GOAL‐CREASE
3. In front of each goal net a goal-crease area must be marked by red lines all of which are 5 cm (2") wide.
4. The goal-crease area must be painted light blue, but inside the goal-net area from the goal line to the back of the goal net must
be white.
5. The goal crease is a three-dimensional space and includes the air above the markings on ice up to the top of the crossbar.
6. The goal crease must be created as follows:
1) 30.5 cm (12") from each goal post a line must be painted perpen-dicular to the goal line, extending 137 cm (4' 6") towards
centre ice. This 30.5 cm includes the width of the line and the width of the post, and the 137 cm includes the width of the goal line.
2) A semi-circle 183 cm (6') in radius must be painted, using the centre of the goal line as the centre point and connecting both
ends of the lines that form the sides of the crease. This 183 cm starts at the back of the goal line and includes the width of the crease line.
3) 122 cm (4') from the back of the goal line along each of the two lines that form the sides of the crease, a red line 13 cm (5") long
must be painted perpendicular to these lines, extending into the crease. This distance of 122 cm does not include the width of the line.
4) In all, the width of the crease must be 244 cm (8'), including the width of the lines.
5) The distance from the back of the goal line to the top of the crease is 183 cm (6'), including the width of both lines.
7. The goal crease is a three-dimensional space and includes the air above the markings on ice up to the top of the crossbar. The
goal-crease area includes all of the space outlined by the crease lines and extends vertically 122 cm (4') to the level of the top of the goal
frame.

Зона воротаря ‐ трапеція
Зміни до підрозділу 13 (розмітка льодової поверхні - воротарська та суддівська зони) розділу II (Хокейний майданчик)
Правил спортивних змагань з хокею з шайбою.
3. Зона воротаря має наноситись на поверхню льоду перед обома воротами червоною лінією шириною 5 сантиметрів.
4. Площа зони воротаря повинна бути пофарбована в голубий колір, а ділянка всередині воріт, починаючи від лінії воріт
до задньої частини сітки воріт, повинна залишатися білого кольору.
5. Зона воротаря представлена в тривимірному просторі і включає в себе простір від льодової поверхні до верхівки
поперечної планки воріт. Лінії, якими позначена ця зона, також вважаються частиною зони воротаря.
6. Зона воротаря складається з наступних частин (всі лінії – шириною 5 см):
1) на відстані 30,5 сантиметри від кожної штанги має бути намальована лінія, перпендикулярна лінії воріт, довжиною 137
сантиметрів у напрямку центра поля. Ці 30,5 сантиметри включають ширину лінії та ширину штанги, а 137 см - включають
ширину лінії воріт.
2) півколо з радіусом 183 сантиметри потрібно пофарбувати, використовуючи центр лінії воріт як центральну точку і
з'єднуючи кінці обох ліній, що утворюють сторони зони воротаря. Ці 183 сантиметри включать в себе ширину лінії воріт.
3) на відстані 122 сантиметрів включаючи ширину лінії воріт, уздовж кожної з двох ліній, що утворюють боки зони
воротаря, повинна бути пофарбована червона лінія довжиною 13 сантиметрів в напрямі зони воротаря та перпендикулярно до її
бокових ліній. Ця відстань 122 см не включає ширину лінії перпендикулярної лінії.
4) повна ширина зони воротаря, що складає 244 сантиметри включаючи ширину обох бокових ліній;
5) відстані від лінії воріт до вищої точки зони воротаря, що складає 183 сантиметри включаючи ширину обох ліній.

