ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
_________ № _________

КНИГА ВИПАДКІВ
спортивних змагань з хокею з шайбою
І. Загальні положення
1. Загальне
1. Книга випадків спортивних змагань з хокею з шайбою (далі - Книга
випадків) визначає і роз’яснює деякі окремі випадки організації та проведення
спортивних змагань з хокею з шайбою, що проводяться на території України, та
випадки які не визначені та не прописані у Правилах спортивних змагань з
хокею з шайбою.
2. Книга випадків доповнює Правила спортивних змагань з хокею з
шайбою.
3. Гравці, які беруть участь у змаганні, повинні дотримуватися вимог
Правил змагань та Книги випадків.
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2. Термінологія
У Правилах спортивних змагань з хокею з шайбою та Книзі випадків
терміни вживаються у таких значеннях:
вразливе положення - гравець знаходиться у вразливому положенні, коли
він більше не володіє та не контролює шайбу і не готовий до силового прийому
зі сторони суперника. Силовий прийом проти суперника, який знаходиться у
вразливому положенні, автоматично класифікується як безрозсудний, навіть
якщо він був виконаний чисто;
направлення шайби - це навмисно створена траєкторія руху шайби після
відскоку від тіла, ключки або ковзана гравця;
пізній удар - це протиправний силовий прийом проти гравця, який не
очікує удару та знаходиться у вразливому положенні, оскільки вже не
контролює та не володіє шайбою. Будь-який гравець, що передає шайбу або
втрачає контроль над шайбою, не може бути атакований гравцем, який не
перебуває у безпосередній близькості від нього. Якщо суперник рухається у
напрямку гравця, який втратив контроль над шайбою, та атакує його у силовій
манері, то така дія може бути розцінена як пізній удар, у залежності від сили
удару та вразливості положення суперника;
процес кидка - це процес руху шайби у напрямку воріт, який починається
з відриву шайби від ключки гравця атакуючої команди, без будь-яких
подальших дій зі сторони цієї команди, а завершується коли команда суперника
заволоділа шайбою;
рикошет шайби - це випадкова траєкторія руху шайби після відскоку від
тіла, ключки або ковзана гравця;
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IV. Екіпірування гравців
7. Шолом
14. Вимірювання екіпірування гравця
Ситуація 1
Якщо проти гравця застосували силовий прийом в результаті якого у нього
відстебнувся ремінець на шоломі, але шолом залишився на голові гравця, то
гравець може продовжувати брати участь у грі до її зупинки або до тих пір,
поки не заміниться.
Ситуація 2
Ключка гравця, який тільки увійшов на лаву для оштрафованих, або тільки
вийшов з неї може бути виміряна під час зупинки гри на загальних засадах.
V. Загальні правила змагання
7. Шайба у грі
Ситуація 1
Якщо команда «А» грає у меншості внаслідок малого штрафу, а гравець
команди «Б» порушує правила у своїй зоні атаки і суддя піднімає руку на
відкладений штраф, а у цей момент команда «А» навмисно не грає у шайбу,
щоб мати більше часу на гру у більшості. В такому випадку головний суддя
відразу зупиняє гру і вкидання проходить у зоні захисту команди «Б».
11. Визначення місця вкидання шайби - штрафи
Ситуація 1
Якщо під час відкладеного штрафу, команда що не порушила правила, скоює
передчасну заміну воротаря на шостого польового гравця, суддя відразу
зупиняє гру і вкидання проходить у зоні захисту оштрафованої команди.
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16. Процедура проведення вкидання
Ситуація 1
Якщо під час процедури вкидання гравці постійно рухаються та змінюють
позиції або будь-яким іншим чином порушують процедуру, лінійний суддя
може двічі замінити гравця команди-порушниці на вкиданні, та після другої
заміни на команду накладається малий лавовий штраф за порушення процедури
вкидання.
VI. Зупинки гри
2. Гібридне прокидання шайби
Ситуація 1
Якщо гравець пасує шайбу зі своєї зони захисту партнеру по команді, ковзани
якого, розташовані перед червоною лінією, а ключка за нею і шайба контактує з
ключкою цього гравця, і продовжує рух по льоду в кінець майданчика,
перетинаючи лінію прокидання на половині суперника, то дана ситуація не
розцінюється як прокидання.
Ситуація 2
Якщо гравець команди «А» зі своєї зони захисту кидає шайбу і вона влучає у
гравця команди «В», ковзани якого, розташовані перед червоною лінією, та
продовжує рух у кінець майданчика, перетинаючи лінію прокидання на
половині команди «В», то дана ситуація не розцінюється як прокидання.
Ситуація 3
Якщо воротар, лопатка ключки якого знаходиться за межами площі воріт,
робить рух ключкою в напрямку шайби, зберігаючи при цьому положення своїх
ковзанів в площі воріт, а розуміючи що буде зафіксовано прокидання, він
прибирає свою ключку – у такому випадку лінійний суддя повинен скасувати
прокидання, оскільки вважається, що воротар робить рух в напрямку шайби.
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Ситуація 4
Якщо гравець команди «А» зі своєї зони атаки кидає шайбу у бік воріт команди
«В» і вона влучає у гравця команди «В», який блокував кидок та рикошетом
перетинає лінію прокидання на половині команди «А», то дана ситуація не
розцінюється як прокидання.
Ситуація 5
Ковзани гравця розташовані за червоною лінією, а шайба на його ключці, але
перед центральною червоною лінією. Перебуваючи в даній позиції, гравець
кидає шайбу за лінію прокидання, але не переміщує шайбу при цьому за
центральну червону лінію або не здійснює провід шайби з дотиком до червоної
лінії перед відривом шайби з лопатки ключки. Така ситуація розцінюється як
прокидання.
Ситуація 6
Якщо гравець команди «А» кидає шайбу зі своєї половини майданчика, і вона
перескакує через ключку гравця протилежної команди, який дійсно намагається
зіграти в шайбу або зупинити її, але промахується, а шайба продовжує рух по
льоду і перетинає лінію прокидання, то дана ситуація розцінюється як
прокидання.
Ситуація 7
Гравець А8 команди «А» здійснює кидок шайби зі своєї зони захисту. Шайба
рухається в напрямку синьої лінії зони атаки, де два гравці А10 і Б6 очікують
прийому шайби. Б6 знаходиться в положенні, коли він може зіграти в шайбу,
але через те, що А10 підбиває його ключку, Б6 не зміг зіграти в шайбу, і вона,
продовжуючи рух по льоду, перетинає лінію прокидання. Жоден з цих гравців
або інші гравці не доторкаються до шайби. Оскільки гравець А10 завадив
гравцю Б6 зіграти в шайбу, коли він був готовий це зробити, ситуація
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прокидання повинна бути скасована. Аналогічною також є ситуація у якій
гравець Б6 підбив би ключку гравця А10.
11. Пас рукою
Ситуація 1
Якщо гравець А6 б'є по шайбі рукою і вона вдаряється у воротаря команди
суперника, відскакує і її підбирає гравець А10, гра зупиняється, оскільки
воротар не володів шайбою і не контролював її.
Ситуація 2
Якщо гравець А6 б'є по шайбі рукою і вона потрапляє у тіло гравця А10, а
потім її підбирає гравець протилежної команди, гра не повинна зупинятися, за
винятком, якщо гравець А10 не заволодіє шайбою.
Ситуація 3
Якщо гравець А6 в своїй зоні захисту б'є по шайбі рукою у напрямку
нейтральної зони, шайба потрапляє у тіло гравця Б8 у нейтральній зоні, але Б8
не контролює і не володіє шайбою, потім її підбирає А10 у нейтральній зоні.
Гра повинна бути зупинена, оскільки Б8 не контролював і не володів шайбою.
12. Гра високо піднятою ключкою - під час гри
Ситуація 1
Якщо гравець А6 б'є по шайбі високо піднятою ключкою і шайба потрапляє у
тіло гравця Б8, але Б8 не контролює і не володіє шайбою, а потім її знову
підбирає А6, гра повинна бути зупинена, оскільки Б8 не контролював і не
володів шайбою. Аналогічною є ситуація коли шайба таким чином відскакує
від воротаря.
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16. Ситуації офсайду
Ситуація 1
Якщо один ковзан гравця у повітрі, а інший у зоні атаки, у момент коли шайба
повністю перетнула синю лінію зони атаки, це офсайд.
Ситуація 2
Якщо обидва ковзани гравця у зоні атаки, у момент коли шайба повністю
перетнула синю лінію зони атаки, це офсайд.
Ситуація 3
Якщо гравець А6 у нейтральній зоні кидає шайбу у свою зону атаки, а гравець
А8 перетинає синю лінію зони атаки швидше ніж шайба, але не грає з нею, то
гравець А8 знаходиться в положенні відкладеного офсайду, а коли А8 покине
зону атаки, його команда матиме право грати з шайбою.
Ситуація 4
Якщо гравець А6, у якого обидва ковзани повністю знаходяться в зоні атаки,
отримує передачу від А8, але зупиняє шайбу своєї ключкою до того, як шайба
перетне синю лінію, а потім переміщує її за синю лінію. Це офсайд, гравець
повинен хоча б один ковзан розташувати в нейтральній зоні або на синій лінії,
перед тим як перемістити шайбу в зону атаки.
Ситуація 5
Якщо ковзани гравця А6 знаходяться повністю в зоні атаки, а гравець А8, що
знаходиться в нейтральній зоні, кидає шайбу, але вона потрапляє у гравця Б12 у
нейтральній зоні, шайба здійснює рикошет від його тіла або ключки, а потім,
перетинаючи синю лінію, потрапляє в зону атаки. У такому випадку гравець А6
буде у положенні відкладеного офсайду.
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Ситуація 6
Якщо атакуюча команда володіє шайбою в зоні атаки, а шайба частково
знаходиться на синій лінії і частково в нейтральній зоні та атакуючий гравець
потім переміщує шайбу в зону атаки, у такому випадку офсайду немає, тому що
шайба повинна повністю перетнути синю лінію і повністю опинитися в
нейтральній зоні, для того, щоб зафіксувати офсайд в даному випадку.
Ситуація 7
Якщо атакуючий гравець один ковзан якого знаходиться у зоні атаки, а другий
у середній зоні, приймає пас на ключку в нейтральній зоні, а потім піднімає
ковзан, який був у нейтральній зоні, намагаючись перенести його через синю
лінію, і у цей момент повністю вводить шайбу у зону атаки, це ситуація
офсайду.
Ситуація 8
Якщо гравець команди що захищається, викидає шайбу зі своєї зони захисту і
шайба повністю перетинає синю лінію, але у нейтральній зоні відскакує від
будь-якого гравця однієї з команд назад в зону захисту, в той час, коли
атакуючий гравець все ще перебуває в зоні атаки, це ситуація офсайду, оскільки
рикошет не вважаться передачею.
Ситуація 9
Якщо атакуючий гравець один ковзан якого знаходиться у зоні атаки, а другий
у повітрі над синьою лінією або у повітрі в нейтральній зоні (безпосередньо над
нею, але не торкається льоду), в момент повного перетину шайбою синьої лінії,
це ситуація офсайду, оскільки ковзан що знаходиться у повітрі не
інтерпретується, а другий ковзан вже на льоду в зоні атаки.
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18. Гравець, що не в офсайді
Ситуація 1
Якщо атакуючий гравець один ковзан якого знаходиться у зоні атаки, а другий
на льоду у середній зоні або торкається синьої лінії і у цей момент шайба
повністю входить у зону атаки, це не ситуація офсайду.
Ситуація 2
Якщо атакуючий гравець два ковзани якого знаходяться у середній зоні, а
ключка у зоні атаки, приймає пас на ключку в зоні атаки, це не ситуація
офсайду.
Ситуація 3
Якщо у атакуючого гравця два ковзани знаходяться у зоні атаки, а шайба ще на
синій лінії, це не ситуація офсайду, оскільки шайба ще повністю не перетнула
лінію.
Ситуація 4
Якщо атакуючий гравець, у якого обидва ковзана повністю знаходяться в зоні
атаки, приймає пас від товариша по команді з нейтральної зони, зупиняючи
шайбу своєї ключкою до того, як вона перетне синю лінію, переміщає ковзан до
синьої лінії та фіксує його на ній і переміщує шайбу через синю лінію,
зберігаючи положення ковзана на синій лінії, це не ситуація офсайду.
VIII. Гол - шайба закинута у ворота
1. Забивання голу - взяття воріт
Ситуація 1
Якщо сталося взяття воріт, але під час перегляду головному судді повідомили,
що табло не працювало і час гри не відраховувався, коли сталося взяття воріт,
тоді взяття воріт повинно бути зараховано, за умови, що воно сталося до
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закінчення періоду. Головний суддя, під час обговорення ситуації з лінійними
суддями і суддею чистого часу, повинен визначити проміжок часу, протягом
якого не проводився відлік часу гри і зробити відповідні корективи. Якщо ні
головний суддя, ні судді в бригаді не можуть визначити проміжок, протягом
якого не проводився відлік часу гри, гра повинна бути продовжена з
фактичного часу гри на табло.
Ситуація 2
Якщо гравець закидає шайбу у свої ворота, коли гравець атакуючої команди
знаходяться у площі воріт, взяття воріт зараховують.
4. Незарахований гол
Ситуація 1
Якщо гравець А8 б’є по шайбі рукою, вона відскакує від воротаря Б1, а потім її
підхоплює і забиває у ворота гравець А10, взяття воріт не зараховують.
Ситуація 2
Якщо гравець А8 б’є по шайбі рукою, вона послідовно відскакує від воротаря
Б1 та захисника Б4, а потім її підхоплює і забиває у ворота гравець А10, взяття
воріт не зараховують.
Ситуація 3
Якщо гравець А8 б’є по шайбі рукою, вона відскакує від ключки гравця А10 та
влітає у ворота, взяття воріт не зараховують.
Ситуація 4
Якщо гравець А8 контактує з шайбою ключкою, розташованою вище
перекладини воріт і шайба відскакує у ворота від будь-кого на майданчику,
взяття воріт не зараховують.
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Ситуація 5
Якщо гравець Б8 закидає шайбу у свої ворота, коли гравець атакуючої команди
А6 знаходяться у площі воріт та ініціює контакт з воротарем, взяття воріт не
зараховують, а на гравця А6 може бути накладений штраф.
Ситуація 6
Якщо гравець Б8 закидає шайбу у свої ворота, коли гравець атакуючої команди
А6 ініціює контакт з воротарем, взяття воріт не зараховують, а на гравця А6
накладають штраф.
Ситуація 7
Якщо гравець Б8 закидає шайбу у свої ворота, коли гравець атакуючої команди
А6 знаходяться у площі воріт та жодним чином не заважає воротарю захищати
ворота, взяття воріт зараховують.
ІХ. Класифікація та тривалість ігрових штрафів
13. Штрафні ситуації
Ситуація 1
Якщо на команду «А» накладено малий лавовий штраф за порушення
чисельного складу та під час цієї ж зупинки гри, команда «А» просить виміряти
ключку гравця команди «Б» і ключка виявляється правильних розмірів, в
результаті чого на команду «А» накладається другий малий лавовий штраф,
тоді один гравець з команди «А» має відбувати два малих лавових штрафи
(2+2).
Ситуація 2
Якщо на гравця А5 накладено відкладений малий штраф за затримку суперника
ключкою, а під час зупинки гри на команду «А» накладається малий лавовий
штраф, то А5 повинен відбувати свій малий штраф, а команда «А» повинна
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визначити додаткового гравця для відбування малого лавового штрафу і
команди гратимуть 5 на 3.
Ситуація 3
Якщо суддя фіксує відкладений штраф за який повинен бути призначений
штрафний кидок на команду, яка вже грає у меншості 4 на 5 або 3 на 5, але
перш, ніж головний суддя зупинив гру, команда що грає у більшості закидає
гол. У такому випадку за відкладений штраф (за який покладається призначити
штрафний кидок) слід накласти малий штраф (подвійний малий, великий або
матч-штраф), а перший з малих штрафів, що відбувався командою, повинен
автоматично закінчитися.
Ситуація 4
Якщо команда «А» грає у меншості через малий штраф, а головний суддя
сигналізує відкладений великий штраф на цю ж команду, але команда «Б» до
зупинки гри забиває гол, тоді перший малий штраф закінчується, а головний
суддя повинен накласти великий плюс дисциплінарний до кінця гри штраф на
гравця який порушив правила.
Ситуація 5
Якщо на гравця накладено великий плюс дисциплінарний до кінця гри штраф, а
потім матч-штраф за інше порушення до чи після свистка, тоді команда
зобов'язана помістити одного гравця на лаву для оштрафованих на 10 хвилин,
протягом яких, команда буде грати у меншості, а в офіційному протоколі матчу
навпроти прізвища гравця має бути зазначено 5 + 20 плюс 25.
Ситуація 6
Якщо на офіційного представника команди накладено матч-штраф, то він
повинен відправитись до роздягальні, а капітан команди повідомляє арбітрам
гравця, який буде відбувати 5 хвилин на лаві для оштрафованих гравців.
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16. Відкладений штраф
Ситуація 1
Якщо відкладений штраф повинен бути накладений на команду «А», а гравець
команди «Б» кидає шайбу у ворота суперника, а воротар блокує кидок,
здійснюючи контроль над шайбою і навмисно направляє її партнеру по
команді, то головний суддя повинен зупинити гру.
Ситуація 2
Якщо відкладений штраф повинен бути накладений на команду «А» і команда
«Б» замінює воротаря на додаткового гравця, а гравець команди «Б»,
рухаючись перед воротами з шайбою, отримує удар ключкою по ключці
гравцем команди «А», в результаті чого, шайба заходить у порожні ворота, то
взяття воріт повинно бути не зараховано, так як шайба зайшла у порожні ворота
в результаті дії гравця команди «А», на яку накладено відкладений штраф. Гра
повинна бути зупинена і відкладений штраф повинен бути накладений на
команду «А».
Ситуація 3
Якщо відкладений штраф повинен бути накладений на команду «А» і команда
«Б» замінює воротаря на додаткового гравця, а гравець команди «Б»,
контролює шайбу та намагаючись зробити передачу партнерові, він кидає
шайбу, а вона відскакує від гравця команди «А» і заходить в порожні ворота
команди «Б», то гол не зараховують, а відкладений штраф повинен бути
накладений.
Ситуація 4
Якщо відкладений штраф повинен бути накладений на команду «А» і команда
«Б» замінює воротаря на додаткового гравця, а гравець команди «Б» кидає
шайбу і вона потрапляє в гравця команди «А», що знаходиться за центральною
червоною лінією, здійснює рикошет назад по льоду і заходить в порожні ворота
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команди «Б», то взяття воріт не зараховують, а відкладений штраф повинен
бути накладений.
Ситуація 5
Якщо головний суддя сигналізує відкладений штраф на гравця А6 і збирається
призначити за це порушення правил штрафний кидок, але перш ніж гра була
зупинена, А6 робить інше порушення правил, за яке повинен бути призначений
малий штраф, тоді у випадку якщо команда «Б» заб’є гол до зупинки гри,
призначення штрафного кидка буде скасовано, але головний суддя повинен
накласти малий штраф на гравця А6. Якщо команда «Б» не проведе взяття воріт
до зупинки гри, головний суддя повинен призначити штрафний кидок і
накласти малий штраф на гравця А6, який повинен негайно відправитись на
лаву для оштрафованих і залишатися на ній незалежно від результату
штрафного кидка.
Ситуація 6
Якщо головний суддя сигналізує відкладений штраф на команду «А», що не
володіє шайбою, а команда «Б», що володіє шайбою, замінює воротаря на
додаткового гравця. Гравець команди «Б», що володіє шайбою в своїй зоні
захисту, невдало намагається зробити пас партнерові по команді в результаті
чого, шайба направляється в порожні ворота його команди, але його партнер по
команді у стрибку намагається запобігти потраплянню шайби в порожні ворота,
промахуючись повз шайби і стикаючись з воротами, внаслідок чого ворота
повністю зсуваються з пластикових штирів. У такому випадку головний суддя
зараховує гол і накладає штраф на команду «А». Але якщо головний суддя
визначає, що дії гравця були випадковими, що можливо з дуже малою часткою
ймовірності, ніякого штрафу не повинно бути накладено на гравця, який
зрушив ворота.
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Х. Формулювання штрафів
5. Нелегальна ключка - гра та заміна
Ситуація 1
Якщо гравець команди «А» зламав свою ключку і підбирає ключку, кинуту на
лід з лави гравців команди «Б», призначену гравцеві команди «Б», який теж
зламав свою ключку, то малий штраф повинен бути накладений на гравця
команди «А», який підібрав ключку, і на гравця команди «Б» який її кинув, але
якщо гравця встановити неможливо, накладається малий лавовий штраф.
Ситуація 2
Якщо гравець везе воротарю, який втратив або зламав свою ключку, нову
ключку з лави запасних, але вирішує вступити в гру, і тоді якщо гравець грає з
шайбою, маючи в руках обидві ключки - свою і воротаря, на нього повинен
бути накладений малий штраф, але якщо гравець позбавляється від ключки
воротаря, випускаючи її з рук, і грає з шайбою, то він не буде оштрафований.
Ситуація 3
Гравець А5 бере участь у грі без ключки, але під час гри, А8 передає йому свою
ключку, а А11 передає свою ключку А8, і гра триває. Не існує обмежень на
передачу ключки від одного гравця іншому, за умови, що кожен гравець
отримує ключку від партнера із рук у руки та не порушуючи інших правил.
Ситуація 4
Якщо у процесі гри гравець ламає або втрачає дерев'яну вставку подовжувач на
кінці ключки і продовжує брати участь в грі зі своєю ключкою вже без
подовжувача, то на гравця повинен бути накладений малий штраф, бо така
ключка більше не вважається цільною.
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20. Затримка гри - кидок або виліт шайби за межі майданчика
Ситуація 1
Якщо гравець А6 у зоні атаки чи захисту під час гри кинув шайбу, а вона
потрапила в ключку гравця або воротаря, або в будь-яку частину їх екіпіровки і
залишила майданчик, то штраф не накладається.
Ситуація 2
Якщо будь-який гравець під час гри кидає шайбу і вона потрапляє на лаву
гравців через відкриті двері, то штраф не накладається.
Ситуація 3
Якщо була спроба здійснити прокидання, а шайба кинута з зони захисту,
перелітає через загороджувальне скло і потрапляє у загороджувальну сітку в
протилежному кінці майданчика, то повинен бути накладений малий штраф,
оскільки вилучення превалює над прокиданням.
Ситуація 4
Якщо головний суддя сигналізує відкладений малий штраф на гравця команди
«А», а у цей час його партнер по команді, перебуваючи в своїй зоні захисту,
здійснює контроль над шайбою і в момент, коли звучить свисток на зупинку
гри, пов'язану з накладенням відкладеного штрафу, кидає шайбу безпосередньо
через загороджувальне скло, то оскільки свисток на зупинку гри, дається у
момент контролю над шайбою команди «А», на команду «А» додатковий
штраф за викид шайби через загороджувальні скло не накладається, але штраф
все ж може бути накладено на гравця команди «А», якщо, на думку головного
судді, гравець викидає шайбу через загороджувальне скло навмисне, від злості,
чи як протест проти рішення суддів.
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50. Кидок ключки або іншого предмета
Ситуація 1
Якщо відкладений штраф повинен бути накладений на команду «А», а команда
«Б» замінює свого воротаря на шостого польового гравця, але перш ніж гра
була зупинена, гравець команди «Б» кидає свою ключку в шайбу в своїй зоні
захисту, у такому випадку гол має бути зараховано на користь команди «А» та
гравець цієї команди, на якого було накладено відкладений штраф, повинен
пройти на лаву для оштрафованих гравців для відбування свого штрафу.
ХI. Штрафні кидки та зарахування голів
2. Призначення штрафного кидка - вихід віч-на-віч
Ситуація 1
Якщо гравець команди «А», виходячи віч-на-віч з воротарем, атакований ззаду
поштовхом ключкою, гравцем команди «Б» і головний суддя накладає штраф за
атаку ззаду і все одно присуджує виконання штрафного кидка, тоді гравець
команди «А» буде виконувати штрафний кидок, а гравець команди «Б», що
порушив правила, повинен все одно відбувати накладений на нього
дисциплінарний штраф.
Ситуація 2 Якщо гравець команди «А», виходячи віч-на-віч з воротарем,
атакований ззаду гравцем команди «Б» з порушенням правил, за яке повинен
бути призначений великий плюс автоматично дисциплінарний до кінця гри
штраф або матч-штраф, то головний суддя повинен призначити штрафний
кидок, а на гравця команди «Б», який вчинив порушення правил, повинен бути
накладений великий плюс автоматично дисциплінарний до кінця гри штраф або
матч-штраф.
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Ситуація 3
Якщо гравець команди «А», виходячи віч-на-віч з воротарем, атакований ззаду
гравцем команди «Б» з порушенням правил, падає на лід, але потім встає і
здійснює безперешкодний кидок по воротах, то головний суддя не повинен
призначати штрафний кидок, так як гравець зробив безперешкодний кидок по
воротах, але повинен накласти на гравця команди «Б» малий штраф.
Ситуація 4
Якщо гравцю команди «А» під час виходу віч-на-віч з воротарем, ставлять
підніжку і шайба стає нічийною, а його товариш по команді, що знаходиться
позаду нього, підбирає вільну шайбу і робить безперешкодний кидок по
воротах, але не забиває гол, у такому випадку головний суддя не повинен
призначати штрафний кидок, так як гравець зробив безперешкодний кидок по
воротах, але повинен накласти на гравця команди «Б» малий штраф.
Ситуація 5
Якщо гравець команди «А», виходячи віч-на-віч з воротарем, атакований ззаду
гравцем команди «Б» з порушенням правил, за яке повинен бути призначений
штрафний кидок, але перш ніж ігровий епізод завершився, фіксується друге
порушення правил, що здійснюється цим же гравцем команди «Б» або іншим
гравцем з його команди, у такому випадку призначення штрафного кидка
скасовує накладення штрафу за перше порушення, але на гравця повинен бути
накладений штраф за друге порушення правил, і він повинен негайно піти на
лаву для оштрафованих і залишатися там незалежно від результату виконання
штрафного кидка. Якщо команда вже відбуває другий малий штраф, то вона
повинна продовжувати відбувати цей штраф незалежно від результату
виконання штрафного кидка і відповідно команда «Б» буде грати у меншості на
два гравці.
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Ситуація 6
Якщо гравець А10 відбуває штраф на лаві для оштрафованих (його час стоїть
на табло), а на гравця А8 повинен бути накладений штраф за удар ключкою
суперника, але перш ніж епізод завершився, команді «Б» присуджується
виконання штрафного кидка за додаткове порушення, вчинене командою «А».
Команда «Б» закидає гол зі штрафного кидка. Тоді ніхто з гравців не
повертається на лід з лави для оштрафованих, а гравець А8 повинен відбувати
час свого штрафу незалежно від результату виконання штрафного кидка.
Ситуація 7
Якщо гравець команди «А» виходить віч-на-віч з воротарем, а гравець команди
«Б», перебуваючи за своїми воротами, зрушує їх, то головний суддя повинен
призначати штрафний кидок, так як між гравцем, що виходить віч-на-віч і
воротарем, немає гравця команди «Б».
8. Процедура виконання штрафного кидка
Ситуація 1
Якщо при виконанні штрафного кидка шайба потрапляє у загороджувальне
скло позаду воротаря, відскакує назад, потрапляє у спину воротаря і заходить у
ворота, то взяття воріт не зараховується, оскільки як тільки шайба перетинає
лінію воріт, штрафний кидок вважається завершеним.
Ситуація 2
Якщо гравець, що виконує штрафний кидок, кидає шайбу і вона рикошетом від
воротаря потрапляє у гравця, що виконує кидок і заходить у ворота, то взяття
воріт не зараховується.
Ситуація 3
Якщо гравець, що виконує штрафний кидок, намагається виконати кидок по
воротах, але не контактує з шайбою, а шайба продовжує рух в напрямку воріт,
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але з другої спроби гравець контактує з шайбою і закидає її у ворота, тоді
взяття воріт повинно бути зараховано. Внаслідок відсутності контакту з
шайбою при першій спробі, дана дія не може бути розцінена як кидок. Друга
спроба, у процесі якої був здійснений контакт з шайбою, повинна бути
класифікована як перший кидок.
9. Особливі ситуації під час виконання штрафного кидка
Ситуація 1
Якщо при виконанні штрафного кидка у гравця ламається ключка, можливі
чотири варіанти розвитку подій:
1) гравець закидає гол і його ключка ламається у момент кидка – взяття воріт
зараховується;
2) гравець кидає промахується і його ключка ламається у момент кидка – взяття
воріт не зараховується;
3) ключка гравця ламається, але він кидає і забиває – взяття воріт не
зараховується;
4) ключка гравця ламається у будь-який час перед виконанням кидка – кидок
вважається завершеним.
10. Зарахування голів, викликане порушенням правил
Ситуація 1
Якщо команда «А» замінила воротаря на шостого польового гравця і гравець
цієї команди знаходиться у тривимірній воротарській зоні та шайба застрягає
під ним, але він не робить спроб падати на шайбу, тримати чи притискати
шайбу до себе чи брати або накривати її руками, то суддя не буде зараховувати
гол, поки гравець не зробить навмисну спробу накрити шайбу.
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ХII. Правила для воротарів
24. Штрафи воротаря - загальне
Ситуація 1
Якщо на воротаря команди «А» було накладено дисциплінарний штраф і
польовий гравець відправився на лаву для оштрафованих, для відбування
штрафу, накладеного на воротаря. Але під час перебування гравця на лаві для
оштрафованих, на воротаря було накладено другий дисциплінарний штраф. У
такому випадку воротар видаляється до кінця гри (другий дисциплінарний
штраф автоматично стає дисциплінарним до кінця гри штрафом), а гравець,
який відбуває штраф за воротаря, повинен залишити лаву для оштрафованих.
Ситуація 2
Якщо воротар команди «А», перебуваючи на лавці для гравців (під час зупинки
гри або під час гри), здійснює порушення правил, то гравець його команди,
який знаходився на льоду під час зупинки гри, пов'язаної з накладанням
штрафу, повинен відбувати його штраф. Тренер або тренерський штаб, через
капітана, повинні визначити цього гравця.
31. Штрафи воротаря - воротар їде до лави гравців під час зупинки
Ситуація 1
Якщо воротар команди «А» направляється до своєї лавці для гравців, щоб
відсвяткувати взяття воріт, то якщо він не буде замінений, на нього повинен
бути накладений малий штраф за затримку гри.
Ситуація 2
Якщо воротар команди «А» при відкладеному штрафі у зупинці гри, продовжує
рух до своєї лави для гравців, то судді у полі повинні попередити воротаря, щоб
він повернувся назад у ворота. Головні судді повинні попередити команду для
того, щоб дана ситуація не стала надалі тактичним прийомом, пов'язаним із
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затримкою гри. Спочатку команді робиться попередження, а при повторенні
даної ситуації команда повинна провести заміну воротаря, в іншому випадку
головний суддя накладе штраф за затримку гри.
Додаток I
Запис статистичних даних
Ситуація 1
Якщо гравець А8 пасує шайбу гравцю А9, який в свою чергу, пасує А10 і він
закидає гол, то перша передача присуджується гравцю А9, а друга А8.
Ситуація 2
Якщо гравець А8 здійснює кидок шайби в напрямку воріт, але не у воротаря, а
гравець А9 підбирає шайбу і пасує її А10, який забиває гол, то передачі повинні
бути присуджені А8 і А9, так як гравці команди «Б» не здійснювали контроль
над шайбою.
Ситуація 3
Якщо гравець А8 пасує шайбу гравцю А9, але шайба торкається ключки, тіла
або ковзана гравця Б8, а потім її підбирає А9, який пасує її А10, що забиває гол,
то передачі повинні бути присуджені А8 і А9, так як гравець команди «Б» не
здійснював контроль над шайбою.
Ситуація 4
Якщо гравець А8 здійснює кидок шайби у воротаря, який відбиває кидок і
шайба відскакує і до гравця А10, який забиває гол, то передача повинна бути
присуджена гравцю А8.
Ситуація 5
Якщо гравець А8 пасує шайбу гравцю А9, який намагається зробити пас А10,
але Б8 перехоплює пас і встановлює контроль над шайбою, а гравець А10
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атакує Б8 та закидає шайбу в ворота, то передачі не присуджуються, тому що,
гравець команди суперника знаходився у положенні гравця, який володіє і
контролює шайбу безпосередньо перед взяттям воріт.
Ситуація 6
Якщо гравець А8 пасує шайбу гравцю А9, який в свою чергу пасує її А10, який
здійснює кидок по воротах, воротар відбиває кидок і шайба відлітає до А10 і він
забиває гол, то передачі повинні бути присуджені А8 і А9.
Ситуація 7
Якщо гравець А10 пасує шайбу гравцю А8, який в свою чергу пасує її А9, який
пасує А10 і А10 забиває гол, то передача повинні бути присуджені А9 і А8.
Ситуація 8
Якщо гравець А8 пасує шайбу гравцю А10, який в свою чергу пасує її А9, який
пасує знову А10 і А10 забиває гол, то передача повинна бути присуджена
тільки гравцю А9.
Додаток II
Співпадаючі штрафи
Приклади пов’язані із взаємо компенсацією штрафу
1. Взаємо компенсуйте , по можливості, якомога більшу кількість штрафів.
2. Взаємо компенсуйте штрафи таким чином, щоб виключити перебування
додаткового гравця на лаві для оштрафованих гравців.
3. Взаємо компенсуйте штрафи таким чином, щоб якомога більша кількість
гравців залишалося на льоду.
Команда A
1.

A6 - 2 хв

Команда Б
3:00

У 3:00 команди грають 4 на 4.

Б11 - 2 хв

3:00
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2.

A6 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5;
Один малий штраф А6 та малий штраф Б11 взаємо компенсуються, гравці
прямують на лави для оштрафованих і знаходяться там відповідно 4 та 2
хвилини, та можуть вийти на поле у зупинці гри А6 після 7:00, Б11 після 5:00;
Команда «А» також повинна помістити на лаву для оштрафованих додаткового
гравця для відбування одного з двох малих штрафів А6, саме цей час
встановлюється на табло і у 5:00 додатковий гравець виходить на поле і
команди починають грати 5 на 5.
3.

A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:30

Б11 - 2 хв

3:30

У 3:30 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи А9 та Б11 взаємо
компенсуються.
4.

A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:30

A7 - 2 хв

3:30

Б11 - 2 хв

3:30

У 3:30 команди грають 3 на 5, тому що малий штраф Б11 взаємо компенсується
з одним з малих штрафів А9 чи А7 (за вибором капітана).
5.

A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:15

Б11 - 2 + 10 хв

3:15

У 3:15 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи А9 та Б11 взаємо
компенсуються.

25

6.

A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 + 2 хв

4:00

Б12 - 2 + 2 хв

4:00

У 4:00 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи А9 та Б12 взаємо
компенсуються.
7.

A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що малий штраф Б11 взаємо компенсується
з одним з малих штрафів А9 чи А6 (за вибором капітана).
8.

A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:30

Б11 - 2 + 2 хв

3:30

У 3:30 команди грають 4 на 4, тому що малий штраф А9 взаємо компенсується
з одним з малим штрафом Б11;
Команда «Б» повинна помістити на лаву для оштрафованих додаткового гравця
для відбування одного з двох малих штрафів Б11.
9.

A6 - 2 + 10 хв

3:00

Б11 - 2 + 10 хв

3:30

Команди грають 4 на 4;
Команди повинні помістити на лави для оштрафованих додаткових гравців для
відбування двох малих штрафів, ці гравці вийдуть на поле у 5:00, а Б11 та А6
тільки під час першої зупинки гри після 15:00.
10. A6 - 2 хв

9:00

Б4 - 2 хв

9:20

A9 - 2 хв

9:20

Б7 - 2 хв

9:20

A8 - 2 хв

9:20
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У 9:20 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи А9 та А8 взаємо
компенсуються з малими штрафами Б4 та Б7.
11. A6 - 2 + 2 хв

3:00

A9 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що малий штраф Б11 взаємо компенсується
з одним з малих штрафів А9 чи А6 (за вибором капітана).
12. A6 - 2 хв
A9 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 хв

3:00

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що подвійні малі штрафи Б11 та А9 взаємо
компенсуються.
13. A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:00

Б12 - 2 хв

3:00

A7 - 2 + 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що подвійні малі штрафи Б11 та А7 взаємо
компенсуються, а малий штраф Б12 взаємо компенсується з одним з малих
штрафів А9 чи А6 (за вибором капітана).
14. A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 + 2 хв

3:00

A9 - 2 + 2 хв

3:00

Б12 - 2 хв

3:00

A7 - 2 + 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи Б11 та Б12 взаємо
компенсуються з малими штрафами А9 та А7.
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15. A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 хв

3:00

A9 - 2 + 2 + 2 хв

3:00

Б12 - 2 + 2 хв

3:00

A7 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи Б11 та Б12 взаємо
компенсуються з малими штрафами А9, А7 чи А6 (за вибором капітана).
16. A6 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 + 2 хв

3:00

A9 - 2 + 2 хв

3:00

Б12 - 2 + 2 хв

3:00

A7 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5, тому що усі малі штрафи взаємо компенсуються.
17. A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

A3 - 2 + 2 хв

3:00

Б12 - 2 хв

3:00

A5 - 2 хв

3:00

Б12 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що три малі штрафи команди «Б» взаємо
компенсуються з подвійним малим штрафом А3 та малим штрафом А5 чи А6
(за вибором капітана).
18. A5 - 2 хв

3:00

Б8 - 2 хв

3:00

A6 - 2 + 2 хв

3:00

Б9 - 2 хв

3:00

A7 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи Б8 та Б9 взаємо
компенсуються з малими штрафами А5 та А7.
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19. A5 - 2 + 2 хв

3:00

Б8 - 2 + 2 хв

3:00

A6 - 2 хв

3:00

Б9 - 2 + 2 хв

3:00

A7 - 2 + 2 + 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, тому що малі штрафи Б8 та Б9 взаємо
компенсуються з малими штрафами А6 та А7.
20. A6 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5, тому що два малих штрафи та один подвійний
малий штраф взаємо компенсуються.
21. A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:00

Б12 - 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5, тому що усі малі штрафи взаємо компенсуються.
22. A6 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 хв

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5, тому що усі малі штрафи взаємо компенсуються.
23. A6 - 2 + 10 хв
A9 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, малі штрафи А6 та Б11 взаємо компенсуються;
Команда «А» грає у меншості 4 хвилини через штраф А9;
У 7:00 А9 повертається на поле, А6 повертається під час першої зупинки гри
після 15:00, а Б11 після 5:00.
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24. A6 - ШК

3:00

A9 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

Команди грають 4 на 4.
25. A15 - 2 хв

4:00

Б10 - 2 хв

4:20

A18 - 2 хв

4:30

Б21 - 2 хв

5:00

A77 - 2 + 2 хв

5:00

У 4:20 команди грають 4 на 4;
У 4:30 команди грають 3 на 4;
У 5:00 команди грають 3 на 4;
У 5:00 малий штраф Б21 взаємо компенсується з одним малим штрафом А77 та
команда «А» повинна помістити на лаву для оштрафованих додаткового гравця
для відбування одного малого штрафу А77, його штраф почнеться у 6:00;
Але А15 повинен залишатися на лаві для оштрафованих до першої зупинки гри
після закінчення його штрафу і команди грають 3 на 4;
А77 залишає лаву для оштрафованих під час першої зупинки після 10:00;
Б21 залишає лаву для оштрафованих під час першої зупинки після 7:00.
26. A6 - 2 хв

3:00

A7 - 2 хв

3:30

У 3:00 команди грають 4 на 5;
У 3:30 команди грають 4 на 5;

Б9 - 2 хв + ДКШ

3:30
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Б9 вилучається до кінця гри, немає необхідності відправляти додаткового
гравця на лаву для оштрафованих за Б9, оскільки малі штрафи Б9 та А7 взаємо
компенсуються.
27. A3 - 5 хв + ДКШ

3:00

Б8 - 5 хв + ДКШ

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5;
Б8 та А3 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а тому
немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для оштрафованих.
28. A1(Вр) - 5 хв + ДКШ 3:00

Б9 - 5 хв + ДКШ

3:30

У 3:00 команди грають 5 на 5;
Б9 та А1 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а тому
немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для оштрафованих.
29. A6 - 2 хв
A9 - 5 хв + ДКШ

3:00

Б11 - 5 хв + ДКШ

3:30

3:30

У 3:30 команди грають 4 на 5;
Б11 та А9 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а
тому немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для
оштрафованих.
30. A6 - 2 хв
A7 - 2 + 5 хв + ДКШ

3:00

Б19 - 2 + 5 хв + ДКШ

4:00

4:00

У 4:00 команди грають 4 на 5;
Б19 та А7 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а
тому немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для
оштрафованих.
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31. A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

4:00

A5 - 2 хв

4:00

Б19 - 5 хв + ДКШ

4:00

A7 - 5 хв + ДКШ

4:00

У 4:00 команди грають 4 на 5;
Б19 та А7 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а
тому немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для
оштрафованих. Штрафи Б11 та А5 також взаємо компенсуються.
32. A6 - 2 + 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 5 хв + ДКШ

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 4, оскільки малі штрафи цих гравців взаємо
компенсуються;
Додатковий гравець команди «А» повернеться на поле у 5:00, а додатковий
гравець команди «Б» у 8:00, Б11 вилучається до кінця гри.
33. A3 - 2 + 2 хв

3:00

Б8 - 2 + 5 хв + ДКШ

3:00

A5 - 2 хв

3:00

Б9 - 5 хв + ДКШ

3:00

А7 - 5 хв + ДКШ

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 4, штрафи гравців А5 і А7 взаємо компенсуються зі
штрафами Б8;
Гравці А7, Б8 та Б9 вилучаються до кінця гри, А3 повертається на поле у 7:00, а
додатковий гравець команди «Б» у 8:00.
34. A7 - 2 хв

4:00

Б4 - 5 хв + ДКШ

5:00

A9 - 5 хв + ДКШ

5:00

Б3 - 2 хв

5:10

A8 - 2 хв

5:10

Б7 - 2 хв

5:10

A4 - 2 хв

5:10
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У 5:00 команди грають 4 на 5, штрафи гравців А9 і Б4 взаємо компенсуються, а
гравці вилучаються до кінця гри;
У 5:10 команди все ще грають 4 на 5, усі малі штрафи гравців взаємо
компенсуються, а тому не впливають на кількість гравців на полі;
35. A6 - 2 + 5 хв + ДКШ

3:00

Б11 - 2 + 5 хв + ДКШ

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5;
Б11 та А6 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а
тому немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для
оштрафованих.
36. A6 - 2 хв
A9 - 5 хв + ДКШ

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

3:00

Б7 - 5 хв + ДКШ

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5;
Б7 та А9 вилучаються до кінця гри та їх штрафи взаємо компенсуються, а тому
немає необхідності відправляти додаткових гравців на лави для оштрафованих.
Штрафи Б11 та А6 також взаємо компенсуються.
37. A6 - 5 хв + ДКШ
A9 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

3:00

У 3:00 команди грають 4 на 5, оскільки малі штрафи А9 та Б11 взаємо
компенсуються;
Команда «А» повинна помістити на лаву для оштрафованих додаткового гравця
для відбування штрафу А6, якого вилучено до кінця гри.
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38. A6 - 5 хв + ДКШ

3:00

Б7 - МШ

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5 і немає необхідності відправляти додаткових
гравців на лави для оштрафованих.
39. A6 - МШ

3:00

Б11 - МШ

3:00

У 3:00 команди грають 5 на 5 і немає необхідності відправляти додаткових
гравців на лави для оштрафованих.
Приклади пов’язані із взяттям воріт команди, яка грає у меншості
Команда A
1.

Команда Б

A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:30

Гол

4:00

У 3:00 команди грають 4 на 4;
У 3:30 команди грають 3 на 4;
A9 повертається на поле у 4:00.
2.

A6 - 2 хв

3:30

Б11 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

4:00

Гол

4:30

A6 повертається на поле у 4:30.
3.

A6 - 2 хв

3:00

Б11 – 2 хв

3:00

A9 - 5 хв + ДКШ

3:30

Гол

4:00

У 3:00 команди грають 4 на 4;
У 3:30 команди грають 3 на 4;
A9 вилучено до кінця гри.
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Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного штрафу за гравця А9;
У 4:00 ніхто не повертається на поле.
4.

A6 - 5 хв + ДКШ

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:30

Гол

4:00

У 3:00 команди грають 4 на 4;
A6 вилучено до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного штрафу за гравця А6;
У 3:30 команди грають 3 на 4;
У 4:00 гравець A9 повертається на поле.
5.

A6 - 5 хв + ДКШ

3:00

Б11 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв

3:00

Гол

4:00

У 3:00 команди грають 4 на 5;
A6 вилучено до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного штрафу за гравця А6;
У 4:00 ніхто не повертається на поле.
6.

A6 - 2 + 5 хв + ДКШ

4:00

A9 - 2 хв

8:00

Гол

9:15

A6 вилучено до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного та потім 2 хвилинного штрафу за гравця А6;
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У 9:15 гравець A9 повертається на поле, оскільки малый штраф A9 відбувається
першим.
7.

A6 - 2 + 5 хв + ДКШ

4:00

A9 - 2 хв

9:10

Гол

9:15

A6 вилучено до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного та потім 2 хвилинного штрафу за гравця А6;
У 9:15 гравець A6 повертається на поле, оскільки його малый штраф
відбувається першим.
8.

A7 - 5 хв + ДКШ

3:00

A11 - 5 хв + ДКШ

3:10

A12 - 2 хв

4:00

Гол

4:30

A7 та A11 вилучені до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткових гравців на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинних штрафів за гравців А7 та А11;
У 4:30 ніхто з гравців не повертається на поле, оскільки малый штраф А12 не
відбувається у момент взяття воріт.
9.

A4 - 2 хв

10:00

A7 - 2 хв

10:30

A9 - 2 хв

11:00

Б8 - 2 хв

11:00

Гол

12:10
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У 11:00 команди грають 3 на 5, оскільки малі штрафи Б8 та А9 взаємо
компенсуються;
У 12:00 А4 повертається на поле і команди грають 4 на 5;
Гравець А7 відбуває єдиний малий штраф встановлений на табло;
У 12:10 гравець А7 повертається на поле.
10. A9 - 5 хв + ДКШ
A6 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 + 2 мин

3:30

Гол

4:30

3:30

A9 вилучено до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного штрафу за гравця А9;
У 3:30 команди грають 4 на 4;
У 3:30 малий штраф A6 и один з малих штрафів Б11 взаємо компенсуються;
Команда «Б» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування додаткового малого штрафу за гравця Б11;
Гравець Б11 повертається на поле під час першої зупинки гри після 7:30;
Після голу ніхто з гравців не повертається на поле.
11. A6 - 5 хв + ДКШ
A9 - 2 хв

A6 та Б11 вилучені до кінця гри;

3:00

Б11 - 5 хв + ДКШ

3:30

Гол

4:00

3:30
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Команди «А» та «Б» поміщають додаткових гравців на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинних штрафів за гравців А6 та Б11;
У 3.30 команди грають 3 на 4;
У 4:00 А9 повертається на поле, оскільки малий штраф A9 та великий штраф
Б11 взаємо не компенсуються.
12. A7 - 2+2 хв
A9 - 2 хв

12:00

Б3 - 2 хв

12:00

Гол

13:30

13:15

У 12:00 команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування одного малого штрафу за гравця А7, оскільки один з малих штрафів
А7 та штраф Б3 взаємо компенсуються;
У 13:30 після взяття воріт командою «Б», додатковий гравець, який відбував
штраф за А7 повертається на поле;
А7 повертається на поле під час першої зупинки гри після 15:30.
13. A7 - 2 мин

Гол

3:30

Б11 - 2 хв

3:30

Б14 - 5 хв + ДКШ

3:30

Б19 - 2 хв

3:30

4:00

Б14 вилучено до кінця гри;
Команда «Б» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного штрафу за гравця Б14;
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У 3:30 команди грають 5 на 3, так як малий штраф А7 взаємо компенсується з
малим штрафом Б11 або Б19 (за вибором капітана);
Після взяття воріт командою «А» у 4:00 Б11 або Б19 повертаються на поле.
14. A6 - 5 хв + ДКШ
A9 - 2 хв

3:00

Б11 - 2 хв

3:30

Гол

4:00

3:30

A6 вилучено до кінця гри;
Команда «А» поміщає додаткового гравця на лаву оштрафованих для
відбування 5 хвилинного штрафу за гравця А6;
У 3:30 команди грають 4 на 5, бо малий штраф A9 та малий штраф Б11 взаємо
компенсуються;
У 4:00 ніхто не повертається на поле, оскільки додатковий гравець відбуває
великий штраф за А6;
A9 и Б11 повертаються на поле під час першої зупинки гри після 5:30.
15. A8 - 2+2 хв
A9 - 2 хв

3:00
4:00
Гол

4:30

Гол

5:30

У 4:30 перший малий штраф A8 закінчується та команди грають 3 на 5;
У 5:30 малий штраф A9 закінчується та команди грають 4 на 5.
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Приклади пов’язані із взяттям воріт під час відкладеного штрафу
(В)* - Відкладений штраф, який арбітр сигналізує підняттям руки.
Команда A
1.

Команда Б

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 + 2 хв (В)

після 3:00
Гол

4:30

Після голу A15 повертається на поле;
У 4:30 відкладений подвійний малий штраф накладається на гравця A23.
2.

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 хв (В)

після 3:30

Б12 - 2 хв

3:30

Гол

4:30

У 4:30 ніхто з гравців не повертається на поле;
Взяття воріт відміняє відкладений штраф A23, оскільки команда «А» не грає у
меншості.
3.

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 хв

4:00

Б12 - 2 хв

3:30

Гол

4:30

Після голу на лід повертається А15, оскільки залишок його штрафу найменший.
4.

A15 - 5 хв + ДКШ

3:00

A23 - 2 хв

3:30

Б12 - 2 хв

4:00

Гол

4:30

Після голу на лід повертається гравець А23, оскільки команда грає у меншості
через малий штраф.
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5.

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 хв

3:15

Б12 - 2 хв

3:00

Гол

4:30

Після голу на лід повертається гравець А23, оскільки команда грає у меншості
через його малий штраф.
6.

A15 - 2 хв

3:00

Б12 - 2 хв

3:30

A23 - 2 хв

4:00

Б13 - 2 хв (В)

після 4:00

Гол

4:30

Відкладений штраф гравця Б13 не накладається, оскільки команда «Б» грає у
більшості та штраф гравця Б12 не призводить до чисельної меншості.
7.

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 хв

4:00

А6 - 2 хв (В)

після 4:00

Б12 - 2 хв

3:30

Гол

4:30

Б12 - 2 хв

3:30

Гол

5:00

Після голу на лід повертається А15;
У 4:30 починається малий штраф А6.
8.

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 хв

4:00

Після голу на лід повертається А15, оскільки його малий штраф закінчився;
Тому команди продовжують гру 4 на 4.
9.

A15 - 2 хв

3:00

A23 - 2 хв

3:30

Б12 - 2 хв

4:00

Гол

4:30
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Після голу на лід повертається А15.
10. A15 - 2 хв

3:30

A23 - 5 хв + ДКШ

Б12 - 2 хв

3:00

Гол

4:30

Б12 - 2 хв

3:30

Гол

4:30

4:00

Після голу на лід повертається А15.
11. A15 - 5 хв + ДКШ

3:00

A23 - 2 хв

4:00

Після голу на лід повертається А23, оскільки команда грає у меншості через
його малий штраф.
12. A15 - 2 хв

3:00

A23 - 5 хв + ДКШ

3:30

A6 - 2 хв (В)

після 3:30

Б12 - 2 хв

3:00

Гол

4:30

Відкладений штраф на гравця А6 не накладається (окрім випадку накладання
великого або матч-штрафу), тому що команда «А» не грає у меншості через
малий штраф.
Приклади пов’язані із відкладеним часом початку штрафу
Команда A
1.

Команда Б

A6 - 2 + 2 + 10 хв

13:00

А6 - 2 хв

20:00 (по завершенні періоду)

Малий штраф, накладений по закінченні періоду, починається з початку
наступного періоду і команда «А» буде грати 4 на 5;
Команді «А» потрібно помістити додаткового гравця на лаву для
оштрафованих, для відбування малого штрафу з початком періоду, і він
повинен повернутися на лід у 2:00.
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Дисциплінарний штраф відновлює відлік знову у 2:00 після завершення малого
штрафу;
A6 повинен повернутися на лід в першу зупинку гри після 9:00.
2. A4 - 2 хв
А5 - 2 хв
A6 - 2 + 2 хв
A7 - 5 хв + ДКШ
A7 видаляється до кінця гри;
Штраф гравця, який відбуває штраф за A7, повинен відбувати останнім;
Порядок відбування штрафів трьома іншими гравцями визначається вибором
капітана, навіть, якщо на одного з гравців накладено подвійний малий штраф.
3.

A6 - 2 хв

3:00

Б7 - 2 + 2 хв

3:00

Б7 - 2 хв

3:30

(знаходячись на лаві
для оштрафованих)

У 3:00 команди грають 5 на 4, а команда «Б» повинна помістити додаткового
гравця на лаву оштрафованих для відбування додаткового малого штрафу за
Б7;
У 3:30 команди повинні грати 5 на 4, так як малий штраф Б7 (о 3:30
перебуваючи на лаві для оштрафованих гравців) додається до часу штрафу
додаткового гравця;
Додатковий гравець команди «Б» повинен відбувати 4 хвилини і повинен
повернутися на лід о 7:00;
Якщо команда «А» не проведе взяття воріт, команди повинні грати 5 на 4 до
7:00;
Б7 повинен відбути сумарний час всіх трьох своїх штрафів (6 хвилин), і
повинен повернутися на лід під час першої зупинки гри після 9:00.
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4. A7 - 2 + 2 хв

3:00

А8 - 2 хв

3:00

A9 - 2 хв (малий лавовий)

3:00

У 3:00 команди грають 3 на 5;
О 3:00 A8 і A9 відбувають малі штрафи, час їх штрафів встановлено на табло;
О 5:00 або A8 або A9 повертається на поле (за вибором капітана)
О 5:00 команди грають 4 на 5, а гравець A7 починає відбувати два своїх малих
штрафи;
Мета даного рішення повернути на лід якомога більше гравців.
5. A6 - 5 хв + ДКШ

3:00

А8 (відбуває штраф за А6) - 2 хв
(знаходячись на
оштрафованих)

лаві

3:30
для

А8 (відбуває штраф за А6) - 10 хв
(знаходячись на
оштрафованих)

лаві

4:00

для

О 3:00 команди грають 4 на 5, а гравець A6 видаляється до кінця гри;
Команда «А» повинна помістити додаткового гравця на лаву для оштрафованих
для відбування 5 хвилинного штрафу за A6;
О 3:30 A8, перебуваючи на лаві для оштрафованих, карається додатковим
малим штрафом;
Команди грають 4 на 5, а малий штраф A8 повинен початися о 8:00 після
закінчення 5 хвилин штрафного часу (відкладений штраф);
О 4:00 на A8 накладено дисциплінарний штраф Команди грають 4 на 5, і
команда «А» повинна помістити додаткового гравця на лаву для оштрафованих
для відбування малого штрафу A8, який був накладений о 3:30;
Дисциплінарний штраф A8 повинен початися о 10:00 (відкладений штраф);
Якщо ніяких додаткових штрафів не буде накладено на команду «А» і не
відбудеться взяття воріт, то о 10:00, команди гратимуть 5 на 5.
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Приклади пов’язані із штрафами воротаря
Команда A
1.

Команда Б

A1 (воротар) - 2 + 10 хв

3:00

А1 (воротар) - 2 + 10 хв

3:30

О 3:00 команди грають 4 на 5, а команда «А» повинна помістити двох гравців,
які були на льоду, на лаву для оштрафованих, для відбування штрафів за
воротаря, одного - на 2 хвилини, а другого - на 12 хвилин;
О 3:30 команда «А» повинна помістити ще одного гравця, який перебував на
льоду, на лаву для оштрафованих, для відбування другого малого штрафу за
воротаря, але так як накладено другий дисциплінарний штраф, на А1 (воротар)
автоматично накладається дисциплінарний до кінця гри штраф;
Гравець, який відбуває 2 + 10 хвилин, накладений о 3:00, може покинути лаву
для оштрафованих, оскільки воротар видаляється до кінця гри;
О 3:30 команди грають 3 на 5, другий малий штраф, накладений на воротаря,
повинен початися о 3:30;
Гравець, який відбуває перший малий штраф за воротаря, повинен повернутися
на лід в 5:00, якщо не станеться взяття воріт;
Сумарний час 34 хвилини (2 + 10 + 2 + 20) має бути зафіксовано на гравця A1 в
офіційному протоколі гри.
2. A1 (воротар) - 2 хв

3:00

А1 (воротар) - 2 хв

3:30

О 3:00 команди грають 4 на 5, а команда «А» повинна помістити додаткового
гравця на лаву для оштрафованих для відбування 2 хвилинного штрафу за A1;
У 3:30 команди грають 3 на 5, а команда «А» повинна помістити ще одного
гравця, який перебував на льоду, на лаву для оштрафованих для відбування
другого малого штрафу;
Гравець, який відбуває перший малий штраф, повинен повернутися на лід в
5:00, якщо не відбудеться взяття воріт;
Всі штрафи повинні бути зафіксовані на А1 в офіційному протоколі гри.
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3. A1 (воротар) - 2 хв
А1 (воротар) - 10 хв

3:00
3:30

У 3:00 команди грають 4 на 5, а команда «А» повинна помістити гравця, який
перебував на льоду, на лаву для оштрафованих для відбування малого штрафу;
У 3:30 команди грають 4 на 5, а команда «А» повинна помістити ще одного
гравця, який перебував на льоду, на лавку для оштрафованих, для відбування
дисциплінарного штрафу;
Другий штраф (Дисциплінарний) починається о 3:30, гравець, який відбуває
малий штраф, повернутися на лід о 5:00, якщо не відбудеться взяття воріт;
Гравець, який відбуває дисциплінарний штраф, повинен повернутися на лід у
час першої зупинки гри після 13:30, усі штрафи повинні бути зафіксовані на А1
в офіційному протоколі гри.
4. A1 (воротар) - 10 хв
А1 (воротар) - 2 хв

3:00
3:30

У 3:00 команди грають 5 на 5, а команда «А» повинна помістити гравця, який
перебував на льоду, на лаву для оштрафованих гравців, для відбування
дисциплінарного штрафу;
О 3:30 команди грають 4 на 5, а команда «А» повинна помістити ще одного
гравця, який перебував на льоду, на лавку для оштрафованих, для відбування
малого штрафу, який починається о 3:30.
Гравець, який відбуває малий штраф, повернеться на поле о 5:30, якщо не
відбудеться взяття воріт, гравець, який відбуває дисциплінарний штраф,
повинен повернутися на лід у час першої зупинки гри після 13:00;
Усі штрафи повинні бути зафіксовані на А1 в офіційному протоколі гри.
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Додаток III
Таблиця штрафів
НАЗВА ШТРАФУ

НОМЕР

МІН. ШТРАФ

ОПЦІЯ

ННЗС

Атака в ділянку голови або
шиї

Х.9

2’+10’

5’+20‘

25’

Атака суперника ззаду

Х.8

2’+10’

5’+20‘

25’

Поштовх суперника на борт

Х.4

2’+10’

5’+20‘

25’

Блокування

Х.34

2’

5’+20’

25’

Пізній удар

Х.38

2’

5’+20’

25’

Атака на воротаря

Х.35

2’

5’+20’

25’

Неправильна атака

Х.7

2’

5’+20‘

25’

Заборонений удар

Х.54

2’

5’+20’

25’

Удар ліктем

Х.24

2’

5’+20‘

25’

Удар коліном

Х.37

2’

5’+20’

25’

Удар ключкою

Х.44

2’

5’+20’

25’

Контакт високо піднятою
ключкою

Х.28

2’

2’+2’

5’+20’ / 25’

Підніжка

Х.52

2’

5’+20’

25’

Відсікання

Х.10

2’

5’+20‘

25’

Затримка суперника
ключкою

Х.31

2’

5’+20’

25’

Затримка ключки
суперника

Х.30

2’

Затримка руками

Х.29

2’

Затримка за волосся,
шолом або маску

Х.41

2’

5’+20’

Поштовх суперника
ключкою

Х.12

2’

5’+20‘

25’

Бійка :

Х.26

5’+20’

25’

- беруть участь у бійці

Х.26.2

- відповідає на дії у бійці

Х.26.2

2’

- зняті рукавиці або шолом

Х.26.3

10’

Додатково до інших штрафів

- ініціатор бійки

Х.26.4

2’

Додатково до інших штрафів

- третя сторона сутички

Х.26.5

20’

Додатково до інших штрафів

- бере участь у сутичці
після того як суддя наказав
припинити її

Х.26.6

2’+2’+5’+20‘/25’

2’ / 2’+2’

25’
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НАЗВА ШТРАФУ

НОМЕР

МІН. ШТРАФ

ОПЦІЯ

ННЗС

- чинить опір лайнсмену

Х.26.6

2’+2’+5’+20‘/25’

- представник команди бере
участь у бійці

Х.26.7

20’

- перший залишає лаву
гравців чи оштрафованих

Х.26.8

2’+2’+20’

- залишає лаву
оштрафованих

Х.26.8

2’+20’

- залишає лаву гравців

Х.26.8

10’

Грубість

Х.43

2’

Симуляція

Х.23

2’

Гра без шолома

Х.40

2’

Нелегальна ключка гра та
заміна

Х.5

2’

Кидок ключки або іншого
предмета

Х.50

2’ / Л

Кидок ключки - з лави
гравців

Х.50.3

20’

Затримка шайби рукою

Х.11

2’

Затримка гри:

Х.14-22

2’ / Л

- підгонка спорядження

Х.14

2’

- зміщення воріт

Х.15

2’

- падіння на шайбу

Х.16

2’

- притискання шайби

Х.17

2’

- святкування голу

Х.18

- запізнення зі складом
команди

Х.19

Л

- кидок або виліт шайби за
межі майданчика

Х.20

2’

- заміна після прокидання

Х.21

Попередження / 2’

- порушення процедури
вкидання після прокидання

Х.21.4

Попередження / за кожне наступне порушення 2’

- порушення процедури
вкидання

Х.22

Попередження / 2’

Небезпечна спорядження

Х.13

Попередження / 10’

Заборонена ключка вимірювання ключки

Х.32

Порушення чисельного
складу

Х.51

25’

2’+2’

5’+20’

ШК
Додатково до інших штрафів
ШК

ШК

Попередження обох команд / 2’

2’ / Л
Л

2’+10’

48

НАЗВА ШТРАФУ

НОМЕР

Передчасний вихід з лави
оштрафованих

Х.39

Колючий удар

МІН. ШТРАФ

ОПЦІЯ

ННЗС

2’

2’+20’

2’+2’+20’

Х.46

2’+2’+10’

5’+20’

25’

Удар кінцем ключки

Х.6

2’+2’+10’

5’+20‘

25’

Лавовий штраф

Х.2

Л

10’ / 20’

Травмований гравець
відмовляється залишити
майданчик

Х.33

2’

10’

Провокація

Х.48

10’

Вихід представника
команди на лід

Х.26.3

20’

Відмова розпочати гру

Х.42

Л

Удар ногою

Х.36

25’

Укус

Х.3

25’

Контакт з глядачем

Х.25

25’

Підсічка

Х.45

5’+20’

Плювання

Х.47

25’

Удар головою

Х.27

25’

Неспортивна поведінка

Х.53

2’ / Л

10’ / 20’

25’

Втручання у дії суддів

Х.1

2’ / Л

10’ / 20’

25’

Воротар - гра за червоною
лінією

ХII.25

2’

Воротар - зламана ключка

ХII.26

2’

Воротар - небезпечне
спорядження

ХII.27

2’

Воротар - підгонка
екіпіровки

ХII.28

2’

Воротар - зсунення воріт

ХII.29

2’

Воротар - затримка шайби
у своїй зоні вздовж бортів

ХII.30

2’

Воротар їде до лави гравців
під час зупинки

ХII.31

2’

Воротар - знімання маски

ХII.32

2’

Воротар - кидок шайби за
межі ігрової поверхні

ХII.33

2’

Воротар кладе шайбу на
сітку воріт

ХII.34

2’

Воротар - бійка

ХII.35

Гра закінчується

25’

Попередження / 10’

ШК

ШК

10’

25’
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НАЗВА ШТРАФУ

НОМЕР

МІН. ШТРАФ

Воротар - затримка шайби
у воротарській зоні

ХII.36

2’

Воротар - затримка шайби
поза воротарською зоною

ХII.37

2’

Воротар - блокування воріт
чи збирання снігу

ХII.38

2’

Воротар - вихід за межі
воротарської зони під час
конфлікту гравців

ХII.39

2’

Воротар - порушення
чисельного складу

ХII.40

Л

ОПЦІЯ

ННЗС

ШК

Додаток IV
Воротар та зона воротаря
Узагальнення моментів щодо гри воротаря, його відношення до воротарської
зони та інші моменти.

1.

Воротар у воротарській зоні

Рішення

1.1. Атакуючий гравець перебуває у
Гол зараховується
воротарській зоні в момент перетину
шайбою лінії воріт і його положення ніяк не
заважає воротарю захищати ворота
1.2. Атакуючий гравець випадково контактував
з воротарем, але голу немає

Гра продовжується

1.3. Атакуючий гравець випадково контактував
з воротарем, а у цей час шайба влетіла у
сітку воріт

Гол не зараховується, та
суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

1.4. Атакуючий гравець контактував з
воротарем, але голу немає

Суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

1.5. Атакуючий гравець контактував з
Гол не зараховується, та
воротарем, а у цей час шайба влетіла у сітку суддя призначає штраф
воріт
гравцю атакуючої команди

2.

Воротар поза воротарською зоною

Рішення

2.1

Атакуючий гравець випадково контактував
з воротарем, але голу немає

Гра продовжується
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2.2. Атакуючий гравець випадково контактував
з воротарем, а у цей час шайба влетіла у
сітку воріт

Гол зараховується

2.3. Атакуючий гравець контактував з
воротарем, але голу немає

Суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

2.4. Атакуючий гравець контактував з
Гол не зараховується, та
воротарем, а у цей час шайба влетіла у сітку суддя призначає штраф
воріт
гравцю атакуючої команди

3.

Гравець команди, що захищається,
тисне або штовхає суперника на
свого воротаря, який знаходиться у
воротарській зоні чи поза нею

Рішення

3.1. Атакуючий гравець робив зусилля, щоб
уникнути контакту з воротарем, а у цей час
шайба влетіла у сітку воріт

Гол зараховується

3.2. Атакуючий гравець контактував з
воротарем та не робив зусиль, щоб
уникнути контакту, але голу немає

Суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

3.3. Атакуючий гравець контактував з
воротарем та не робив зусиль, щоб
уникнути контакту, а у цей час шайба
влетіла у сітку воріт

Гол не зараховується, та
суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

3.4. Атакуючий гравець у відповідь штовхнув
суперника на його воротаря, а у цей час
шайба влетіла у сітку воріт

Гол не зараховується, та
суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

4.1. Атакуючий гравець випадково контактував
з воротарем, коли вони обидва намагалися
зіграти у вільну шайбу, яка влетіла у сітку
воріт

Гол зараховується

4.2. Атакуючий гравець контактував з
воротарем, коли вони обидва намагалися
зіграти у вільну шайбу, яка влетіла у сітку
воріт

Гол не зараховується, та
суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

5.

Рішення

Воротар, якому перекривають
огляд

5.1. Атакуючий гравець займає позицію перед
воротарем, перекриваючи йому огляд, але

Гол зараховується
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поза воротарською зоною і шайба влітає у
сітку воріт
5.2. Атакуючий гравець займає позицію перед
воротарем, перекриваючи йому огляд, але
ковзанами чи корпусом потрапляє у
воротарську зону і шайба влітає у ворота

Гол не зараховується

5.3. Атакуючий гравець займає позицію
Гол не зараховується, та
навпроти воротаря протилежної команди та суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди
розмахує руками чи ключкою перед
обличчям воротаря з метою відволікти його
увагу і шайба влітає у сітку воріт
5.4. Атакуючий гравець займає позицію перед
воротарем, але ключка гравця потрапляє у
воротарську зону і заважає воротарю
нормально грати на своїй позиції та шайба
влітає у ворота

Гол не зараховується

6.

Рішення

Тиск на воротаря

6.1. Воротар ініціює контакт з гравцем, що
Гра продовжується
зайняв позицію у воротарській зоні, гравець
відразу залишає її, голу немає
6.2. Воротар ініціює контакт з гравцем, що
Гол не зараховується у разі,
зайняв позицію у воротарській зоні, гравець якщо контакт заважав
відразу залишає її, а шайба влітає у ворота
воротарю захищати ворота
6.3. Воротар з надмірною силою ініціює
контакт з гравцем, що зайняв позицію поза
воротарською зоною, голу немає

Суддя призначає штраф
воротарю

7.

Рішення

Контакт з воротарем

7.1. Атакуючий гравець контактує з воротарем,
під час його руху до своєї лави гравців для
заміни

Суддя призначає штраф
гравцю атакуючої команди

7.2. Атакуючий гравець випадково контактував
з воротарем, але воротар навмисно
домальовує порушення правил, голу немає

Суддя призначає штраф
воротарю
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Додаток V
Штрафи, що переходять з основного часу гри у овертайм 3 на 3
Час на
Команда Команда
табло
у 3Ситуація
«А»
«Б»
му періоді
1

19:10

А5 - 2 хв

2

19:10

А5 - 2 хв

19:50

А7 - 2 хв

19:10

А5 - 2 хв

3

19:25

4

А7 - 2 хв

19:10

А5 - 2 хв

19:30

А7 - 2 хв

19:40

19:10

5

Б17 - 2 хв

Б36 - 2 хв

А5 - 2 хв

19:20
19:30

Б17 - 2 хв Штрафний час прибирається з табло по закінченні
третього періоду та команди починають овертайм у
складах 3 на 3. У першу зупинку гри, по закінченні
штрафного часу, гравці обох команд повертаються
на поле з лав для оштрафованих гравців.
Команди почнуть овертайм у складах 3 на 4.
Б17 - 2 хв Штрафний час гравців А5 та Б17 прибирається з
табло перед початком овертайму. В першу зупинку
гри, після закінчення штрафного часу А5 та Б17,
вони повертаються на поле з лав для оштрафованих
гравців.

Б17 - 2 хв

19:40

Б17 - 2 хв
А7 - 2 хв

19:40

Рішення

Б36 - 2 хв

Овертайм починається у складах 3 на 4. Гравці
повернуться на поле по завершенні їх штрафного
часу і команди гратимуть у складах 5 на 5, але у
першу ж зупинку гри вони приводяться у
співвідношення 3 на 3.
Овертайм починається у складах 3 на 3. Штрафи
гравців А5 та Б17 прибираються з табло перед
початком овертайму. Гравці А5 та Б17
повертаються на поле у першу ж зупинку гри по
завершенні їх штрафного часу. По завершенні
штрафного часу А7 та Б36, вони повертаються на
поле і команды грають у складах 4 на 4, але у першу
ж зупинку гри вони приводяться у співвідношення 3
на 3.
Овертайм починається у складах 3 на 3. Гравці
повертаються на поле по мірі закінчення їх
штрафного часу, і до першої зупинки гри команди
гратимуть 4 на 3, 4 на 4, 5 на 4. Але у першу ж
зупинку гри склади команд приводяться у
співвідношення 4 на 3 или 3 на 3, в залежності
від часу закінчення штрафів.

ШТРАФИ, ЩО НАКЛАДАЮТЬСЯ В ОВЕРТАЙМІ

Час на табло в
овертаймі
0:30
1:00

Команда Команда
«А»
«Б»
А23 - 2 хв

КІЛЬКІСТЬ ГРАВЦІВ НА ЛЬОДУ
Команда «А» - 3 гравці Команда «Б» - 4 гравці

Б17 - 2 хв Команда «А» - 3 гравці Команда «Б» - 3 гравці

1:30
А7 - 2 хв
Команда «А» - 3 гравці Команда «Б» - 4 гравці
Гравець А23 повертається на поле після закінчення його штрафного часу, і команди грають 4 на 4 до
першої зупинки матчу. У першій зупинці матчу склади приводяться у співвідношенні 3 на 3. Однак,
коли є зупинка матчу, якщо штрафний час Б17 вже минув (а штрафний час А7 ще не закінчився), то
склади приводяться у співвідношенні 3 на 4. По закінчення штрафного часу хокеїста А7, він
повертається на поле і команди грають в співвідношенні 4 на 4 до першої зупинки матчу. В першу
зупинку матчу склади приводяться у співвідношенні 3 на 3.

