyuncu, antrenör veya takım yöneticisi oyundan uzaklaştırma cezası aldığında, ilgili makamların 

nihai incelemesine ve nihai kararına kadar bir sonraki oyun(lar)a katılmaya uygun olmayacaktır.
  
Kaleci Takım tarafından belirlenir, özel koruma malzemesi giymesine müsaade edilir ve oyun amacı 

doğrultusunda pakla oynama ayrıcalığına sahiptir.
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Sopanın Topuk Kısmı Sopanın şaftının ve kaşığının birleştiği noktadır.

Sakatlık/Yaralanma Sakatlık sayılması için kanamanın görünür olması gerekmemektedir. Kanama bu kapsamda belirleyici 

tek faktör değildir. Örneğin, yüksek sopa nedeniyle yüze alınan bir darbenin çeşitli sonuçları olabilir: 

şiddetli morarma, sıyrık, iz, deride kesilme veya yüksek sopa nedeniyle dişlerin hasar görmesi.

Geç Vuruş Geç vuruş, artık pakın kontrolüne veya hakimiyetine sahip olmayan bir oyuncunun sorumsuzca 

tehlikeye atılması anlamına gelir. Pakın kontrolünü veya hakimiyetini bırakma veya kaybetme 

sürecinde olan herhangi bir oyuncu, paka sahip oyuncunun yakın çevresinde olduğu sürece bir 

vücut kontrolüne tabidir. 

  Temasta bulunacak oyuncunun, diğer oyuncuya doğru hareket etmesi ve kuvvetli temas etmesi 

durumunda, rakibin savunmasız konumu ve vuruşun kuvvet derecesi nedeniyle bir vücut kontrolünü 

geç bir vuruşa dönüştürme riskiyle karşı karşıyadır.
  
Oyuncu Değişikliği Oyunun her duraklamasında yapılan oyuncu değişikliğidir.

Tarafsız Saha İki mavi çizgi arasındaki buz alanıdır (ne savunma ne de hücum sahası).
  
Sayısal Güç Sayısal güç, aldıkları bir veya daha fazla ceza nedeniyle bir takımın, buzda diğer takımdan daha az 

sayıda oyuncuyla oyuna devam etmesidir.

Buz Dışı Hakemleri Buz dışı hakemleri, oyunun yürütülmesine yardımcı olmak için atanan kişilerdir ve sayı hakemi, 

zaman hakemi, ceza hakemi (ve varsa iki kale arkası hakemi) içerebilir. Orta hakem oyunun genel 

denetimine ve hakemlerin tam kontrolüne sahiptir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, orta 

hakemin kararı nihai olacaktır.
  
Buz İçi Hakemleri Buz içi hakemleri, buz üzerinde oyunu yönetmekle sorumlu tayin edilmiş kişilerdir yani hakem(ler) 

ve çizgi hakemleri.

Ceza Ceza, bir oyuncu veya takım görevlisinin yaptığı kural ihlalinin sonucudur. Genellikle ihlalde 

bulunan oyuncunun veya takım görevlisinin belirli bir süre için oyundan çıkarılmasını içerir. Ceza, 

pakı kontrol eden takıma veriliyorsa düdük hemen çalar. Ceza, pak kontrolünün olmadığı takıma 

veriliyorsa, orta hakem ertelenmiş bir ceza belirtir ve kusurlu takım pakı kontrol edene kadar düdük 

çalmaz. Bazı durumlarda ceza, bir penaltı atışı verilmesi veya fiili olarak bir gol verilmesi olabilir.
  
Oyun Alanı Buz yüzeyinin, boardlar ve koruyucu camla çevrili, ancak koruyucu cam ve boardların yüksekliği ile 

sınırlı olmayan üç boyutlu alandır. 
  
Paka Sahip Olma Paka sopasıyla veya gövdesiyle fiziksel olarak dokunan son oyuncu, paka sahip olarak kabul edilecektir. 

Bir oyuncu, paka kontrolsüz olarak sahip olabilir ancak paka sahip olmadan kontrol edemez.
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İlgili Makamlar İlgili makamlar, IIHF Tüzük ve Yönetmeliği, IIHF Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili kural ve 

düzenlemelere uygun olarak ve belirtilen konuya, bu oyun kurallarını uygulama yetkisine sahip olan 

IIHF Disiplin Kurulu’nu özellikle ifade eder.
  
Koruyucu Malzemeler Oyuncular tarafından yalnızca güvenlik için yaralanmalardan korunma amacıyla giyilen malzemelerdir. 

Tüm malzemeler, buz hokeyi için üretilmiş ve amacına uygun olarak giyilmiş olmalıdır.

Sorumsuzca Tehlikeye Atma Rakibi tehlikeye atan herhangi bir harekettir. Başka bir kişi için ciddi fiziksel yaralanma riski 

oluşturan hareketlerden oluşan bir fauldür. Bu kuralı ihlal eden oyuncu, rakip oyuncuyu kasten 

yaralama veya sakatlama niyetinde olmasa bile yapmış olduğu hareketin öngörülebilir sonuçlarını 

hiçe sayan davranışlarda bulunmuş demektir.

Eksik Oyuncu Eksik oyuncu, bir takımın çektiği bir veya daha fazla ceza nedeniyle buzdaki rakiplerinin sayısal 

gücünün altında olduğu anlamına gelir.

Yedek Kaleci Yedek kaleci, resmi maç skor tablosunda belirtilir ancak oyuna katılmaz. Yedek oyuncu, tamamen 

giyinmiş ve oynamaya hazır olmalıdır. Bir yedek kaleci, oyuna yalnızca kaleci olarak katılabilir.

Takım Görevlisi/ Takım görevlisi, oyuncu bençinde bulunan kişilerdir. Bu kişilerden biri başantrenör olmalıdır. 

Kadrodaki bir oyuncu, ceza dışında oynayamayacak durumdaysa takım formasını ve gerekli tüm baş 

ve yüz koruyucu malzemesini giyiyorsa, takım görevlisi olarak kabul edilmeden oyuncu bençinde 

bulunabilir.
  
Bölgesel Avantaj Başlama atışınının savunma sahası yakınında yapılmasına yönelik herhangi bir karar, kusurlu 

takıma bölgesel bir avantaj sağlamamak için verilir.
  
Gövde Bir tartışma sırasında formasını kaybeden bir oyuncuyla ilgili olarak gövde, oyuncunun vücudunun 

üst kısmı anlamına gelir. Bir oyuncunun, bir kolu halen formasının kolundaysa ve boyun açıklığı 

halen boynunun çevresindeyse, bu tamamen gövdesinden çıkmış sayılmaz. Ancak her iki kol da 

kollardan çıkarılmışsa ve forma oyuncunun boynundan sarkıyorsa, tamamen gövdesinden çıkmış 

kabul edilecektir. Bir oyuncunun her iki kolu da kollarının içinden geçiyorsa ancak başı boyun 

açıklığından geçmiyorsa, forma da gövdesinden tamamen çıkmış kabul edilecektir.

Savunmasız Pozisyon Pakın kontrolü veya hakimiyeti artık kendisinde olmadığında ve yaklaşan bir vuruşun farkında 

olmadığında veya vuruş için hazırlıklı olmadığında, bu oyuncu, savunmasız bir konumda olarak 

kabul edilir. Savunmasız bir rakibe yapılan vücut kontrolü, savunmasız olmayan bir rakibe kurallı 

olarak kabul edilse bile, otomatik olarak sorumsuzca yapılmış olarak kabul edilir.
  

Takım Yetkilisi
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III. EK

BUZ HOKEYİ 
MALZEMELERİ
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

GÖĞÜSLÜK VE  
DİRSEKLİK

DİZLİK

ENGELLEYİCİ KOLLUK 
(BLOCKER)

KASK VE MASKE

BOYUNLUK

YAKALAYICI ELDİVEN 
(CATCHER)

SOPA PATEN

ŞORT
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

GÖĞÜSLÜK

KASK VE 
VİZÖR / KAFES

DİRSEKLİK

ŞORT

SOPADİZLİK

PATEN

ELDİVEN

BOYUNLUK
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KALECİ KASKI VE YÜZ KORUMASI ➔ KURAL 11.8 
                                                                                                                                                                              

OYUNCU KASKI VE YÜZ KORUMASI ➔ KURAL 9.6 & 9.7     
                                                                                                                                                                              

I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  I I I .  EK   172

BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

YARIM VİZÖR KAFES TAM VİZÖR

                                                                                                                                                                              

III.    E
K

 · B
U

Z
 H

O
K

E
Y

İ M
A

LZ
E

M
E

LE
R

İ 



KALECİ GÖĞÜSLÜĞÜ VE OMUZLUĞU ➔ KURAL 11.3 
                                                                                                                                                                               

BOYUNLUK ➔ KURAL 9.12
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

Omuz Kapağı Koruyucuları 
Kontür maks. 3 

Köprücük Kemiği 
Koruyucusu
maks. 18 genişlik
maks. 3 kalınlık

Dirseklerde hem 
önde hem de 
arkada koruma, 
maks. 18

maks.
18

maks. 3 maks. 3

maks.
18
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KALECİ CATCHER ELDİVENİ ➔ KURAL 11.6 
                                                                                                                                                                              

KALECİ BLOCKER ELDİVENİ ➔ KURAL 11.7
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

maks. 46 genişlik

Eldivenin en aşağı 
kısmından ağlı iç yüzüne 
kadar olan mesafe

Çevre: maks. 114.5 
genişlik

Eldiven etrafındaki 
mesafe

maks. 20.5 genişlik

Manşet

maks. 18 yükseklik

Başparmak Koruyucusu

m
ak

s.
 3

8.
5 

uz
nl

uk

Ko
ru

yu
cu

 P
ed

maks. 20.5 genişlik

Koruyucu Ped

III.    E
K

 · B
U

Z
 H

O
K

E
Y

İ M
A

LZ
E

M
E

LE
R

İ 



KALECİ ŞORTU ➔ KURAL 11.4 
                                                                                                                                                                              

KALECİ DİZ KORUYUCULARI    ➔ KURAL 11.5
                                                                                                                                                                              

max. 23.5

max. 20.5, width
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

maks. 20.5 genişlik

maks. 23.5

III.    E
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KALECİ DİZLİKLERİ ➔ KURAL 11.2 
                                                                                                                                                                              

PATENLER ➔ KURAL 9.10, 9.11
                                                                                                                                                                              

6.5 thickness
(maximum) 

  m
ax. 

18.0

  m
ax

. 
14

.0

  max. 
15.5

  max. 27.0

max. 28.0 max. 28.0

I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  I I I .  EK   176

BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

maks. 28 maks. 28

maks.
15,5

maks. 27

6,5 kalınlık

(maksimum)

m
ak

s.
14

m
aks.18

KALECİ PATENİ OYUNCU PATENİ
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OYUNCU SOPASI ➔ KURAL 10.1 
                                                                                                                                                                              

KALECİ SOPASI  ➔ KURAL 10.2 
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

Blade Height
min. 5.0 - max. 7.6  

Shaft Length
 max. 163.0  

Bl
ad

e L
en

gt
h

max
. 3

2.0
  

1.5
 

5.
0 

- 7
.6

  

Blade Curvature 
max. 1.9

Perpendicular line

Blade Height
min. 5.0 - max. 9.0  

Blade Width
max. 11.5  

5.
0 

- 9
.0

  

11.59.0 Bl
ad

e 
Le

ng
th

m
ax

. 3
9.

0 
 

But end with white tape
min. 1.3 thick  

Widened Shaft 
Length max. 71.0
Width max. 9.0

Widened Shaft Length 
max. 71.0

Shaft Length 
max. 160.0

Blade Curvature 
max. 1.9

Perpendicular line

Kaşık yüksekliği
min. 5 - maks. 7.6

Kaşık Eğimi
maks. 1.9

Kaşık Eğimi
maks. 1.9

Dikey çizgi

Dikey çizgi

Kaşık yüksekliği
min. 5 - maks. 9.6

Kaşık genişliği
maks. 11.5

Ka
şık

 u
zu

nl
uğ

u
m

ak
s. 

39

Ka
şık

 uz
un

luğ
u

mak
s. 

32

5-
 7

.6
5-

 9

1.
5

Genişletilmiş şaft uzunluğu
maks. 71

Şaft uzunluğu
maks. 16

Şaft gövde uzunluğu
maks. 163

Geniş Şaft 
Uzunluğu maks. 163
Genişliği maks. 9

Beyaz bantlı dipçik
maks. 1.3 kalınlık
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PAK   ➔ KURAL 13
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BUZ HOKEY İ  MALZEMELER İ 

7.62 

2.54

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

7.62

2.54
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IV. EK

TABLOLARA 
GENEL BAKIŞ

 IV.   E
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 1 · KURAL 15  
Ceza Verme - Antrenörlere ve Takım Görevlilerine Verilen Cezaların Özeti
 

 TANIM   KURALLAR   

 Boardlara veya cama bir sopa veya başka bir cisimle vurmak  39.3(I), 75.3(II)  
 

 Oyun devam ederken bir rakibe veya paka müdahale 56.3 
 

 Kaleci oyunda değilken bir rakibe veya paka müdahale  56.7, 56.8  
 

 Bir hakeme müdahalede bulunma   39.3(III)  

 Periyot bitmeden bençten ayrılmak   70.5 
 

 Müstehcen dil veya jestler    39.3(II), 39.5(II),(VIII),(IX),  
    75.3(III), 75.5(II), (III), (V)

 Hakeme fiziksel kötü davranışta bulunma  40.7  
 

 Oyuna başlamayı reddetme (takımlar soyunma odasındayken) 73.1, 73.3 
 

 Oyuna başlamayı reddetme (takımlar buzdayken) 73.1, 73.2  
 

 Buza herhangi bir nesne fırlatma (sportmenlik dışı davranış) 75.1, 75.3  

 Sopa fırlatma (hızlı hücum boş kale)  53.8  
 

 Sopa fırlatma (savunma sahası)   53.7 

TABLO 2 · KURAL 16  
 Küçük Oturma Cezalarının Özeti

 TANIM     KURAL  
 

 Kavgayı başlatan     46.3, 46.4 
 

 Kırık sopa     10.3  
 

 Makaslama    44.2  
 

 Pakı elle saklama    67.2, al. 2 (II) 
  

 Oyun geciktirme    63.2  
 
  

 TANIM     KURAL 
 
 

 Duvara savurma     41.2   
 

 Saldırı     42.2 
 

 Pakı elle kapatma      67.2  
 

 Arkadan vurma    59.2  
 

 Dirsek atma    45.2
 

 IV.   E
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 2 · KURAL 16  
Küçük Oturma Cezalarının Özeti

TABLO 3 · KURAL 17 
Takıma Verilen Küçük Oturma Cezalarının Özeti   

 TANIM  KURAL  
  

 
 Kaleciyi engelleme  69.2  
 

 Tutma  54.2  
 

 Kanca 55.2
 

 Kural dışı malzeme 9.6, 12, 65.2  
 

 Kavgayı başlatan 46.3

 Diz atma  50.2
 

 Ceza sahasını terk etme (kaleci) 27.6 
 
 Sertlik  51.2
 
 Rakip kaleye pak atma  67.3 .3 al. 2 (III)  
 
 Çelme  57.2

 Sportmenlik dışı davranış  75.2 

 TANIM  KURAL  
  

 
 Hakemlere kötü davranışta bulunma 39.3  
 

 Kasti kural dışı oyuncu değişikliği  74.4  
 

 Kural dışı oyuncu değişikliği 68.2
 

 Oyun ve periyot başında bençten ayrılma  86.2, 86.8 
 

 Oyun sırasında buza grime (antrenör) 70.5

 Buzda fazla oyuncu 70.4, 74.1, 74.2, 74.3
 

 Sopa ölçme talebi  10.5, 10.6
 

 TANIM  KURAL  
  
 
 Yüksek sopa  60.2  
 

 Sopa tutma 54.2  
 

 Baş ve boyun bölgesine kural dışı vurma 48.2
 

 Kural dışı sopa 10.5, 10.6  
 

 Engelleme 56.2 

 Ceza kutusunu erken terk etme 70.4
 
 Orta sahanın ötesinde oyuna dahil olma (kaleci) 27.7
 

 Sopayla vurma 61.2 
 
 Malzeme fırlatma 53.2  
 

 Başlama atışında el kullanma 67.2, al. 3 (I)

 TANIM  KURAL  
  
 
 Oyun geciktirme 63.3  
 

 Başlama atışı ihlali 76.4, 76.6, 76.7  
 

 Oyuncu bençinden / ceza kutusundan engelleme 56.3
 

 Oyuna başlamayı reddetmek 73.2, 73.3 
 

 Buza nesne fırlatma  75.3 

 Sportmenlik dışı davranış 75.3 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 4 · KURAL 18.3  
Çift Küçük Cezaların Özeti

TABLO 5 · KURAL 20  
Büyük Cezaların Özeti (Kötü Davranış Cezası Olmadan)

TABLO 6 · KURAL 20  
 Otomatik Oyun Kötü Davranış Cezalarıyla Sonuçlanan Büyük Cezaların Özeti

 TANIM  KURAL  
  

 
 Dipçik (teşebbüs, temas yok) 58.2  
 

 Kafa atma (teşebbüs, temas yok) 47.2   
 

 Sopa saplama (teşebbüs, temas yok) 62.2
 

 TANIM  KURAL  
  

 
 Kavga (kavga etmeyi istemeyen oyuncu) 46.6  

 TANIM  KURAL  
  

 
 Dipçik 58.5  
 

 Makaslama 44.5  
 

 Kavga 46.1
 

 Kanca 55.4  
 

 Sopayla vurma 61.5

 TANIM  KURAL  
  
 
 Oyun geciktirme (antrenör itirazı) 38.8  
 

 Yüksek sopa (kazara, sakatlanma) 60.3  
 
 

 TANIM  KURAL  
  
 
   
 

 TANIM  KURAL  
  
 
 Arkadan vurma 43.5  
 

 Arkadan vurma 59.5  
 

 Kafa atma 47.5
 

 Diz atma 50.5  
 

 Sopa saplama  62.5
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 7 · KURAL 20  
Hakemin Kararına Dayalı Oyun Kötü Davranışıyla Sonuçlanan Büyük Cezaların Özeti

TABLO 9 - KURAL 22  
Kötü Davranış Cezalarının Özeti

TABLO 8 - KURAL 21 
 Maç Cezaları - Maç Cezasında Bahsedilen Kurallar

 TANIM  KURAL  
  

 
 Duvara savurma 41.5  
 

 Dirsek atma  45.5

 TANIM   KURALLAR  
 

 Hakem kararını protesto etmek için boarda sopayla vurmak 39.2 (IV), 39.4 (IV),-(VII) 
 
 

 TANIM  KURAL  
  

 
 Duvara savurma 41.4  
 

 Saldırı 42.4  
 

 Makaslama 44.4
 

 Dirsek atma 45.4  

 Blocker eldivenini rakibine yumruk atmak   51.3 
 için kullanan kaleci (sertlik)  
 
 Yüksek sopa 60.4
 
 Engelleme 56.5

 Diz atma 50.4 

 Ayağa sertlik 52.2

 Malzeme fırlatma 53.6

 TANIM  KURAL  
  
 
 Saldırı 42.5
 

 Engelleme  56.6  
 

 TANIM  KURAL  
  
 
 Dipçik 58.4  
 

 Arkadan vurma 43.4  
 

 Arkadan vurma 59.4
 

 Kavga  46.5 
 (tehlikeli yumruk)
 

 Kafa atma 47.4  

 Baş bölgesine kural dışı vurma 48.5

 Rakibe tekme atma 49.3

 Sopayla vurma 61.4

 Sopa saplama 62.4 

 Çelme takma 57.4
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 9 · KURAL 22  
Kötü Davranış Cezlarının Özeti

 TANIM   KURALLAR  
 

 Board veya cama bir sopa veya başka bir cisimle vurmak 39.2 (IV), 39.4 (IV)&(VII) 
 

 Kasten sopa kırmak veya ölçüm için sopayı vermeyi reddetmek 10.5, 10.6  
 

 Kasten oyun alanına malzeme fırlatmak (sopa dahil) 39.4 (VI), 75.4 (II) 

 Buz içi hakem sahasına girmek ve o alanda bulunmak 39.4 (V)  
 

 Rakibi ceza almaya teşvik etmek   75.4 (III)
 

 Penaltı atışı yapan rakibe müdahale etmek veya dikkatini dağıtmak (ikinci ihlal) 24.4  
 

 Pakı hakemin ulaşamayacağı bir yere atmak 39.4 (II)

 Protesto amacıyla oyuncu bençini terk etmek 6.1
 

 Yönetmelik dışı koruyucu malzemeyi değiştirmeyi reddetme (uyarıdan sonra) 9.5  
 

 Müstehcen veya küfürlü dil kullanımı  75.4 (I) 
 

 Hakemlere sözlü hakarette bulunmak  39.4 (I) 
 

TABLO 10 · KURAL 23  
Oyun Kötü Davranış Cezalarının Özeti

 TANIM   KURALLAR  
 

 Rakibi veya seyirciyi ısırmak   23.8 
 

 Dipçik    58.5  
 

 Saldırı   42.5 
 

 Makaslama   44.5  
 

 Kavga etmeye çalışmak veya kavgayı sürdürmek 46.1  

 Arkadan vurmak   59.5  
 

 Dirsek atmak   45.5 
 

 Buz dışında kavga etmek   46.11
 

 Bir seyirciye müdahale etmek veya vurmak 23.8
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 10 · KURAL 23 
Oyun Kötü Davranış Cezalarının Özeti

 TANIM   KURALLAR  
 

 Münakaşa sırasında veya tartışma başlatmak için oyuncu bençini terk eden birinci veya ikinci oyuncu 70.3  
 

 Bir münakaşaya ilk müdahale eden olmak (üçüncü oyuncu)  46.7 
 

 Kafa atmak   47.5  
 

 Kanca   55.4   
 

 Engelleme   56.6 

 Diz atma   50.5   
 

 Bir münakaşa sırasında ceza kutusundan çıkmak 39.5 (V), 70.4, 70.6
 

 Müstehcen dil veya jestler   39.5 (II)  
 

 Hakem kararına itiraz etmek veya bu itirazı sürdürmek 39.5 (I)    

 Hakeme fiziksel kötü davranışta bulunmak  39.5 (III), 40.1  
 

 Kavga öncesi forma çıkartmak   46.13 

 Sopayla vurma   61.5  

 Sopa saplama   62.5   
 

 Oyundaki ikinci büyük ceza   20.4, 27.2 
 

 Oyun sahası dışına sopa veya malzeme fırlatmak 39.5 (VI), 53.2 (IV), 53.5

 TANIM   KURALLAR  
 

 Bir seyirciye müdahale etmek veya vurmak 23.8 

 Irkçı alaylar, hakaretler veya cinsel sözler etmek 23.8  
 

 Rakibin veya seyircinin üzerine tükürmek ve kan bulaştırmak 23.8 

 

TABLO 10 · KURAL 23  
Oyun Kötü Davranış Cezalarının Özeti 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 11 · KURAL 25 
Penaltı Atışı Özeti 

TABLO 12 · KURAL 26  
Verilen Gollerin Özeti (Kaleci Fazladan Bir Hücum Oyuncusu İçin Çıkartıldığında) 

 TANIM    KURALLAR   
 

 Kasti kural dışı oyuncu değişikliği    68.3, 74.4  
 

 Kural süresi içinde ceza tamamen yerine getirilemeyecek durumdayken,  63.6  
 oyuncunun kasten kaleyi yerinden oynatması  
 

 Kale sahasında pakın üzerine düşme   63.6, 67.4, 69.7  

 Kale sahasında pakı elle tutma    63.6, 67.2 (II), 67.4  
 

 Hızlı hücumdaki oyuncunun, savunma oyuncusu tarafından buza atılan  53.7, 56 .7 
 nesnelerle engellenmesi  
 

 Oyuna kural dışı dahil olan bir oyuncunun hızlı hücumdaki rakip oyuncuyu engellemesi 70.7  

 Savunma alanına sopa veya herhangi bir nesne atan oyuncu 53.7 
 
 Arkadan faul yapan oyuncu    24.8, 54.3, 55.5, 
      57.6, 61.6
 
 

 TANIM    KURALLAR   
  

 Oyun geciktirme (kaleyi yerinden oynatma)  63.7  
 

 Kural dışı oyuncu değişikliği    68.4, 70.8  
 

 Engelleme    56.8 
 

 Sopa veya başka nesneler fırlatmak   53.8  

 Arkadan faul yapmak (kanca, tutma, sopayla vurma, çelme takma vb. dahil) 54.4, 55.6, 57.7, 61.7 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 12.1 · KURAL 26 
Verilen Gollerin Özeti (Kaleci Buzdayken) 

TABLO 13 · KURAL 28 
Kaleci Cezaları ve Kaleci Cezalarının Özeti 

 TANIM    KURALLAR   
 

 Penaltı atışında kask çıkartmak    9.6 
  

 Hızlı hücumda veya bir gol fırsatı durumunda kaleyi yerinden oynatmak 63.7   
  

 TANIM    KURALLAR   
  

 Kural dışı sopa    10.4  
 

 Kural dışı malzeme     9, 12.1 
 

 Kavga sırasında kendi sahasından ayrılmak    27.6    

 Orta çizginin ötesindeki oyuna katılmak  27.7 
 

 Kısıtlanmış alan dışında pakla oynamak  1, 27.8, 63.2 (VIII)  

 Sopa değiştirmek için oyuncu bençine gelmek  10.4

 Kasıtlı olarak şut çekmek veya pakı oyun dışına atmak  63.2 (II)  

 Pakı kasten kale sahasının içinde veya dışında dondurmak / durdurmak 63.2 (I), (VI) & (VII),  
       67.3 (I) & (II) 
  
 Pakı kasten atmak    67.3 (IV)

 Kar yığmak veya diğer engelleyiciler   67.3 (V) 
 

 Pakı rakibin kalesine atmak    67.3 (III)   

 Rakip oyuncuyu yumruklamak için blocker kullanma (sertlik) 51.3 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

 Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A. Gol atılan takım eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi en az kalan 

   küçük oturma cezası silinir.

 ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 A  Çift küçük ceza alan bir oyuncu:

 A 1  3:00 A15 – 2+2  Oyuncu oyuna  İlk ceza biter, ikincisi

    4:30  GOL dönmez.  4:30'da başlar. 

 A 2  3:00 A15 – 2+2  A15 oyuna döner. İlk ceza süresi dolar, ikincisi   
      
    5:30  GOL  golün atılmasıyla sona erer. 

           

 B  Hem küçük oturma hem büyük ceza alan bir oyuncu:

 B 1  3:00 A15 – 5+2  Hiçbir ceza  Önce büyük ceza  

    4:30  GOL bitmez. çekilmelidir. 

 B 2  3:00 A15 – 5+2  A15 oyuna döner. İlk penaltı süresi dolar, ikincisi  
      
    8:30  GOL  golün atılmasıyla sona erer. 

        

 C   Aynı takımdan iki oyuncu – küçük oturma ve büyük cezaların kombinasyonu - işaret (S*): 

 C 1  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner  

    4:00 A23 – 2   

    4:30  GOL 

 C 2  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner ,     
   
    4:00 A23 – 5    

    4:30  GOL    

 C 3  3:00 A15 – 5  A23 oyuna döner ,     
   
    4:00 A23 – 2   

    4:30  GOL 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A. Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

 ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 C   Aynı takımdan iki oyuncu – küçük ve büyük cezaların kombinasyonu – işaret (S*): 

 C 4  3:00 A15 – 2+2    

    4:00 A23 – 2   

    4:30  GOL Oyuncu oyuna dönmez. 

    5:30  GOL A23 oyuna döner. A15’e verilen ilk küçük cezası  

        sona erer.  A23, küçük oturma   
  
        cezasındaki en az süre  

        nedeniyle oyuna döner.

 C 5  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. A23'e işaret edilen çift küçük ceza  
        
    (S*) A23 – 2+2   saat 4:30'da değerlendirilir.
 
    4:30  GOL      

 C 6  3:00 A15 – 5+2  A23 oyuna döner. A15 ilk önce büyük cezayı   
      
    4:00 A23 – 2   çekmelidir. A15 küçük oturma  
 
    4:30  GOL  cezasını çekerken A23 oyuna

         dönebilir.

 C 7  3:00 A15 – 5+2  A23 oyuna döner. Çekilecek en az süre.  
     
    7:30 A23 – 2   
 
    8:30  GOL     
           

 C 8  3:00 A15 – 5+2  Hem A15  A15'e verilen büyük cezanın   
        
    6:00 A23 – 2  hem de A23 süresi biter. Küçük cezalar   
 
    8:00  GOL oyuna döner. golle biter. A23'ün küçük    
       
        cezasının süresi biter.
  
   
 C 9  3:00 A15 – 5+2  Kaptan kararı. A15'e verilen büyük cezanın  
        
    8:00 A23 – 2   süresi dolar. Her iki küçük ceza   
 
    9:00  GOL  aynı anda sona erer. 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A. Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 D  Aynı takımdan üç oyuncu – gecikmiş (D*) veya işaret verilmiş (S*) ceza (oyun duraklaması yok): 

 D 1  3:00 A15 – 2    

    3:30 A23 – 2   

    4:00 A6 – 2(D*)   

    4:30  GOL A15 oyuna döner. A6'ya verilen ceza 
        
    5:00  GOL A23 oyuna döner. 4:30'da başlar.

    5:30  GOL A6 oyuna döner.  

 D 2  3:00 A15 – 2    

    3:30 A23 – 2   

    (S*) A6 – 2   

    4:30  GOL A15 oyuna döner ve  
        
       A6'nın cezası

       başlar. 

    5:00  GOL A23 oyuna döner ve  
   
       A6 ceza  

       kutusunda kalır.   

 D 3  3:00 A15 – 5  A23 oyuna döner ve       
    
    3:30 A23 – 2  A6'ya verilen ceza  
  
    (S*) A6 – 2  4:30'da başlar. 
 
    4:30  GOL

 D 4  3:00 A15 – 5  A15 ve A23  A15'e verilen büyük ceza 
        
    7:30 A23 – 2  oyuna döner ve tamamlanır. A23’e verilen 
 
    (S*) A6 – 2  A6'nın cezası küçük ceza golün atılmasıyla 
 
    8:00  GOL başlar. sona erer.   
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A. Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 E  Her takımdan bir oyuncu – büyük ve küçük oturma cezalarının kombinasyonu: 

 E 1  3:00 A15 - 2    

    3:30  B12 – 2  

    4:30  GOL   
  
       Hiçbir oyuncu Takımlar eşit sayıdadır.
 
    5:00  GOL oyuna dönmez. Küçük cezalar
  
       A15 oyuna döner. tamamlanmıştır.  

 E 2  3:00 A15 – 5+2  Hiçbir oyuncu Takımlar eşit sayıdadır.   
      
       oyuna dönmez.  
  
    3:30  B12 – 2  
 
    4:30  GOL

 E 3  3:00 A15 – 5+2  Hiçbir oyuncu  A15'e verilen ilk küçük oturma 
     
       oyuna dönmez. cezası tamamlanır ancak takımlar 
 
    7:30  B12 – 2  eşit sayıda kalır. 
 
    8:00  GOL      

 E 4  3:00 A15 – 2+2        
   
    3:30  B12 – 2  
 
    4:30  GOL Hiçbir oyuncu Takımlar eşit sayıdadır.
   
       oyuna dönmez.

    5:00  GOL Hiçbir oyuncu  A15'e verilen ilk küçük ceza 

       oyuna dönmez. tamamlanır ancak takımlar  
         
        eşit sayıda kalır.
        

    5:30  GOL A15 oyuna döner.  A15'e ve B12'ye verilen ilk küçük

        ceza tamamlanır. A15'e verilen
 
        ikinci küçük ceza goller birlikte 
         
        sona erer. 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16 
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A. Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 E  Her takımdan bir oyuncu – büyük ve küçük cezalarının kombinasyonu:

 E 5  3:00 A15 – 5+2  A15 oyuna döner. A15'in büyük ceza ve B12'nin  
        
    6:00  B12 – 2  küçük ceza süresi dolar. A15'e 
  
    8:00  GOL  verilen küçük ceza golün atılması

        ile sona erer.

 E 6  3:00 A15 – 2  Hiçbir oyuncu Gol, A23'e verilen cezayı  
     
    3:30  B12 – 2 oyuna dönmez. geçersiz kılar. (Sebep: A takımı 
 
    (S*) A23 – 2  A23'ün cezası eksik oyuncu değildi). 
 
    4:10  GOL iptal edilir.     

 F  Buzda eşit olmayan oyuncu sayısı – büyük ve küçük oturma cezalarının kombinasyonu: 

 F 1  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. Küçük cezayı çekmeleri için  

    3:30  B12 – 2  en az süre var.

    4:00 A23 – 2    
  
    4:30  GOL  

 F 2  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. Küçük ceza tamamlanır.    
      
    3:30  B12 – 2  Gol atıldığında takımlar 
  
    4:00 A23 – 2   eşit sayıdadır.
 
    5:00  GOL

 F 3  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner.      
   
    3:30 A23 – 2   
 
    4:00  B12 – 2   
 
    4:30  GOL    

 F 4  3:00  B12 – 2 A15 oyuna döner. Küçük cezayı çekmeleri için  
      
    3:30 A15 – 2   en az süre var.
 
    4:00 A23 – 5    
 
    4:30  GOL 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A. Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 F  Buzda eşit olmayan oyuncu sayısı – büyük ve küçük cezalarının kombinasyonu:

 F 5  3:00  B12 – 2       
    
    3:30 A15 – 2    
  
    4:00 A23 – 2   

    4:30  GOL A15 oyuna döner. Küçük cezayı çekmeleri için 

        en az süre var. 

    5:00  GOL A23 oyuna döner.

 F 6  3:00 A15 – 5  A23 oyuna döner. En az süre ( A takımı küçük  
      
    3:30  B12 – 5  ceza nedeniyle eksik oyuncu).
 
    4:00 A23 – 2    
 
    4:30  GOL      

 F 7  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. En az süre ( A takımı küçük   
        
    3:30  B12 – 5  ceza nedeniyle eksik oyuncu). 
  
    4:00 A23 – 5   
 
    4:30  GOL

 F 8  3:00 A15 – 5  A23 oyuna döner. Küçük ceza nedeniyle    
     
    3:30 A23 – 2   eksik oyuncu.
 
    4:00  B12 – 2   
 
    4:30  GOL    

 F 9  3:00 A15 – 5  A23 oyuna döner. Küçük ceza nedeniyle   
     
    3:30  B12 – 2  eksik oyuncu.    
 
    4:00 A23 – 2    
 
    4:30  GOL 

 

 F 10  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. Küçük ceza nedeniyle  
 
    3:30 A23 – 5   eksik oyuncu.    
 
    4:00  B12 – 2   
 
    4:30  GOL 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16 
Küçük Oturma Cezası - Eksik Oyuncu ile Oyuna Devam Eden Takıma Atılan Gol

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A.  Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 F  Buzda eşit olmayan oyuncu sayısı – büyük ve küçük cezlarının kombinasyonu:

 F 11  3:00  B12 – 5 A15 oyuna döner. En az süre.    
     
    3:30 A15 – 2    
  
    4:00 A23 – 2   

    4:30  GOL  

 F 12  3:00 A15 – 2+2  Hiçbir oyuncu A15'e verilen ilk küçük ceza  
      
    3:30  B12 – 2 oyuna dönmez. sona erer.
 
    4:00 A23 – 2    
 
    4:30  GOL      

 F 13  3:00 A15 – 2         
    
    3:15 A23 – 2    
  
    3:30  B12 – 2
  
    3:45 A6 – 2(D*) 

    4:00  GOL A15 oyuna döner. A6'nın cezası 4:00'te başlar.

    4:30  GOL A23 oyuna döner. En az süre.

 F 14  3:00 A15 – 2 B12 – 2 A23 oyuna döner. A6 ve B3'e verilen cezalar    
      
    3:15 A23 – 2   skorborda işlenmez.
 
    3:30 A6 – 2 B3 – 2   
 
    5:10  GOL    

 F 15  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. A6'ya verilen küçük ceza  
    
    3:30  B12 – 2  4:30'da başlar. 
    
    4:00 A23 – 2    
 
    (S*) A6 – 2 
   
    4:30  GOL 
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16 
Küçük Oturma Cezası - Eksik Oyuncu ile Oyuna Devam Eden Takıma Atılan Gol

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A.  Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 G  Karşılıklı cezalar – Buz üzerinde eşit sayıda oyuncu durumu:

 G 1  3:00 A15 – 5+2 B12 – 2+2 Hiçbir oyuncu Takımlar eşit sayıdadır.   
      
    4:30  GOL oyuna dönmez.    

 G 2  3:00 A15 – 2+5 B12 – 5 A15'in yerine ceza  Karşılıklı büyük cezalar.   
     
    4:30  GOL çeken oyuncu

       yerine döner.     

 G 3  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. Karşılıklı cezalar   
    
    3:30 A23 – 2 B12 – 2  skorborda işlemez.  
  
    4:30  GOL

 G 4  3:00 A15 – 2 B12 – 2 A23 oyuna döner.       
   
    3:30 A23 – 2   
 
    4:30   GOL     

 G 5  3:00 A15 – 2 B12 – 2 Hiçbir oyuncu A takımı eksik oyuncudur ancak,    
      
    3:30 A23 – 5   oyuna dönmez. büyük ceza uygulanır. 
    
    4:30  GOL     

 

 G 6  3:00 A15 – 2 B12 – 5 A15 oyuna döner. A takımı rakip takıma göre     
      
    3:30 A23 – 5    eksik oyuncudur. A15'e verilen  
    
    4:30  GOL   ceza, golün atılmasıyla

        sona erer. 

 G 7  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner.         
   
    3:30 A23 – 2     
    
    4:30  GOL   

 G 8  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner.         
   
    3:30 A23 – 5 B12 – 5    
    
    4:30  GOL   
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16 
Küçük Oturma Cezası - Eksik Oyuncu ile Oyuna Devam Eden Takıma Atılan Gol

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A.  Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 G  Karşılıklı Cezalar – Buz üzerinde eşit sayıda oyuncu durumu:

 G 9  3:00 A15 – 5  Hiçbir oyuncu A15 büyük ceza çeker.

    3:30 A23 – 2 B12 – 2 oyuna dönmez. A23 ve B12’ye verilen cezalar    
      
    4:30  GOL  skorborda işlenmez.   

 G 10  3:00 A15 – 5 B12 – 5 A23 oyuna döner.  Küçük ceza nedeniyle  

    3:30 A23 – 2   eksik oyuncu.    
     
    4:30  GOL      

 G 11  3:00 A15 – 2+2 B12 – 5 Hiçbir oyuncu A15’e verilen ilk küçük ceza    
      
    3:30 A23 – 2  oyuna dönmez. iptal olur.  
  
    4:30  GOL

 G 12  3:00 A15 – 2 B12 – 2 A26'ya verilen ceza        
  
    3:30 A23 – 5  uygulanmaz (büyük veya
 
    (S*) A26 – 2  maç cezası olmadığı 

    4:30   GOL sürece).    

 G 13  3:00 A15 – 2   A23 ve B12'ye verilen cezalar     
     
    3:30 A23 – 2 B12 – 2  skorborda işlenmez.

    4:00 A26 – 2    

    4:30  GOL  A15 oyuna döner.  
    
    4:45  GOL  A26 oyuna döner.   

 

 G 14  3:00 A15 – 2  A15 oyuna döner. A26'ya verilen küçük ceza saat       
     
    3:30 A23 – 2 B12 – 2   4:30'da başlar. A23 ve B12'ye verilen 
    
    (S*) A26 – 2   cezalar skorborda işlenmez. 

    4:30  GOL   

 G 15  3:00 A15 – 2+2 B12 – 2 A15'e verilen küçük  A takımı, A15'e verilen ekstra küçük   
     
      GOL ceza iptal edilir. cezayı çekmek için ceza kutusuna  

        fazladan bir oyuncu gönderir.
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezası - Eksik Oyuncu ile Oyuna Devam Eden Takıma Atılan Gol

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A.  Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 H   Karşılıklı cezalar – buz üzerinde sayısal gücün eşit olmaması durumu:

 H 1  3:00 A15 – 2 B12 – 2 Kaptanın kararı. Bu seçim cezaların    
      
     A23 – 2   değerlendirilmesi sırasında 
  
    4:30  GOL  yapılmaktadır. 

 H 2  3:00 A15 – 2 B12 – 2 Hiçbir oyuncu Büyük cezayla takım eksik   
      
     A23 – 5  oyuna dönmez. oyuncu kalır. A15 ve A23’e 
 
    4:30  GOL  verilen cezalar skorborda 

        işlenmez.   
 

 H 3  3:00 A15 – 2 B12 – 5 Kaptanın kararı. Küçük cezalar aynı anda    
      
     A23 – 2   sona erer. 
  
    3:30  GOL

 H 4  3:00 A15 – 2 B12 – 5 A15 oyuna döner. Büyük cezalar karşılıklıdır ve  
        
     A23 – 5   skorborda işlenmez. 
  
    4:30  GOL

 H 5  3:00 A15 – 5 B12 – 2 Hiçbir oyuncu Karşılıklı küçük cezalar. A takımı,   
        
     A23 – 2  oyuna dönmez. büyük ceza nedeniyle eksik oyuncuyla

    4:30  GOL  devam etmektedir. A23 ve B12'ye 
       
        verilen cezalar skorborda işlenmez. 

 H 6  3:00 A15 – 2+2 B12 – 2 Kaptanın kararı.  A takımı tarafından yapılan seçime  
        
     A23 – 2  B12'ye verilen küçük bağlı olarak, A15 oyuna geri  

    4:30  GOL ceza, A takımındaki dönebilir veya A23'e verilen ilk 
        
       iki oyuncuya verilen küçük ceza golün atılmasıyla sona

       cezalardan herhangi erer veya A23'e verilen ekstra 
         
       birini iptal edebilir. küçük cezayı çeken yedek oyuncu

        oyuna geri döner. 
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TABLO 14 · KURAL 16
Küçük Oturma Cezasındaki Takıma Atılan Goller

Küçük oturma cezasının bitme kriterleri:
A.  Gol atılan takım, eksik oyuncuyla mı mücadele ediyor?

B.  Küçük oturma cezası nedeniyle ceza kutusunda oyuncu var mı?

C.  A ve B sorularının cevabı EVET ise, karşılıklı cezaların çekildiği durumlar dışında, skorborddaki süresi 

   en az kalan küçük oturma cezası silinir.

  ÖRNEKLER  SÜRE A TAKIMI B TAKIMI CEVAP GÖRÜŞLER

 H   Karşılıklı Cezalar – Buzdaki oyuncu sayısının eşit olmadığı durumlar:

 H 7  3:00 A15 – 2 B12 – 2 Kaptanın kararı.  A takımı tarafından yapılan seçime  
        
     A23 – 2+2  B12'ye verilen küçük  bağlı olarak, A15 oyuna geri  

    4:30  GOL ceza A takımındaki  dönebilir veya A23'e verilen ilk   
         
       iki oyuncuya verilen küçük ceza golün atılmasıyla sona 

       küçük cezalardan  erer veya A23'e verilen ekstra   
         
       herhangi birini iptal  küçük cezayı çeken yedek oyuncu 

       edebilir. oyuna geri döner. 

 H 8  3:00 A15 – 2 B12 – 2         
    
     A23 – 2   

     A6 – 2        
      
    4:00  GOL Kaptanın kararı. B12 ve A takımına verilen küçük  

        cezalarından biri (seçime bağlı  
         
        olarak) skorboarda işlenmez.

    4:30  GOL Kalan oyuncu Cezalar verilirken A takımının 
       
       oyuna döner. yaptığı seçime göre.

 H 9  3:00 A15 – 5 B12 – 2  Kaptanın kararı. Karşılıklı ceza kuralı, B12 ve   
     
     A23 – 2   A23 veya A6 için geçerlidir (ve  
  
     A6 – 2   bu cezalar skorborda    
      
    4:30  GOL  işlenmez). 

 H 10  4:00 A15 – 2 B12 – 2  Hiçbir oyuncu A23'ün birinci cezası biter ve   
      
    4:30 A23 – 2+2   oyuna dönmez. A23'ün ikinci cezası başlar.  
 
   
   
    5:00  GOL   

NOT: Karşılıklı cezalar her zaman bütünüyle uygulanmalıdır.

  

        .
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BUZDAKİ OYUNCU SAYISI

B takımı 2 dakika eksik oyuncuyla oynayacaktır. B 

takımı, B10’a verilen fazladan küçük cezayı çekmek için 

fazladan bir oyuncu ceza kutusuna gönderilmelidir. 

Takımlar eşit sayıdadır. 

Takımlar eşit sayıdadır.

Takımlar eşit sayıdadır.

A takımı, 2 dakika boyunca bir kişi eksik oynayacak. A 

takımı kaptanının penaltı zaman saatinde hangi cezanın 

uygulanacağını belirleme seçimi: A3 seçilirse, A3 için 

küçük cezayı çekmek üzere ceza kutusuna bir A takımı 

oyuncusu daha gönderilmelidir.

A takımı 5 dakika eksik oyuncuyla mücadele edecektir.

A takımı kaptanının bir oyuncuyu dört dakika eksik 

veya iki oyuncuyu iki dakika eksik oynatma tercihi: 

İkincisini seçerlerse, A3 için küçük cezayı çekmek 

üzere ceza kutusuna bir A takımı oyuncusu daha 

gönderilmelidir.
 

B takımı, iki dakika boyunca bir oyuncu eksik 

oynayacaktır. B takımı kaptanının, hangi oyuncunun 

penaltı zaman saatine gideceğine ilişkin seçimi: B2'yi 

seçerlerse, B takımı B2'nin küçük cezasını çekmek için 

ceza kutusuna bir oyuncu daha göndermelidir.

Takımlar eşit sayıdadır.

B takımı 5 dakika eksik oyuncuyla mücadele edecektir.

(Kaptanın kararı).

Takımlar eşit sayıdadır.

CEZALAR

2+2

 
2+2

2

2+2

5

2
 
5

2

5

2+2

 

2

2

2

5

5

5

5

5

B TAKIMI

B 10 

 
B 10

B 12

B 10

B 12

B 10

B 12

B 10

B 12

B 10

 

B 10

B 2

B 18

B 5

B 5

B 7

B 5 

B 7

CEZALAR

2

 
2

2+2

2+2

5

2+5

 

2+5

2

2+2

5

2+2

2

2

2

5

5

5

5

A TAKIMI

A 3

 
A 3

A 5

A 3

A 5

A 3

A 3

A 5

A 3

A 5

 
A 3

A 5

 

A 9

A 24 

A 24

A 3

A 3

A 4

ÖRNEK

1

 
2

3

4

5

6

 

7

 
8

9

10

11
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TABLO 15 · KURAL 19 (1 / 3) Maçın son 5 dakikasında ve uzatmada özel kuralların ayrıntılarına dikkat edin.

Karşılıklı Cezalar (Tüm cezalar aynı oyun duraklamasında değerlendirilir.)  
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 15 · KURAL 19 (2 / 3) 
Karşılıklı Cezalar (Tüm cezalar aynı oyun duraklamasında değerlendirilir.)  

BUZDAKİ OYUNCU SAYISI

A takımı 5 dakika eksik oyuncuyla oynayacaktır. A 

takımı, ek büyük cezayı çekmek için ceza kutusuna bir 

oyuncu daha göndermelidir. 

Takımlar eşit sayıdadır. 

A takımı, A3'e verilmiş olan iki büyük cezadan birini iptal 

etmek veya A4'e verileni iptal etme seçeneğine sahip-

tir. A3'ü seçerlerse, ceza kutusunda bir oyuncu daha 

bulunmalıdır.

A takımı beş dakika süreyle eksik oynayacaktır. Takım 

verilen büyükleri iptal etmeyi seçer.

A takımı, A3'e verilen ek küçük cezayı hemen çekmek 

için başka bir oyuncuyu ceza kutusuna göndermelidir.

Takımlar eşit sayıdadır.

Takımlar 2 dakika boyunca 4’e 4 oynar (Kaptan hangi 

oyuncunun süresinin skorborda işleneceğine karar ver-

ir), ardından 3 dakika boyunca B takımı eksik oyuncuyla 

oyuna devam eder. A takımı, küçük cezayı çekmek için 

ceza kutusuna bir oyuncu göndermelidir.

Oyuncu sayısı 4’e 4.

Oyuncu sayısı 4’e 4.

Oyuncu sayısı 4’e 3. 

1 dakika 4-5 veya 2 dakika 4-3, 3 dakika 4-5’den 

sonra 4 dakika 4-4 oynamak kaptanın kararıdır.

B takımı 2 dakika eksik oyuncuyla oynayacaktır. B takımı,  

küçük oturma cezasını çekmesi için ceza kutusunda bir 

oyuncu daha gönderecektir.

A takımı, 2 dakika eksik oyuncuyla oynayacaktır. A takımı, 

küçük cezayı çekmesi için ceza kutusunda bir oyuncu 

daha gönderecektir.

CEZALAR

5

 
5

5

5

5
 
5

5

2+5
 

5

5

5
 

5

2

2

2+2

2

2+2+5

5

5

CEZALAR

5+5

 
5+5

 

5+5

5

5+5

5

2+5

2+5

2+5

2

2+2

5

 

5

2

2+5

2+5

5

B TAKIMI

B 5

 
B 5

B 7

B 7

B 5

B 7

B 7

B 7

B 5

B 7

B 5
 

B 5 

B 5

B 7

B 5

B 7

B 5

B 5

B 7 

A TAKIMI

A 3

 
A 3

 

A 3

A 4

A 3

A 4

A 3

A 3

 
A 3

 

A 3

A 3 

A 3

 

A 3
 
A 4

A 3

 

A 3

A 4

ÖRNEK

12

 
13

14

 

 
 

15

16

17
 

18

 
19

20

21

22

23

24
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 15 · KURAL 19 (3 / 3) 
Karşılıklı Cezalar (Tüm cezalar aynı oyun duraklamasında değerlendirilir.)  

BUZDAKİ OYUNCU SAYISI

B takımı eksik oyuncuyla devam edecektir: Bir oyuncu 

yedi dakika boyunca ya da iki oyuncu, birisi iki dakika ve 

diğeri beş dakika eksik olmak üzere (kaptanın seçimi). 

Takımlar eşit sayıdadır. 

A takımı eksik oyuncuyla devam edecektir: Bir oyuncu 

yedi dakika boyunca ya da iki oyuncu, birisi iki dakika ve 

diğeri beş dakika eksik olmak üzere (kaptanın seçimi).
 
 
Takımlar eşit sayıdadır.

Takımlar eşit sayıdadır.

Oyuncu sayısı 4’e 4.

Oyuncu sayısı 4’e 4.

Oyuncu sayısı 4’e 4.

CEZALAR

2+2+5

5+5

 
2+5

5

5

2+5
 
5

5+5 

2

5

2
 

2+10

5

10

CEZALAR

2+5

5

 
2+5+5

 

2+5

5

2+5+5

2

5+5

5

2+10

2+10

2

10 

B TAKIMI

B 5

B7

 
B 5

B 7

B 5

B 5

B 7

B 12

B 13

B 14

B 5

B 5

B 5

B 7

A TAKIMI

A 3

A 4

 
A 3

 

A 3

A 4

A 3

 

A 5

A 6

A 7

A 3

 
A 3
 

A 3

A 4

ÖRNEK

25

 
26

27

 
 

28

29

30
 

31

32
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 Durum 1A

 Hücum eden bir oyuncu, kale sahasında dururken pak, çizgi  

 içine girer ve sonra gol çizgisini geçer. Kalecinin kalesini 

 savunma yeteneğini hiçbir şekilde etkilemez.

 Durum 1B

 Hücum eden bir oyuncu kaleci ile temas kurar, ancak 

 oyunda gol olmaz.

 Durum 1C

 Hücum eden bir oyuncu, bir gol atılırken aynı zamanda kaleci

 ile kazara temasta bulunur.

 Durum 1D

 Hücum eden bir oyuncu, kaleci ile kasten temasta bulunur 

 ancak oyunda gol atılmaz.

 Durum 1E

 Hücum eden bir oyuncu, gol atıldığında kaleci ile kasten

 temas kurar.

 

 Durum 2 A

 Hücum oyuncusu kaleci ile kazara temasa geçer ancak

 oyunda gol atılmaz.

 Durum 2 B

 Hücum oyuncusu kaleci ile kazara temasa geçer ancak

 oyunda gol atılır.

 Durum 2 C

 Hücum eden bir oyuncu kaleci ile kasten temasta bulunur

 ancak oyunda gol atılmaz.

 Durum 2 D

 Hücum eden bir oyuncu, gol atıldığında kaleci ile kasten

 temas kurar ve gol atılır.
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 16 · KURAL 69 
Kaleciyi Engelleme

Gol geçerli sayılır.

Oyun devam eder, düdük çalınmaz.

 

Gol geçersiz sayılır. Orta hakem, hücum eden oyuncuya uygun

cezayı verebilir. Anons “Kaleciyi engelleme nedeniyle gol değil.”

şeklinde olmalıdır.

 
Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

Gol geçersiz sayılır.  

Kaleciyi engelleme nedeniyle uygun ceza verilmelidir. 

Oyun devam eder, düdük çalınmaz.

Gol geçerli sayılır.

 

Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.
 

Gol geçersiz sayılır.

Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

 Durum 2 - Kalecinin Kale Sahası Dışında Olduğu Durumlar

 TANIM    SONUÇ 

 Durum 1 - Kalecinin Kale Sahası İçinde Olduğu Durumlar
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 16 · KURAL 69 
Kaleciyi Engelleme

 Durum 3 A

 Hücum oyuncusu, temastan kaçınmak için makul bir çaba

 gösterdikten sonra gol atıldığı anda kaleci ile kazara

 temas kurar.

 Durum 3 B

 Hücum oyuncusu kaleci ile kasten temas etmiş ve orta

 hakeme göre, bu temastan kaçınmak için makul bir çaba

 göstermemiştir. Ancak pak çizgiyi geçmemiştir.

 Durum 3 C

 Hücum oyuncusu kaleci ile kasten temas etmiş ve orta

 hakeme göre, bu temastan kaçınmak için makul bir çaba

 göstermemiştir. Ancak pak, çizgiyi geçmiştir.

 Durum 3 D

 Hücum oyuncusu, bir gol atıldığı anda savunma yapan

 oyuncuyu kaleciye doğru iter veya faul yapar.

 Durum 4 A

 Serbest pak için mücadele eden hücum oyuncusu, kaleci

 ile kazara temasta bulunur ve gol atılır.

 Durum 4 B

 Serbest pak için mücadele eden hücum oyuncusu, kaleci

 ile kazara temas dışında bir temasta bulunur ve gol atılır.

 Gol geçerli sayılır.

 Gol geçersiz sayılır.

 Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

Gol geçerli sayılır.

Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

Gol geçersiz sayılır. 

Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

Gol geçersiz sayılır. 

Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

 Durum 4 – Kaleci Kale Sahasının İçinde veya Dışındayken Serbast Pak İçin Mücadele Vermesi

 TANIM    SONUÇ 

 Durum 3 - Bir Oyuncunun Başka Bir Oyuncuyu Kale Sahasının İçindeki veya Dışındaki Kaleci Üzerine İtmesi

 IV.   E
K

 · TA
B

LO
LA

R
A

 G
E

N
E

L B
A

K
IŞ



I IHF  RESMİ  KURAL K İTAB I  2022/23 –  IV.  EK   204

TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 16 · KURAL 69 
Kaleciyi Engelleme

 TANIM    SONUÇ 

 Durum 5 – Perdeleme

 Durum 5 A
 

 Hücum oyuncusu, kale sahasında kalecinin önünde kayar

 ve aynı zamanda bir gol atılır. Hücum oyuncusu hareket

 halinde kalır ve kalecinin önündeki kale sahası içinde önemli

 bir pozisyon tutmaz.

 Durum 5 B 

 Hücum oyuncusu, kale sahasında kalecinin önünde kayar

 ve aynı zamanda bir gol atılır. Hücum oyuncusu hareket

 halinde kalır ve orta hakeme göre, kalecinin kalesini

 savunma yeteneğini bozan önemli bir pozisyonu korur.

 Durum 5 C

 Hücum oyuncusu, kale sahasının dışından kalecinin önüne

 doğru kayar ve aynı zamanda gol olur. Hücum oyuncusu

 hareket halindedir ve kalecinin golü engellemesini bozar.

 Durum 5 D

 Hücum oyuncusu, kalecinin görüşünü kapatmak ve

 kalesini savunmasını zayıflatmak için kale sahasının içine

 yerleşir ve bir gol atılır.

 Durum 5 E

 Hücum oyuncusu, kalecinin görüşünü kapatmak ve

 kalesini savunmasını zayıflatmak için kale sahası

 çizgisinde veya kale sahasının dışında hareket

 halindedir ve gol atılır.

Gol geçerli sayılır.

Gol geçersiz sayılır. Anons, “Kaleciyi engelleme

nedeniyle gol değil.” şeklinde olmalıdır.

Gol geçerli sayılır.

Gol geçersiz sayılır. Anons, “Kaleciyi engelleme

nedeniyle gol değil.” şeklinde olmalıdır.

 

Gol geçerli sayılır.
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TABLO 16 · KURAL 69 
Kaleciyi Engelleme

 TANIM    SONUÇ  

 Durum 6 - Kaleciyi Rahatsız Etme

 Durum 6 A

 Kaleci, saha içinde pozisyon oluşturmak için hücum

 oyuncusuyla temas başlatır ve hücum eden oyuncu

 pozisyonu hemen terk eder.

 Oyunda gol olmaz.

 Durum 6 B 

 Kaleci, kale sahası içinde pozisyon oluşturmak için hücum

 oyuncusuyla temas başlatır ve hücum oyuncusu

 pozisyonu terk etmez, oyunda gol olmaz. Muhtemel bir

 ceza, orta hakemin hücum oyuncusu ile temas ve direnç

 derecesi ile kalecinin gerçekten bir pozisyon oluşturmaya

 çalışıp çalışmadığına ilişkin kararına bağlıdır.

 Durum 6 C

 Bir kaleci, pozisyon oluşturmak için kale sahasında hücum

 oyuncusuyla temas başlatır ve hücum oyuncusu, bir gol atıldığı

 anda pozisyonu hemen terk eder. Hücum oyuncusu

 pozisyonunu hemen terk etse de teması kalecinin kalesini

 savunmasını bozar.

 Durum 6 D

 Bir kaleci, saha içinde pozisyon oluşturmak için hücum

 oyuncusuyla temas başlatır ve hücum oyuncusu, gol

 atıldığı anda yer vermeyi reddeder.

 Durum 6 E

 Bir kaleci, kale sahasında pozisyon oluşturmak dışında

 kasıtlı bir şekilde hücum oyuncusu ile temas başlatır veya

 başka bir şekilde hücum oyuncusuyla gereksiz temas

 kurmak için hareket eder.

Oyun devam eder, hakem düdük çalmaz.

 

Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir. Bu oyuncu

kale sahası içinde kalarak kötü şeyler olma riskini taşır.

Gol geçersiz sayılır. Anons, “Engelleme nedeniyle gol

değil.” şeklinde olmalıdır.

 

Gol geçersiz sayılır. Küçük oturma cezası değerlendirilmez 

(yalnızca gol kaybı). Anons, "Kaleciyi engelleme nedeniyle 

gol değil.” şeklinde olmalıdır.

Hakem, kaleciye uygun cezayı vermelidir.
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TABLO 16 · KURAL 69 
Kaleciyi Engelleme

 TANIM    SONUÇ  

 Durum 6 - Kaleciyi Rahatsız Etme

 Durum 6 F

 Bir kaleci, kaleci sahasında pozisyon oluşturmak için

 hücum eden bir oyuncu ile aşırı güç kullanarak temas

 başlatır veya bir ceza gerektirecek şekilde hareket eder

 ve hücum oyuncusu gol atıldığı sırada yer vermeyi

 reddeder.

 
 Durum 6 G 

 Bir kaleci, kaleci sahasında pozisyon oluşturmak için hücum

 oyuncusu ile aşırı güç kullanarak temas başlatır veya bir ceza

 gerektirecek şekilde hareket eder ve hücum oyuncusu kale

 sahasını terk ettiği sırada gol atılır.

 Durum 6 H 

 Bir kaleci, kaleci sahasında pozisyon oluşturmak için hücum

 oyuncusu ile aşırı güç kullanarak temas başlatır veya bir ceza

 gerektirecek şekilde hareket eder ve hücum oyuncusu kale

 sahasını terk eder, ancak gol atılmaz.

Hakem kendi görüşüne göre kaleci ve / veya hücum

oyuncusu için uygun cezayı / cezaları değerlendirmelidir.

Bu durumda hakem, oyunculara ve taraftarlara, pak

kaleye girmeden önce cezaları çaldıklarını ve dolayısıyla

gol olmadığını belirtecektir.

Gol geçersiz sayılır. Ek olarak, orta hakem kendi görüşüne

göre kaleciye uygun cezayı belirlemelidir.

Bu, hücum oyuncusunun kale sahasında kalarak kalecinin

işini yapmasını engellediği bir örnektir. Anons, "Kaleciyi

engelleme nedeniyle gol değil." şeklinde olmalıdır. Kalecinin

ceza anonsu da eklenmelidir.

Hakem, kaleciye uygun cezayı vermelidir.

 Durum 7 - Kaleci ile Temas

 Durum 7 A

 Hücum oyuncusu, kaleci ile kale sahasının içinde

 veya dışında, bir ceza gerektirecek bir temas

 başlatır (örneğin, kaleciyi koşturur).

 Durum 7 B

 Hücum oyuncusu kale sahasındadır ve kale sahasından

 çıkmak için her türlü çabayı gösterir ve kaleci aldatıcı

 hareketlerde bulunarak rakip oyuncuya ceza aldırmak için

 temasta bulunur. Oyunda gol olmaz.

 Hakem, hücum oyuncusuna uygun cezayı vermelidir.

 

 Bu eylem, dalmadır ve kaleciye küçük oturma cezası

 (dalma / aldatmaya yönelik hareket) verilir.
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 16 · KURAL 69 
Kaleciyi Engelleme

 TANIM    SONUÇ  

 Durum 7 - Kaleci ile Temas

 KURAL 69 Kaleciyi Engelleme - "İlgili Kazara Temas" Tanımı

 

 Durum 7 C

 Bir savunma oyuncusu pakı kendi ağına yönlendirirken, bir

 hücum oyuncusu kaleci ile temas başlatır.

 
 Durum 7 D 

 Bir hücum oyuncusu kale sahasında dururken, bir savunma

 oyuncusu pakı kendi ağlarına yönlendirir. Hücum oyuncusu,

 kalecinin kurtarış yapma yeteneğini etkilemez.

Gol geçersiz sayılır. Ek olarak, orta hakem kendi

görüşüne göre saldıran oyuncu için uygun cezayı

değerlendirecektir.

Gol geçerli sayılır.

TEMAS
NOKTASI

TEMAS
ZAMANI

TEMASIN
ŞİDDETİ

Temas Noktası
Hangi noktada (kalecinin vücudu 

veya malzeme) temas kuruldu?

Temas noktası kalecinin savunma 

yapmasını engelledi mi?

İlgili Kazara Temas
Tanımlanan bu üç eylemin kesişimi,

"ilgili kişi" olarak kabul edilir.

Temasın Şiddeti
Kaleci ile kurulan temasın şiddeti ne?

Temas, kalecinin pakı kurtarmasını ne

şekilde etkiledi?

Temas Zamanı
Kaleciyle temas hangi 

noktada gerçekleşti?

Kalecinin pozisyonunu değiştirme 

ve pozisyonunu oynama fırsatı oldu mu?
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 17 · KURAL 84 UZATMA 
Uzatma Başlangıcından Önceki Cezalar – Round Robin veya Ön Eleme Turu Oyunları

 ÖRNEKLER  3. PERİYOTTAKİ A TAKIMI B TAKIMI
    SÜRE

 1   19:30  A 5 – 2 B 17– 2 

 2   19:10  A 5 – 2 B 17– 2 

    19:50  A 7 – 2

 3   19:10  A 5 – 2  
  
    19:25   B 17 – 2

    19:40  A 7 – 2

 4   19:10  A 5 – 2 B 17– 2 

    19:30  A 7 – 2

    19:40   B 36 – 2

GÖRÜŞLER 

Üçüncü periyodun sonunda ceza süreleri

ceza saatinden kaldırılır ve takımlar

uzatmalara 3'e 3 oynayarak başlar.

Cezaların sona ermesini takip eden ilk

düdükte, cezalandırılan oyuncular ceza

kutusundan çıkartılır.

Takımlar uzatma periyoduna 4'e 3

oynayarak başlar. A5 ve B17 için ceza

süreleri ceza saatinden çıkartılır. A5 ve

B17'ye verilen cezaların sona ermesini takip

eden oyunun ilk durdurulmasında, bu

oyuncular ceza kutusundan çıkartılır.
 
Uzatma, A takımı için 3 oyuncu ve B takımı

için 4 oyuncuyla başlayacaktır. Ceza

sürelerinin normal sona ermesiyle,

cezalandırılan oyuncular buza geri dönecek.

Sürekli oyunla, buz üzerinde 5’e 5 ulaşma

potansiyeli bir olasılıktır. Bununla birlikte

buz üzerindeki güç, oyunun bir sonraki

durdurulmasında buna göre ayarlanacaktır.

Uzatmada, oyuncular 3’e 3 başlayacaktır. A5

ve B17'ye verilen cezalar skorborddan

kaldırılır. A5 ve B17'nin cezalarının sona

ermesinin ardından oyun durdurulursa, bu

oyuncular daha sonra ceza kutusundan

çıkartılacaktır. A7 ve B36'ya verilen cezalar

sona ererken, buz üzerindeki sayısal güç 

4’e çıkabilir. Bir sonraki duraklamada, sayısal

güç, 3’e 3 olarak ayarlanacaktır.
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TABLOLARA GENEL BAK IŞ

TABLO 17 · KURAL 84 UZATMA 
Uzatma Başlangıcından Önceki Cezalar – Round Robin veya Ön Eleme Turu Oyunları

 ÖRNEKLER  3. PERİYOTTAKİ A TAKIMI B TAKIMI
    SÜRE

 5   19:10  A 5 – 2 
    19:20   B 17 – 2
    19:30  A 7 – 2     
    19:50   B 36 – 2

GÖRÜŞLER 

Uzatmada buz üzerindeki sayısal güç, 3’e 3

başlayacaktır. Ceza sürelerinin normal sona

ermesiyle, cezalandırılan oyuncular buza geri

dönecektir. Oyun duraklaması olmaması

durumunda buz üzerinde 5’e 5’e ulaşma 

potansiyeli bir olasılıktır. Bununla birlikte buz 

üzerindeki sayısal güç, oyunun bir sonraki 

duraklatılmasında duruma göre ya 3’e 4’e ya 

da 3’e 3’e göre ayarlanacaktır.

TABLE 18 · KURAL 84 OVERTIME 
Uzatmadaki Cezalar 

 ÖRNEKLER  SÜRE  A TAKIMI B TAKIMI BUZ İÇİ OYUNCU 
    Uzatma

 1   00:30  A 23 - 2   A TAKIMI – 3 OYUNCU
         B TAKIMI – 4 OYUNCU

    01:00   B 17 – 2 A TAKIMI – 3 OYUNCU
         B TAKIMI – 3 OYUNCU

    01:30  A 7 - 2   A TAKIMI – 3 OYUNCU
         B TAKIMI – 4 OYUNCU

 
 

A takımı ikinci küçük cezasını aldıktan sonra, her takım buz üzerindeki gücüne bir oyuncu eklemelidir. A23'e verilen cezanın 

sona ermesi ve buzdaki oyuncu sayısının tekrar 4’e 4 olması ve ardından oyunun durması halinde, oyuncu sayısının 3’e 3’e 

düşürülmesi gerekir.

Ancak B17'ye verilen ceza sona erdikten sonra (ve A7'nin cezası sona ermeden önce) oyun durdurulursa, buzdaki oyuncu 

sayısı 3’e 4 olarak ayarlanacaktır.

Her iki takım da beşer oyuncuya dönene kadar oyunda herhangi bir durma olmazsa, oyunun bir sonraki duraklamasında buz

üzerindeki sayı 3’e ayarlanacaktır.
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V. EK

TEKNİK
GEREKLİLİKLER
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TEKNİK  
GEREKL İL İKLER
Video İncelemesi ve Antrenör İtirazı için Danışman Desteği ve İlgili Karar: Teknik kurulumlara ve desteğe bağlı olarak (kameraların 

sayısı ve konumu, iletişim sistemleri ve personelin yerleşimi) aşağıdaki kurulumlar kullanılır.

Tam teknik kurulum ve yerinde tam video

inceleme işlemi. Tüm oyun durumlarının 

hızlı ve yetkin bir şekilde gözden 

geçirilmesi ve buz içi oyun hakemlerine 

sunulan danışmanlık.

CEZALARIN BUZ
ÜZERİNDE İNCELENMESİ
Çift küçük, büyük ve maç cezalarını

onaylamak için video inceleme 

danışmanına danışmak orta hakemin 

kararıdır.

– Kurallar.

➔ Kurallar 18.4, 20.6, 21.5

Video inceleme danışmanı aşağıdaki durumları 

➔ Kural 37'ye uygun şekilde gözden 

geçirecektir: Usulsüzlük durumunda orta 

hakeme rapor verilir.

A.  Pakın çizgiyi geçmesi

B.  Kale çerçevesinin yerinden oynaması

C.  Sürenin dolması

D.  Belirgin tekmeleme hareketi

E.  Vücudun herhangi bir kısmıyla

 yönlendirme

F.  Hakemden sekme

G.  Kale üst direğinden yüksek sopa

H.  Pakın kaleye düzgün şekilde girmesi

I.  Devam eden oyunda kaleye girmesi

J.  Ceza atışı kurallarına uygunluk

Antrenör, aşağıdaki durumlara uygun

olarak itiraz seçeneğine sahiptir:  

➔ Kural 38:

A.   Gole neden olan ofsayt pozisyonu

B.   Gole neden olan hücum sahasında

 verilmeyen ceza

C.   Olası kaleciyi engelleme nedeniyle 

 gol olması

Tam teknik kurulum ve yerinde tam video

inceleme işlemi. Tüm oyun durumlarının 

hızlı ve yetkin bir şekilde gözden 

geçirilmesi ve buz içi oyun hakemlerine 

sunulan danışmanlık.

BUZ İÇİ CEZA İNCELEME YOK
Çift küçük, büyük ve maç cezalarının

buzda incelenmesi mümkün değildir

(sınırlı teknik kurulum nedeniyle bu nokta

geçerli değildir).

Video inceleme danışmanı aşağıdaki durumları 

➔ Kural 37'ye uygun şekilde gözden 

geçirecektir: Usulsüzlük durumunda orta 

hakeme rapor verilir.

A.  Pakın çizgiyi geçmesi

B.  Kale çerçevesinin yerinden oynaması

C.  Sürenin dolması

D.  Belirgin tekmeleme hareketi

E.  Vücudun herhangi bir kısmıyla

 yönlendirme

F.  Hakemden sekme

G.  Kale üst direğinden yüksek sopa

H.  Pakın kaleye düzgün şekilde girmesi

I.  Devam eden oyunda kaleye girmesi

J.  Ceza atışı kurallarına uygunluk

Antrenör, aşağıdaki durumlara uygun

olarak itiraz seçeneğine sahiptir:

➔ Kural 38:

A.  Gole neden olan ofsayt pozisyonu

B.  Gole neden olan hücum sahasında

 verilmeyen ceza

C.  Olası kaleciyi engelleme nedeniyle

 gol olması

KURULUM VE TANIM KURAL 37 – VİDEO İNCELEMESİ  KURAL 38 – ANTRENÖR İTİRAZI 
 

 

KURULUM 1 – TAM KURULUM IIHF ETKİNLİĞİ

 

KURULUM 2 – SINIRLI KURULUM IIHF ETKİNLİĞİ
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TEKNİK  
GEREKL İL İKLER

Tam teknik ayar ve yerinde tam video

inceleme işlemi. Bazı oyun durumlarının 

hızlı ve yetkin bir şekilde gözden 

geçirilmesi ve buz içi hakemlerine sunulan 

danışmanlık.

BUZ İÇİ CEZA İNCELEME YOK
Çift küçük, büyük ve maç cezalarının

buzda incelenmesi mümkün değildir

(sınırlı teknik kurulum nedeniyle bu nokta

geçerli değildir).

 

Video inceleme danışmanı aşağıdaki durumları 

➔ Kural 37'ye uygun şekilde gözden 

geçirecektir: Usulsüzlük durumunda orta 

hakeme rapor verilir.
 

A. Pakın çizgiyi geçmesi

B. Kale çerçevesinin yerinden oynaması

C. Sürenin dolması

D. Belirgin tekmeleme hareketi

E. Vücudun herhangi bir kısmıyla yönlendirme

F. Hakemden sekme

G. Kale üst direğinden yüksek sopa

H. Pakın kaleye düzgün şekilde girmesi

I. Devam eden oyunda kaleye girmesi

J. Ceza atışı kurallarına uygunluk

Antrenör, aşağıdaki durumlara uygun 

olarak itiraz seçeneğine sahiptir:

 ➔ Kural 38:

A.  Uygulanamaz (sınırlı teknik ayarlar

 nedeniyle bu madde geçerli değildir)

B.  Uygulanamaz (sınırlı teknik ayarlar

 nedeniyle bu madde geçerli değildir)

C.  Olası kaleciyi engelleme

 kapsamında gol atılan durumlar

Tam teknik ayar ve yerinde tam video

inceleme işlemi. Bazı oyun durumlarının 

hızlı ve yetkin bir şekilde gözden 

geçirilmesi ve buz içi hakemlerine sunulan 

danışmanlık.

BUZ İÇİ CEZA İNCELEME YOK
Çift küçük, büyük ve maç

cezalarının buzda incelenmesi

mümkün değildir.

Video inceleme danışmanı aşağıdaki durumları 

➔ Kural 37'ye uygun şekilde gözden 

geçirecektir: Usulsüzlük durumunda orta 

hakeme rapor verilir.
 

A. Pakın çizgiyi geçmesi

B. Kale çerçevesinin yerinden oynaması

C. Sürenin dolması

D. Belirgin tekmeleme hareketi

E. Vücudun herhangi bir kısmıyla yönlendirme

F. Hakemden sekme

G. Kale üst direğinden yüksek sopa

H. Pakın kaleye düzgün şekilde girmesi

I. Devam eden oyunda kaleye girmesi

J. Ceza atışı kurallarına uygunluk

K. Kaleciyi engelleme kapsamında atılan

potansiyel goller için video inceleme

danışmanı, yalnızca bariz bir yanlış varsa

müdahale edecektir.

➔ Kural 38 uygulanamaz.

Antrenör itirazının bulunmaması nedeniyle,

orta hakem olası bir kaleciyi engelleme

durumunu video inceleme yoluyla bağımsız

olarak kontrol etmekte özgürdür.

 

KURULUM VE TANIM KURAL 37 – VİDEO İNCELEMESİ  KURAL 38 – ANTRENÖR İTİRAZI 
 

KURULUM 3 – SINIRLI KURULUM IIHF ETKİNLİĞİ 

 

KURULUM 4 – SINIRLI KURULUM IIHF ETKİNLİĞİ
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TEKNİK  
GEREKL İL İKLER

Sınırlı teknik kurulum ve yerinde video

inceleme işlemi mümkün değildir. Buz içi

hakemleri için danışmanlık yok.

BUZ İÇİ CEZA İNCELEME YOK
Çift küçük, büyük ve maç cezalarının buz 

içi incelemesi yok.

 

KURULUM 6 – VİDEO İNCELEMESİ YOK 

Teknik kurulum ve video inceleme işlemi 

yok. Buz içi hakemlerine danışmanlık yok.

➔ Kural 37‘ye göre bağımsız olan

aşağıdaki durumlar. 

 

A. Pakın çizgiyi geçmesi

B. Kale çerçevesinin yerinden oynaması

C. Sürenin dolması

D. Belirgin tekmeleme hareketi

E. Vücudun herhangi bir kısmıyla yönlendirme

F. Hakemden sekme

G. Kale üst direğinden yüksek sopa

H. Pakın kaleye düzgün şekilde girmesi

I. Devam eden oyunda kaleye girmesi

J. Ceza atışı kurallarına uygunluk

K. Olası kaleciyi engelleme kapsamında  

 atılan goller

Hakem➔ Kural 37 ile uyumlu olarak

durumları kontrol edemez ve gözden

geçiremez.

Ancak hakem nihai bir karar için 

oyundaki buz içi hakemlerine  

danışmakta serbesttir.

Pakın kale çizgisini geçip geçmediğini 

kontrol etmek için kalenin arkasındaki 

kale arkası hakemine de danışılabilir.

➔ Kural 38 uyarınca antrenör itirazı 

geçerli değildir.

Antrenör itirazının kullanılamaması 

nedeniyle, orta hakem video inceleme 

yoluyla bağımsız olarak olası bir kaleciyi 

engelleme ihlalini kontrol etmekte 

serbesttir.

    
   
 

 

 

➔ Kural 38 uyarınca antrenör itirazı 

geçerli değildir.

KURULUM VE TANIM KURAL 37 – VİDEO İNCELEMESİ  KURAL 38 – ANTRENÖR İTİRAZI 
 

 

KURULUM 5 – SINIRLI IIHF ETKİNLİĞİ
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VI. EK

İNFOGRAFİKLERE 
GENEL BAKIŞ
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BUZ PİSTİ ÖLÇÜLERİ - 60 M BOY X 30 M EN    ➔ KURAL 1.2
                                                                                                                                                                              

BUZ PİSTİ ÖLÇÜLERİ - 60 M BOY X 30 M EN    ➔  KURAL 1.2
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İNFOGRAF İKLERE GENEL BAK IŞ

                                                                                                                                                                              
TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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İNFOGRAF İKLERE GENEL BAK IŞ

                                                                                                                                                                              
TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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ÇİZGİLER ➔ KURAL 1.2, 1.3, 3.0
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İNFOGRAF İKLERE GENEL BAK IŞ

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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ÇİZGİLER ➔ KURAL 1.5, 1.7, 1.8, 1.9
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  TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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BUZUN BÖLÜMLERİ       ➔ KURAL 1.6
                                                                                                                                                                              

OYUNCU DEĞİŞİM ALANI       ➔ KURAL 74
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TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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KALE SAHASI VE KALECİ SINIRLI ALANI ➔ KURAL 1.7, 1.8
                                                                                                                                                                              

KALE SAHASI ALANI / 3D ➔ KURAL 1.7 
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TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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KALE DİREKLERİ ➔ KURAL 2.1, 2.2 
                                                                                                                                                                              

YÜKSEK SOPA TANIMI ➔ KURAL 37.5, 60, 80  
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Kural 60, 80  

Kural 37.5  

Kural 60 Yüksek Sopa 
Referans yükseklik, yüksek bir sopayla vuru-
lan rakip oyuncunun omuz yüksekliğidir.

Kural 80 Paka Yapılan Yüksek Sopa
Referans yükseklik, paka yüksek sopa yapan 
oyuncunun omzunun normal yüksekliğidir.

Kural 37.5 Yüksek Sopayla Paka Vurma
Üst direk yüksekliğini aşan bir sopayla paka 
vurma ve pakın kaleye girmesi. Referans 
yükseklik, pakın sopaya çarptığı üst direğin 
üzerindeki yüksekliktir.

Referans Omuz Yüksekliği

Referans Üst Direk Yüksekliği

TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
                                                                                                                                                                              

AĞ

KALE DİREĞİ

ÜST DİREK

V
I.   E

K
 · İN

F
O

G
R

A
F

İK
LE

R
E

 G
E

N
E

L B
A

K
IŞ



BOARDLAR, KORUYUCU CAM VE AĞLAR ➔ KURAL 1.3, 1.4  
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TÜM ÖLÇÜLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.
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