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ПРАВИЛАТА – ХОКЕЙ НА ЛЕД 
 

РАЗДЕЛ 1 - МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД  (IIHF)   

 

I. В международната федерация по хокей на лед участват държави, които 

признават нужда да участват в спортни събития които са под 

кодифицирана система от правила, базирана на спортсменство, 

независимо от нивото на игра или местоположението на играта 

II. Правилата на IIHF имат за цел да популяризират уменията и атлетиката в 

безопасна среда. Нарушенията на тези правила се разглеждат по време 

на 

игра действие от служители на леда. По-сериозни нарушения могат да 

бъдат 

по-нататък адресирани след играта от съответните власти в съответствие 

с устав и правилник на IIHF и дисциплинарен кодекс на IIHF. 

 

III.  Играч, съдия, служител на отбора или член на национално сдружение 

свързани с манипулация на конкуренцията, ще бъдат дисциплинирани 

въз основа на кодекса за поведение на IIHF. 

 

IV.  Играчи, които се състезават за националните си отбори под асоциации 

IIHF трябва да спазват тези правила на всяка цена. 

 

V. Официалната книга за правилата на IIHF е приложима за всички 

състезания на IIHF, Олимпийски състезания и квалификации, както и 

всички други международни състезания, игри, установени от IIHF и 

определени от IIHF 

Bylaw 1300. 
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ПРАВИЛО 1 - ДИРЕКТИВИ НА ПЪРВЕНСТВОТО 

 

ПРЕГЛЕД - Стандартите на играта гарантират почтеността на конкуренцията на 

всички нива. Тези правила признават необходимостта от честна игра, и то е 

така отговорността на националните асоциации, играчи и 

служители да се придържат към тези стандарти. 

ПРАВИЛО 2 - УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ 

За състезания по IIHF никой мъж не може да участва в женско 

събитие и никой женски играч не може да участва в събитие за мъже. 

Правило 3 - ДОПУСТИМОСТ НА ИГРАЧИ / ВЪЗРАСТ  

Вижте също Устава и Устава на IIHF 

В турнири, специфични за възрастта, особено U18 и U20, има и в двете 

минимална и максимална възраст за допустимост от играчите. Минимумът 

възрастта е 15 години. 

ПРАВИЛО 4 - СЪДИИ 

Вижте също IIHF Officials Procedure Manual 

I Всички решения, направени от съдиите на леда, се основават на тяхната 

дискретност в разбирането, преценката и тълкуването на тази книга за правила 

в безпристрастен начин. 

II. Система за трима съдии( един главен и двама лайсмена) или 

четири-официална система (двама главни и двама лайсмена) се използва във 

всички IIHF шампионати, турнири и международни игри, включващи 

национални отбори. Задълженията на съдиите и лайсмените са еднакви 

в която и да е система. 

III. Националните асоциации на държавите-членки имат право да използват 

двуведомствена система (двама съдии на леда, работещи както като главни, 

така и като лайсмени) или други официални системи в игрите, които са напълно 

под тяхната юрисдикция. 

IV. Системата за съдии за видеоповторение е задължителна само за конкретни 

IIHF състезания. 

ПРАВИЛО 5 - Правилни ОРГАНИ И ДИСЦИПЛИНА 

Виж също IIHF Disciplinary Code 

"Правилни органи" се отнася конкретно до непосредственото управление 

тялото на игра (ите) се играе. В допълнение към служителите на леда, 

всяка среща на шампионатите и събитията от IIHF е под надзора на 

определени представители. Действия от страна на играчите и екипа, които 

показват явно пренебрежение към правилата на играта могат да бъдат 

разгледани след играта от съответните власти. 

ПРАВИЛО 6 - Допинг 

Вижте също IIHF Doping Regulations a IIHF Disciplinary Code  

Членството в IIHF включва приемането на Световния анти-допинг 

Кодекс и изискване, че политиките, правилата и програмите на 

национални асоциации, които са членки, спазват кодекса. 
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ПРАВИЛО 7 - ТЕРМИНОЛОГИЯ 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ - Посочва групата на играч за целия сезон на хокей 

(т.е. играч на възраст под 18 години за определен сезон 

трябва да спазват правилата, отнасящи се до под 18 през цялата година, 

независимо от това което събитие или турнир той участва). 

Атакуваща зона/ бранеща зона - Разделянето на играта на две равни части, 

като използвате централната червена линия като половината 

точка. Екипът, който е най-близо до вратата си, е в защитната половина 

докато отборът, който е най-далеч от собствената си врата, е в атакуващата 

половина. 

BODYCHECK - Bodycheck представлява контакт на хокеист с друг хокеист  на 

противника, целта е  да се отдели противника от шайбата.  

Всеки хокеист, който има контрол или притежава шайбата, може 

да бъде ударен, при условие че: 

а) Bodycheck се прави с бедрата, тялото или рамото; 

б) Контактът с противника е отпред или отстрани и не е насочван към областта 

на главата или шията или долната част на тялото (под тазобедрената става). 

Няма такова нещо като чисто тяло на гърба, главата или долната част 

тялото на противника. 

Няма такова нещо като чисто тяло, направено основно с долна част, стик или 

глава. 

Няма такова нещо като чисто тяло на вратар. 

BREAKAWAY - Всяка ситуация по време на игра/ действие, което отговаря на 

всички тези критерии:  

(1) Атакуващият играч контролира шайбата или е на очевидна позиция, за да 

спечели контрола върху свободната шайба и да кара сам към вратаря на 

съперника (2) Атакуващият играч няма противник между него и вратаря на 

съперника (3) шайбата  е напълно извън защитната зона (синя линия) на 

атакуващия играч; (4) Атакуващият играч има възможност за отбелязване. 

СЧУПЕН СТИК - стик, които не е напълно наред, има счупена лопатка или е 

счупен изцяло. 

МАСКА (ХОКЕИСТ) - Пълна маска за лице, прикрепена към каската на хокеиста, 

покриваща цялото лице. 

ТРЕНЬОР  треньорът е служител на отбора, който отговаря за всички решения, 

свързани с него по време на игра, включително екипна стратегия, смяна на 

играчи, именуването на играчи, който да определя играчите за дузпи. Актът на 

треньор по време на игра (започвайки два часа преди началото до 

крайния сигнал на играта, включително и продължениеили наказателни удари) 

включва всякаква пряка и / или непряка комуникация, чрез каквито и да е 

средства, с представители на отбора и съдии на леда, свързани с който и да е 

пряк и / или непряк аспект на играта. 
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КОНКУРЕНТЕН КОНТАКТ - Конкурентен контакт означава контакт с тялото 

между двама или повече играчи, които са в непосредствена близост до 

шайбата и които се опитват да завладеят шайбата. Тези играчи са разумно 

допуснати да се удрят един в друг, при условие че това притежаването на 

шайбата остава единственият обект на контакта. 

 

БОЙ - Всеки инцидент, при който противниците започват физически 

да се удрят по неспортсменски начин. 

КОНТРОЛ НА ШАЙБАТА / ПРИТЕЖАНИЕ 

- Контролът на шайбата означава, че играчът води шайбата със стик или 

като използва ръцете или краката си, за да запази притежанието на шайбата. 

Ако шайбата се докосне от друг играч или от неговата екипировка или удари 

вратата или остане свободен, играчът вече не се счита за контролиращ 

шайбата. 

- Последният играч който се е докоснал до шайбата се счита за 

притежаващия. Този играч може да бъде атакуван в рамките на 

позволените правила ако е загубил шайбата. 

СЛУЧАЕН / ПРЯК – Случаен контакт на играч със шайба е когато го докосне 

шайбата в стика, тялото или кънка. Пряк контакт на играч със шайба е когато 

нарочно докосне шайбата със стик, тяло или кънка. 

 

FACEMASK (ВРАТАР) - Каска на играч към която е прикачена маска за защита на 

главата и лицето на вратаря. 

ВРЕМЕ НА ИГРА – Времетраене на мач когато е включено таблото. 

 

ВРАТА / РАМКА - Вратата се състои от трите червени рамки които 

представляват целта за гол, включително рамка на вратата зад линията на 

вратата. 

 

НЕОЧАКВАН УДАР - Неочакван удар представлява безразсъдно застрашаване 

на играча, който вече няма контрол или притежание на шайбата. Всеки играч 

който е загубил контрол или притежание на шайбата, става мишена за 

неочакван удар. 

Ако нападателя трябва да се премести към играча за да направи силен контакт, 

нападателя може да превърне удара в опасен.  

 

МАЛКО / ГОЛЯМО НАКАЗАНИЕ - Малко наказание е две минути и се дава на 

конкретен играч. Малкото наказание за пейка е също  две минути, оценено на 

отбора без определен играч. 

Наказанието обаче е отсъдено на някой от играчите които са били на леда по 

бреме на това отсъждане. 

 

СЪДИЯ - Съдии или лайсмени 
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ИГРАЧИ - Играчите могат да бъдат всеки член на отбора (вратари, 

защитници, нападатели 

 

ЗОНА ЗА ИГРА - Триизмерната площ на леденото поле заобиколена 

от мантинели и защитното стъкло, но не ограничено до височината на 

защитно стъкло и мантинела. 

 

ОРГАНИ - Управителният или друг орган, който контролира поведението на 

играчите и служителите на отбора по време на игра. 

 

ОПАСНО ДЕЙСТВИЕ - Всяко действие, което застрашава противника. 

 

ШУТ  - Действието на задвижване на шайбата в посока към  мрежата на 

вратата. След като шайбата е изстреляна, всяко непрекъснато движение 

на шайбата без по-нататъшни действия от страна на атакуващия отбор се счита 

за продължение на изстрела. 

 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОТБОРА  - Всеки член на отбор, който не е облечен играч 

за игра, включително (но не само) треньор, помощник треньори и персонал за 

обучение и т.н. 

 

ТЕРИТОРИАЛНО ПРЕДИМСТВО - Всяко решение, което приближава мястото за 

була към защитната зона, за да се гарантира, че няма териториално 

предимство на отбора който е причинил прекъсване на играта. 

 

УЯЗВИМ ИГРАЧ- Играч се счита за уязвим когато той вече не е в контрол или 

притежание на шайбата и той  е на ясно или не е наясно с предстоящия удар 

или не е подготвен за удара. 

Тялото на противник, който е уязвим, се взема автоматично под внимание 

безразсъдна, дори ако удара ще бъде считан за законно за несъвместим 

опонент. 
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РАЗДЕЛ 2 – ХОКЕЙНО ЛЕДЕНО ПОЛЕ 

ПРЕГЛЕД - Хокей на лед се играе в зала с лед според правилата на IIHF. Залата 

трябва да бъде създадена на първо място безопасна за играчите и 

зрителите. Единствените маркировки позволени са всички части на 

пързалката, които са описани в правила или в маркетинговите указания на 

IIHF. Всички отклонения от тези изисквания за състезание по IIHF изискват 

одобрение от IIHF. 

За насоки по зали и изисквания за съоръженията вижте съответните 

ръководства. 

ПРАВИЛО 8 – ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ 

I.Хокеят на лед се играе на бял лед, позната като пързалка. То трябва да бъде в 

качество, което се смята за годно от отговорните служители на леда. 

II. Леденото поле трябва да се приготвя с вода и химикали на 

постоянно качество във всички области и трябва да бъдат правилно замразени 

или от а надеждна система за охлаждане, за да се осигури стабилна 

температура и плътност. 

III. Ако преди или по време на игра някоя част от леда или пързалка ще се 

наруши, съдиите по време на мача ще спрат играта за поправка, за 

необходимите ремонти, преди да започне играта. 

IV. Ако ремонтът забави играта несправедливо, реферът има възможност да 

изпрати отборите до съответните им съблекални, докато леденото поле не е 

годна за игра. Ако проблемът не може да бъде решен за кратък период от 

време ако някоя част от леда или пързалка е с качество, което прави играенето 

на играта опасна, реферът има право да отложи играта докато такова време, 

когато леда или пързалка може да бъде правилно пригоден за игра. 

V Ако това се случи в последните десет минути на третината, съдията има 

възможност да изпрати екипите до съответните съблекални и започва 

почивката между третините. Останалата част от третината ще се играе след 

ремонта и обновяването на играта. Отборите ще започнат да играят от същата 

страна на полета където играха преди прекъсването до като не свърши времето 

от миналата третина. След изтичане на това време отборите си сменят страните 

и започва следващата третина. 

VI. Ако в залата се образува мъгла или друго, съдията няма да позволи играта 

да се извършва, докато мъглата не изчезне. 

ПРАВИЛО 9 – ПЕЙКА  НА ИГРАЧИТЕ 

I. Макар че пейките не са част от леденото поле, те се считат за част от 

пързалката и се подчиняват на всички приложими правила. 

II. Единствените хора, позволени да са на пейките, са облечени играчи и не 

повече от осем души от отбора. 

III. Пейките на двамата отбора трябва да бъдат с еднакви размери и качество, 

IV. Пейките на всеки отбор трябва да започнат на 2 метра от центъра 

червена линия и е на ширина 10 метра дълбочина 1,5 метра. 

V.Пейките на всеки отбор трябва да имат две врати, в двата края на пейката. 
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VI.Пейките на отборите трябва  да се намират от една и съща страна на 

пързалката. 

VII. Отборите трябва да използват една и съща пейка по време на игра. 

VIII. Пейките за играчи трябва да бъдат затворени от всички страни от 

зрителите, единствената открита страна е тази с пряк достъп до леда за 

самите играчи. 

IX. Определеният домакински отбор има право на избор на пейка на играчите. 

ПРАВИЛО 10 – ПЕЙКА ЗА НАКАЗАНИЯ 

I. Пейка за наказания, по една за всеки отбор, трябва да се намира от двете 

страни, противоположно на пейката на състезателя. Всяка пейка трябва да бъде 

с еднакъв размер и качество без да дава предимство на отбор по какъвто и да е 

начин. 

II. Отбора трябва да използва наказателната пейка срещу отбора на играчите и 

трябва да използва същата наказателна пейка по време на цялата игра. 

III. Всяка наказателна пейка трябва да има само една врата за влизане и 

излизане и трябва да се обслужва единствено със съдията на пейката. 

IV. Достъп до пейката за наказания имат само съдия на пейката, наказания 

играч и съдия на леда. 

V.Двете пейки трябва да се намират в средата зона. 

ПРАВИЛО 11 – ПРЕДМЕТИ НА ЛЕДА 

I Леденото поле е предназначена само за играчи и съдии на леда.Който и да е 

обект на леда, които не е пряко свързан с тях или тяхното оборудване са строго 

забранени. Всяко увреждане на съоръжението по всякакъв начин ще доведат 

до незабавно спиране на действие на играта. Играта няма да се възобнови, 

докато ледът не се изчисти от обектите и не са готови за действие. 

ПРАВИЛО 12 - СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ НА ПЪРЗАЛКАТА 

I За състезания от IIHF на високо ниво препоръчителните размери на 

пързалката е 60 метра дълга и 26-30 метра ширина . 

II. Ъглите на пързалката трябва да бъдат закръглени в дъга на кръг с 

радиус от 7,0 до 8,5 метра. 

III. В страните, където установените стандартите, посочени в Правила 12-i и 12-ii 

не е възможно, други размери да се допускат, ако не са одобрени от IIHF преди 

състезанието или играта да се играе. 

IV. За турнирите на Световното първенство IIHF, официалните размери 

трябва да бъде 60 метра дълъг и 30 метра широк. 

V. Минималната височина от леденото поле до предметите над нея 

трябва да бъде 7 метра. 
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ПРАВИЛО 13 - МАНТИНЕЛА 

I. Игрището трябва да има мантинела която е направена от дърво или 

пластмаса и са боядисани бяло. 

II. Пространството между панелите, които съдържат мантинелата, трябва да 

бъде не повече от 3 мм. 

III. мантинелата трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че повърхността 

с лице към леда трябва да бъде гладка и без никакви препятствия, които биха 

могли да причиняват наранявания на играчите или неестествено променят 

хода на шайбата. 

IV. Височината на мантинелата трябва да бъде 107 см от леденото поле. 

V. Прикрепени към дъното на мантинелата трябва да бъде жълта лайсна за 

удар, която се простира по цялата обиколка на мантинелата. Тя трябва да е 15 - 

25 см висока. 

VI. Прикрепена синя лайсна към горната част на мантинелата, около цялата 

обиколка на мантинелата, маркира района където мантинелата свършва и 

защитното стъкло започва. То би трябва да бъде 110 см от бетонната плоча. 

ПРАВИЛО 14 - ЗАЩИТНО СТЪКЛО / ПЛЕКСИГЛАС 

I. Плочи от плексиглас или подобен акрилен материал, които са 12 mm-15 mm 

и трябва да са прозрачни и с висока якост вмъкнат и закрепен към горната част 

на мантинелата. Защитното стъкло трябва да бъде подравнено с помощта на 

скоби, които позволяват на секциите бъдете гъвкави. Това е задължителен 

елемент за състезанията по IIHF. 

II. Защитното стъкло трябва да е на височина 2,4 метра и трябва да се простират 

на най-малко 4,0 метра от към синята линия. Защитното стъкло трябва да е 1,8 

метра високо над страните, освен пред пейките на играчите. 

III. Защитното стъкло не е позволено пред пейките на играчите, но 

трябва да има защитно стъкло с подобна височина, очертана в 14-то правило 

и отстрани на пейките на играчите и пейката за наказание. Където защитното 

стъкло се отклонява от таблата и трябва да бъде защитно 

подложка, удължаваща цялата височина на защитното стъкло. 

IV. Защитното стъкло и  приспособленията, използвани за задържане на 

мантинелата трябва да се монтира настрани от игралното поле. 

V.Пропуските между панелите от защитно стъкло не трябва да бъдат повече 

от 5 мм. 

VI. Не се допускат отвори или дупки навсякъде по обиколката на защитнато 

стъкло с изключение на отвор с ширина 10 см пред пейката на  съдиите. 

VII. Защитното стъкло трябва да бъде монтирана по такъв начин, че един лист 

може да бъде заменен, без да се компрометира целостта на другите. 
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ПРАВИЛО 15 - ЗАЩИТНА МРЕЖА 

I. За IIHF е задължителна защитна мрежа с подходяща височина. Тя трябва да 

бъде окачена над защитното стъкло за двете врати и трябва да се простира 

около пързалката поне до гол линията. 

ПРАВИЛО 16 - ВРАТИ 

I. Всички врати, които позволяват достъп до леденото поле, трябва да се 

отварят навътре,към зоната на зрителите. 

II. Пропуските между вратите и мантинелата не трябва да надвишават 

5 mm. 

ПРАВИЛО 17 – МАРКИРОВКИ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ЛЕДЕНОТО  ПОЛЕ/ ЗОНИ 

I Леденото поле трябва да бъде разделена надлъжно с пет маркирани линии, 

която се простира изцяло надлъжно и продължава вертикално 

нагоре по мантинелите. Става въпрос за: гол линия, синя линия, централна 

червена линия, синя линия, гол линия. 

II. Средните три линии маркират трите зони на пързалката и се отнасят към тях 

като отбранителната зона, неутралната зона и атакуващата зона. 

Зоните ще бъдат създадени както следва:гол линия - синя линия, 

Синия линия до синята линия, синя линия до гол линията, измерена от средата. 

III. Централната червена линия разделя дължината на пързалката точно 

еднакво. Тя трябва да е широка 30 см и продължава по цялата дължина чак до 

мантинелата.. В случаите на разрешение за реклама на мантинелите, линиите 

трябва да бъдат маркирани най-малко върху жълтата лайсна. 

IV. Двете линии за гол трябва да бъдат маркирани на 4,0 метра от средата на 

мантинелата зад вратата в двата края на пързалката и трябва да е широк 5 см. 

V. Сините линии трябва да са на 22,86 метра от средата на мантинелата зад 

вратата в двата края на пързалката и да бъде 30 см  широка. продължава по 

цялата дължина чак до мантинелата. В случаите на разрешение за реклама на 

мантинелите, линиите трябва да бъдат маркирани най-малко върху жълтата 

лайсна. 

VI. Разстоянията са такива, че цялата дебелина на линиите е включена 

при всички измервания. 
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VII. За открити пързалки сините линии и централната червена линия са също 30 

см широки, но те са създадени с две 5 cm широки линии. 

 
ПРАВИЛО 18 - МАРКИРОВКИ НА ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ/ ТОЧКИ ЗА БУЛА И БУЛИ 

I. На леда трябва да има девет точки за була. Това са единствените места в който съдията на леда 

може да пусне шайбата, за да започне действие на играта. 

II. Всички места за була трябва да са червени, с изключение на този в центъра на леда който  

трябва да бъде синьо. 

III. Кръгло петно с диаметър 30 cm  трябва да бъде маркирано точно в центъра на леденото поле. 

Това място като център, кръг с радиус от 4,5 метра трябва да бъде маркиран със синя линия от 5 

см ширина. 

IV. Общо четири були в неутралната зона трябва да бъдат маркирани с  диаметър от 60 cm. Трябва 

да има две такива места на 1,5 метра от синята линия. Тези места трябва да бъдат на 1,5m. 
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V.Общо четири точки за була с диаметър от 60cm и червени кръгове с ширина 5 cm ширина и 

радиус от 4,5 метра от центъра на лицевата страна до външната страна на линията на 

кръгът трябва да бъде отбелязан върху леда в двете крайни зони и на двете страни на всяка врата. 

От двете страни на края на булата трябва да има маркирани симболис двойно "L". 

VI. Мястото на була в крайните зони трябва да бъде на разстояние от 6 метра от гол линията. 

Точки от 7 метра от двете страни на права линия, изведена от център на една линия от голове към 

друга. Всяка точка ще бъде в центъра на крайната точка на излизане. 

VII. Разстоянията на цялата пързалка е със съща дебелина и е включена 

при всички измервания.  

 
 

ПРАВИЛО 19 - МАРКИРОВКИ НА ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ/ВРАТАРСКО ПОЛЕ 

I.. На леда има три полокръга: по един за всеки вратар пред вратата и един за съдии пред 

съдийската маса 

II. Полукръга за съдиите пред съдийската маса трябва да бъде отбелязан на леда с 5 cm широка 

линия с радиус от 3,0 метра. На играчите не се позволява да влизат  в тази област по време на 

прекъсване на играта и когато съдиите на леда са консултират помежду си или се отчитат пред 

служителите на съдииската маса. 
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III. Пред всяка врата трябва да бъде маркирана с червена линия и ширина 5 cm вратарско поле. 

 

 
 

 

IV. Леда трябва да бъде боядисан със светло син цвят.вътрешната част на вратата зад гол линията 

е бяла. 

V. Целта на гърба е триизмерно пространство и включва маркировките на лед до горната част на 

напречната греда. 

VI. Вратарското поле трябва да бъде създаден, както следва: 

1. 30,5 сантиметра от всяка града и линията трябва да бъдат боядисани перпендикулярно 

до линията на гол, с разтягане 137 см към центъра. Този 30,5 см включва ширината на линията и 

ширината на постът и 137 см включва ширината на головата линия. 

2. Полукръг с радиус 183 см трябва да бъде боядисван с помощта на център на линията на вратата 

като централна точка и свързване на двете краищата на линиите, които образуват страните на 

гънката. Това е 183 см започва на гърба на линията на вратата и включва ширината. 

3. 122 см  от задната страна на гол линията към центъра на вратарското поле са маркирани 

червени линии с дължина 13 см. 

трябва да бъдат боядисани перпендикулярно на тези линии, простиращи се в гънки. Това 

разстояние от 122 см не включва ширината на линия. 

4. Като цяло ширината на гънката трябва да бъде 244 cm , включително 

ширината на линиите. 

5. Разстоянието от задната страна на линията на гол до горната част на 

гънката е 183 см , включително ширината на двете линии. 

VII. Целта на гърба е триизмерно пространство и включва въздуха над маркировките на лед до 

горната част на напречната греда. Вратарското поле включва цялото пространство, посочено от 

линиите на гънките и се простира вертикално на 122 см до нивото на горната част на рамката на 

вратата. 
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ПРАВИЛО 20 - ВРАТИ 

I. Всяка пързалка трябва да има две врати, по една в двата края на пързалката. 

II. Вратата е съставена от рамка и мрежа. 

III. Откритата страна на вратата трябва да сочи към центъра на леда. 

IV. Всяка врата трябва да бъде разположена в центъра на гол линията и гредите и трябва да бъдат 

инсталирани по такъв начин, че да останат неподвижни по време на мача. За състезания от топ 

ниво на IIHF,  са задължителни гъвкави шипове за задържане на рамката на вратата, които 

изместват целта на мрежата от нейното закрепване при значителен контакт е задължителна. 

Те се препоръчват и за други състезания.  

Дупките за шиповете на вратите трябва да бъдат разположени точно на линията на вратата. 

V. Пунктовете на вратата трябва да се простират вертикално на 1,22 метра над леда 

и са на разстояние 1,83 метра(вътрешни измервания). Средната и напречната греда, които 

оформят тръбната рамка на стоманена врата, трябва да бъде от специален дизайн с диаметър 5 

cm . 

VI. Средната и напречната греда трябва да са червени. Всички други части на мрежата 

и рамката трябва да е бяла. 

VII. Средната и напречната греда трябва да бъдат попълнени от бяла рамка 

вътре в основата на рамката на вратата и горната част на удължението т пост до пост до крайните 

дъски и поддържане на мрежата. Най-дълбоката точка от която трябва да бъде 0,60-1,12 метра. 

VIII. Мрежата на траен бял найлонов шнур трябва да бъде здраво закрепен за целият гръб на 

рамката на вратата по такъв начин, че да улавя шайбата в мрежата, след като е преминал през 

вратарското поле. 

IX. Съдиите на лед трябва да проверят мрежата преди началото на всеки период на игра. Ако 

открият някакви повреди в мрежата, играта действието не може да започне, докато не бъдат 

извършени необходимите поправки. 

Х. Вътрешните части на вратарската конструкция, без горната и напречната греда трябва да бъде 

покрита от бяла предпазна подложка. 

Подложката на основната рамка трябва да започне най-малко 10 см  от целта и трябва да бъдат 

прикрепени по начин, който не го прави да ограничава шайбата да преминаване гол линията. 
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РАЗДЕЛ 3 – ОТБОРИ/ ИГРАЧИ 

ОБЩ ПРЕГЛЕД - Игра на хокей на лед се оспорва между два отбора, които 

играят под ръководството на съдии на леда. 

 

За постигането на последователност всички позовавания в тази книга за правила са в мъжки род 

(той), но всички правила се прилагат еднакво за женския хокей, освен ако не е отбелязано. 

 

ПРАВИЛО 21 - СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТБОРИТЕ 

За да може да започне мач, отборът трябва да пусне в игра най-малко пет полеви играча и един 

вратар в началото на мача. 

 

ПРАВИЛО 22 - ОТКАЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИГРАТА 

I. Ако и двата отбора са на леда и един отбор откаже да играе поради някаква причина, съдията 

ще предупреди капитана на отбора и трябва да започне да играе в рамките на 30 секунди. Ако 

отборът все още отказва да играе, съдията ще прецени и наложи  малко наказание за пейката. 

 Ако има повторение или продължаване на същия инцидент, съдията ще спре играта и ще съобщи 

за инцидента на съответните власти. 

II. Ако някой отбор не е на леда и не успее да отиде на лед, за да започне да играе, когато 

Е бил извикан от съдията чрез капитана, управителя или треньора, реферът ще позволи на 

отказалия се отбор не повече от две минути за възобновяванена играта. Ако отборът започне 

отново да играе в рамките на тези две минути, ще получи малко наказание от 2 минути за 

забавяне на играта.  

Ако отборът все още отказва да продължи, съдията ще спре играта и ще съобщи за инцидента 

компетентните органи. 

III. Двубоя, свършва със загуба на отбора който е отказал да се яви на леда. 

IV. Двубоя свършва със загуба на отбора, ако не може да постави  в играта необходимия брой 

играчи на лед по време на игра поради наказания и наранявания. 

V. Ако даден отбор откаже да участва в дузпи, то победата ще бъде присъдена на противника. 

 

ПРАВИЛО 23 - ЗАБРАНЕН ИГРАЧ 

I.Играчът трябва да отговаря на критериите на IIHF, така и в неговата национална асоциация, 

преди да може да играе.  По-конкретно, той трябва да отговарят на изискванията за националност 

и възраст и да бъдат включен в списъка преди турнира, предварително събитие или в тимовия 

списък на играчите преди двубоя. 

II. Определящият фактор за допустимостта на играча е името му (не номер на фланелката) 

правилно написано в списъка. 

III. Никакъв гол няма да бъде разрешен на отбор по време на игра, ако някой от играчите на леда в 

момента, в който неговият отбор отбелязва гол е бил забранен и нелегален. 

Всички предишни голове  от играчите, които не отговарят на условията ще се броят. 
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IV. Ако играчът е наказан, и по време на наказанието той е намерен за недопустим играч, той ще 

бъде премахнат от играта и вместо него ще бъде изпратен друг играч от отбора. 

V. Ако играч се окаже недопустим по време на игра, той ще бъде премахнат незабавно без 

наказание. 

VI. Всички случаи, отнасящи се до един недопустим играч, ще бъдат съобщени на правилните 

органи. 

ПРАВИЛО 24 - ИГРАЧИ ЗА МАЧА 

I. Шестдесет минути преди началото на мача, представител от всеки отбор трябва да предостави 

на състезателен списък (списък с имена и съответните номера на фланелките за играчите, 

включително имената на капитана и заместник капитаните. 

II. В IIHF турнирите не по-късно от две минути преди началото на турнира, представител на всеки 

отбор трябва да потвърди състав, но играчите могат да бъдат добавени или изтрити. 

III. Не са разрешени допълнителнипромени след началото на играта с изключение на трети вратар. 

IV. Никой служител на отбора не може да влезе на леда без съгласието на съдията освен в случай 

на доктор който помага на ранен играч. 

V. Всеки отбор има право да облече максимум 20 играча и двама вратари за игра (виж. член 202 

vi-vii за изключение). 

VI. Всички играчи трябва да разполагат със стик за игра, кънки и да бъдат пълно оборудвани, за да 

се считат за допустими да играят в една игра. Пълното оборудване се състои от стик, кънки, 

комплект кори и екипна фланелка на отбора. 

VII. Всички предпазни средства трябва да се носят изцяло под фланелката с изключение на 

ръкавиците, каските и корите на вратаря. 

VIII. Никой играч не може да се загрее на леда в края на даден период или на всяко спиране на 

играта. 

IX. Само играчите, отговарящи на условията, могат да бъдат включени в листа и играят в игра. 

х. Играчи, които са регистрирани за турнир или събитие, но които са изброени в тимовия лист, 

могат да участват в предварителната игра загрявка. 

ПРАВИЛО 25 – СЛУЖИТЕЛИ НА ОТБОРА 

I. Всеки отбор трябва да има поне един служител зад пейката да действа като треньор и поне един 

квалифициран треньор или медицински експерт за помощ на играчите в случай на нараняване. 

ПРАВИЛО 26 - СЛУЖИТЕЛИ НА ОТБОРА И ТЕХНИТЕ ОБОРУДВАНИЯ 

I.Служители на отбора, които стоят на или са близо до пейката на играчите по време на 

състезанието може да използват радио технология за контакт друг служител на отбора в 

определена зона на IIHF. 

II. Други форми на технологии са позволени само за целите на статистики (т.е. маркиране и 

статистически данни) и не може да се използва, за да се опита да повлияе на 

решенията на съдиите на леда по никакъв начин. 
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ПРАВИЛО 27 - ЛИДЕРИ НА ОТБОРИТЕ И ТЯХНОТО ТЕХНИЧЕСКИ ОБОРУДВАНЕ 

I. Правилата на играта няма да позволят на отбора да има по-малко от четирима играчи 

(един вратар и трима полеви играчи, резултат от наказания) или повече 

от шест играчи (един вратар и пет полеви играчи или шест полеви играчи) 

II. Играчите  могат да се движат свободно по всякакъв начин и да играят каквото и да била 

позиции, но шестте стандартни позиции са :вратар, ляв защитник, десен защитник, център, ляво 

крило и дясното крило. 

III. Само един вратар е позволен на леда по време на играта. Този  вратар може да бъде 

премахнат и заменен от играч. Въпреки това, този заместващ играч не може да действа като 

вратар, особено по отношение по правилата на на екипировка, затискане на шайба и физически 

контакт с противниците. 

Правило 28 – КАПИТАН И АСИСТЕНТИ 

I.. Всеки отбор трябва да назначи капитан и не повече от двама заместници капитани от сред 

играчите, изброени в играта. Отбора не може да се откаже от назоваването на капитан, като 

назове трима асистенти капитани за игра. 

II. Един отбор не може да промени своя капитан или алтернативни капитани по време на 

игра. Ако капитан е изхвърлен от играта или не може да играе цялото време заради контузия, 

трябва един от алтернативните асистенти да поемат задълженията на капитана. 

III. Капитанът трябва да носи буквата "С" и заместник капитаните трябва да носят буквата "А" на 

видно място в предната част на тяхната фланелка. Буквите трябва да е с височина 8 см и да е 

контрастираща цвят на основния цвят на фланелката. 

IV. Само тези определени състезатели, ако не са наказани, имат правот да обсъждат със съдията 

всеки въпрос, свързан с тълкуването на правила по време на игра. 

V. Ако капитанът и асистент капитана са на леда, само капитанът има право да говори с рефера за 

точка на интерпретация. 

VI. Ако капитанът или асистент капитана не е на леда, той не може влезе на леда от пейката на 

играчите, за да обсъдите всяка ситуация със съдията освен ако не бъде поискано от съдията.  

Ако влезе капитана на леда без покана, той ще бъде върнат от съдията, който ще предупреди 

главния треньор, че второто нарушение ще доведе до наказание. 

VII. Протестиране, отнасящо се до основателността на наказанието не се подразбира като 

разрешено и то може до доведе до наказание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 
 

РАЗДЕЛ 4 – ЕКИПИРОВКА НА ИГРАЧА 

ОБЩ ПРЕГЛЕД – Екипировката на играча се състои от стик, кънки, защитна екипировка и фланелки. 

Всички предпазни средства – освен ръкавици, каски и кънки - трябва да се носят изцяло отдолу 

под фланелката. Екипировката трябва да отговаря на стандартите за безопасност и да се използва 

само за защита на играчите, а не за подобряване на способността за игра да причини нараняване 

на противника. Пълно оборудване, включително шлемове, трябва също така да се носят правилно 

по време на загрявката. 

 

 

ПРАВИЛО 29 – ОПАСНА ЕКИПИРОВКА 

I. Опасна екипировка, е екип който не отговаря на стандартите на IIHF, и екипировка, която се 

счита за недопустима за действие, като опасна екипировка, носещи такова екипировка, са 

подлежащи на санкции, както е посочено в член 128. 

II. Реферът може да поиска измерване на стика на играча или на корите на вратаря. Ако той 

разбере, че не е в съответствие с IIHF стандартите в правилата, посочени тук, ще се считат за 

опасна екипировка и не може да се използва по време на действие на играта, докато не бъде 

коригирани в съответствие с тези правила. 

III. Играч, който използва опасна екипировка, ще бъде изключен от леда и неговият отбор ще бъде 

предупреден от съдията. 

IV. Опасната екипировка включва също по какъв начин се носи визиора на каската, друг начин по 

който може да причинява нараняване на опонент, носещ опасен екип използвайки опасни или 

незаконен стик или кънки, които не носят екипировката под фланелката(с изключение на 

ръкавиците, каската и предпазители на къните на вратаря) и рязане на дланта от едината или 

другата ръкавица. 

 

ПРАВИЛО 30 - НАЛАКАТНИЦИ 

I. Налакатниците трябва да бъдат покрити с мек гумен защитен слой или подобен друг материал  с 

дебелина най-малко 1,27 cm. 

 

ПРАВИЛО 31 - ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО 

Вижте също Правилника за спорта на IIHF 

I. Има три разрешени вида защита, които могат да бъдат прикрепени в предната част на каската на 

играча: мрежа, визьори пълен визьор. 

 
 

 Визьор    ПЪЛЕН Визьор   МРЕЖА 
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II. Към каската е прикрепен визьор и трябва да бъде удължен, за да покрие очите и носа в своята 

цялост. Той трябва да бъде фиксиран към каската по начин така че да не може да се обърне. 

III. Национални асоциации, участващи в шампионат на IIHF трябва да гарантират, че техните играчи 

са снабдени с каски произведени специално за хокей на лед и, според категорията да имат 

прикачено едно от разрешените варианти за защита. 

IV. Мъжете, родени след 31 декември 1974 г., трябва да носят най-много визьор. 

V.Всички жени играчи трябва да носят каска с мрежа или пълен визьор. 

VI. Всички играчи от възрастовата категория под 18 години трябва да носят мрежа по такъв начин, 

че нито шайбата, нито стика да могат проникне в него. 

VII. Играчите не могат да носят оцветен или оцветен визьор. 

VIII. Играча, чийто визьор или мрежа се счупи по време на мача, трябва незабавно да напусне 

леда. 

IX. Всички играчи под 20 години трябва да носят гума за предпазване на зъбите 

 

ПРАВИЛО 32 - ФЛУОРЕСЕН МАТЕРИАЛ 

I.Не се допуска флуоресцентен материал на нито една част от екипировката или фланелка на леда. 

 

ПРАВИЛО 33 – РЪКАВИЦИ 

I. Ръкавиците на играча трябва да покриват ръцете и зоните на китките и да бъдат с подходящ 

дизайн. 

II. Гърдите на ръкавиците трябва да бъдат от мек материал и да нямат други материали или 

предмети, различни от подложка, зашита в тях. 

III. Ръкавиците трябва да са цели и да не могат да бъдат подправени за да се дава предимство (т.е. 

изрязване на дланите). 

 

ПРАВИЛО 34 - КАСКА 

I.По време на загрявката и самата игра (време за игра, продължение и дузпи, играчите трябва да 

носят сертифицирана каска направена специално за хокей на лед с лента за брадичка за правилно 

закрепване. 

II. Ако един играч не успее да носи каска по време на загрявката в мач от IIHF, заместник съдията 

съобщава за нарушението на правилата на съответните власти. В държавните състезания 

процедурата трябва да бъде следвайте държавните правила. 

III. Играчите трябва да носят каската си, така че долният ръб на ръба да е не повече от една 

ширина на пръстите над веждите. Освен това, трябва да има само място между лентата на 

брадичката и брадичка, за да вмъкнете един палец. 

IV. Ако каската на играча падне на леда, той трябва да отидете директно на пейката на играчите. 

Не му е позволено да докосва шайбата или да участва в действие в играта, и не му е позволено да 

си взима каската от леда, дори и да не участва в играта. 

V.Не е позволено играча да удари умишлено каската на друг противникът изрично за да го 

отстрани от играта. 
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VI. Каските на играчите не могат да имат дизайн или лепенки върху тях освен 

да предоставят номер, съответстващ на номера на фланелката или за официално лицензирана 

реклама. 

VII. Играчите трябва да носят каските си, докато седят на пейката или на пейката за наказание. 

Само в случай че почиства визиора или я ремонтира. 

 

ПРАВИЛО 35 - ЗАЩИТА НА ГЪРЛОТО/ NECK 

Вижте също Правилника за спорта на IIHF 

I. Всички играчи, които са на 18 години и по-млади, независимо от това, което събитие или 

турнир, в който участват, трябва да носят протектор за гърлото. 

ПРАВИЛО 36 – КОРИ ЗА КРАКАТА 

I.Кори за краката на играчите трябва да са с размер, който им позволява да се поберат вътре под 

чорапите. Не е позволено да имат издатини. 

ПРАВИЛО 37 - КЪНКИ / ИГРАЧ 

I. Кънките трябва да се състоят само от четири части: обувка, нож, дръжка на ножове и 

връзки. 

II. Обувката трябва да съответства на размера на играча и да не бъде излишно широка или дълга 

или има някакви прикачени неща. 

III. Острието трябва да е гладко отпред назад и закрепено к ножодържача по всяко време. То не 

може да превишава нито отпред нито отзад. 

IV. Предната и задната част на ножа трябва да бъдат правилно покрити от ножа така че нито една 

част от двата края да не излиза. Острието не трябва да се простира отпред или зад петата на 

обувката. 

V. Забранено е механично прикрепване или друго устройство, което може да помогне 

способността да се кара по- бързо. 

VI. Връзките могат да бъдат от не-флуоресцентен цвят и да са завързани по някакъв начин, 

но те не трябва да са толкова дълги, че да докосват леда. 

 

ПРАВИЛО 38 - СТИК / ИГРАЧ 

I. Стиковете трябва да бъдат направени от материали, одобрени от IIHF. Те трябва да нямат 

изпъкналости и всички краища трябва да бъдат без остри страни. 

II. Изкривяването на стика на играча не трябва да надвишава 1,5 см. Извивката се определя, като 

се прави перпендикулярна линия, измерена от права линия, теглена от всяка точка на петата до 

края на лопатката. 

III. Стика може да има само една лопатка и само една извивка. Всяка двойна извивка на стика, е 

забранена. 

IV. Дръжката на стика от горната част до началото на лопатката, трябва да е права. 

V. Горната част на стика трябва да бъде покрита с защитна форма която да предпазва играчите от 

злополука. Ако някоя част от горната част се счупи и отпадне, стика ще се смята за опасен и 

забранен за игра. 

  

VI. Забранено е вкарването на материал в кухия вал на стика и промяна на теглото, издържливоста 

или целта. 
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VII. Забранено е, използване на флуоресцентна лента. Стика може да бъде увит с всякакъв цвят да 

бъде. Флуоресцентно боядисаните стикове не се допускат и се смятат за забранени. 

VIII. Нелегално е да играете със счупен стик. Ако стика на играча се счупи по време игра, той 

трябва да го пуснете на леда незабавно. 

IX. В нито един момент не е позволено на играч да използва стика на вратаря. 

Х. В нито един момент не е позволено на играч да използва повече от един стик в даден момент. 

XI. Забранено е играч да използва стик на противника, независимо дали го е взел от леда или го 

измъкна от опонента. 

XII. Максималната дължина на дължината на стика е 163 см от върха на стика до петата; 

максималната ширина е 3 см  максималната дебелина е 2,54 см. 

XIII. Максималната дължина на лопатката на стика е 32 см от петата до върха на лопатката. 

Височината на лопатка трябва да бъде между 5-7.62 cm височина. 

 XIV. Специални изключения за дължината на стика ще бъде разрешено, ако: (1) играчът е висок 

поне 2,0 метра  (2) писмено заявление се прави на IIHF в подходящо време преди играчът да 

пожелае да използва стика; (3) височината на стика не надвишава 165,1 cm. 
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ПРАВИЛО 39 - СТИК/ЛЕПЕНКА (TAPE) 

I. Само лепенка, която се навива върху лопатката, може бъде използвана. 

Използване на други лепящи материали е забранено. 

ПРАВИЛО 40 – ФЛАНЕЛКИ/ИГРАЧ 

I. Всички играчи на отбора трябва да бъдат облечени в еднакви фланелки, панталони, чорапи и 

каски. 

II. Всички фланелки на даден отбор трябва да са със същия дизайн, включително логото на 

предната част, номерата на гърба и ръкавите, както и табелката с името на гърба. 

III. Играчите нямат право да променят техните фланелки по никакъв начин, било то чрез рязане на 

част от него, писане върху него или маркиране. 

IV. Ако, по мнението на съдията, цветовете на състезателните екипи са толкова сходни, че има 

вероятност за погрешно идентифициране на играчи, отговорността на домакинския отбор е да 

смени  фланелките си. 

V. Доминиращият цвят на фланелката  трябва да покрива приблизително 80%. на фланелката и 

чорапите, с изключение на имената и номерата. 

VI. Фланелката  трябва да се носят изцяло извън панталоните и винаги да са  закрепи правилно 

към панталоните с ленти. 

VII. Фланелката трябва да бъдат прилепени към тялото на играча и да не бъдат прекалено широка. 

VIII. Фланелките не трябва да удължават дължината на панталоните и ръкавите не трябва да се 

простират през пръстите на ръкавицата. 

IX. Всеки играч трябва да носи номер с височина 25-30 см на гърба на фланелката и височина 10 см 

на двата ръкава. 

Номерата са ограничени до цели числа от 1 до 99 (без фракции или знак след десет. запетая) 

X. Двама играчи в отбора не могат да използват един и същ номер в един и същ мач. 

XI. На играчите не е позволено да променят или да сменят номера на фланелката веднъж ако 

Играта е започнала. Те трябва да носят номера си по време на турнира или събитието. 

XII. Единственото изключение от Правило 40-XI е, ако фланелкаta e оцветенa с кръв или лошо 

разкъсанa по време на игра. В това отношение той може да да напусне ледa с разрешението на 

съдията и да смени фланелката с друг номер и без табелка с името. 

XIII. Играч, чиято коса е достатъчно дълга да закрие табелката с име или номерът на гърба на 

фланелката трябва да бъде оформен в опашка. 

XIV. Графити тип дизайни, модели, произведения на изкуството, рисунки или други, които 

е обидно или нецензурно и се отнася до култура, раса или религия, които не са позволено на 

всяка част от униформата. 

XV. При състезания по IIHF всеки играч трябва да носи името си на горната част от гърба на 

фланелката му, със шрифт 10 см височина. главни римски букви с шрифт, одобрен от IIHF преди 

играта или турнир. 

XVI. Всички играчи в отбора трябва да носят същите екипи и номера на фланелките по време на 

загрявка преди мача. 

XVII. Играчите, които не спазват тези правила, не се допускат да участват в играта. Неизпълнение 

от страна на който и да е играч в този отбор след предупреждение ще доведе до наказание. 

ПРАВИЛО 41 - МЕРЕНЕ НА ЕКИПИРОВКАТА 

 Съдията може да поиска измерването само на две части от екипировката по време на игра: стик  

на играч (при всяко спиране на играта) или вратарките кори. 
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Те могат да се проверяват по време на първото или второто прекъсване или след третия период 

на игра, ако предстои продължение. Ако той установи че не спазва правила и стандартите на IIHF в 

правилата, посочени тук, то ще бъде считано като опасно оборудване и не може да бъде 

използвано по време на играта докато не бъдат коригирани в съответствие с тези правила. 

 

II. Никаква гол не може да бъде отменен в резултат на незаконно оборудване. 

 

III. Капитанът или заместник-капитанът на отбора е единственият играч, който може 

да направи официална жалба до съдията срещу конкретните размери на всяко част от екипа. Той 

може да направи това при всяко спиране на играта или преди началото на всеки период. 

 

IV. Реферът ще направи необходимите измервания незабавно. Ако жалбата е невалидна, отбора 

който поиска тази проверка на екип ще бъде оценен с минимално наказание. Ако жалбата се 

потвърди, нарушителят ще бъде наказан за незаконното оборудване ще бъде изпратен от съдията 

на пейката. 

 

V. Искането е ограничено до едно измерване и един екип в който е спряна играта, но капитанът 

може да направи неограничен брой искания за измерване. 

 

VI. Играчът, чийто стик се измерва, трябва да държи стика в момента на подаване на искането. Той 

може да е на пейката или на леда, но съдията трябва да направи визуално потвърждение, че стика 

е принадлежи на играча. 

 

VII. Ако стика се счита за незаконен, нарушителят получава наказание, а съотборникът му може да 

му донесе друг стик. Реферът ще върне незаконния стик на играчите на отбора на пейката, и ако 

екипът промени стика в правни размери, може да бъде използван отново. В резултат на това той 

също може да бъде измерен отново. 

 

VIII. Ако съдията не е в състояние да използва шаблона за извивка на лопатката, ще се вземе 

предвид стика за незаконен и да ще бъде премахнат от играта. В такъв случай отбора не получава 

наказание. 

 

IX. Може да има измерване на стика на играча или вратаря по всяко време в продълженията или 

при дузпи или по всяко време от началото на играта до неговото приключване. 

 

 

ПРАВИЛО 42 - МЕРЕНЕ НА СТИКА/ДУЗПИ СЛЕД ПРОДЪЛЖЕНИЕ  

I. Капитан може да поиска измерване на стика и  по време на продължение и дузпи. 

II. Ако измерването се изисква преди играча да изпълни наказателен изстрел и стика е легален, 

отбора поискал това ще бъде наказан с минимално наказание и играча от този отбор трябва да 

отиде за наказанието. Той няма да бъде допуснат да вземе участие в дузпи от тази момент. После 

играча, чийто стик е бил измерен, може да изпълни дузпата. 
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III. Ако измерването в Правило 42-ii докаже, че стика е незаконен, играча, който трябваше да 

изпълни удара, трябва да отиде на пейката за  наказание и той няма да може да участва в дузпи 

оттам нататък. След това ще бъде назначен нов играч за да изпълни дузпата. 

 

IV. Капитаните могат да изискват измервания на стикове между  продължението и наказателните 

дузпи , но може да поиска само едно мерене по време на наказателните удари. 

 

V.Ако измерването се извърши след като играча е изпълнил удара, резултати от правила 42-ii и 42-

iii ще бъдат в сила. Ако играча в резултат с нередовен стик отбележи гол, той се зачита. 
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5. РАЗДЕЛ – ПРАВИЛА НА ИГРАТА/ОБЩИ 

ПРЕГЛЕД - Правилата са основата за игра на хокей и трябва да бъде спазвана и спазвана по 

всяко време. Въпреки че всеки бяха направени голени усилия да се очертаят всички нарушения 

на леда, съдиите имат право да налагат санкции за други нарушения които противоречат на 

духа на честната игра и целостта на спорта в съответствие с тази книга за правила, но 

които не са задължително изложени в правилата по-долу. 

 

 

ПРАВИЛО 43 – КАК СЕ ИГРАЕ 

I. Играта се състои от три периода от 20 минути , продължение и от дузпи, ако е необходимо. 

II. Два отбора се състезават да вкарат най-много голове в една игра. Отбора, който отбеляза 

повече голове е обявен за победител. 

III. За да отбележи гол, отборът трябва да постави шайбата по правилата във вратата на 

противника му (за изключения виж Правила 179 и 180 ). 

IV. Играчите контролират шайбата с техните стикове чрез пързаляне, стрелба и подаване. 

V.  Bodycheck е неразделна част от играта. Това е най-много общ метод за придобиване на 

контрол върху шайбата. За да бъде  на считан за разрешен, трябва да отговаря на набор от 

критерии, определени от тези правила. 

VI. Играчите и служителите на отбора, които нарушават правилата, се наказват от съдиите  

или в по-сериозни случаи от съответните органи. 

 

ПРАВИЛО 44 - ИГРОВО ВРЕМЕ 

Вижте също Правилника за спорта на IIHF 

I. Времето за регулиране се състои от три периода от 20 минути игра + време за спиране. 

II. Периодите се разделят с пауза от 15 минути. 

III. Смяната на страните се извършва, с началото на всеки период. 

IV. Ледът трябва да бъде възстановен преди началото на всеки период (с изключение на 

5- и 10-минутни периоди на продължение. 

V. Продължението следва след третия период когато резултата е с равен брой голове и следва  5-

минутен период, 10-минутен период или 20-минутен период. Във всеки случай тези периоди 

се играят на база внезапна смърт (следващия който отбележи гол - печели).  

VI. Ако след продължението все още резултатът е равен, следват наказателни удари. 

Наказателните удари се състоят от опреден равен брой удари. Ако след определените броя удара 

резултатът е отново равен, ударите преминават в внезапна смърт. 

 

ПРАВИЛО 45 - ТАБЛО 

I. Таблото информира за третините на играта и изминалото време от тях (20 минути, 10 минути или 

5 минути). Времето тече надолу  от 20.00 минута до 0:00. 

II. времетраенето се активира от пускане на була от съдията и се спира при свирка от съдията на 

леда. 

III. Съдиите на леда могат да се консултират със съдията по видео-голове в случаите, когато 
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може да е изтекло допълнително време от играта - особено поради забавяне на реакцията от 

страна на часовника при хвърляне на шайбата или при спиране на играта и времето се коригира. 

 

ПРАВИЛА 46 – СИГНАЛ 

I. Когато съдията на леда сигнализира със свирката си, за да спре играта, играчите трябва 

да спрат физически да нападат  опонентите си и да спрат да играят със шайбата. 

II. Играта на леда продължава до момента, докато съдията несигнализира със свирката си за 

нейното спиране. 

 

ПРАВИЛО 47 - ШАЙБА 

I. Шайбата трябва да бъде предимно черна и направена от вулканизиран каучук или друг 

материал, одобрен от IIHF. 

II. Шайбата трябва да е с диаметър 7,62 см и дебелина 2,54 см. 

III. Шайбата трябва да тежи 156-170 грама. 

IV. Отпечатаното лого, търговската марка и рекламата на шайбата не трябва надвишава 4,5 см в 

диаметъра на площта на всяка страна на шайбата или 35% от площта на всяка страна на шайбата. 

Може да има печат и от двете страни на шайбата. 

 

 
ПРАВИЛО 48 - ЗАГРЯВКА НА ЛЕДА 

I. Физическият контакт между играчите от противникови отбори не е разрешен по време на 

загряването и не е позволено на играчите да преминават централната червена линия през това 

време. При нарушения на тези правила, резервния съдия може да накаже отбора  който нарушава 

правилата по време на загрявката. 

II. Всички нарушения на правилата за игра, които се появяват по време на загряване, не могат да 

бъдат наложени от съдиите на леда, защото не са на леда, за да станат свидетели нарушенията от 

първа ръка, но те могат да бъдат прегледани след играта от компетентните органи. 

ПРАВИЛО 49 - ИГРА СЪС ШАЙБА 

I. Ако шайбата бъде по някакъв начин в не-изрядно състояние  (т.е. фрагментирани или счупени по 

някакъв начин) играта трябва да бъде незабавно спряна. 

II. Ако на леда по време на игра се появи нова шайба, различна от тази,  с която се играе, 

действието на играта няма да бъде спряно, докато не бъде променена или ако незаконната шайба 

влезе в игра.. 

III. Шайбата трябва да се поддържа в движение или да се играе по всяко време. Ако един или 

двата отбора откажат да играят със шайбата, съдиите на леда ще спрат играта, предстои да бъде 

изпълнена була на най близката точка. 
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ПРАВИЛО 50 - СМЯНА НА СТРАНИТЕ  

I. Отборите  трябва да започнат игра, защитавайки вратата, която е най-близо до тях 

пейка на играчите. 

II. Отборите трябва да си сменят страните преди всеки следващ регулаторен период. 

Преди продължението или наказателни удари вижте IIHF Sport Наредби. 

III. За игри на открито играта ще бъде спряна в 10:00 минута на трети период, така че отборите 

могат да променят своите врати . За повече информация вижте IIHF Спортни правила. 

 

ПРАВИЛО 51 - НАЧАЛО НА ТРЕТИНАТА 

I. Действията на играта винаги трябва да започват с була, извършено от съдията на леда. 

II. Всеки период започва пускане на була в центъра на леда. Всеки друг случай от началото на 

играта ще започне с була, само на един от определените девет места определени на леда. 

 

ПРАВИЛО 52 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУЛА/ОБЩО  

I. Когато играта е спряна по някаква причина, която не е конкретно очертана по-долу, ще се състои 

була в зоната където се играеше последната игра. 

II. Ако има две нарушения на правила от един отбор са причина за спиране на 

играят (т.е., високото вдигнат стик и умишлена засада), следващата була ще се проведе на място, 

което не дава възможност на отбора провинил се териториално предимство. 

III. Ако нарушенията на правилата са извършени от двата отбора, което води до спиране 

на играта (т.е. високото вдигнат стик и умишлена засада), следващата була ще се проведе на най-

близкото място за була, където се намираше шайбата. 

IV. Когато прекъсването на играта е причинено от атакуващ играч в атакуваща зона, резултатът от 

това ще се проведе була в неутралната зона на най-близкото място, освен ако защитният отбор не 

направи това наказание едновременно. 

V. Ако играчът вдигне шайбата достатъчно високо, за да удари таблото или нещо друго 

препятствие над центъра на леда, игровото действие ще бъде спряно и следващата була ще се 

проведе на най-близкото място за була. 

 

ПРАВИЛО 53 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУЛА /СЛЕД НАКАЗАНИЕ 

I. Когато играчите са наказани, така че неговият отбор ще играе в намален състав, булата ще бъде 

изпълнена на една от двете точки за була в отбраняващата зона на наказаният отбор, освен: 

1. Когато наказанието се определя след отбелязването на гол, последвалото булата ще се проведе 

в центъра леда 

2. Когато наказанието е отсъдено  преди началото или края на периода, следващата була ще 

проведе в центъра леда; 

3. Когато трябва да бъде отсъдено наказание на защитният отбор, при което играч на атакуващия 

отбор по време на бой ,мине в атакуващата зона мустаците на булата , ще се проведе следващата 

була в централната зона на една от двете точки за була. 
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II. Ако атакуващият играч бъде наказан по време на була в атакуваща зона, следващата була ще се 

премести на някоя точка за була в отбранителната зона от който е бил наказан играча. 

III. Ако даден играч е наказан като по- голямо нарушение или отстраняване от игра, 

Следващата була ще се проведе в защитната зона на отбора с наказание. 

IV. Ако се оценят нарушенията и при двата отбора при едно и също спиране на игра, но са по 

различни причини, булата ще се проведе в отбранителната зона на отбора, извършил последен 

наказанието. 

V.Когато има повече наказания и за двата отбора, които се показват на таблото, следващата була 

ще се случи на най-близкото място където е била спряна играта. 

 

 

 

 

ПРАВИЛО 54 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУЛА /КОНТУЗИЯ 

I. Когато играта за действие е спряна заради  контузен играч, следващата була ще се проведе на 

място, определено от мястото на шайбата когато е била спряна играта  или от отборът който 

притежаваше шайбата по онова време на спирането на играта. 

II. Ако отборът на пострадалия играч има притежание на шайбата в атакуващата зона, независимо 

от това къде се намира пострадалия играч, следващата була ще се проведе на едно от местата за 

була в неутралната зона при синя линия. 

III. Ако отборът на пострадалия играч има притежание на шайбата в неутралната зона, независимо 

от това къде се намира пострадалия играч, следващата була ще се случи на някоя от булите между  

сините линии където е била спряна играта. 

IV. Ако отборът на пострадалия играч има притежание на шайбата в защитната зона, независимо 

къде се намира пострадалия играч, следващата була ще се състои на едно от местата за була в 

защитната зона. 

V .Ако настъпи нараняване на съдия на леда, действието на играта ще бъде спряно незабавно, 

освен ако няма възможност за отбелязване на гол, а следващата була ще се се проведе на най-

близкото място, където се е намирала шайбата по време на свирката. 

 

 

 

 

ПРАВИЛО 55 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУЛА /ЗОНА ЗА ЗАЩИТА 

I. Когато играчът на защитния отбор задържи шайбата при мантинелата в защитната си зона, 

следващата була ще се изпълни в защитната зона от страната където и била спряна играта. 

II. Ако атакуващият играч изстреля или подаде шайбата по леда и защитника на опонента 

отклонява шайбата по някакъв начин от неутралната зона, подновяване на играта (була) ще се се 

проведе на най-близкото място в неутралната зона, където се е намирала шайбата по време на 

свирката. 
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III. Ако атакуващият играч изстреля или подаде шайбата и защитника на опонента отклони 

шайбата по някакъв начин в своята защитна зона, следващата була ще се се проведе на най-

близкото място в защитната зона, където се е намирала шайбата по време на свирката. 

IV. Ако атакуващият отбор извърши умишлена засада, следващата була ще се се проведе в 

защитната му зона, от страната където е била направена засадата. 

 

 

 

ПРАВИЛО 56 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУЛА / ЦЕНТРАЛНА БУЛА 

I.  шайбата се пуска на централната була при тези обстоятелства: 

1. В началото на периода; 

2. След вкарване на гол; 

3. След грешка на лайсмени при обсъждане на ICING 

4. Ако играчи от двата отбора задържат шайбата до мантинелата близо до централната червена 

линия. 

5. При предварително влизане на допълнителен играч при смяна на вратар, след като отбора е 

наказан и има шайбата след централната линия. Ако играта е била спряна преди шайбата да 

премине централната линия, следващата була ще бъде изпълнена на някоя точка за була в средна 

зона. 

 

II. Когато играта е спряна в неутралната зона поради някаква причина при която не може да бъде 

определено кой от отборите е причина за спиране на играта, ще последва була на най-близкото 

място между сините линии. Когато е така и не е ясно кое от петте места за була в неутралната зона 

е най-близкото място, дава се предимство  на отбора домакин и се избира една точка за була при 

синята линия в неутралната зона. 

 

 

 

ПРАВИЛО 57 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУЛА / ЗОНА ЗА АТАКА 

I. Ако играча на атакуващия отбор задържи шайбата при мантинелата в атакуващата зона в явен 

опит да спре играта, последва да бъде отсъдена була която ще се проведе извън синя линия 

отстрани където е настъпило спирането. 

II. Ако един играч на атакуващия отбор изстреля шайбата над защитното стъкло в атакуващата 

зона, без да се докосне противниковото тяло или стик, следващата була ще се случи 

извън синята линия на мястото за була в близост от къде беше изкарана шайбата. 

III. Ако един играч на атакуващия отбор изстреля шайбата над защитното стъкло но шайбата 

докосва противниковото тяло или стик, следващата була ще се състои в атакуващата зона от 

страната където е била изкарана шайбата. 

IV. Ако един играч на атакуващия отбор направи удар към вратата от всяко място 

на леда и шайбата се отклони след като е докоснала някоя част от вратата и шайбата излезе извън 

леденото поле, следващата шайба ще бъде хвърлена в атакуваща зона на мястото за була, близо 

до мястото, където е била изстреляна шайбата. 
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V. Когато един играч на атакуващия отбор отбеляза гол с висока вдигнат стик, или други методи, 

които се считат за незаконни от съдията на леда или съдия за видео-голове, ще последва була на 

някоя точка за була в неутралната зона при атакуващата синя линия. 

VI. Когато шайбата влезе във вратата в резултат отклонявайки се директно от съдията на леда,  

Ще последва була в защитната зона на най близката точка за була от страната където е била 

шайбата. 

 

VII. Ако атакуващият играч удари и измести вратата в атакуваща зона и не прави опит да избегне 

това, следващата була ще се проведе на мястото за була на най-близката точка в неутралната зона 

към атакуващата зона. Ако обаче атакуващият играч е натиснат към вратата от опонента, който 

защитава играча, ще последва була в атакуващата зона защото не се смята за нарочно изместване 

на вратата. 

VIII. Има четири случая, когато  играта се прекъсне със свирка но е премината синята линия, но 

булата ще бъде извън синята линия: 

 

1. Ако един или двама защитници на леда или играч идват от пейката на атакуващия отбор и 

навлезе в атакуващата зона отвъд външния ръб на окръжността на крайната зона през време на 

конфронтация на играчите; 

2. Ако играча на атакуващия отбор изстрелва или отклонява шайбата без да докосва вратата за 

голове или играч на защитавайки екипа по никакъв начин; 

3. Ако атакуващият отбор играе с високо вдигнат стик в атакуващата зона; 

4. Ако атакуващият играч е бил повече от 3 секунди във вратарското поле. 

 

 

ПРАВИЛО 58 - ПРОЦЕДУРА ЗА ХВЪРЛЯНЕ НА БУЛА   

I. Съдията на леда трябва да пусне шайбата само на една от деветте определени места за була на 

леда. 

II. Само един играч от всеки отбор има право да участва в булата. 

III. Двамата играчи, които се изправят на булата, трябва да са изправени правоъгълно към 

вратата на противника, приблизително един стик разстояние, с техните върхове на лопатката 

трябва да се докосват. 

При изпълнение на була в крайната зона, техните кънки трябва да бъдат разположени в рамките 

на маркировки от двете страни на лицевата точка (двойно "L") и играчите не могат да навлизат в 

пространството помежду си над междинната точка на точката с която и да е част от тялото им. 

IV. Ако някой от играчите, който изпълнява булата, прави контакт между каска и каска 

с опонента си той ще бъде изхвърлен от булата. Ако помощник съдията не можете да определи 

кой от играчите  е причинил контакта, и двамата играчи ще бъдат изхвърлени. 

V. Съдията на леда може да пусне шайбата, ако само един играч е готов за булата, при условие че 

всички останали играчи , които не участват в булата са на своите места и  в готово положение. 
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VI. Когато булата е в защитната половина на леда, играчите на гостуващия отбор трябва да сложи 

стика на леда като първи, последвано от него веднага и играча на отбора домакин. 

VII. Когато булата е в зоната за бранене, играчите на бранещия отбор трябва да сложи стика на 

леда като първи, последвано от него веднага и играча на другия отбора  

VIII. Всички играчи, които вземат участие в булата, трябва да пазят своите кънки извън кръга 

(контактът с линията е разрешен). Може стика на играча да е  в кръга, при условие че няма контакт 

с противника или стика. 

IX. Играча трябва да пази своите кънки от неговата страна на маркировката на булата (контакт 

с разрешената линия). Стика на играча може да е в района на линиите при условие че няма 

контакт с противника или стика. 

х. Всички играчи трябва да са на една страна на леда на подходящо разстояние от другия играч, 

който се намират между сините линии. Те трябва да останат неподвижни и не могат да карат 

свободно по време на була или да повлияе или да се намесва в процедурата за була. 

XI. След като всички играчи са в определеното положение за булата, не могат да променят своите 

позиции. 

 

 

ПРАВИЛО 59 -  ГРЕШНО ХВЪРЛЕНА БУЛА 

I. Ако един или и двамата играчи, които се намират на булата не успяват да се справят с 

позицията веднага, лайсмена на леда може да отстрани единия или и двамата играчи и да ги 

заменени с съотборника на леда. 

II. След смяната, лайсмена ще уведоми втория играч, че при второ нарушение ще доведе до 

наказание за забавяне на играта. 

III. Ако един от другите играчи, които не вземат участие в булата, навлезе в  кръга 

преждевременно, лайсмена ще спре процедурата за булата. Играча  на нарушителния отбор, 

който е на булата, трябва да бъде заменен. 

IV. Ако един от другите играчи, които не вземат участие в булата, навлезе в кръга 

преждевременно, но шайбата е вече е пусната, действието на играта ще бъде спряно и булата ще 

бъде повторена, освен ако отбора печели булата който няма вина за спирането. Ако играта е 

спряна, трябва да се замени играча на нарушителя, който е на булата. 

v. Никакво заместване на играчи не е позволено след отстраняване на играч от булата. 

Смяна на играчи е разрешено чак след изпълнението на повторната була, но не и ш случай че има 

наказание и се е променил броя на играчите на леда. 

VI. Ако един играч спечели булата с ритане на шайбата на съотборника, играта ще бъде спряна и 

ще последва повторна була и играча който се е провинил ще бъде заменен.  

VII. Ако булата е спечелена с помощ на ръка, играта ще бъде спряна и булата трябва да се 

преповтори, играча на отбора, който е извършил подаването с ръката трябва да се смени. Ако на 

един играч му се  удари шайбата  в ръкавиците и на противниковият тим ще се спечели булата, 

играта ще продължи. Всеки от съдиите на леда може да прекъсне играта и булата да се 

преповтори. 
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VIII. Отбор, който извърши второ нарушение на една и съща була, ще бъде на отбора му отсъдено  

малко наказание. 

IX. Булата не може да бъде спечелена по начин, че един от играчите на булата ще я спечели с 

помощ на крак или ръка след като шайбата е пусната от съдията и е още във въздуха. 

х. Ако играча на булата премине разделната линия по скоро, булата е била пусната , този момент 

ще се отсъди като нарушение на правилата. 

XI. Всеки контакт с противник или неговия стик преди качването на пускането на шайбата ще се 

счита за нарушение правилата. 

XII. Ако при пускане на була е пуснато и таблото и булата се преповтаря, трябва също така времето 

да се възстанови. 

 

 

ПРАВИЛО 60 - ТЕЛЕВИЗИОННИ ПОЧИВКИ 

Вижте също Правилника за спорта на IIHF 

I.  В IIHF мачове, които се излъчва по телевизията, е предмет за реклами. 

 

 

ПРАВИЛО 61 - TIME OUT* (виж страница 147) 

I. Всеки отбор има право на едно, 30 секундно прекъсване на игра (60 минути редовно време + 

евентуално продължение). 

II. Само един играч, определен от треньора или от самия треньор, може да поиска от реферът  

това прекъсване на играта 

III. Всички играчи на леда могат да ходят на съответните си пейки по време на TIME OUT. 

IV. И двата отбора могат да получат Time out в същото прекъсване на играта, но 

отборът, който взема второто време, трябва да уведоми съдията за тези намерения преди края на 

първото прекъсване. 

V. Отбора не може да поиска time out по време на дузпи преди да започне или завърши периода. 

VI. Time out не може да бъде поискан след смяна на играчите. 

VII. Time out не може да бъде поискан след пусната була. 

VIII. Time out не може да бъде поискан по време на действие на играта. 

 

 

ПРАВИЛО 62 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ  

Вижте също Правилника за спорта на IIHF 

I. В игра, която трябва да има победител (т.е., в която не е позволен равен резултат), и ако в  

редовното време е резултата равен, ще бъде отсъдено продължение от 5, 10 или 20 минути 

според това за какъв формат на турнир става въпрос което се играе на внезапна смърт. 
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ПРАВИЛО 63 - ДУЗПА СЛЕД ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

 

Вижте също Правила 176 -178 за изпълнение на дузпа. 

 

I. Ако не е отбелязан гол в продължението което се е играло на внезапна смърт, ще бъдат 

използвани дузпи за определяне на победител. 

II. Преди началото на дузпите, цялата централна част от пързалката между точките за була чак към 

вратарите в крайните зони ще бъдат изчистени с ролбата без да се използва вода за почистването. 

III. Реферът ще се извика двамата капитани на мястото за съдии на леда за да се определи кой от 

отборите ще изпълнява първи дузпата. За помощ се използва монета. Страната на монетата 

избира първо капитана на домакина. 

IV. Вратарите ще защитяват една и съща врата, както е било в продължението. 

v. Вратарите от всеки отбор трябва да се сменят след всяка дузпа, но ако 

дузпата трябва да бъде повторена по някаква причина, играча и вратаря трябва да останат същите, 

освен в случай на контузия. 

VI. Вратарите и на двата отбора могат да останат в вратарското си поле на през цялото време на 

изпълнение на дузпи. 

VII. Различни играчи от всеки отбор ще изпълняват дузпите последователно (A, B, A, B, 

и т.н.). Играчите не е необходимо да бъдат наименувани предварително и могат да бъдат 

променени по всяко време до дузпите, докато реферът свири в свирката си за да сигнализира за 

началото на изстрела. 

VIII. Всички играчи могат да участват в изпълнението на дузпи от двата отбора ако са били 

записани в тимовия лист преди мача, с изключение на: (a) играчи които са наказани и не е изтекло 

наказанието преди дузпите ; б) играчи, на които е отсъдено наказание 10 мин или до края на 

мача. 

Тези играчи трябва да останат на наказателната пейка или в съблекалнята по време на дузпи. 

IX. Отбора с най-много голове е обявен за победител в играта. Ако резултатът от дузпите е 

известен преди да са били направени всички дузпи оставащите дузпи няма да бъдат изпълнени. 

X. Ако резултатът от дузпите е все още равен, той ще продължи под форма на внезапна смърт. 

XI. Дузпите в система на внезапна смърт ще позволи на един играч от всеки отбор да направи 

изстрел, докато бъде определен победител. Всеки играч, включително и тези, които са участвали в 

първия етап на изпълнението на дузпите, има право да изпълнява неограничен брой дузпи в 

система внезапна смърт. 

XII. Отбора, който направи първия изстрел по време на дузпите в началния кръг, ще изпълнява 

като втори в следващите дузпи на формата за внезапна смърт, докато бъде определен победител. 

XIII. Ако, по призив на съдията, треньорът не изпрати играч, който да не-изпълни дузпата или ако 

играч откаже да направи изстрел, изстрелът ще бъде обявен "Няма гол" и противниковият отбор 

ще вземе следващия си изстрел. 

XIV. Ако даден отбор откаже да участва в дузпи, то противникът ще стане победител в срещата. 
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XV. Реферът може да се консултира със съдията по видео-гол, само ако има съмнение дали 

шайбата премина през гол линията при дузпата. 

Всички останали употреби на съдията за видеоразговори не са приложими 

по време на дузпа. 
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РАЗДЕЛ 6 - ПРАВИЛА НА ИГРАТА/ПРИ СПРЯНА ИГРА 

ОБЩ ПРЕГЛЕД - Действието на играта започва, след като шайбата е хвърлена от съдията на леда. 

Играта  се спира със свирка от съдията на леда поради нарушение на някое от правилата, 

посочени по-долу, или от събитие, което възпрепятства продължаването на играта (шайбата извън 

играта, задържане на шайбата до мантинелата и т.н.) 

 

ПРАВИЛО 64 - СПИРАНЕ НА ИГРА / ЗАРАДИ ЗРИТЕЛИ 

I. Всяка намеса на зрителите в действието на играта  трябва да бъде докладвано от 

съдиите на леда на съответните власти. 

II. В случай, че публиката хвърли  на леда някакъв вид предмет който може да попречи на  играта 

да продължи, съдията  на леда ще спре играта и следващата була ще се състои на най-близкото 

място за пускане на була до мястото, където се намираше играта преди да бе спряна. 

III. В случай в който някой от публиката задържи или попречи на някой играч в играта, играта ще 

бъде спряна. 

IV. Ако зрител уцели играч, и той притежава шайбата, действието на играта ще продължи, докато 

не настъпи промяна в притежанието. 

 

 

ПРАВИЛО 65 - ХИБРИДЕН ICING* (виж страница 147) 

I.Ако играчът на отбор с равен брой играчи или с числено предимство изстреля/ подаде шайбата 

по всякакъв начин (стик, ръкавица, кънки, тяло) от неговата половина на леда чак зад вратата на 

противниковия отбор (но не между гредите на вратата) - включително от дъските на мантинелата 

или защитните стъкло - без да е докосван от нито един играч на отбор в нападателната половина 

на леда, преди шайбата да пресече гол линия (не между гредите на вратата), ще има отсъден 

Icing. 

II. Съществуват две решения, които съдията трябва да направи при хибридния Icing  според 

правилата. Първо, той трябва да определи изстрела от собствената страна на играча 

от центъра на леда дали ще премине гол линията в атакуващата зона (не между 

гредите на вратата). На второ място, той трябва да определи дали защитаващия играч или 

атакуващия играч ще бъде първият, който ще се докосне до шайбата. 

III. Това второ решение трябва да бъде взето не по-късно от мига в който първият от играчите 

достига булата в крайната зона, въпреки че решението може да бъде взето по-рано. Кънките на 

играча  са определящ фактор. 

IV. Ако шайбата ще бъде изстреля или задвижвана по такъв начин, че да се движи около 

мантинелатае и се движи обратно към центъра на леда, лайсмена ще определи кой от играчите 

първо ще се докосне до шайбата. В това например, определящият фактор не е крайните зони на 

булата, а самата шайба. 

V. Ако няма преследващ атакуващ играч за шайбата, то ще бъде свирен Icing  само ако 

защитникът прекоси защитната му синя линия и шайбата премине през гол линията на вратата (не 

между гредите на вратата). 

VI. Ако двубоя за шайбата е твърде близо, за да се определи кой от играчите може да се докосне 

първи до шайбата първо, ще се отсъди Icing  . 
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VII. При ситуация на Icing , която води до спиране на играта, трябва да бъде стриктно спазване на 

правилата за контакт, който може да се избегне. 

VIII. По време на Icing, в която Icing е бил отменен, защото атакуващият играч спечели позиционно 

предимство, и се конкурират в рамките на правилата, трябва да бъде стриктно спазване на 

правилата за контакт, който може да се избегне. 

 

ПРАВИЛО 66 - ICING/ СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ 

Виж също Правило 93 – смяна на играчите при icing и Правило 205 - Icing и 

 и вратар 

I. При нужда цялата червена линия на центъра е част от нападателна половина от леда. След като 

играча достигне и премине червената линия той може да изстреля шайбата в другата част на 

игрището без да направи icing. 

II. За да се счита че играчът е стигнал червената линия, трябва да докосне централната червена 

линия с шайбата на стика си (не със кънките). 

III. Само отбор, който играе с намелен състав(т.е. има по-малко играчи на леда, отколкото 

неговият противник) има право да стреля шайбата от собствената си страна на центъра на леда 

през цялото игрище (не между гредите на вратата), без да се свири icing. 

IV. Дали даден отбор е в намален състав или не, се определя от броя на играчите на леда, когато 

шайбата  напусне стика на играча. Ако съдията на пейката за наказание е отворил вратата при 

изтичане на наказанието, но играчът не е стъпил физически на леда, той ще се определи че е 

играч  на леда. 

V. Отбора не се счита за намален, ако броят на играчите на леда е по-малък от позволеното, но 

този брой не е резултат от наказания. 

VI. Ако шайбата удари съдията на леда по пътя си надолу по леда, то ще се определи все още като 

сигнал за icing. Ако в резултат на удара в съдията, шайбата се забавя надолу и не пресича линията 

на вратата , то сигнала за icing ще бъде анулиран. 

VII. След icing, шайбата ще бъде хвърлена в отбранителната зона  и ще бъде на най-близката була 

до мястото, където играчът стреля или насочването на последно докосване на шайбата. 

VIII. Ако лайсмените са допуснали грешка при отсъждането на icing, то булата ще бъде хвърлена в 

централната була. 

IX. Ако възникне някоя от следните ситуации, няма да бъде отсъден icing: 

 

 1. Ако шайбата е преминала гол линията от играч, който е бил на була; 

 2. Ако някой противник е способен да играе със шайбата преди да премине 

Гол линията (не между гредите на вратата, включително играч, които забавя нарочно, за да се 

гарантира, че шайбата ще премине  през гол линията (не между гредите на вратата) или които се 

преструват, че карат бързо, но всъщност те не правят истинско усилие да стигнат  до шайбата, 

преди да премине гол линията); 

 3. Ако играч, който прави смяна и излиза на пейката , вместо да играе със шайбата я игнорира за 

да не бъде отсъдено наказание за прекалено много играчи на леда или някой друг случай. 
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 4. Ако шайбата се докосне до някоя част от тялото или екипировката на противника 

по всяко време от момента, в който е изстрелян и когато прекоси гол линията (не 

между гредите на вратата); 

 5. Ако вратаря напусне вратарското си поле по време на сигнал за icing или е  

извън вратарското си поле и се движи в посока към шайбата; 

 6. Ако шайбата удари рамката на вратата и пресече гол линията (не между гредите на вратата). 

 

X.Ако защитният отбор изстреля шайбата за icing ,в момента когато на атакуващият отбор е в 

сигнализиран offside. 
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ПРАВИЛО 67 - ИЗКАРВАНЕ НА ШАЙБАТА ИЗВЪН ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ 

I. Когато шайбата е изтреляна и отбита извън леденото поле за игра (зачита се и пейката) 

или се удари в друга част на леденото поле, като мантинел и предпазното стъкло, играта ще се 

прекъсне и следващата була ще се състои на най близката точка за була от където е била 

изхвърлена шайбата. 

II. Когато играта е спряна, защото изстрелът или паса на играча удари съотборник на пейката на, 

който се навежда над мантинелата или чието тяло е над на леденото поле или шайбата влиза в на 

пейка на играчите през отворена врата, следващата була ще се състои на мястото от където е била 

изстреляна шайбата , при което който е виновен за това изкарване, не трябва да получи игрово 

предимство. 

III. Когато играта е спряна, защото изстрелът или паса на играча удари съотборник на пейката на, 

който се навежда над мантинелата или чието тяло е над на леденото поле или шайбата влиза в на 

пейка на играчите през отворена врата, следващата була ще се състои на мястото от където е била 

изстреляна шайбата , при което който е виновен за това изкарване, не трябва да получи игрово 

предимство. 

IV. Ако шайбата излезе извън играта директно от булата, булата ще бъде проведена отново от 

едно и също място и няма да бъде отсъдено наказанието на играча за забавяне на играта. 

v. Защитното стъкло от двете страни на пейките на играчите се свързва към стълб, който се 

свързва с извит закачалък (защитно стъкло в зоната на пейката на играчите). Ако шайбата удари 

този стълб, и тя все още е в игра, но тя се смята за шайба извън игра. 

VI. Ако шайбата удари мрежата зад вратата, то се счита за шайба извън играта и булата ще се 

състои според правилата при спряна игра. 

 

ПРАВИЛО 68 - ШАЙБА НА МАНТИНЕЛАТА 

I. Ако шайбата спре на горната част на мантинелата, където и да било във вътрешната част на 

пързалката, ще се счита шайбата в играта и играчите може да я спечелят по какъвто и да е начин. 

 

ПРАВИЛО 69 - ШАЙБА ВЪРХУ ВРАТАТА/ МРЕЖАТА 

I.Ако шайбата шайбата заседне на външната част на мрежата на вратата ( на долната част или 

горната част) по дълго време от колкото позволяват правилата, или шайбата бъде затисната от 

противников  играч, главния съдия ще прекъсне играта. 

 II. Ако прекъсване на играта е причинено от играча на отбраняващия отбор, булата ще бъде в 

неговата зона. 

III. Ако прекъсване на играта е причинена от играч на атакуващия отбор , булата ще бъде в 

средната неутрална зона 

IV. Играта може да продължи ако играч избие шайбата от долната и горната мрежа без да се 

спира играта. 

V. Ако при избиване на шайбата от горната част на мрежата играча докосне шайбата със стика си, 

съдията може да свири игра с високо вдигнат стик. 

 

ПРАВИЛО 70 - ШАЙБА ВЪВ МРЕЖАТА ЗАД ВРАТАТА 

I. Ако шайбата е изстреляна от средната зона и удари мрежата зад вратата директно от изстрела, 

последващото булата ще се случи извън зоната на атакуващата зона. 
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II. Ако шайбата е изстреляна от средната зона и удря мрежата зад вратата в резултат на 

отклонение от защитния отбор, последвала була в зоната на защитния отбор. 

III. Ако шайбата бъде изстреляна извън зоната на атака и удря мрежата зад вратата,  

като излезе директно от изстрела, следващата була ще се състои на 

най-близкото място за пускане на була, където е направен изстрелът, който осигурява 

нарушаващия екип няма териториално предимство. 

IV. Ако изстрелът в Правило 70-iii е направен в неутралната зона, следващата 

була ще се проведе на най-близкото място, където е мястото на була , което не предоставя на 

нарушителя отбор никакво териториално предимство. 

v. Ако стрелбата в Правило 70-iii е направена в защитната зона, следващата була ще се проведе на 

най-близкото място за була в защитната зона. 

VI. Ако шайбата е изстрелян извън зоната на атака и удря края на вратата в резултат на отклонение 

от защитния отбор, последвалата була ще се проведе на най-близката точка за була, където 

отклонението беше направено, което не предоставя на нарушителя отбор никакво териториално 

предимство. 

VII. Ако изстрелът в Правило 70-vi се отклони в защитната зона, последвалото була ще бъде в 

защитната зона. 

VIII. Ако изстрелът в правило 70-vi се отклони в неутралната зона, следващата була ще се проведе 

в неутралната зона, най-близо до мястото където бе отклонена но  не предоставя на 

нарушителния отбор никакво териториално предимство. 

 

ПРАВИЛО 71 - ШАЙБА БЕЗ ВИДИМОСТ 

I. Веднага щом реферът изпусне ot погледа шайбата, той ще спре играта. Следващата була ще се 

случи на най-близкото място за була, там където е спряна играта. 

 

ПРАВИЛО 72 - ШАЙБА ОТБИТА ОТ ВРАТАТА 

I. Ако шайбата бъде изстрелянаот атакуващ играч  и удари някоя греда от вратата или вратарската 

мрежа и излиза директно от играта, без да се докосва до противника, следващата була ще се 

състои в атакуващата зона. 

 II. Ако шайбата се отклони преди или след удара в гредата на вратата или мрежата за гол от играч 

на отбраняващия се отбор, следващата булата ще се състои в зоната на най-близкото място, 

където е направен изстрелът. 

 

ПРАВИЛО 73 - ШАЙБА ОТБИТА ОТ СЪДИЯ 

I.Действието на играта няма да бъде спряно, ако шайбата се докосне до съдията на леда 

по време на обичайния ход на игра, освен когато: 

 

1. Шайбата влиза в мрежата  резултат на този контакт; 

2. Шайбата излиза извън играта в резултат на този контакт;  

3. Шайбата ще контузи съдията. 

 

II. Ако атакуващият отбор отбеляза гол, защото шайбата се отклонява или се отскача директно от 

съдията, гола не се брои и булата ще се случи на най-близкото място за була до мястото, където се 

намираше шайбата при контакта със съдията. 
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III. Гол, ще се зачете, ако шайбата се удари в съдията, но шайбата влезе на какъв и да е разрашен 

начин. 

IV. Ако шайбата напусне на леденото поле, след като удари съдията на леда в неутралната зона, 

булата  ще се случи на мястото за була в неутралната зона, най-близо до мястото, където шайбата 

е била преди контакта със съдията. 

v. Ако шайбата напусне на леденото поле, след като удари съдията на леда в някоя от крайните 

зони, булата  ще се случи на мястото за була в тази зона, най-близо до мястото, където шайбата е 

била преди контакта със съдията. 

 

ПРАВИЛО 74 - ПАС С РЪКА 

I.Един игра не може да подаде или да насочи шайбата към съотборника си с ръкавицата си 

извън защитната зона. Не му е позволено да хване и шайбата в дланта си и да кара с нея. 

II. При пас със ръка, действието в играта ще бъде спряно и була ще се случи на най-близкото 

място, където се намира була при настъпило  нарушение или мястото, където съотборникът е 

придобил шайбата, което осигурява на пострадалия отбор по-малко териториално предимство. 

III. В защитната зона се разрешава пас със ръка, при условие че и другия играч, който получава 

шайбата, все още е в защитната зона. 

IV. Ако играч в защитната си зона подаде със ръка пас с ръкавица или ръка на съотборник или е 

позволил на отбора си да има предимство във всяка една друга зона, различна от защитната зона, 

в резултат на насочването на шайбата с ръкавица или ръка, действието на играта ще бъде спряно 

и ще последва була в защитната зона на най-близката точка за була, откъдето произхожда паса с 

ръка. 

v. Ако играч в средна зона подаде пас с ръка на съотборник в неговата защитна зона, съдията ще 

спре играта и була ще се случи на най-близкото място в защитната зона. 

VI. Ако шайбата влезе в мрежата на вратата, в резултат на пас с ръка на атакуващия играч или 

отклонявайки се в мрежата от който и да е играч, гола не се зачита и следващата була ще се случи 

извън синята линия на булата най-близо до мястото, където е бил последния контакт с ръка от 

нарушителя и което не предоставя териториално предимство на този екип. 

VII. Ако защитник на защитния отбор си отклони сам шайбата във вратата гола се зачита. 

 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 1: А6 удари шайбата с ръка. Ако шайбата удари вратаря на противника, и 

отскочи при друг съотборник, играта ще бъде спряна, защото вратарят не е контролирал шайбата. 

СРЕЩА СРЕЩУ 2: А6 удари шайбата с ръка в защитната зона . Ако тя удари тялото на А10 и след 

това е взета от противника, играта ще продължи, освен ако А10 не получи контрол над шайбата в 

зоната си. 

ГРУПОВА СИТУАЦИЯ 3: А6 удари шайбата с ръка от защитната си зона в неутрална зона. шайбата 

удря B7 в неутралната зона, но B7 не печели притежаването или контрола на шайбата. Ако 

шайбата се контролира от играч от отбор А в неутралната зона, играта ще бъде спряна, защото B7 

не контролираше шайбата. 
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ПРАВИЛО 75 - ИГРА СЪС ШАЙБА / ВИСОКО ВДИГНАТ СТИК 

 

I. Ако играчът докосне шайбата със стика си над височината на рамото и той или съотборникът е 

следващият играч, който да е следващия в притежаването и контрола на шайбата, или пък 

шайбата е изхвърлена вън от игра, действието на играта ще бъде спряно. 

II. Ако това нарушение се случи в атакуващата зона и съотборника впоследствие влезе в 

притежание и контрол на шайбата в атакуващата зона ще се проведе була извън синята зона 

линия на най-близкото място, където съотборникът придобива контрол. 

III. Ако това нарушение се случи в атакуващата зона и съотборника впоследствие придобива 

контрол върху шайбата или в неутралната зона, или защитната зона, следващата була ще се състои 

на място, където шайбата не осигурява териториално предимство на нарушителя. 

IV. Ако това нарушение се случи в неутралната зона, последващата була ще се състои в защитната 

зона на най-близката страна, където е съотборникът влезе в контрол със шайбата. 

v. Ако това нарушение настъпи в защитната зона, следващата була ще се състои на място 

в защитния край на най-близката страна до мястото, където съотборникът влезе в контрол със 

шайбата. 

VI. Високо вдигнат стик по време на игра се отсъжда по височината на раменете (докато при гол се 

взима под внимание височината на горната греда на вратата) 

VII. Ако играчът докосне шайбата със стика си си над височината на рамото му, а противникът е 

следващият играч, който играе със шайбата, играта ще продължи. 

VIII. Ако играч удари шайбата с високо вдигнат стик и шайбата влезе в собствената му врата, гола 

ще се брои. 

IX. Маневрата "подобна на лакрос" (с която един играч води шайбата на неговата лопатка на 

стика) е позволено при условие, че не-повдига стика си над височината на рамото му по всяко 

време по време на движението. Ако шайбата на лопатката на стика прекоси височината на рамото 

му по някое време на маневрата, действието на играта ще бъде спряно. 

х. Ако играчът на отбора, притежаващ шайбата докосне шайбата с високо вдигнат стик при 

сигнализация за наказание на съперника, следващата була ще се състои на някоя от булите в 

зоната за защита на отбора който е бил наказан. 

 

ИГРА СИТУАЦИЯ 1: B6 влиза в контакт с шайбата, използвайки високо вдигнат стик. 

След това шайбата ще бъде отбита от гърдите на вратаря на отбор А. Ако играч на отбор В след 

това контролира шайбата или подаде шайбата, играта ще бъде спряна защото вратара нямаше 

под контрол шайбата. 

 

 

 

ПРАВИЛО 76 - ИГРА СЪС ШАЙБА / ВИСОКО ВДИГНАТ СТИК / ГОЛ 

Вижте също Правило 97-ii  

I. Никакъв гол няма да бъде зачетен, ако атакуващият играч насочи, отклони или прилепи 
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шайбата в мрежата по начин по който стика му е бил над височината на горната греда  дори ако 

шайбата впоследствие се отклони всеки играч, вратарят или съдия на леда, или отскочи от леда и 

влезе във вратата. 

 

 

II. Определящият фактор е мястото, където шайбата влиза в контакт със стика по отношение на 

напречната греда. Ако тази част на стика е на линията или под напречната греда, целта ще се брои 

гола. 

III. Гол може да бъде отбелязан също със носене на шайбата на лопатката на стика, но при условие 

че играча при движението със стика няма да вдигне стика си над раменете си. 

Ако шайбата и стика са над нивота на раменете по време на носенето на шайбата, играта ще бъде 

прекъсната. 

Ако шайбата и стика са над нивото на напречната греда, преди вкарването на шайбата във 

вратата, гола няма да се зачита. 

 

ПРАВИЛО 77 - ПЛЕКСИГЛАС/ ПОВРЕДЕН  

I. Ако някоя част или част от защитното стъкло е повредена по време на игрово действие, играта 

ще бъде спряна веднага и няма да се възобновява, докато не бъде ремонтирана. 

 

ПРАВИЛО 78 - ЗАСАДА 

I. Единствената линия при засада е синията линия. Играчи на атакуващия отбор не може да 

преминат тази линия без шайба, без да  не се получи засада. 

II. Цялата ширина на синията линия се счита за част на тази зона, в която се намира шайбата. 

III. Ако шайбата е извън атакуващата синя линия, това не се счита за шайба вътре в зоната на атака, 

докато не е напълно зад синята линия. 

IV. Ако шайбата е в атакуващата зона, то не се счита че е извън зона, докато не е напълно зад 

синята линия. 

V. Ако играч на атакуващия отбор е атакуващата зона, а шайбата е в средна зона, шайбата не се 

счита за шайба в средна зона , ако шайбата не е изцяло зад синята линия. 

VI. Засадата се определя от позицията на кънки на атакуващия отбор на атакуващата синя линия 

във връзка с шайбата. Атакуващ играч е в засада, когато и двете кънки са изцяло зад синята линия 

в атакуващата зона преди шайбата да е изцяло зад синята линия. 

Това включва триизмерното разположение на шайбата. Ако шайбата е във въздуха 

непосредствено над равнината на синята линия преди играча, няма засада. 

VII. Кънките на играча се тълкуват само ако двете са на леда. Всяка кънка във въздуха не се счита 

от нито една страна на синята линия до като не докосва леда. 

VIII. Ако играч не иска да е в засада, може едната кънка да бъде вътре в атакуващата зона толкова 

дълго, докато другата кънка се докосва до леда в средна зона или по атакуващата синя линия. 
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ПРАВИЛО 79 - СИТУАЦИЯ ЗАСАДА 

I. Ако атакуващият играч изстреля или подаде шайбата, която удря съотборника 

който е в атакуващата зона преди шайбата с целия си обем се случай на засада. 

След прекъсване на играта булата ще се състои на най близката була, където беше изтреляна или 

подадена шайбата, без да се отдаде предимство на отбора който се е провинил. 

II. Засада ще има, ако атакуващия играч изстреля шайбата зад атакуващата зона и шайбата 

напусне на леденото поле в атакуващата зона, където е бил него съотборник. След прекъсване на 

играта булата ще се проведе на най близката була от където беше изстреляна шайбата, при което 

отбора който се е провинил не трябва да има предимство. 

III. Ако играч от защитния отбор е в защитната си зона и изчиства шайбата от зоната с изстрел или 

подаване, който удря съдията на леда на синята линия и отскочи обратно вътре, докато играча от 

атакуващия отбор е все още е в зоната за атака, съдията ще сигнализира засада. 

IV. Засада ще има ако играч подаде шайбата от средна зона на съотборника си в атакуващата зона. 

След прекъсване на играта, булата ще бъде хвърлена в средната зона на най близката була от 

мястото където е била подадена шайбата, при което отбора който се е провинил не трябва да има 

предимство. 

v. Засада ще има, ако играч подаде шайбата от своята отбранителна зона на съотборника си в 

атакуващата зона. 
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След прекъсване на играта, булата ще бъде хвърлена в средната зона на най близката була от 

мястото където е била подадена шайбата, при което отбора който се е провинил не трябва да има 

предимство. 

VI. Ако атакуващият играч е в зоната на атаката, и той контролира шайбата дриблирайки извън и 

във зоната, ще бъде свирена засада. 

 

След спиране на играта, булата ще се пусне на най близката була в средна зона, близо до мястото 

където е била спряна играта. 

 

ИГРА СИТУАЦИЯ 1: Ако играч има едната кънка във въздуха а другата в атакуващата зона, тогава 

ще бъде отсъдена засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 2: Ако един играч има и двете кънки изцяло в атакуващата зона в момента, в 

който шайбата напълно пресича синята линия, ще бъде отсъдена засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 3: Ако играч в средна зона изстреля шайбата, при което съотборника ще достигне 

шайбата преди синя линия, без това че е овладял шайбата, този съотборник ще спечели авантаж 

при засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 4: Играч с двете кънки в атакуващата зона приема паса от съотборника си. Ако 

спре шайбата със своя стик преди да премине синията линия и после я изкара извън зоната ще 

има засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 5: А6 има и двете кънки напълно в атакуващата зона. А8, в неутралната зона, 

изстрелва или подава пас, но също така удря B4 в неутралната зона. Ако тя се отклонява  от тялото 

или стика на В4 и пресича синята линия в атакуващата зона, A6  ще спечели авантаж при засада. 

ИГРА НА ИГРАТА 6: Атакуващият отбор има притежание на шайбата в атакуващата зона.  

Шайбата е частично на синята линия  и в средна зона. Ако атакуващия играч после вкара цялата 

шайба през цялата синя линия  в атакуващата зона, ще бъде отсъдена засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 7: Атакуващият играч има едната кънка вътре в 

атакуващата зона и другата в средна зона. После той вкарва и кънката която му беше в средна 

зона зад синя линия в атакуващата зона, при което шайбата все още е на неговия стик в средна 

зона, и ако в краен случай той вкара шайбата зад синята линия в атакуващата зона, ще има засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 8: Отбраняващия играч изчиства шайбата от неговата защитната зона и шайбата 

напълно пресича синята линия. Шайбата после се отклонява от играч в неутралната зона и идва 

обратно в защитната зона. Ако атакуващият играч е все още е в атака, ще бъде отсъдена засада. 

 

 

ПРАВИЛО 80 - ХВЪРЛЯНЕ НА ШАЙБА ПРИ ЗАСАДА  

I. Ако бъде свирена засада, и играта бъде прекъсната и булата ще бъде изпълнена по следния  

начин : 

 

1. В средна зона, на най близката точка за була, до мястото където атакуващия играч вкара 

шайбата в атакуващата зона, при което негов съотборник вече беше навлязъл в зоната. 

2. В центъра на леда  , ако паса или изтрела беше между централната червена линия и 

атакуващата синя линия; 

3. При точка  за нула в неутрална зона ,най-близка до защитната зона, ако:паса или изстрела 

възникна между защитната синя линия и централна червена линия; 
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4. На точка за була в защитната зона на отбора нарушил правилата, ако даден играч умишлено 

причинил засада; 

5. На точка за була в защитната зона на нарушителя ако шайбата е била подадена или изстреляна 

от атакуващ играч от неговата защитна зона; 

 

6. На най близката точка за була от местото където е била подадена или изстреляна, при което е 

взникна авантаж при засадата, но също така шайбата напусна на леденото поле. 

7. На точка за була в защитната зона, ако на отбраняващия отбор е било отсъдено наказание по 

време на сигнализищ за засада на атакуващия отбор. 

II. Ако лайсмена прави грешка в игра на засада и спира играта, булата ще се изпълни на най 

близката була, където бе шайбата преди спирането на играта. 

 

 

ПРАВИЛО 81 - НЯМА ЗАСАДА 

I. Няма засада, ако играч който карайки назад води шайбата и премине през синията линия преди 

шайбата, при което в момента на спечелване на шайбата имаше и двете кънки в средна зона 

преди синията линия. 

II. Ако един играч получи пас и неговия стик и едната кънка са в атакуващата зона, но все още 

другата кънка е в средна зона, няма да има засада. 

 

ИГРА СИТУАЦИЯ 1 : Ако играч има едната кънка на синията линия или в средна зона, а другата в 

атакуващата зона в момента в който шайбата преминава синията линия, няма засада. 

ИГРА СИТУАЦИЯ 2: Ако играч има и двете кънки в неутралната зона, но неговия стик е в 

атакуващата зона в момента, в който шайбата напълно пресича синята линия, няма засада. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ИГРАТА 3 : Ако играч има едната кънка в средна зона а другата в атакуващата 

зона в момента в който шайбата преминава през синията линия, засада няма. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ИГРА 4: Ако играч има и двете кънки в атакуващата зона, но шайбата все още е на 

синията линия, няма засада докато шайбата непремине синията линия. 

ГАМА СИТУАЦИЯ 5: Ако А8 има и двете кънки напълно в атакуващата зона, когато B5 изстрелва,  

подава или води шайбата обратно от средна зона в защитната си зона, A8 не е в засада. 

ГРУПОВА СИТУАЦИЯ 6: Атакуващ играч, е с двете кънки в атакуваща зона, получава пас от 

съотборник от неутралната зона. Той спира шайбата със стика си, преди шайбата да пресече 

синята линия премества едната си кънка назад към синята линия и държи кънката си на синията 

линия. Ако той дърпа шайбата зад синята линия, докато неговата кънка е все още на синията 

линия, няма засада. 

 

 

ПРАВИЛО 82 - ПРЕДИМСТВО ПРИ ЗАСАДА 

 

I. Ако атакуващият играч е в своята атакуваща зона преди шайбата, или не е докоснал шайбата, 

лайсмена ще вдигне ръка, с което сигнализира за предимство при засада. Играта ще продължи,  

ако отбраняващия се отбор спечели шайбата и ако атакуващия играч не се опитва да спечели 

шайбата или да принуждава противника си да се върне обратно в края на отбранителната зона, 
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вместо това да напусне своето атакуващо зона така, че ще се докосне поне с една кънка синията 

линия. 

II. За да може лайсмена да анулира сигнала за предимство при засада, всички атакуващи играчи 

трябва да напуснат своята атакуваща зона, или защитаващия отбор трябва да изнесе шайбата в 

средна зона. 

 

От този момент играчите на атакуващия отбор може отново да се опитва да спечели шайбата 

обратно, или да се върне обратно в атакуващата зона. 

III. Ако играта бъде спряна при сигнализация за предимство при засада, булата ще бъде в средна 

зона при отбранителната зона на най близката точка където е била шайбата преди да се прекъсне 

играта. 

IV. Ако по време на сигнализация за предимство при засада, защитният отбор не полага никакви 

усилия да изкара шайбата от своята зона и атакуващият отбор не прави опит да излезе от зоната, 

играта ще бъде спряна за засада. Булата ще бъде в средна зона при бранителната зона на 

бранещия отбор, до най близкото място, където е била спряна играта. 

ще бъде наречен. Следващото лице ще се случи извън синята линия 

на защитния отбор на най-близкото място за отваряне на мястото, където се намира шайбата 

се намираше по времето на свирката. 

v. Ако по време на предимство при засада, защитният отбор вкара сам шайбата в неговата врата, 

гола ще се зачита. 

VI. Играч на защитаващия отбор при предимство при засада по време на изпразване на зоната, 

може да закара шайбата зад вратата, с условие че не се опитва да забави играта.  

VII. Ако шайбата е изстреляна в атакуващата зона, което води до предимство при засада при което 

шайбата влезе във вратата на защитаващия отбора (директно или от вратаря, защитаващия играч 

или съдия или след отскачане на защитното стъкло или от мантинелата), гола няма да се зачита 

защото изстрелапричини засада.Фактът че атакуващият отбор е излязъл от зоната преди шайбата 

да влезе във вратата  е несъществено. 

VIII. Ако по време на предимство при засада играч на защитаващия отбор изкара шайбата вън от 

на леденото поле, ще бъде използвано правило за забавяне на играта и на защитаващия отбор ще 

бъде наложено съответното наказание. 

IX. Ако се случи ситуацията в Правило 82-viii, но шайбата се отклонява от защитно стъкло или 

съотборник, но не пресича равнината на синята линия, няма да бъде определено наказание, но 

следващата була ще бъде в средна зона, защото е имало сигнал за предимство при засада. 

 X. Ако се случи ситуацията в Правило 82-viii, но шайбата се отклонява от защитно стъкло или 

съотборник, но пресича равнината на синята линия, няма да бъде определено наказание, но 

следващата була ще бъде в защитната  зона  от страната, където шайбата е била изстреляна или 

отклонена. 

XI. Ако по време на предимство за засада, атакуващият отбор изстреля шайбата през синята линия 

и шайбата се отклонява от играча на защитния отбор и излиза извън играта, следващата була ще 

се случи в най-близката була в зоната, от която се е изстреляна шайбата. 

XII. Ако едновременно са сигнализирани предимството за засада и наказание, правилата анулират 

правилото за засада. Ако атакуващия отбор направи при предимство при засада прекъсване на 

играта, след което е отсъдено на защитаващия отбор наказание, булата ще се състои в защитната 

зона според правилата за була при отсъдено наказание. 
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ПРАВИЛО 83 - ПРЕДИМСТВО ПРИ ЗАСАДА / ХИБРИДЕН ICING 

I. Ако играч, който се опитва да прекъсне icing, влезе в своята защитна зона зад синята линия 

преди шайбата, с което ще направи предимство при засада, icingа ще бъде отсъден според 

правилата за хибриден icing. Ако лайсмена реши , че играча който беше в засада. би играл със 

шайбата като първи, играта ще бъде прекъсната за засада. 

II. Ако играчът докосне шайбата в Правило 83-i преди да бъде прекъсната играта за icing, при което 

вече беше сигнализирано предимство при засада, булата ще бъде на точката за була на най 

близкото място од където беше изстреляна шайбата. 

 

ПРАВИЛО 84 - УМИШЛЕНА ЗАСАДА  

I. Засада отсъдена като умишлена е, когато атакуващият отбор извърши действие, целящо 

съзнателно да доведе до спиране на играта. 

II. Следващата була ще се проведе в защитната зона на отбора извършил умишлена засада. 

III. Умишлена засада, ще бъде отсъдена ако: 

 

1. Шайбата е изстреляна към вратата или нейната близост по време на сигнал за предимство при 

засада, и накара вратара  

2. Атакуващият отбор докосва шайбата или се опитва да я спечели по време на сигнал за 

предимство при засада, или се опитва да атакува защитниците, които притежават шайбата; 

3. Атакуващият отбор отбеляза гол след атака, която създаде предимство при засада (т.е. 

стрелбата влиза във вратата), в този случай, гола няма да се брои; 

4. Атакуващият отбор не полага усилия да излезе от  атакуващата зона да отмени предимството 

при засада. 

 

IV. Ако шайбата е изстреляна в атакуващата зона, резултатът е сигнализирано предимство при 

засада и шайбата влезе в мрежата, гола няма да се брои, освен ако не е отбелязан от умишленото 

действие на защитника на защитаващия отбор. Следващата була ще се проведе в защитната зона 

на отборът, извършил умишлената засада. 

v.  По време на сигнал за предимство при засада, атакуващия отбор се опитва да излезе от зоната, 

но бъде уцелен със шайбата в атакуващата зона, играта ще бъде прекъсната за засада, но не и като 

умишлена засада. 

 

ПРАВИЛО 85 - КОНТУЗЕН СЪСТЕЗАТЕЛ   

I. Ако е очевидно, че даден играч е претърпял сериозна травма, на леда, съдиите ще спрат 

незабавно играта и ще призоват медицинския персонал на леда. 

II. Във всички останали случаи, ако един играч е ранен и не може да продължи да играе или 

отидете на пейката на играчите, играта ще продължи, докато отбора му не владее шайбата и не е 

в голова позиция. 

III. Ако един състезател е ранен в същото време, и той е определен за наказание, той може да 

отиде в съблекалнята. Ако е преценено малко наказание, или наказание до края на  мача, 

неговият отбор незабавно трябва да прати негов заместник играч на наказателната пейка, за да 

изпълни изцяло наказанието. 
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IV. Ако пострадалият наказан играч е в състояние да се върне в играта преди изтичането на 

наказанието му, той трябва да отиде на наказателната пейка за да изпълни останалото време 

самият той. 

v. Когато играта е спряна поради нараняване на играч, той трябва да напусне леда и не може да се 

върне, докато играта не се възстанови. 

 

 

ПРАВИЛО 86 - КОНТУЗЕН СЪДИЯ  

I. В случаите, когато съдия на леда претърпява нараняване по време на игрово действие, играта 

ще бъде спряна незабавно (освен ако един отбор няма възможност да отбележи гол), за да се 

оцени тежестта на нараняването и да му бъде оказана помощ от медицинския персонал.  

Ако проблемът може да бъде лекуван незабавно, раненият съдия на леда ще отиде на пейката на 

играчите на домакинския отбор и ще бъде лекуван от медицинския персонал на домакинския 

отбор. 

II. Ако съдията е ранен и не може да продължи, останалите съдия ( при системи с четири съдии) 

ще бъде единствен главен съдия. В система с трима съдии, един от лайсмените ще замести 

главния съдия  който е избран от раненият главен съдия или ръководителите на отборите. 

III. Ако един лайсмен е ранен и не е в състояние да продължи, в система от четири или трима 

съдии , той ще бъде заменен, ако главния съдията прецени че това е необходимо. 

IV. Ако играта се играе и със резервен съдия, този съдия ще влезе в игра чак след като е облечен и 

готов за игра. Играта ще продължи и няма да бъде спряна. 
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РАЗДЕЛ 7 - ПРАВИЛА НА ИГРАТА/ СМЯНА НА ИГРАЧИ  

ОБЩ ПРЕГЛЕД - Играчите могат да бъдат сменяни по време на игра по два начина: 

по време на спиране на играта и по време на действие на играта. Във всеки случай, 

се прилагат специфични правила за това как могат да се извършват тези промени 

и при какви обстоятелства те не могат да бъдат извършени. 

 

ПРАВИЛО 87 - ИГРАЧ В ИГРА / ИЛИ НЕ – ПРЕЦЕНКА НА СЪДИЯТА 

I. Играч, който има едната кънка на леда и една кънка на пейката на играчите се счита за играч 

извън леда. Но ако играе със шайбата или се ангажира с каквото и да е действие с противника, той 

се счита на леда. 

 

ПРАВИЛО 88 - СМЯНА НА ИГРАЧ ПО ВРЕМЕ НА ИГРА 

I. Промените на играчите могат да се правят по всяко едно време, ако играчите са в рамките на 1,5 

метра от мантинелата и играчи които се сменят са извън играта преди да се случи смяната. 

II. Ако даден играч напусне зоната от 1,5 метра  и участва в игрово действие преди излизащия 

играч има най-малко едната кънка на пейката на играчите, на отбора ще бъде определена 

наказание за твърде много играчи на леда. 

III. Наказание за прекалено много играчи на леда ще бъде отсъдено ако по време на смяна по 

време на игра играча влизащ на леда или играч излизащ от леда играе със шайбата, има контакт 

със съперник при което излизащия и влизащия играч са на леда в рамките на 1,5 м разстояние от 

мантинелата. 

IV. Наказание за прекалено много играчи на леда няма да бъде отсъдено, ако по време на смяна 

по време на игра сменящите играчи са вътре в ограничението от 1,5м от мантинелата и сменящия 

се играч няма никакъв контакт с играта. 

 

ПРАВИЛО 89 - ЗАБРАНЕН ДОСТЪП НА ИГРАЧ НА ПЕЙКАТА НА СЪПЕРНИКА  

I. В нито един момент играчът не може да използва пейката на играчите на опонента по време на 

игра, освен случайност. 

 

ПРАВИЛО 90 - ПЕЙКАТА ЗА СМЯНА СЛЕД СИНЯ ЛИНИЯ 

I. Ако по време на сигнал за предимство при засада, атакуващ играч в атакуващата зона 

излиза от леда на пейката на играчите си, през врата която се простира в атакуващата зона, той ще 

бъде считан за играч извън леда, при условие, че играча който влиза на леда ще влезе през 

вратата в неутралната зона. Ако влезе играч при смяната му в атакуващата зона и е сигнализирано 

предимство при засада все още, влезналия играч трябва да излезе от атакуващата зона. Ако 
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останалите атакуващите играчи излезнаха от атакуващата зона и лайсмена е отменил сигнала за 

засада, играта няма да се прекъсне. 

 

ПРАВИЛО 91 - СМЯНА НА ИГРАЧИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СПРЯЛА ИГРА 

I. За смяна по време на игра се счита смяна на един или повече играчи. 

II. Домакинът има право на "последна промяна". Това означава че отбора гост трябва първо да 

прати играчите си на леда, след което може и отбора домакин да смени и прати играчите си на 

леда. 

 Ако един или друг отбор направи прекалено много дълго забавяне, реферът няма да позволи 

промяната. 

III. Ако отбора се опитва да сменя играчите след определеното време за смяна, или нарочно не 

зпазва това правило, главния съдия първо ще предупреди отбора а при повтаряне на това 

забавяне ще отсъди наказание за забавяне на играта. 

IV. След като са направени промени на играчите, отбора не може да променя неговия състав на 

лед, докато играта не продължи  след була. 

V. На отборите не е позволено да правят промени на играчите след неправилно изпълнена була . 

VI. Ако след направените промени на играчи след неправилно изпълнена була беше отсъдено 

наказание на единия или другия отбор наказание, след което се е променил броя на играчите на 

леда, отборите може да сменят играчите преди да бъде пусната следващата була . 

VII. При отбелязан гол може да влезнат на леда от пейката за играчи само толкова играчи, колкото 

играчи ще бъдат сменени. На леда не може да влезнат и други играчи който искат да отпразнуват 

отбелязването на гола. 

 

ПРАВИЛО 92 - НАЧИН ПРИ СМЯНА НА ИГРАЧИТЕ 

I. За смяна на играча трябва да се следва следната процедура: 

 

1. Непосредствено след спиране на игра реферът сигнализира на треньора на гостуващия отбор, 

за да смени играча си; 

2. Отборът-гост има пет секунди, за да направи своите промени; 

3. Реферът повдига ръката си, за да покаже, че гостуващият отбор не може вече да прави промени 

на играчите; 

4. С ръката си, реферът сигнализира на треньора на домакина, за да промени играча си; 

5. След пет секунди съдията пуска ръката си, за да покаже, че домакина вече не може да прави 

промени; 

6. Веднага след като съдията пусне ръката си, лайсмена който  провежда булата свири, за да даде 

сигнал, че и двата отбора имат само пет секунди, за да се подредят за булата; 

7. Ако изминат пет секунди ( може и по-малко , и играчите са готови) лайсмена пуска шайбата. 

Лайсмена е задължен за това да провери, че всички играчи на леда са на своите места и готови за 

була. 

8. Когато даден отбор се опитва да промени играча след изминаване на времето, съдията ще 

изпрати играча (ите) обратно на пейката и ще предупреди треньора. Всяко последващо 

нарушение на този процедурата ще доведе до наказание за минимално наказание за забавяне на 

играта. 
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ПРАВИЛО 93 - СМЯНА НА ИГРАЧИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СИГНАЛ ЗА ICING  

I. Отбора, който е направил icing, не може да прави промени на играчи преди да бъде пусната 

следващата була. Правилото важи за тези играчи, които бяха на леда в мига, в който шайбата  

напусна стика на играча който направи icinga. 

II. Ако даден отбор се опита да промени играчите, след като е отсъден icing, съдията ще 

предупреди а първо отбора Всяко последващо нарушение на този процедурата ще доведе до 

наказание за минимално наказание за забавяне на играта. 

III. Ако отборът, който направи icinga, използва timeout си за отбор в това време на спиране на 

играта, все още не е позволено да се правят смени на играчи. 

IV. Отбора може да направи смени на играч в тези случаи : 

1. Да замени вратар, който е заменен с допълнителен играч; 

2. Да замени контузен играч; 

3. Ако някой отбор получи наказание, което променя бройката на леда, 

отборът за обличане на шайбата има право да прави промени в играчите, но 

следващото лице ще се проведе в защитната зона на 

отбор, който нанася наказанието; 

4. За да смените играч, който е счупил екипировката (т.е. повредена каска, или лопатка на стика). 

V. Играч, който счупи стика си по време на игра, когато се е получил icing,  може да отиде на 

своята пейка за да си вземе друг стик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

РАЗДЕЛ 8 - ПРАВИЛА НА ИГРАТА / ГОЛ 

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД - Специфичните правила се прилагат за това как могат да бъдат отбелязани голове и 

при какви обстоятелства те могат да бъдат забранени. Веднага след като шайбата се вкарва в 

мрежата по никакъв начин и съдията свири, времето на таблото ще бъде спряно. 

 

 

 

ПРАВИЛО 94 - ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОЛ 

I. Гол се отбелязва, когато даден отбор е изстрелял или насочил шайбата към 

вратата и изцяло е преминала гол линията между гредите на вратата и главния съдия или видео 

съдията не са забелязали никакви нередности преди отбелязването му. 

II. Гол се зачита , когато шайбата влезе във вратата зад гол линията между горната и страничните 

греди. 

III. Гол се зачита, когато изстреляната шайба е насочена или вкарана във вратата на защитаващия 

отбор. 

IV. Гол се зачита, като след шут на който и да е играч, шайбата се отклони във вратата след удар в 

каската или друга част на тялото на играча на леда. 

V. Гол не се зачита, ако атакуващия играч насочи шайбата с каска или друга част на тялото. 

VI. Шайбата трябва да е цялостна, когато пресече гол линията на вратата. 

VII. Гол не се зачита , ако шайбата е била изстреляна по време на спряна игра. 

VIII. Гол неможе да бъде отменен след пускане на шайбата в центъра на игрището след 

отбелязване на гол. Никакви допълнителни оплаквания или видео повторение от което се вижда 

че гола нетрябваше да бъде зачетен, не са признати. 

IX. В играта може да бъде зачетен само един гол на един отбор. В случай, че шайбата влезе във 

вратата, играта после е продължила пред другата врата, в която също влезе шайба, а за това е 

била играта спряна, при което след видео запис се вижда че е трябвало да бъде признат първия 

гол, втория гол няма да се зачита, зашита се първия гол и на таблото се слага времето при което е 

бил отбелязан първия гол. 

х. Ако при по-нататъшно преразглеждане на ситуацията от Правило 94-ix се определя че първия 

гол не се зачита, признава се втория гол и резултата на таблото се коригира. 

XI. Всички санкции, настъпили по време на двата гола в Правило 94-ix или след това 

свиренето след втория гол ще бъде оценено с изключение на първото малко наказание на отбора, 

вкарал втория гол (според правилата за анулиране на наказания, след отбелязан гол по време на 

сигнал за наказание). 

XII. Маневрата "подобна на лакрос" (с която един играч води шайбата на лопатката си на стика) е 

позволено при условие, че не повишава над височината на рамото му по времето на движението 

(вж. също член 75-ix). 

XIII. Гола нямда да се зачита, ако шайбата се е отбила във вратата от стика или тялото на 

атакуващтия играч, когато вратаря е във вратарското поле и атакуващия играч е бил във 

вратарското поле преди това, и шайбата преминава в триразмерното вратарско поле. 

Булата после ще бъде на най близката точка за була в средната зона. 

XIV. Гол ще се зачита, ако в ситуацията от правилата 94- XIII стика е, но кънките не са във 

вратарското поле.Така постигнат гол се признава винаги , ако играча не е пречил по никакъв начин  
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на вратаря. Гола няма да се зачете ако играча със своя стик пречеше на вратаря да спаси шайбата. 

Следващата була ще се състои на най близката була в средна зона. 

XV. Играчът може да бъде напълно във вратарското поле, когато шайбата влезе  в мрежата 

чрез него или друг играч, докато вратарят е извън вратарското поле. 

XVI. За да бъде зачетен гола, шайбата трябва да премине през гол линията преди да изтече 

времето за игра. Ако времето на таблото не работи, може тази ситуация да се консултира с видео 

съдията. Във всички други случаи решението на съдиите на леда е окончателно. 

XVII. Отбелязан гол на противниците , ще се зачита също ако съдията на пейката за наказание не 

успя да отвори вратата на време след приключване на наказанието, и с това забави влизането на 

играча на леда. 

XVIII. Ако шайбата влезе в мрежата, преди сирената за края на мача, и главния съдия зачете гола, 

не е нужно да се пуска була в централна зона. Съдията трябва да се увери че съдията на пейката 

записал в протокола времето на гола 19:59. 

XIX. Ако беше отбелязан гол в последната минута на третината, когато на таблото се показват и 

десетични секунди, времето когато беше отбелязан гола, трябва да е записано в протокола 

закръглено на долу к най близката секунда. 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИГРАТА 1: Ако съдията останови при видео записа , че при вкарване на 

гола не е работило таблото с времето, гола ще се зачете ако се докаже че третината още не е 

свършила. Съдията след разговор със лайсмените, съдията на таблото и видео съдията ще кажат 

колко време не е работило таблото и времето ще бъде поправено. 

Ако никой не може да останови точно колко време не е работило таблото, мача ще продължи с 

времето което е на таблото. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИГРАТА 2 : Гол се зачита, ако защитаващия играч вкара шайбата във 

собствената вратата докато е бил атакуващ играч във вратарското поле. 

 

 

 

ПРАВИЛО 95 - ВРАТАРСКО ПОЛЕ И НЕГОВАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ГОЛ 

I. Ако един играч на атакуващия отбор е натиснат, избутан или обезвреден от защитника, за да го 

накара да бъде във вратарското поле, когато шайбата  влиза в мрежата, гола ще бъде зачетен, 

освен ако атакуващия  играч е имал достатъчно време да се измъкне от вратарското поле. 

II. Гола ще бъде зачетен, ако шайбата е свободна във вратарското поле и шайбата ще бъде 

вкарана от атакуващия играч със стика му. 

III. Гола ще бъде зачетен ако атакуващия играч е във вратарското поле в момента, когато шайбата 

мине през гол линията, при което не е попречил на вратаря по никакъв начин. 

IV. Гол няма да се зачете, ако вратаря е бил извън вратарското си поле, и атакуващия играч е 

попречил на вратаря да се върне там или е попречил за да бъде спасена. На този играч ще бъде 

отсъдено наказание за препречване. 

V. Вратарското поле се счита за триизмерно пространство и всички правила за които се отнасят не 

само за синьото поле, но и до горното пространство до височината на напречната греда. 
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ПРАВИЛО 96 - ГОЛ С КЪНКА 

I. Гол няма да бъде зачетен, ако атакуващият играч насочи шайбата във вратата с неговата кънка 

по какъвто и да е начин. 

II. Гол ще се зачете, ако атакуващия играч ритне шайбата, която после той изстреля сам или негов 

съотборник във вратата, когато междувременно с шайбата е играл съперниковия вратар. 

III. Гол няма да се зачете, ако играч ритне шайбата а тя се отбие директно вратаря или неговата 

екипировка, или от играч на който и да е отбор във вратата. 

IV. Гол няма да се зачете, ако играч както и да насочи своята кънка с идеята за да се отблъсне 

шайбата от неговата кънка във вратата, при което беше ясно че е била ритната. 

v. Гол няма да се зачете, ако играч ще се опита да ритне с кънка шайбата на своя стик, но няма да 

му се получи и шайбата директно ще влезе във вратата, защото в тази ситуация имаше движение с 

крак, означаващо ритане на шайба. 

VI. Гол няма да се зачете, ако бранителя удря атакуващия играч, който в опит да се задържи на 

леда ритне шайбата във вратата. Решаващия момент в тази ситуация е ритането на шайбата а не 

бутането на играча. 

VII. Гола няма да се зачете , ако играч има шайба на стика си и ритне стика си в опит да вкара гол, 

при което тази шайба влезе във вратата. 

 

 

 

ПРАВИЛО 97 - ОТМЕНЕН ГОЛ / ПО-ВРЕМЕ НА ИГРА 

Вижте също Правила 184-186 за правила, отнасящи се до вратаря и нарушения във вратарското 

поле. 

 

I. Гол няма да се зачита, ако атакуващият играч ритне, хвърли или по друг начин насочва шайбата в 

мрежата с която и да е част от неговата тяло или по какъвто и да е начин, различен от неговия 

стик, дори ако шайбата е по-нататък отклонено от играч или от съдия след първоначалния контакт. 

II. Гол няма да се зачита, ако атакуващият играч насочи, отклони шайбата в мрежата по някакъв  

начин със стика си над височината на напречната греда, дори ако шайбата впоследствие се отбие 

от някой играч,вратар или съдия на леда, или отскочи от леда и влезе във вратата. Определящ 

фактор е мястото, където шайбата се докосва до стика по отношение на напречната греда. Ако 

тази част от стика е в контакт с шайбата и е под напречната греда, гола ще се брои. 

III. Гол няма да се зачита, ако шайбата бъде директно отклонена във вратата от съдията, дори и 

ако шайбата впоследствие се отклони от някой  играч на който и да е отбор или вратар. Ако 

шайбата удари по леда съдията и впоследствие се вкара във вратата по  правилен и разрешен 

начин, гола ще се зачита.  

IV. Гол няма да се зачита, ако шайбата е под тялото на  бранещия  играч, който е 

натиснат от атакуващ играч, заедно с шайбата, и влиза шайбата във вратата. 

 

 

 

V. Гол няма да се зачита, ако някой играч влезе незаконно в играта от пейката на играчите и 

отборът му отбелязва гол, докато той е на леда. 
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VI. Гол няма да се зачита, ако играч влезе по рано на леда от пейката за наказание по своя вина 

или вина на съдията на пейката за наказание, при което отбора на този играч отбелязва гол по 

време когато той е на леда или е вече на пейката на играчите. Играча трябва да се върне на 

пейката за наказание и да изчака да измине наказанието му до края.  

VII. Главния съдия има право да се консултира с лайсмените на леда за всички случай който е 

имало преди гола. Ако лайсмена види някое нарушение, за което се дава по-голямо наказание, до 

края на мача, наказание в игра или наказание за неспортсменско поведение на някой от 

атакуващите играчи, които главния съдия не е видял, лайсмена може да ги свири и главния съдия 

ще накаже играча който е направил наказанието, и също може да отмени гол. 

VIII. Гол няма да се зачита, ако шайбата напълно пресече гол линията след изтичане на периода. 

IX. Гол няма да се зачита, ако съдията е свирил, за да спре играта преди шайбата да пресече гол 

линията на вратата. Такава ситуация не подлежи на преразглеждане от съдията на видеозаписа. 

 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 1: Гол не се зачита, ако А7 отклони шайбата с ръка, шайбата после се е 

отклонила от вратаря при А8, който вкарва гол. 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 2: : Гол не се зачита, ако А6 отклони шайбата с ръка. шайбата после се е 

отклонила от вратаря към Б2 и от него А9, който вкарва гол. 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 3: Гол не се зачита, ако А7 отклони шайбата с ръка на стика на А6 от който се 

отклони шайбата във вратата. 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 4: Гол не се зачита, ако шайбата докосне стика на атакуващия играч на точка 

над горната греда на вратата, и после докосне тялото на някой от играчите на леда и влезе във 

врата. 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 5: Гол не се зачита, ако бранителя вкара шайбата си във вратата, и атакуващия 

играч е препречил на вратаря  във вратарското поле. 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 6: Гол не се зачита, ако бранителя вкара шайбата си във вратата, и атакуващия 

играч е препречил на вратаря  във вратарското поле. На атакуващия играч ще бъде отсъдено 

наказание. 

СИТУАЦИЯ В ИГРА 7: Гол се зачита, ако бранещия играч вкара шайбата във собствената си врата, 

когато атакуващия играч е бил във вратарското поле, но не е пречил по никакъв начин на вратаря 

за да спаси шайбата. 

 

ПРАВИЛО 98 - ОТМЕНЕН ГОЛ / ИЗМЕСТЕНА ВРАТА 

I. Ако бранещия играч измести вратата и противниковия отбор отбелязва гол, гола ще бъде 

зачетен при условие, че: 

1. Опонентът е изстрелял шайбата,  преди да бъде изместена вратата 

 2. Главния съдия е  преценил, че шайбата в влезнала във вратата във време, когато вратата е била 

още на мястото си. 

II. Вратата се счита за изместена, ако: 

 1. Една или двете греди са изместени и не са на своите места.  

 2. Излезе един или и двата от леда. 

III. Гол ще бъде зачетен ако едината или и двете щипки на гредите на вратата не се докосват до 

леда, но имат контакт с защитните щипки, и тези щипки са си на местата на леда.  
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IV. В случаите на вратите който не се използват защитните щипки, трябва гредата на вратата да 

бъде на леда точно на гол линията когато шайбата е влезнала във вратата, и така може да бъде 

зачетен гол. 

v. Ако бранещия играч повдигне вратарската конструкция, но шайбата ще влезе във вратата така, 

че премине през гол линията, гола се зачита, ако беше спазено правилото за за щипките на 

гредите на вратата. (Правило 98-i-iv). 

VI. Ако по време на играта, по какъвто и да е начин се измести вратата от своята стандартна 

позиция, играта ще бъде прекъсната, докато вратата не се върне на правилната позиция. Ако 

вратата се върне на правилната позиция., играта може да продължи. 

VII. Гол няма да се зачита, ако вратата е била изместена преди шайбата да е преминала гол 

линията, с изключение на правило 98-I 

VIII. Ако бранещия играч измести своята врата от мястото и, когато атакуващия играч е в брейк, 

при което е бил изваден вратаря от вратата и заменен с играч, главния съдия ще зачете гола в 

полза на отбор който е атакувал. 

 

ПРАВИЛО 99 - ВИДЕО СЪДИЯ И ДОКАЗВАНЕ НА ГОЛ 

I. Преглеждане на видеозапис е възможно само след поискане от страната на главния съдия или 

съдията за видеонаблюдение. Прегледа на видеозаписа се използва най често за преразглеждане 

на голови ситуации. 

II. Ако даден гол е отбелязан или е имало ситуация за гол, че можеше да бъде отбелязан (има гол, 

няма гол) главния съдия трябва веднага да поиска видео съдията да прегледа ситуацията. Видео 

съдията може да потвърди че има гол, или може да отмени гол. 

III. В случай, че прегледът на видеозаписа е неубедителен, крайното решение за ситуацията трябва 

да вземе главния съдия. 

IV. Ако преглед на записа дали е имало гол, който главния съдия отменя, ще помоли съдията 

видео съдията, който решението ще бъде взето от видео съдията. 

V. След прекъсване на играта ако не поиска нито главния съдия или видеосъдията преглед на 

ситуацията, след пускането на була вече не може да бъде поискано. 

VI. Ако в края на третините няма ситуации който се нуждаят от преразглеждане от главния съдия 

или видеосъдиятата, и играчите на двата отбора са вече в съблекалните, преглед на ситуацията не  

е възможен. 

VII. Видео съдията може да прегледа тези игрови ситуации   

1.Цялата шайба е преминала гол линията 

2. Шайбата влезе във вратата по рано, ако е била изместена врата. 

3. Шайбата е влезнала във вратата след изтичане на времето. 

4. Шайбата е била вкарана във врата с някоя част на тялото на играча 

5. Шайбата се е отклонила от съдията 

6. Шайбата беше преди да влезе във вратата отклонен от високо вдигнат стик, който е бил над 

височината на горната греда. 

7. Шайбата влезе във вратата след като, атакуващия играч препречи на вратаря 

 

 

 

VIII. За правилата, отнасящи се до обжалване на треньора, вижте Спортния правилник на IIHF. 
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IX. Видео съдията не може да преразглежда следните ситуации: 

 1. Дали шайбата е влезнала във вратата преди или след прекъсване на играта; 

 2. Ако по време на дузпа или дузпа след продължение била изместена вратата. 

3. Ако по време на дузпа или дузпа след продължение не е имало опит за повторен шут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9 - НАКАЗАНИЕ / ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
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ОБЩ ПРЕГЛЕД - Наказанията за играта се оценяват по преценка на 

съдиите на леда. 

За всички нарушения, свързани с вратарите, вижте Раздел 12 - Специфични правила 

към вратарите. 

 

ПРАВИЛО 100 - КОГА МОЖЕ ДА СЕ ОТСЪДИ НАКАЗАНИЕ   

I. Наказания могат да бъдат направени по всяко време по време на игра. Това представлява 60-те 

минути от редовното време, продължение, дузпи, след продължение и при прибиране в 

съблекалните. 

II. Съдиите на леда трябва да следят за каквото и да било нарушение преди, по време и след мач и 

след наказване да бъдат въведени в протокола за мача. 

III. "Преди" играта представлява минути преди началната була, когато играчите и съдиите са на 

леда но играта все още не е започнала. 

IV. Ако на леда няма все още съдии, за всяко наказание направено по време на загрявката преди 

мача, не може съдиите да наказват така, както когато са на леда. Тези наказания ще бъдат 

отсъдени от резервния съдия който следи действието на леда по време на загрявка и ако е нужно, 

ще бъде предадена информация и ще се разглежда от компетентните органи. 

v. Никой играч или служител от отбора не може да влезе в съблекалнята на съдиите по време или 

непосредствено преди мача или след мач.  Всяко нарушение на това правило ще бъде разглежда 

от компетентните органи. 

 

ПРАВИЛО 101 - ОТСЪЖДАНЕ НА НАКАЗАНИЕ 

I. В системата на двама съдии, нито един играч не може да бъде наказан от двамата съдии 

за същото нарушение, но един и същ играч може да бъде наказан и от двата съдии за две отделни 

нарушения. 

II. След като бъде наказан, един играч трябва да продължи директно към пейката за наказания 

или съблекалнята, освен ако не е указано друго от съдията. Ако не направите това, това ще доведе 

до допълнително наказание за забавяне на играта. 

III. Ако един отбор е наказан с повече от едно наказание със същата продължителност който се 

отразява на таблото, капитанът трябва да информира съдията  в какъв ред ще бъде спазен реда на 

наказанията. 

IV. Ако на играча е било отсъдено наказание в третата третина до края на мача, той трябва да си 

отиде в съблекалнята и няма право да участва в продължението и дузпите. 

v. Ако даден отбор, който е наказан, е в притежание на шайбата, играта ще бъде  спряна 

незабавно. Ако противниковият отбор е в притежание на шайбата, играта ще продължи, докато 

наказаният отбор спечели контрол на шайбата. 

 

ПРАВИЛО 102 - НАКАЗАНИЯ НА ТАБЛОТО  

I. Смята се, че наказанията са изтекли в точния момент на наказанието, плюс продължителността 

на наказанието. Например, ако непълнолетен наказанието се нарича в 4:58, изтича в 2:58 часа. 

Ако има голямо наказание оценяванос 5 минути в 13:05 ч., изтича в 8:05 часа, независимо дали  
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играча ще влезе или не влезе в точния момент. За съвпадащи малки наказания и 10 минутни 

наказанията, на играчите се позволява да се върне само на леда при първото спиране на играта  

след изтичане на срока на наказанието. 

II. От пейката за наказание след свършване на наказанието в продължение на играта може да се 

върне на леда само тези играчи на които се показват на таблото. На таблото не се показват 

съвпадащи наказания, 10 минутни наказания или до края на мача. 

III. Наказанията, които трябва да бъдат показани на таблото, включват малки наказания, 

двойни наказания, 10 минутни наказания. 

IV. Отложените наказания се показват на таблото чак от момента когато започне отново играта. 

V. В случай на 10 минутно наказанията, на играч се разрешава да се върне на лед, само след 

първото прекъсване след изтичането на наказанието му. 

VI. В случай на повече от едно наказание на даден отбор, са позволени играчите да се върнат на 

леда, само когато наказанието им е изтекло. Играча на който все още не е изтекло наказанието и 

влезе на леда вместо друг играч , на който свърши наказанието, ще бъде отново отсъдено 

наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 103 - ОТБОРА С ЧОВЕК ПО-МАЛКО 

I. Отбора се смята за намален, ако на леда след наложено наказание има по-малко играчи от 

съперника си. 

II. Ако противникът вкара гол, докато отборът е с намален състав, наказания играч може да се 

върне на лед веднага, ако е получил малко наказание или наказание за пейката. 

 

 

ПРАВИЛА 104 -110 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗАНИЯТА 

РЕЗЮМЕ (за един играч) 

 

Малко наказание / наказание за пейката = 2 минути на таблото (2 PIM) 

Голямо наказание = 5 минути на таблото + автоматично наказание до края на играта, 

време не се показва на таблото (25 PIM) 

Малко + По-голямо наказание = 5 минути за таблото, след това 2 минути за таблото  

+ автоматично наказание до края на играта, време не се показва на таблото (27 PIM) 

По- голямо наказание (неспортсменско поведение) = 10 минути, време не се показва на таблото 

(10 PIM) 

Малко наказание + по- голямо наказание = 2 минути за таблото + 10 минути, време не се показва 

на таблото (12 PIM) 

Малко наказание + наказание до края на мача, 2 минути на таблото + остатъка от времето не се 

показва на таблото (22 PIM) 

Наказание до края на мача = остатъка от времето не се показва на таблото (20 PIM) 

Наказание в играта = 5 минути на таблото + остатъка от играта , времето не се показва на таблото 

(25 PIM) + автоматично пропускане на следващия мач. 
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ПРАВИЛО 104 -  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ/ МАЛКО НАКАЗАНИЕ ЗА ПЕЙКАТА 

I. Малко наказание трае 2 минути игрово време и на пейката за наказание трябва да го излежи 

наказания играч, без вратаря. За този играч не е позволен никакъв заместник. Ако отбора 

противник вкара в численото предимство гол, първото наказание приключва и играча може да 

влезе обратно на леда. 

II. Ако даден отбор вкара гол при наказателен удар по време на игра, наказания играч не му е 

позволено да се върне на леда. 

 

 

ПРАВИЛО 105 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ/ ГОЛЯМО НАКАЗАНИЕ  

I. Голямо наказание съставлява пет минути игра и носи с него автоматично наказание до края на 

мача. По време на пет минутното наказание не е позволен никакъв заместник. Наказания играч 

трябва да се прибере в съблекалнята а цялото наказание ще бъде излежало от негов съотборник 

който е избран от треньора чрез капитана, без оглед на това колко гола ще отбележи съперника. 

След изтичане на петте минути, наказания играч има право да се върне на леда. Наложеното 

наказание до края на мача ще бъде прегледано от компетентните органи. 

 

 

ПРАВИЛО 106 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ. / МАЛКО И ГОЛЯМО НАКАЗАНИЕ  

I. Ако е играча наказан с малко наказание и голямо ( и автоматично наказание до края на мача) 

в едно и също време, по-голямото наказание изминава като първо и след неговото приключване 

ще започне по-малкото наказание. Наказания играч тпябва да се прибере в съблекалната а цялото 

наказание ще бъде излежано от негов съотборник който е избран от треньора чрез капитана. 

II. Когато има малко и голямо наказание на двама играчи от същия отбор по едно и също време, 

при което вече отбора е имал наказание, малкото наказание ще бъде като първо а голямото 

наказание няма да започне преди да е свършило първото наказание. Наказания играч трябва да 

се прибере в съблекалнята а цялото наказание ще бъде излежано от негов съотборник който е 

избран от треньора чрез капитана. 

 

ПРАВИЛО 107 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ /ДИСЦИПЛИНАРНО  

I. Дисциплинарно наказание трае 10 минути, но за наказания играч може веднага да играе 

заместник. Играча трябва да излежи цялото наказание, но ако е контузен, неговото наказание ще 

излежи негов съотборник който е избран от треньора чрез капитана. Играча може да влезе на 

леда при първо спиране на игра след изтичане на наказанието. 

II. Ако играч бъде наказан повторно с дисциплинарно наказание то автоматично се превръща в 

наказание до края на мача. Наказания играч трябва да се прибере в съблекалнята а цялото 

наказание ще бъде излежано от негов съотборник който е избран от треньора чрез капитана. 

III.  Ако бъде отсъдено дисциплинарно наказание на вратаря, неговото наказание ще бъде 

излежано от някой играч, който е бил на леда по време на наказанието и когото избере треньора 

чрез капитана. 
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ПРАВИЛО 108 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ / МАЛКО НАКАЗАНИЕ + ДИСЦИПЛИНАРНО  

I. Когато е било отсъдено малко наказание + дисциплинарно на играч по едно и също време, 

наказания отбор трябва да изпрати веднага играч на пейката за наказание, който ще излежи 

малкото наказание. За този играч не е позволен никакъв заместник. След приключване на малкото 

наказание, заместника може да влезе на леда, но наказания играч трябва да излежи своето 

дисциплинарно наказание. Дисциплинарното наказание започва да се брои, чак след 

приключване на малко наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 109 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ / ДИСЦИПЛИНАРНО ДО КРАЯ НА ИГРАТА 

I. При отсъдено наказание до края на мача, трябва наказния играч или друг човек от пейката за 

играчи трябва да се прибере в съблекалнята, но на леда е разрешено да влезе веднага заместник. 

II. Играч на който са били отсъдени две наказания до края на мача в един турнир или първенство, 

автоматично този играч получава забрана за участие в следващия мач. 

 

 

ПРАВИЛО 110 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАКАЗ / НАКАЗАНИЕ В ИГРАТА 

I. При наказание в играта играча или някой от пейката на играчи трябва да се прибере в 

съблекалнята и ще бъде излежано от негов съотборник който е избран от треньора чрез капитана. 

Този заместник има право да се върне на леда след изтичане на пет минутното наказание. 

II. Наказание в мача означава че автоматично на този играч му е забранено да участва в 

минимално един мач. 

 

 

ПРАВИЛО 111 - СИТУАЦИИ ПРИ НАКАЗАНИЯТА 

I. За бройката на леда по време на игра са решителни само наказанията които са показани на 

таблото (с изключение на отложените наказания). 

II. Наказания играч след отбелязан гол на съперника може да се завърне на леда само в случай че 

по време на гола е бил наказан с малко наказание или малко наказание за пейката на играчите (не 

отложено наказание), с което неговия отбор е бил в намален състав. В случай, че на пейката за 

наказание има повече играчи, ще свърши първо малкото наказание или наказание за пейката (с 

изключение ако има съвпадащи наказания, в този случай ще приключи следващото малко 

наказание или наказание за пейката на играчи). 

III. Ако има отложено  малко наказание или наказание за пейката на играчите на отбора, който 

вече излежава по-голямо наказание и съперника вкара гол преди да е свършило наказанието, 

отложеното наказание ще отпадне, защото е бил вкаран гол. 

IV. Ако има отложено наказание, или наказание за пейката на играчите, по-голямо наказание или 

дисциплинарно наказание до края на мача, и по време на отложеното наказание съперника 

вкарва гол, малкото наказание ще отпадне, но по-голямото наказание или дисциплинарното 

наказание до края на мача ще бъде отсъдено. 

Играча трябва да се прибере в съблекалнята и ще бъде излежано от негов съотборник който е 

избран от треньора чрез капитана. 
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V. Ако на отбора трябва да бъдат отсъдени две или повече наказания със също времетраене, 

капитана на този отбор трябва да каже на съдията още преди да започне играта, кой от играчите 

ще напусне като първи пейката за наказание (след като съперника вкара гол, или как наказаните 

играчи ще напускат пейката за наказание при свършване на наказанието ). Главния съдия ще 

съобщи тази информация на съдията на пейката за наказание. 

 

 

ИГРОВА СИТУАЦИЯ 1: Отбора А получава наказание за повече играчи на леда. По същото спиране 

на играта отбора А ще поиска да бъде премерен стика на играч от отбор Б и ще се разбере, че 

всичко е било наред със стика, на отбор А ще бъде наложено второ малко наказание за пейката на 

играчите. И двете наказания на отбора А ще бъдат излежани от един и същ играч ( 2+2 минути). 

ИГРОВА СИТУАЦИЯ 2: ЗА А5 е било отложено наказание за задържане. След спиране на играта е 

било наложено на отбора А малко наказание за пейката на играчите. А5 излежава своето малко 

наказание, а отбора А ще изпрати още един играч който ще излежи наказанието за пейката. 

ИГРОВА СИТУАЦИЯ 3: Отбора който играе с намелен състав от един или повече малки наказания, 

или малки наказания за пейката на играчите, е сигнализирано отложено наказание, при което ще 

бъде отсъдена дузпа на съперника. Преди съдията да спре играта съперника вкарва гол. 

Отложеното наказание (дузпа) ще се промени в малко наказание ( двойно наказание , наказание в 

игра ) и пръвото малко наказание ще свърши. 

ИГРОВА СИТУАЦИЯ 4: Отбора А играе в намален състав и главния съдия наказва отбора А с по-

голямо наказание. Отбора Б преди играта да бъде прекъсната вкарва гол. Първото малко 

наказание свършва автоматично и главния съдия ще отсъди отложеното голямо наказание и 

автоматично наказание до края на мача на играча който го е извършил. 

ИГРОВА СИТУАЦИЯ 5: На играч е наложено голямо наказание и наказание до края на мача, и после 

и друго наказание за друго нарушение което се е случило преди или след спиране на играта. 

Отбора трябва да прати на пейката за наказание един играч, и отбора ще играе в намален състав 

10 минути. 

ИГРОВА СИТУАЦИЯ 6 : Ако е било наложено наказание на някой служител на отбора на пейката, 

останалите служители трябва да определят един играч чрез капитана, който ще излежи 

наказанието от 5 минути. 

 

ПРАВИЛО 112 -  СЪВПАДАЩИ СЕ НАКАЗАНИЯ 

I. Когато и на двата отбора са наложени същ брой малки наказания, по-големи наказания или 

наказания до края на мача при едно и също спиране на играта, тези наказанията се считат за 

съвпадащи. 

II. Когато е възможно, главния съдия ще отмени на двата отбора колкото може повече наказания 

(малки наказания, наказания за пейката, двойни малки наказания, по-големи наказания и 

наказания до края на играта) със същата продължителност така, че на пейката за наказание ще 

има колкото може по-малко заместници и да се върнат на леда колкото може повече играчи. 

III. Въпреки това, ако отборите играят 5-на-5 и на двата отбора получават малко наказание или 

наказание за пейката на играчите, отборите ще продължат да играят в намален равен брой 4 на 4. 

Двама играча трябва да отидат на пейката за наказания, заместници на леда не са позволени. 

Играчите може дасе  върнат на леда чак след приключване на наказателното време. 
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IV. Ако на един или на двамата санкционирани играчи според правило 112-iii получат също така 

към малкото наказание и наказание от 10 минути, отборите ще играят 4 на 4 а на пейката за 

наказание трябва да отиде още един играч който ще излежи малкото наказание, при което 

наказания играч ще стои 12 минути. Играч, който е дошъл да излежи малкото наказанието, може 

да се върне на леда след приключване на наказанието. 

V. Ако има наказания според правило 112-i и един отбор е бил вече в намален състав, на леда 

може да отидат толкова заместници, колкото са вили наказани играчи със съвпадащо време. Тези 

наказания нямат никакво съвпадение с отложените наказания (виж също правило 113). 

VI. Ако отборите играят с човек повече, когато не са 5-на-5, няма по-нататъшно намаляване на 

бройката на играчите на леда в резултат на равностойни санкции продължителност и брой, които 

могат да се отменят. 

VII. Ако са били и на двата отбора отсъдени повече наказания, ще се отменят според правилата на 

съвпадащи наказания равен брой малки наказания и наказания от 10минути. 

Всички различни наказания трябва трябва се се бъдат на таблото и играчите трябва да ги излежат. 

Може да се върнат на леда чак след изтичането на наказанието и при първо спиране на играта.  

VIII. Играчите който са получили по-големи наказания (и автоматично наказание до края на мача) 

или наказания от 10 минути, и тези наказания са съвпадащи, тези играчи трябва да си отидат в 

съблекалнята, при което не е нужно да ходят други играчи на пейката за наказание. Ако на 

таблото бъде показано едно от следващите наложени наказания на пейката трябва да я излежи 

заместник. 

IX. В случаите, в които са наказани врататите вижте Правила 207-ii и 207-iv. 

х. При прилагането на съвпадащи наказания, малкото наказание и наказанието за пейката на 

играчите се взимат за едно и също наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 113 - ОТЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ 

I. Никой отбор не може да има по-малко от трима играчи на леда по време на целия мач. 

II. Играчите трябва винаги да се връщат на леда от пейката за наказани в такъв ред, в какъв то са 

им свършили наказанията. 

III. Ако по време на игра има наказание на трети играч или повече играчи, и това наказание 

изисква да отиде играча на пейката на наказания, при което вече двама негови съотборници  

излежават наказанията си, измерването на наказателното време на третия или повечето играчи 

няма да започне преди да е завършило едно от предишните две наказания. Третия или повечето 

играчи трябва да седят на пейката за наказание, и на леда може да са техните заместници, докато 

не им започне отчитането на наказанието. 

IV. След като изтече първото наказание на третия или повече играчи, играча не може да се върне 

на леда, докато не бъде прекъсната играта след изтичането на неговото наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 114 - СИГНАЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА – ШАЙБА В ИГРАТА И ГОЛОВЕ 

I. Ако трябва да бъде прекъсната играта за да бъде наложено наказание, играч на отбора който е 

направил наказание, трябва да владее шайбата. 
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II.  Отбиване на шайбата или лек контакт стика с шайбата не се смята за владеене на шайбата и 

затова няма да бъде спряна играта. обаче в случай обаче че след този контакт бъде вкаран гол, от 

отбора който е трябвало да бъде наказан. 

III. Ако отбора, който е направил наказание, не владее шайбата, главния съдия вдигне ръката в 

знак, че ще наказва, но играта няма да я прекъсне докато : 

1. Отбора който е направил наказание, не владее шайбата; 

2. Шайбата не е затисната; 

3. Шайбата излезе извън на леденото поле; 

4. Не направил нарушение и отбора, който е имал шайбата в притежание; 

5. Отбора не направил icing  

6. Настъпи друга ситуация . 

IV. Отбора, който е направил наказание, не е владял шайбата. Съдията ще прекъсне игратам и 

отбора който се е опитвал да владее шайбата, да се опитва да забави играта. 

V. Ако отбора, който е направил наказание по време на отложено наказание не владее шайбата, 

при което вкарат гол в неговата врата, гола се зачита и отложеното наказание ще влезе в сила. 

VI. Отбора който е наказан и има отложено наказание, не може да вкара гол, който би бил 

отбелязан от някой играч от неговия отбор. 

VII. Ако главния съдия има вдигната ръка отбора който владее шайбата вкарва гол, гола се зачита 

и главния съдия ще пита капитана на отбора за който имаше отложено малко наказание – ако е 

имало повече наказания от едно – едното ще отпадне.  

VIII. Ако отборът, за който има отложено наказание, вече играе в намален състав, и съперника 

вкара гол, първото наказание ще приключи, а всички други отложени наказания ще бъдат 

отсъдени. 

IX. Ако отбора има отложено малко наказание или наказание за пейката на играчите, и този отбор 

вече има по – голямо наказание или наказание до края на мача, и съперника вкара гол, 

отложеното нарушение ще се отмени, но по-голямото наказанието или до края мача наказание си 

остава и не се отменя.  

х. Ако отбора направи наказание и вкара гол още преди главния съдия прекъсне играта, гола не се 

зачита а наказанието ще бъде отсъдено. 

XI. Ако по време на отложено наказание отбора който е със шайбата вкара гол, ще отпадне 

малкото наказание. Ако има двойно наказание, ще се отмени едно от двете наказания а друго ще 

бъде отсъдено. Ако има по голямо наказание, или наказание до края на мача, тези наказания 

няма да отпаднат при вкаран гол. 

XII. Ако по време на отложени повече малки наказания за повече от един играч е бил вкаран гол. 

главния съдия ще се консултира с капитана на наказания отбор, кое от наказанията ще бъде 

отменено. Другото наказание ще бъде отсъдено. Последствието на следващите наказания не е 

важно. 

XIII. Ако атакуващият играч е в брейк и е фаулиран по груб начин , и наказанието ще бъде и по-

голямо или чак до края на мача, наказанията ще бъдат отсъдени на отбора без значение дали 

съперника е вкарал гол при дузпата. 
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Ситуация в играта 1: Отбор А има отложено наказание и отбора Б изстреля шайбата във вратаря 

Ако вратаря спре шайбата и я контролира и се опита да я подаде на свой съотборник, главния 

съдия ще прекъсне играта. 

 

 

Ситуация в играта 2: Отбор А има отложено наказание и отбора Б сменя своя вратар и вкарва 

играч на негово място. Играча на отбор Б пързаля с шайбата на стика пред своята врата и играч от 

отбора А му чукне стика с което ще причини че шайбата ще влезе във празната врата на отбора Б. 

Гола не се зачита. 

 

Ситуация в играта 3: За играч на отбор А има отложено наказание и отбора Б сменя вратаря с 

играч. Шайбата е в играч на отбор Б при опит за пас на свой съотборник я подаде по начин че 

шайбата се отбие от играч на отбора А и влезе в празната врата на отбора Б. Гол не се зачита. 

 

Ситуация в играта 4: Отбор А има отложено наказание и отбора Б сменя вратаря с играч. Играч на 

отбора Б изстреля шайбата по начин , че оцели играч зад червената линия и влезе в празната 

врата на отбора Б. Гол не се зачита 

 

Ситуация в играта 5: Главният съдия вдига ръка за  A6 и иска за неговото наказание да даде  дузпа 

за отбор Б. Преди да прекъснете играта, A6 ще направи друго нарушение, за които се налага по-

малко наказание. Ако отборът Б постигне гол, преди играта да бъде прекъсната, дузпата отпада, 

но главният рефер ще наложи по-малко наказание A6. Ако отборът Б преди да бъде прекъсната 

невкара гол, срещу отбора А ще бъде наредена дузпа и ще бъде и наложено малко наказание. 

Този играч отива веднага на пейката за наказания и ще бъде там до неговото приключване без да 

се гледа дали е бил вкаран гол на дузпата. 

 

Ситуация в играта 6: Главният съдия вдига ръка за сигнал за нарушение на отбор А, при което 

отбора А няма шайба. Отбора Б сменя вратаря с играч и шайбата е в защитната зона. Играча на 

отбора Б в своята защитна зона подаде толкова зле шайбата на съотборника си, че шайбата се 

насочи към вратата на отбора Б, при което неговия съотборник се хвърли да спасява да не влезе 

шайбата във вратата. Не успя да избие шайбата но с плъзгащо движение се удари в гредата на 

вратата и измести вратата. Гола се зачита и на отбора А и  има наказание кое е било отложено. 

 

Ситуация в играта 7: Главният съдия вдига ръка за сигнал за нарушение на отбор А, при което 

отбора А няма шайба. Отбора Б сменя вратаря с играч и шайбата е в защитната зона. Играча на 

отбора Б в своята защитна зона подаде толкова зле шайбата на съотборника си, че шайбата се 

насочи към вратата на отбора Б, при което неговия съотборник се хвърли да спасява да невлезе 

шайбата във вратата. Успява да избие шайбата но с плъзгащо движение се удари в гредата на 

вратата и измести вратата. Ако главния съдия прецени че играча е изместил вратата без да иска 

след като е избил шайбата да невлезе във вратата, в такъв случай няма да има наказание за 

отбора Б. Но ако главния съдия прецени че вратата е била изместена нарочно, то гола ще се зачете 

на отбора А и има наказание кое е било отложено. 
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ПРАВИЛО 115 - НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРОДЪЛЖЕНИЕ  

Вижте също Правилника за спорта на IIHF. 

I. В продължение, независимо от неговото времетраене или бройка на играчи, ще продължат 

наказанията който са били свирени по време на редовното време или наказания преди 

продължението. 
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10. РАЗДЕЛ - ОПИСАНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА  

ОБЩ ПРЕГЛЕД - Това са определения, обяснения и тълкувания на нарушенията по време на игра 

(която трае 60 минути  редовно време, продължение, дузпи, и след приключване на мача 

прибиране на играчите в съблекалните). Във всеки случай, когато играчът наранява противник, 

дисциплинарната комисия има правото да накаже играча с допълнителени санкциите към 

наказанията от главния съдия на леда. 

 

ПРАВИЛО 116 - НАПАДАНЕ НА СЪДИЯТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Опит на играч или служител на отбора да протестира или се кара за решението на 

съдиите, или да ги атакува физически.  

I. Малко наказание 

1. Играч, който удари защитното стъкло или мантинелата със стика си или други предмети в знак 

на протест срещу съдията за решение на леда; 

2. Играч, който използва нецензурни, неприлични или обидни думи или действия, насочени към 

съдията на лед. 

II. Малко наказание за пейката на играчите 

 1. Неидентифицируем играч или служител на отбор, който използва неприлични, нецензурен или 

обиден език или действия или използва името на който и да е съдия на леда, съчетан с всякакви 

гласови забележки; 

 2. Наказан играч, който не отива директно на пейката за наказание или съблекалната по 

инструкция на съдията на леда; 

 3. Служител на отбора, който удря мантинелата със стик или друг предмет да протестира срещу 

решение на съдията на леда. 

 4. Служител на отбора, който използва видео технологията, за да оспори решението на съдиите 

на леда. 

III. Наказание от 10 мин. 

 1. Играч, който предизвиква или използва видео технология за оспорване на решението на 

съдиите на леда 

 2. Играч, който изстрелва шайбата умишлено извън обсега на съдията, който се опитва да вдигне 

от леда. 

3. Играч, който влиза или остава в полукръга на съдиите на леда докато съдиите  се консултират 

помежду си със съдиите на пейката. 

 4. Капитан или заместник капитан на леда или извън леда, който се оплаква или спори със 

съдията срещу решението на съдията, водене на мач или спазване на правилата. 

 5. Играч, който удари защитното стъкло или мантинелата със стика си или други предмети, които 

да протестират срещу решение на съдията, взето на леда той вече е  получил малко наказание. 

 6. Наказан играч, който не иска да отиде направо и незабавно на пейката за наказание след 

сблъсък или  бой между играчи. 

IV. Дисциплинарно наказание до края на мача 

 1. Играч или служител на отбора, който използва нецензурни, неприлични или обидни реплики 

или действия, насочени към съдиите на леда, за който има малко или по-голямо наказание или 10 

минутно наказание. когато това поведение се случва след изтичане на играта, на леда или извън 

него, наказанието до края на мача може да бъде отсъдено дори и без малко наказание или по-

голямо наказание. 
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 2. Играч или служител на отбора, който влиза в контакт със съдията по неуважителен начин или 

при упражняване на физическа сила върху съдията; 

 3. Играч или служител на отбор, който хвърля предмет или напръсква съдията с бутилка за вода; 

 4. Играч, който продължава да изпълнява действия, за които вече е получил наказание за 10 

минути. 

V. Наказание в играта 

 1. Играч или служител на отбора, който умишлено и безразсъдно е отнесъл сила по какъвто и да е 

начин или която причинява нараняване на съдията на леда; 

 2. Играч, който хвърля или заплаши съдията със стика си (да го удари или не) или да изстреля 

шайбата по съдията на леда; 

 3. Играч или служител на отбор, който заплашва, прави расов или етнически нападки, плюе, или 

прави сексуални забележки на леда на съдията; 

 4. Играч или служител на отбор, който прави нецензурен жест или действия на служител на леда 

или навсякъде в пързалката непосредствено преди, по време или непосредствено след мача. 

 

Правило 117 – МАЛКО НАКАЗАНИЕ ЗА ПЕЙКАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Да се води злоупотреба с играта или да се нарушават правилата от пейката на 

играчите от идентифицируем или неидентифицируем играч или служител на отбора. 

 

I. Нарушението, произтичащо от пейката на играчите, се наказва с наказание - минимално 

наказание (2 минути) 

II. Всяко действие на леда, което гарантира неправомерно поведение или наказание до края на 

мача или 10 минутно наказание, се наказва еднакво, и ако го направи идентифицируем играч или 

официален служител  на пейката на играчите. 

III. Малко наказание за пейката на играчите излежава играч, който е бил на леда по време на 

прекъсване на играта или в случаи който са описани в правилата. 

IV. Ако главният треньор на наказания отбор откаже да определи играч да изпълнява наказание - 

или наказание на вратар, реферът ще назове играч по свой избор. 

V. В определените състезания на IIHF, треньорът има право да оспори гол вкаран след засада 

преди влизането на шайбата във вратата. Ако след оспорване на ситуацията не се промени нещо, 

отбора който е оспорвал ще получи малко наказание 2 минути. 

 

ПРАВИЛО 118 - УХАПВАНЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който хапе всяка част от тялото на противника. 

I.  Играч, който ухапе противника, ще бъде оценен като наказание в мача 

 

ПРАВИЛО 119 - УДАР В МАНТИНЕЛАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който удря с бодичек, фаулира с лакът атакува или спъне противника така 

че ще причини силен удар в мантинелата. 

I. За удар в мантинелата се наказва с малко наказание + 10 минутно наказание. 

II. Играч, който безразсъдно застрашава противника в резултат на удара в мантинелата ще бъде 

оценено с по голямо наказание или автоматично наказание до края  на мача. 
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III. Защитника може да бута играча който води шайбата по дължината на мантинелата, толкова 

дълго, както при другите наказания (задържане, препречване). 

 

 

 

ПРАВИЛО 120 - СЧУПЕН СТИК / ПРОДЪЛЖЕНИЕ В ИГРАТА 

Вижте също Правило 165 - Хвърляне на стик или предмет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Стик, който не е напълно непокътнат, има счупено лопатка или  дръжка, 

или вече не е цял, се счита за нарушен и като като забранен. 

I. Играч, чийто стик е счупен трябва незабавно да го пусне на леда и не може да продължи да игра 

с него. Ако той продължи да играе с него ще получи малко наказание. 

II. Играч, който използва стик на вратар по време на игра действие ще получи малко наказание  

III.  Играч, чийто стик е счупен,  не може да вземе стик който му е хвърлен на леда от пейката на 

играчите или публиката. Трябва да я приеме от пейката на играчите по начин ръка в ръка. 

Съотборник, който хвърли стика, плъзне по леда, подаде ще му бъде наложено малко наказание. 

Неидентифициран съотборник който хвърли стика, плъзне по леда, подаде ще бъде наложено 

малко наказание на пейката на играчите. Играча който приеме стика няма да бъде наказан. 

IV. Играч, чийто стик е счупен, може веднага да приеме стик от свой съотборник на леда. Тази 

размяна трябва да бъде ръка в ръка. Съотборника който хвърли стика, плъзне по леда, подаде ще 

бъде наложено малко наказание на пейката на играчите. Играча който приеме стика няма да бъде 

наказан. 

V. В нито един момент не е позволено на играч  да вземе стика на опонента: (1) от 

противник на леда, който  държи стика си или който е изпуснат на леда; (2) от противник, седнал 

на пейката си на играчите (3) от държача за стикове на опонента. Всяко нарушение 

от това правило ще доведе наказание. 

VI. Играч, който ще се включи в играта, докато носи стик на играчаили вратаря, ще бъде наложено 

малко наказание . 

VII. Ако играчът получил стик по време на мача от съотборник на пейката за наказание , ще получи 

малко наказание  

VIII. Играч , който няма стик в ръката си, може да продължи да играе мача. 

 

 

Ситуация в играта  1: Ако играч от отбор А вдигне стик от леда, който е бил хвърлен на леда от 

пейката за играчи на отбор Б, и е била за играч на отбор Б. Малко наказание ще има за играч на 

отбор А, в краен случай и на играч от отбор Б. Ако играч на отбора Б не бъде идентифициран ще 

има наказание за пейката на играчите . 

 

Ситуация в играта  2: Играч носи вратарски стик на вратаря, който е загубил стика или го е счупил а 

играча е решил да се включи в играта. За да се включи в играта, пуска вратарския стик на леда, за 

да не му е отсъдено наказание. В случай че играча би играл със шайбата и държеше стика, 

щеше да му бъде отсъдено наказание. 
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Ситуация в играта  3: А5 участва в игра без стик. Ако A8 му предаде стик и A9 предаде стик на A8, 

докато продължава играта, няма нарушение на правилата. Играчите може да си предават 

стиковете между си толкова много пъти, колкото искат, стига да го правят ръка в ръка. 

 

Ситуация в играта  4: По време на игра играчът чупи или губи дървената си лопатка от дръжка на 

стика и продължава да играе със стика. За това ще получи малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 121 - УБОЖДАНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, плъзга горната ръка на стика си надолу по дръжката към лопатката да 

създаде опасна изпъкналост, с която той удря тялото на опонента. 

I. За опит за убождане получава играча 2+2 минути + 10 минутно наказание 

II. Един играч, който ще убоде съперника, ще получи по-голямо наказание + наказание до края на 

мача. 

III. Играч, който безразсъдно убожда противника, ще получи наказание до края на мача. 

 

 

ПРАВИЛО 122 - УДРЯНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който пързаля към играча и го удари с голяма сила, или при удара отскочи 

от леда. Това правило замества всички подобни атаки който се отнасят при удар в главата, без 

тези които са при бой. 

I. Играч, който удари с голяма сила, или при удара отскочи от леда съперника, ще получи малко 

наказание. 

II. Играч, който осъществява физически контакт с противник след свирка, но имаше достатъчно 

време, за да избегне такъв контакт, ще бъде отсъдено малко наказание за атакуване. 

III. Един вратар когато не е във вратарското си поле, не става жертва която да бъде ударена. 

Ако съперник има излишен контакт с вратаря, може да му бъде отсъдено наказание за 

препречване или атакуване. 

IV. Играч, който безразсъдно застрашава противника в резултат на контузия ще бъде отсъдено по-

голяно наказание  и автоматичен наказание до края  на мача. 

 

 

ПРАВИЛО 123 - УДРЯНЕ В ГРЪБ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Атакуване на играч, при който играча не очаква опасен удар на задната част на 

тялото си е не може да се защити. 

I. Играч, който удря противник по какъв и да е начин в гърба така, че се удря в мантинелата,  в 

гредата на вратата или другаде на леда, ще му бъде отсъдено автоматично малко наказание + 10 

минутно наказание. 

II. Играч, който безразсъдно застрашава противника с удар в гръб, ще му бъде отсъдено по*-

голямо наказание + наказание до края на мача или 10 минутно наказание. 

III. Ако играча, се обърне с гръб към съперника точно преди удара, за да го удари съперника в 

гръб, и с това ще застраши сам себе си, такъв удар няма да се счита за удряне в гръб. 

(но може да има отсъдени други наказания) 
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ПРАВИЛО 124 - УДАР В ГЛАВАТА ИЛИ ШИЯТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: В това правило не се предполага директен удар в главата. Играч който по какъвто 

и да е начин, с каквато и част на тялото си или екипировката, атакува областта на главата или 

шията на съперника, или препречва на съперника в играта по такъв начин че направи контакт с 

главата и защитното стъкло или мантинела. Удар в главата или шията по време на бой не се брой 

като удар в главата или шията. 

I. Играч, който насочва удара към главата или шията на противника, ще му бъде отсъдено малко 

наказание + 10 минутно наказание. 

II. Играч, който насочва удара към главата или шията на противника , може също да бъде отсъдено 

по-голямо наказание + наказание до края на мача. 

III. Наказание за удар в главата или шията ще бъде оценено, ако едно от следното се случва, 

когато играч атакува противника: 

1. Играчът насочва удара с която и да е част от тялото или екипировката му 

главата или шията на противника; 

2. Играчът притисне главата на съперника в защитното стъкло или мантинела като се използва 

всяка част от горната част на тялото му; 

3. Играчът насочва всяка част от горната част на тялото към главата или врата на противника; 

4. Играчът разширява тялото си нагоре или се навежда, за да достигне неговият противник или 

използва някоя част от горната част на тялото, за да удари главата или врата на противника; 

5. Играчът скача за да удари главата или врата на противника. 

IV. Ако играча има шайба и пързаля с нея и е вдигнал главата ци и очаква бодичек, съперника не 

може да го удари в главата или врата. 

V Ако играч първо по-силно удари тялото на съперника, а после удара се пренасочи към главата и 

шията, тази ситуация няма да се зачита като удар в главата или шията. 

VI. Атакуване на играч който води шайбата с наведена глава, няма да се зачита като удар в главата 

и шията ако атакуващия играч не го е нападнал с движение на своето тяло насочено отдолу на 

горе. 

VII. Ако играча не смени своята позиция което е нормално в играта и приближаващия съперник го 

удари, негото действие няма да се зачита като удар в главата или шията, ако неможе да се 

използва правило 124.III или правило 124-IV. 

 

 

ПРАВИЛО 125 – ПАДАНЕ В КРАКАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който по каква то и да е причина се хвърли с неговото тяло в краката на 

съперника. Резултат в това е контакт на краката със областта на коленете на съперника 

I. Играч, който се хвърли в краката на съперника  или наведе своето тяло толкова ниско, че ще 

атакува съперника в частта на коленете, ще бъде отсъдено малко наказание. 

II. Играч, който се наведе до мантинелата, за да избегне бодичека със съперника, и в резултат на 

това кара противника да се преобърне през него, ще бъде отсъдено малко наказание. 

III. Играч, който безразсъдно застрашава противника с падане в краката ще бъде оценено с по-

голямо наказание и автоматично и наказание до края на мача или 10 минутно наказание.  
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ПРАВИЛО 126 - ЗАТИСКАНЕ НА ШАЙБАТА С РЪКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:  Играч може да си свали шайбата от въздуха с ръката си или да я хване и свали на 

леда, но не може да хване шайбата и да я държи в дланта си, повече време от колкото е нужно за 

да я свали на леда, или да пързаля с шайбата която да му е в ръкавицата. 

I. Играч, който хваща шайбата и я държи, докато е неподвижен или пързаля с нея в ръкавицата си 

или да избегне противник, или да спечели чисто притежание от него ще бъде отсъдено малко 

наказание за задържане на шайбата. 

II. Играч, който вдига шайбата от леда с ръкавицата или ръката си извън вратарското поле, ще 

бъде отсъдено малко наказание. 

III. Играч, който покрива шайбата с ръкавицата си върху леда, който е във вратарското поле, ще 

бъде отсъдено малко наказание. 

IV. Ако един играч покрива шайбата с ръкавицата си върху леда, който е във вратарското поле при 

което вратаря е на леда, ще бъде отсъдена дузпа за отбора който е покрил шайбата. 

V. Ако един играч вдигне шайбата от леда с ръкавицата си, скрива или покрива шайбата с 

ръкавицата си във вратарското поле, при което вратаря е извън леда, или е бил заменен от играч, 

на съперника ще се зачете гол. 

 

 

ПРАВИЛО 127 - КРОС-ЧЕК  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който удари съперника си със стика, който държи с двете си ръце и никаква 

друга част на стика му не се докосва до леда. 

I.  Играч, който атакува с крос-чек противника, ще бъде отсъдено малко наказание. 

II. Играч, който с крос-чек  застрашава противника или контузва ще бъде отсъдено отсъдено по-

голямо наказание + 10 минутно наказание или наказание до края на мача. 

 

 

ПРАВИЛО 128 - ОПАСНЕН ЕКИП / ОПАСНА УПОТРЕБА НА ЕКИПА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Корите и предпазната екипировка на играч за изработени от материали който 

може да контузят, се смятат за опасен екип и неговото използване е строго забранено. 

I. Главния съдия  може да забрани използването на каквато и да бил екипировка, която се смята, 

че може причини нараняване. 

II. Отбора на играч, който участва в играта с опасна екипировка, главния съдия първо ще го 

предопреди. За неспазванена предупреждението, на всеки един играч за замяна или поправка на 

опасния екип след предупреждениетона главния съдия, ще бъде наказан играча с малко 

наказание. 

III. А съдията смята че стика на играча е опасен, тя трябва да бъде извадена от играта без 

наказание. 

Ако играча обаче отново използва този стик, ще му бъде отсъдено малко наказание. 

IV. Реферът може да поиска от играч да премахне всички лични аксесоари считани за опасно. Ако 

тези лични аксесоари са трудни премахнете, играчът трябва да ги залепи или да ги сложи 

безопасно под него фланелката по такъв начин, че вече не са опасни. Играчът ще трябва да 

напусне лед по време на този процес с предупреждение. Неспазване на предупреждението 

според указанията на съдията ще означава всеки играч от този отбор в последствие се нарушават 

правилата за личните аксесоари ще му бъде отсъдено малко наказание. 
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V. Играч или вратар, който губи стика си по време на игра, не може да му я върне един 

съотборник, който да я хвърля на него по всякакъв начин. Той може да я получи от съотборник, а 

обмяната  трябва да се направи ръка за ръка. Играч, който хвърля,  плъзнал по леда, или 

изтрелял  стика на съотборника ще бъде отсъдено малко наказание. 

 

 

 

ПРАВИЛА 129 -137 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Действие, което умишлено но и случайно, което забавя 

играта, с принудително действието на играта да бъде спряно. 

 

 

ПРАВИЛО 129 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ПОПРАВКА НА ЕКИПИРОВКАТА 

I. Играч, който спира действието на играта или забавя началото на играта  

за да поправи или коригира екипировката си, ще бъде отсъдено малко наказание. 

II. Играчът трябва да носи цялата защитна екипировка изцяло под 

фланелката, с изключение на ръкавици, каски и кори на вратаря. Неизпълнение на това след като 

има предупреждение ще доведе до малко наказание. 

III. Играч, който не спазва разпоредбите на Правило 40-vi след предупреждение ще бъде отсъдено 

малко наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 130 - АБАВЯНЕ НА ИГРАТА ИЗМЕСТВАНЕ НА ВРАТАТА  

I. Играч, който съзнателно измества врата от нормалното си позиция ще бъде отсъдено малко 

наказание. 

II. Ако играч умишлено измести вратата си от нормалната си позиция през последните две минути 

от регулираното време или по време на продължение, съдията ще даде на противниковия отбор 

наказателен удар. 

III. Ако играч умишлено измести вратата си от нормалната си позиция когато атакуващият играч е в 

брейк, съдията ще присъди на противниковият отбор  наказателен удар. 

IV. Ако, когато вратарят е бил изваден от леда и заменен с играч който измества вратата си от 

нормалната си позиция, когато атакуващ играч е в брейк, съдията ще зачете гол на противниковия 

екип. 

v. Ако  бъде вратата  изместена по време на действие на играта в резултат на някои действия от 

страна на атакуващия отбор, когато защитният отбор спечели притежаването на шайбата с явен 

шанс да атакува, ще има авантащ, докато притежанието на шайбата не се промени отново. Ако 

защитния отбор отбележи гол. той ще се зачита. 

VI. Ако владението в Правило 130-v се променя още в защитната зона на защитния отбор, 

следващата була ще се състой на едно от местата за була в неутрална зона най-близо до синята 

линия на защитника. 

VII. Ако владението в Правило 130-v се промени в неутралната зона или в атакуващата 

зона на защитния отбор, следващата була ще се състой на едно от местата за була където е била 

спряна играта. 
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ПРАВИЛО 131 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА/СКРИВАНЕ НА ШАЙБАТА 

Вижте също Правило 175 и Правило 179  

I. Играч, който падне върху шайбата, държи или скрие шайбата под тялото си или 

екипировка за да създаване спиране в играта ще бъде наложено малко наказание. Ако обаче една 

шайба остане в кънките на играча или екипировката след като той блокира изстрел, и играта ще 

бъде спряна, в този случай няма да се наложи наказание. 

II. Играч, който използва ръцете си, за да прикрие шайбата в дланта си или 

екипировката за да бъде спряна играта ще бъде наложено малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 132 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ЗАТИСКАНЕ НА ШАЙБАТА 

I. Играч, който държи или затиска шайбата със стика си, кънки или тяло по мантинелата или в 

друга част на леда, когато не е натиснат от противника ще бъде наложено малко наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 133 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ПРАЗНУВАНЕ НА ГОЛ  

I. След отбелязване на гол, може играчи от пейката на влезнат на леда само тези играчи, който са 

нужни за смяната на предишните играчи и те са единствени който може да влезнат да празнуват. 

За неспазване на тези правила, съдията първо ще предупреди отборите, а при второ нарушение 

на тези правила ще бъде наложено малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 134 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА /ПО-РАННО ВЛИЗАНЕ НА ЛЕДА 

I. Треньор, който не изпраща необходимия брой играчи навреме преди започване на третината, 

включително и продължение, бъде наложено малко наказание  

II. "Точна бройка" означава пълен брой играчи, на които е разрешено да участва в играта според 

правилата (5 играча плюс вратар, ако отборът не е наказан; и 4 или 3 играча плюс 

вратар, ако отборът играе в намален състав). 

 

 

ПРАВИЛО 135 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ИЗКАРВАНЕ НА ШАЙБАТА ИЗВЪН ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ  

I. Играч, който изстрелва, хвърля,  отблъсква или изхвърля  директно шайбата извън полето за 

игра в защитната си зона навсякъде на пързалката (освен когато няма защитно стъкло) по време 

на действие на играта, без никакво отклонение, ще бъде бъде наложено малко наказание. Най- 

определящ фактор ще бъде позицията на шайбата, когато се играе. 

II. Не се налага наказание, ако даден играч изстреля директно шайбата над  мантинелата на 

пейките на играчите, но не и над защитното стъкло зад пейките на играчите. 

III. Не се налага наказание, ако даден играч изстреля директно шайбата над мантинелата във 

всички зони на пързалка ако няма защитно стъкло над мантинелата. 

IV. Играч, който умишлено изстрелва шайбата от играта навсякъде по леда по време на игра или 

след спиране ще бъде наказан с малко наказание. 

v. Играч, който вдига шайбата в защитната зона и удря таблото в централна зона над на леденото 

поле, причинявайки спиране на играта, няма да бъде наложено наказание. 

 

СИТУАЦИЯ НА ИГРАТА 1: Ако шайбата е изстреляна и удря стика на играч или вратара или част от 

неговата екипировка и е неволно отклонена над мантинелата, няма да се налага наказанието. 
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СИТУАЦИЯ НА ИГРАТА 2: Ако играч изстреля шайбата през отворена врата, 

няма да бъде наложено наказанието. 

 

СИТУАЦИЯ НА ИГРАТА 3: Ако шайбата е изстреляна от защитната зона в защитната мрежа над 

защитното стъкло в противоположния край на леда,  ще бъде наложено малко наказание за 

забавяне на играта (това действие заменя icing). 

 

СИТУАЦИЯ НА ИГРАТА 4: Реферът сигнализира малко наказание на A3. Ако А6, който е в защитната 

си зона, придобива контрол над шайбата още преди да бъде прекъсната играта за наказанието, 

изстреля шайбата над защитното стъкло. Защото играта е била прекъсната, или отбор А е 

придобил шайбата, за А6 няма да има наказание за изстрелването на шайбата над защитното 

стъкло. На играч от отбора А може да има  отсъдено нарушение, ако, според решението на 

главния съдия е била изкарана шайбата извън на леденото поле зад защитното стъкло, като 

протест за решението на съдията. 

 

ПРАВИЛО 136 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / СМЯНА ПРИ ICING  

I. Отбор, който е направил icing,  не може да сменя никой от играчите си с изключение на: 

1. Да замени вратар, който е заменен с допълнителен играч; 

2. да замени контузен играч; 

3. Ако някой от отбора бъде наложено наказание по време на icing, когато се променя бройката на 

играчите на леда, отборът който е направил icing може направят промени на играчите, но 

следващата була ще се състои в защитната зона на отбора, който направи наказанието. 

II. Треньор, който се опитва да направи забранена смяна на играчите по време на icing, и направи 

забавяне на играта, или съдията трябва да организира правилното позициониране на играчите, ще 

бъде отбора предупреден. Отбор, на треньор който се опита за втори път да направи забранена 

смяна след icing, ще бъде наложено малко наказание за забавяне на играта. 

III. Всеки играч на отбраняващия се отбор, който умишлено извърши грешка при булата след icing с 

идеята да забави играта ще доведе до предупреждение към пейката. Второ нарушение по време 

на играта ще доведе до наказание за забавяне на играта на пейката. 

 

 

ПРАВИЛО 137 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ПРИ БУЛА  

I. Когато един играч, който не участва в булата, влезе в кръга за була по рано, преди да падне 

шайбата на леда, играч от неговия отбор който участва в булата трябва да бъде заменен. След 

второ нарушение на правилата от който и да е играч на леда при същата була, ще бъде наложено 

малко наказание на отбора. 

II. Когато един играч, който беше на булата, е бил отстранен от булата от съдията на леда и друг 

играч от същия отбор забавя заемайки подходящата си позиция след предупреждение, 

нарушителният екип ще да бъде наложено малко наказание. 

III. Играч, който се насочва към булата или неправилно застава на булата по какъвто и да е начин и 

след предупреждение от съдията на леда продължава да себави, ще доведе до наказание за 

забавяне на играта. 
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ПРАВИЛО 138 - СИМУЛАЦИЯ ПАДАНЕ/ КОНТУЗИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който очевидно украсява падане или симулира наранявания за да се опита 

да бъде наказан съперника. 

I. Играч, който украсява фаул или се преструва, че е бил фаулиран от противника ще бъде 

наложено малко наказание  

 

ПРАВИЛО 139 - УДАР С ЛАКЪТ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който използва лакът си, за да фаулира противника. 

I. Един играч, който фаулира с лакът, ще му бъде наложено малко наказание. 

II. Играч, който безразсъдно застрашава опонента си с лакт, ще му бъде наложено по-голямо 

наказание + 10 минутно или до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 140 - ЕСПОРТСМЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПУБЛИКАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч или служител на отбора, който осъществява физически контакт със 

зрител по време на игра, включително при спряна игра и прекъсванията. 

I. Играч или служител на отбор, който физически се сблъсква, отмъщава или се ангажира 

със зрител на мача ще получи наказание до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 141 - БОЙ – ИЗВЪН ПРАВИЛАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който многократно удари противника по време на игра действие, след 

свирка или по всяко време по време на нормалния ход на игра по време на продължителна 

конфронтация на играча. 

I. Всички играчи, които започнат  битката, ще бъдат наказани до края на мача. 

II. Играч, който отвръща на удара, ще бъде оценен с малко наказание. 

III. Играч, който премахва ръкавицата (ите) или каската с намерението за се включи в битката с 

противника ще бъде наложено 10 минутно наказание и наказание за други нарушения. 

IV. Ако има ясен подбудител в битка, този играч ще бъде наложено малко наказание + 

допълнително наказание за други нарушения. 

v. Играч, който е на леда и е първият, който се намесва в хода на битката между двама играчи 

("трети човек в") ще бъде оценено с наказание до края на мача. 

VI. Играч, който се опитва да се бие или продължава да се бие, след като е бил предупреден от 

съдията да спре, или който се противопоставя на лайсмена, който опитвайки се да спре 

продължаването на борбата, ще бъде оценено с двойно-малко наказание, или наказание до края 

на мача. 

VII. Треньорите или служителите на отбора ако участващ в битка на леда или извън леда, ще 

получи наказание до края на мача  

VIII. Първият играч от който и да е отбор да напусне пейката на играчите или 

наказателната пейка по време на битката на играчи на леда ще бъде наложено двойно-малко  

наказание и автоматично наказание до края на мача. 

Последващи играчи, които напускат пейката на играчите по време на битка на играчите ще получи 

наказание до края на мача. Последващи играчи, които напускат наказателната пейка по време на 

битка  на играчи ще бъдат оценени с малко наказание и наказание до края на мача. Тези 

наказанията ще бъдат започната да изтичат след  изтичането на всички предишни наказания. 
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Напускане на пейката на играчи или пейката за наказание се счита за нарушение на правилата, и 

то и в случай че играчите не са се включили в битката. 

IX Смяна на играчите е разрешена преди битка (например смяна на състава), но на всеки играч 

който после се включи в битката, ще му бъдат наложени наказания, все едно по време на битката 

са напуснали пейката на играчите или пейката за наказание, за се включат в биката. 

х. Ако играчите от двата отбора напуснат съответните си пейки едновременно или ако играчи от 

един отбор напуснат пейката на играчите си след това виждайки играчи от другия отбор да го 

направят, първия идентифицируем играч от всеки отбор ще бъдат санкционирани съгласно това 

правило. 

XI. Максимум пет санкции до края на мача / или 10 минутни наказания за всеки отбор може да се 

отсъди по това правило. 

XII. Един играч не може да бъде наказан с  мачово наказание, и после и до края на мача след като 

продължава битката. 

 

ПРАВИЛО 142 - УДАР С ГЛАВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който използва главата си, със или без каската си, за да удари противник. 

I. Играч, който се опитва да удари съперника с главата си, ще бъде определено наказание до края 

на мача. 

 

ПРАВИЛО 143 - УДАР С ВИСОКО ВДИГНАТ СТИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който носи част от стика си над височината на раменете му и който удря 

противник с която и да е част от него. 

I.Играч, който влиза в контакт с противник с високо вдигнат стик, ще бъде наложено малко 

наказание  

II. Играч, който причинява неумишлено нараняване на противника с висока вдигнат стик 

ще бъде наложени двойно малко наказание. 

III. Играч, който безразсъдно застрашава противника с високо вдигнат стик, ще му бъде наложено 

по-голямо наказание + 10 минутно или до края на мача. 

IV. Играч, който влиза в контакт с която и да е част от горната част на противниковото 

тялото, докато подава, стреля се предприемат а всички наказания за високо вдигнат стик.  

 

ПРАВИЛО 144 - ЗАДЪРЖАНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който с една или две ръце, рамена, крака или по какъвто и да е друг начин 

причини препречване или задържане на противника в движение. 

I. На играч, който държи противник, се налага малко наказание. 

II. Има три общи метода на задържане 

1. Играч, който грабва противник с една или и двете си ръце с единственото намерение да се 

предотврати свободното му пързаляне с шайбата или без нея; 

2. Играч, който не се опитва да играе със шайбата, но ще затисна с раменете или с горната или 

долната част на тялото съперника на мантинелата, за  да му препречи да премине покрай 

мантинелата. 

3. Играч, който грабва фланелката на противника, за да ограничи свободата му за движение или 

да го забави.  
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ПРАВИЛО 145 - ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРОТИВНИКОВИЯ СТИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който по всякакъв начин държи противниковия стик с една или две ръце, за 

да му препречи в пързалянето, игра с шайба или да се движи свободно в играта, или по друг 

начин ще препречи на съперника да играе със стика му. 

I. Един играч, който държи противниковия стик, ще бъде оценен с малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 146 - ЗАДЪРЖАНЕ СЪС СТИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който използва стика си, за да попречи или да се намеси с противник, със 

или без шайбата. 

I. Играч, който задържа противник, ще бъде оценен с малко наказание. 

II. Има четири общи метода за задържане със стик: 

1. Играч, който задържа със стика си , ръката или ръкавицата на противник, който 

е на път да вкара гол или да направи изстрел; 

2. Играч, който влиза в контакт с която и да е част от тялото на противника като използва стика си 

по време на индивидуално единоборство за шайбата; 

3. Играч, който използва стика си срещу противниковото тяло, за да предотврати 

противник от запазване на притежанието на шайбата; 

4. Играч, който използва стика си, за да попречи на противника да пързаля свободно. 

III. Играч, който безразсъдно застрашава противника чрез задържане със стика , ще му бъде 

наложе по-голямо наказание + 10 минутно или до края на мача.  

 

ПРАВИЛО 147 - ЗАБРАНЕН СТИК / ИЗМЕРВАНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играчите трябва да използват законни стикове, които отговарят на стандартите на 

IIHF. 

(Виж Правило 38 (Stick / Skater) и Правило 196 (Stick / Goaltender) 

I. Капитанът на даден отбор може да поиска измерване на стика при спиране на играта. Ако 

измерването на определения стик е незаконен, на нарушителя ще бъде оценен с малко наказание 

и стика ще бъде върнат от съдията на пейката на играчите. 

II. Играчът, чийто стик трябва да бъде измерена, трябва да бъде държи стика си по време на 

искането. Той може да е на пейката или на на леда, но съдията трябва да направи визуално 

потвърждение, че стика е на играча. 

III. Ако измерването установи, че стика е законен, отбора при искане за измерване ще бъде 

оценен с малко наказание за забавяне на играта. Наказанието трябва да се определи на играч 

който по време на искането е бил на леда. 

IV. Няма ограничение за броя на заявките за измерване на стиковето a отбора може да направи в 

игра, но само едно измерване при  спряна играта е разрешено и само от един отбор. 

V. Ако играч откаже да предаде стика си или унищожи стика си или някоя част от екипировката му 

за измерване, когато бъде поискано от главния съдия, тази екипировка ще се счита за незаконна и 

играчът ще бъде оценен с малко наказание. 

VI. Може да бъде поискано измерване на стик след гол в редовното време, но ако стика се смята 

за незаконен, гола все още ще се брои. Същото правило важи също по време на продължение и 

наказателни удари. 

VII. Ако капитанът на отбор, който е с двама играчи по малко в последните две минути 
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на играта или по всяко време в продължението и се разбере за нередовна екипировка, съдията 

ще нареди наказателен удар срещу искащия отбор. Ако измерването се окаже валидно, на 

нарушителя ще бъде наложено малко наказание за пейката на играчите. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: Играч , който току-що е влязъл или напуснал наказателната пейка, може да 

му се поиска измерване на стика му. 

 

 

ПРАВИЛО 148 - КОНТУЗЕН ИГРАЧ ОТКАЗВА ДА ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН ЛЕДА  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който не може да продължи да играе или не може да напусне леда поради 

контузия, не може да продължи в играта и трябва да напусне леда. Ако не може да излезе от 

леда, и ако е била спряна играта заради него , за да му бъде предоставена лекарска намеса. 

I. Играч , който се нуждае от медицинско обслужване на леда, трябва да отиде на пейката, и на 

леда може да се завърне чак при следващата була. Ако той откаже да излезе от леда, ще бъде 

оценен с малко наказание. Ако все още отказва да напусне леда след като е получил малко 

наказание, той ще получи допълнително наказание от 10 минути. 

II. Играч, който кърви, няма право да се върне в играта когато неговите рани са достатъчно обвити 

или зашити, за да се предотврати свободен поток от кръв. Ако се върне без подходяща защита или 

с изцапано с кръв екипировка, той ще бъде оценен с малко наказание. 

III. Играч, който лежи на леда, или се преструва на контузен, или отказва да стане горе от леда ще  

бъде оценен с малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 149 - ПРЕПРЕЧВАНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който препятства или възпрепятства противника без притежаване на 

шайбата, получаване или подаване на шайбата или движението по леда. 

I.Играч, който пречи на противника, ще бъде оценен с малко наказание  

II. Препречване по време на действие на играта може да представлява някое от следните: 

1. Играч, който възпрепятства противника да се движи свободно по леда; 

2. Играч, който блокира противника да се движи свободно в атакуващата зона, особено в 

случаите, когато той принуждава противника който е вкарал шайбата в зоната да  обикаля около 

него, като издърпва бедрото за да му препречи; 

3. Играч, който не позволява на противника да атакува неговия съотборник който е със шайбата, 

 или който се движи по пътя на противника, без да е имало предварително определена позиция 

(т.е. да пречи); 

4. Играч, който блокира противника да не може да получи подаване; 

5. Играч , който печели була, но не позволява на противника си да стигне до шайбата( 

препречване на була); 

6. Играч на някоя от пейките на играчите или на пейката за наказание който с помощта на стика си 

или на тялото си стига до леда и пречи на движението на шайбата или на противника по време на  

действие на играта; 

7. Играч, който се движи странично, за да попречи на противника без първо да се установи 

положение на тялото; 

8. Играч, който не позволява на противника да вземе някоя част от екипировката си от леда (стик, 

ръкавица, каска), като го избута от противника. 
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III. Играчите пред вратата има навика да правят нарушения, за които се налагат наказания, ако има 

препречване, крос-чек, задържане, спъване, удряне със стик, и то до тогава, докато играча не 

премахне играча от пред вратата, където е имало борба за свободно място. Нарушенията в тази 

зона са нараняване на играч който няма шайба, дърпане на фланелката на съперника, слагане на 

стик между краката и завъртане на тялото му, рязък крос-чек на съперника. удар със стик по 

краката на съперника от зад. 

IV. Ситуации, които не са смятата като препречване, включват: 

 

1. Играча има право да се движи по леда между играчите и шайбата със своята скорост. Ако обаче 

намали, рискува че ще препречва на на съперника в движението му. 

2. Играч има право да стои на своето място и не е задължително да прави път на съперника който 

иска да пързаля през тази зона. 

3. Играч може да блокира съперника до тогава, докато е пред играча и се движи в същата посока. 

4. Играч може да използва своето тяло за това, да блокира движението на играча към шайбата, но 

не трябва да използва ръце или рамото за това. 

 

V. Играч който атакува с тялото си съперника който не притежава шайбата ще бъде оценен с 

малко наказание за препречване. 

VI. Играч, който очаква опонент, който придобива притежание или контрол на шайбата, но преди 

това противника да получи владение или контрол, ще получи наказание за препречване в играта. 

VII. Един от двамата играчи, които близо карат един до друг след свободната шайба за да го 

спечелят, се опитват със своите стикове или рамене и кънка да препречат на съперника да спечели 

шайбата, ще му бъде отсъдено малко наказание за препречване. 

VIII. "На леда" означава, че и двете кънки са на леда. Ако има играч една кънка на леда и другата 

извън леда на пейката за играчите или на пейката за наказание, той се счита за играч извън леда. 

Въпреки това, ако той не е на леда по тази дефиниция, не му е позволено да играе със шайбата, да 

има контакт с противника или да участва в действие по някакъв начин. Ако го направи, ще му бъде 

отсъдено малко наказание за препречване. 

IX. Ако играчът се навежда през мантинелата от пейката на играчите и играе със шайбата, влиза в 

контакт с противник на леда или се включва в действието на играта по какъвто и да е начин ще му 

бъде отсъдено малко наказание за препречване. 

х. Играч, който безразсъдно застрашава противника с високо вдигнат стик, ще му бъде наложено 

по-голямо наказание + 10 минутно или до края на мача. 

 

 

ПРАВИЛО 150 - ПРЕПРЕЧВАНЕ НА ВРАТАРЯ 

Вижте също Правило 183 (Защита на вратаря) и Правило 184 (вратар и вратарско поле ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който използва каквито и да били действия който ще препречват на вратрят 

при спасяване на шайбата. 

I. Играч, който със стика си или тялото нарушава или препречва играта на вратря в неговото 

вратарско поле, ще бъде наказан с малко наказание. 

II. Ако атакуващият играч притежава шайбата, пързаля напред или назад, влиза в контакт с 

вратарят във вратарското поле, и шайбата влиза във вратата, гола няма да се брои и 
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атакуващ играч ще бъде наказан с малко наказание (за изключение вижте 

Правило 183-iii). Това правило важи и за наказателни удари. 

III. Атакуващ играч, който се позиционира пред вратаря на опонента и се занимава с действия като 

размахване на ръце или стика пред лицето на вратаря, за да разсее вратаря, независимо дали 

атакуващият играч е позициониран вътре или извън вратарското поле, ще бъде наказан с малко 

наказание. 

IV. Опонент, който предотвратява или блокира вратарят да се завърне неговото вратарско поле 

или го удари не нужно, докато вратарят играе с шайбата зад вратата му ще бъде наказан с малко 

наказание. 

v. Атакуващият играч може да мине през вратарското поле на вратаря, но не трябва да има 

контакт с вратаря. Ако той прави контакт когато вратарят се връща, атакуващият играч ще бъде 

наказан с малко наказание. 

VI. Случайният контакт с вратаря е разрешен, доколкото не нарушават ситуациите, посочени в член 

150-i-v 

 

ПРАВИЛО 151 - РИТАНЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който прави бързо движение с кънката в посока на някоя част от тялото на 

противника. 

I. Играч който изрита или се опита да изрита някой от съперниците по време на мач, ще бъде 

наказан до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 152 - НАКАЗАНИЕ С КОЛЯНО   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който разширява коляното си с цел да направи контакта с противник. 

 

I. Играч, който използва коляното си, за да направи контакт с противника ще бъде оценен с малко 

наказание 

II. Един играч, който безразсъдно поставя в опасност противника с коляно, ще му бъде наложено 

по-голямо наказание + 10 минутно или до края на мача.  

 

 

ПРАВИЛО 153 – КЪСЕН УДАР 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Късен удар представлява удар с бодичек на един играч, който е в уязвима 

позиция, защото вече няма контрол или притежание на шайбата. С късен удар може да бъде 

атакуван играч който очаква или неочаква предстоящия удар. 

I. Играч, който не е в непосредствена близост до опонента който е  в притежаването или контрола 

на шайбата и все още се опитва за късен удар на това противникът, който е наясно с предстоящия 

контакт, ще получи малко наказание. 

II. Играч, който доставя късен удар на нищо неподозиращ противник ще му бъде наложено по-

голямо наказание + 10 минутно или до края на мача.  

III. Играч, който безразсъдно застрашава уязвимия противник със закъснение ще му бъде 

наложено по-голямо наказание + 10 минутно или до края на мача.  
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ПРАВИЛО 154 - НЕПОЗВОЛЕНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПЕЙКАТА ЗА НАКАЗАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Позволява се да се отвори и затвори вратата на пейката на наказанията само от 

служителите на пейката. . Играч не може да напусне пейката за наказания преди да свърши 

неговото наказание, или не свърши третината. Играча за да влезе или да излезе от пейката за 

наказание, трябва да използва на леденото поле. 

I. Един наказан играч, който напуска пейката за наказания по собствена преценка преди това 

да изтече на наказанието му ще бъде определена малко наказание освен това което има да 

излежава. 

II. Играч, който напуска пейката за наказания преждевременно поради грешка на служитела на 

пейката няма да бъде наказан, но той трябва да се върне на пейката за наказания, за да излежи 

оставащото време на наказанието му. 

III. Играч, който напуска пейката за наказание преди изтичането на неговото наказание с цел да 

оспори решението на съдията на леда ще бъде определено малко наказание + наказание до края 

на мача. 

IV. Играч, който напуска пейката за наказания преди изтичането на неговото наказание или да 

влезе в, или да предизвика бой, ще бъде оценен с двойно-малко наказание и автоматична 

наказание до края на игра (ако той е първият, който е направил това) или малко наказание и до 

края на мача (ако той е един от следващите играчи). 

v. Играч, който използва друга част от арената, различна от ледената площадка за влизане или 

излизане от наказателната пейка по време на играта ще бъде наказан с малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 155 - ИГРА БЕЗ КАСКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който участва в играта без каска правилно закрепена към главата му. 

I. Играч, чиято каска падне на леда по време на игра и той не тръгне директно  към пейката на 

играчите ще му бъде наложено малко наказание. 

II. Между опасна екипировка също влиза и пукната или счупена мрежа за лицето или визьора. 

Играч на който му се пукне или счупи каската, маската или визьора по време на играта, трябва 

незабавно да напусне леденото поле. Ако това не го направи, главния съдия ще предупреди 

отбора на играча, и за следващите нарушения за забранена или опасна екипировка ще получи 

малко наказание. 

III. Ако лентата на брадичката на играча се откопчае по време на игра, но 

каската остава на главата му, той може да продължи да играе до следващото спиране или докато  

напусне леда. 

 

 

ПРАВИЛО 156 - ДЪРПАНЕ ЗА КОСА, КАСКА ИЛИ ШЛЕМА НА КАСКАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който грабва или държи каската или шлема или дърпа 

косата на противника. 

I. Играч, който грабва или държи шлема или каската или дърпа косата на  

противник, ще бъде оценено или малко наказание или голямо наказание  и 

автоматично наказание до края на мача. 
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ПРАВИЛО 157 -  ОТКАЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИГРАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Никой отбор не може да отказва призива на рефера да започне играта. 

I. Ако и двата отбора са на леда и един отбор откаже да играе поради някаква 

причина, съдията ще предупреди капитана на отбор който отказва да играе и предоставя на този 

отбор 30 секунди за да започне да играе. Ако отборът все още отказва да играе, реферът ще 

накаже отбора с малко наказание за пейката за играчите. 

II. Ако има повторение на същия инцидент, съдията ще спре играта, а инцидентът ще бъде 

докладван на съответните власти, които имат правото да отнемат мача в полза на противника. 

III. Ако някой отбор не е на леда и не успее да отиде на леда, за да започне да играе и след като е 

бил призован от съдията чрез капитана, управителя или треньора, съдията ще предостави на 

отказалия отбор две минути да започне да играе. Ако отборът започне отново да играе в рамките 

на тези две минути, ще бъде наложено само 2 минутно наказание за забавяне на играта. Ако 

отборът откаже да продължи, реферът ще спре играта и инцидентът ще бъде докладван 

от съдията на съответните власти, които имат правомощия да отнемат играта в полза на 

противника. 

 

 

ПРАВИЛО 158 - БОЙ С ЮМРУЦИ – ГРУБА ИГРА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който победи или удари противник по време на бой. 

I.Играч, участващ в кратък бой с противника, ще бъде наказан с малко наказание, двойно – малко 

наказание или по голямо наказание и автоматично наказание до края на игра. 

II. Играч, който съзнателно свали каската от главата на противника за да го принуди да излезе от 

играта, ще бъде наложено малко наказание. 

III. Играч, който продължава да се занимава с груба игра ще бъде наложено наказание според  

правилата за борба (вж. член 141). 

 

 

ПРАВИЛО 159 -  УДАР СЪС СТИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който със своя стик, която държи с една или двете си ръце и се опитва да 

удари съперника си по някоя част от тялото му или екипировката. За да може да бъде наложено 

наказание, контакт с тялото му не е задължителен. 

I. Удряне по стика на съперника, който води шайбата не се води за удар със стик, ако неговата 

единствена цел е придобиване на владеенето на шайбата. Груб удар, който води до чупене на 

стика на съперника или чупене на собствения стик, се счита за удар със стик. 

II. Играч, който удари със стик  противника, ще бъде оценен най малко с малко наказание. 

III. Играч, който безразсъдно поставя в опасност противника, ще бъде оценен с по-голямо 

наказание или наказание до края на мача. 

IV. Играч, който по време на бой, посегне със стика си към съперника или друг играч , ще бъде 

оценен с по-голямо наказание или наказание до края на мача. 

V. Играч, който умишлено застрашава съперника и удря със стика си безразборно по леда или във 

въздуха на леда, ще бъде наложено малко наказание. 
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VI. Играч, който вдига стика си между краката на опонента си с целта за осъществяване на контакт 

със слабините му ще бъде оценен с голямо наказание  и автоматично наказание до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 160 - ПОДСИЧАНЕ С КРАК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който безразсъдно рита с кънката си противника отзад или който 

безразсъдно дърпа противника назад, докато в същото удряйки или ритайки краката е зад него. 

I. Играч, който удари и събори противника отзад, ще бъде оценен с голямо наказание  и 

автоматично наказание до края на мача. 

II. Играч, който със събарянето контузи противника, ще бъде наказан с наказание до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 161 - УБОЖДАНЕ СЪС СТИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който държи стика си с една или две ръце и убоде съперника или се опита 

за това с лопатката или края на стика си. Наказание се дава и в случай когато само заплаши 

съперника с това движение. 

I. Играч, който се опитва да убоде противника, ще бъде оценен с двойно малко наказание и 

наказване до края на мача. 

II. Играч, който убоде  опонент, ще бъде оценен с голямо наказание  и автоматично наказание до 

края на мача. 

III. Играчът, който безразсъдно застрашава противника, или контузи, ще бъде оценен с  наказание 

до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 162 - ПЛЮЕНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който плюе по противника, зрителя или някой друг на пързалката по време 

на игра. 

I. Играч или служител на отбора, който плюе  по противник или който и да било на пързалката по 

време на игра ще бъде оценено с наказание до края на мача. 

II. Кървещ играч, който умишлено изтрива кръвта от тялото си впротивника или който и да било на 

пързалката, ще бъде определено накаказание до края на  мача за плюене. 

 

ПРАВИЛА 163 - НЕСПОРТСМЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ СЪПЕРНИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който празнува гола или се подиграва на опонента докато пързаляха покрай 

пейката на съперника на играчите с празнична, раздразнителна, или подигравателни жестове или 

провокативни думи, имащи за цел да провокират опонента. 

I. Прекомерните тържества или подигравките на играчите на противника им, по какъвто и да е 

начин ще доведе до наказание до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 164 - ВЛИЗАНЕ НА ХОРА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕДА  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Забранено е на служителите на отбора да стъпи на леда по време на игра без 

съгласието на съдията. 

I. Ако има на леда контузен играч и е била прекъсната играта, лекар на отбора ( или друго 

медицинско лице) може да влезе на леда да му бъде предложена медицинска помощ и без да 

чака съгласието на съдията. 

 



94 
 
 

 

 

II. Служител от отбора, който стъпи на леда по всяко едно време на мача, без разрешението на 

съдията ще бъде оценен с наказание до края на мача. 

 

 

ПРАВИЛО 165 - ХВЪРЛЯНЕ НА СТИК ИЛИ ДРУГ ПРЕДМЕТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч или служител на отбор, който хвърля стик или всеки друг обект на леда или 

извън леденото поле. 

I. Играч, който изхвърля стика или част от нея или някакъв друг обект от игралното леденото поле  

ще бъде оценено наказание до края на мача. 

II. Играчът може да плъзне или насочи всеки стик или част от него или някакъв обект, 

далеч от непосредствената си зона на леда, докато неговите действия не пречат на противника. 

Въпреки това, играч на леда, който хвърля или насочва стика или която и да е част от нея или 

някакъв друг предмет в шайбата в неутралната или атакуващата зона, ще бъдат оценени с малко 

наказание. 

III. Неидентифициран играч или служител на отбора на пейката на играчите или на пейката за 

наказание , който хвърля или насочва стика или част от нея, или някой друг  обект, в шайбата или 

играча със шайбата в неутралния или атакуваща зона, ще бъдат оценени с малко наказание за 

пейката на играчи. 

IV. Идентифициран играч или служител на отбора на пейката на играчите или на пейката на 

наказания , който хвърля или насочва стика или част от нея, или някой друг  обект, в шайбата или 

играча със шайбата в неутралния или атакуваща зона, ще бъде оценен с малко наказание или 

малко наказание за пейката на играчи и наказание до края на мача. 

V. Ако играч или служител на отбора извърши някое от тези действия в Правило 165-ii-iv 

в неговата отбранителна зона, съдията ще даде на противниковия отбор дузпа. 

VI. Позицията на шайбата или позицията на играча със шайбата в момента, когато 

хвърлянето е определящият фактор за оценяване на малкото наказание / малко наказание за 

пейката на играчите или дузпата. 

VII. Когато играч или служител на отбор хвърля стика или част от нея или някой друг обект на 

атакуващ играч, който е в брейк, съдията ще присъди наказателен удар на отбора на играча който 

е бил със шайбата. 

VIII. Ако един вратар  е заменен с още един играч, оставяйки неговата врата на отбора е празна и 

негов съотборник или служител на  отбора хвърля стика или друг обект на шайбата или по играча 

със шайбата в неутралната зона или защитната зона с празната врата предотвратявайки ясен 

изстрел на играча със шайбата, гола ще бъде присъден на атакуващия отбор. Вратаря  се смята че 

е извън леденото поле  от момента когато играча го е заменил на леда. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: На отбора А се сигнализира отложени наказание а отбора Б замени 

вратаря си за допълнителен играч. Ако някой играч от отбора Б хвърля стика си в свободната 

шайба в защитната си зона. в Полза на отбор А се зачита гол, защото наказанието за хвърляне на 

стик на отбора Б н еможе да се сторнира, и играча на отбора А трябва да отиде на пейката  за 

наказание за отложеното наказание. 
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ПРАВИЛО 166 - ПОВЕЧЕ ИГРАЧИ НА ЛЕДА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: На един отбор се разрешава максимум един вратар и пет играча или шест играча 

на леда. Ако един отбор има на леда повече играчи от позволено ще му бъде отсъдено наказание 

за повече играчи на леда. 

I. Играчът, който идва на леда, трябва да изчака, докато играчът който излиза от леда е 

в рамките на 1,5 метра  от пейката на съответните играчи. 

II. Смяна на играчите по време на действие на играта и по време на прекъсвания трябва да се 

предприемат само на своята пейка на играчите. Промяна на играчите на леда е забранена на 

всеки друг вход или изход и ще доведе наказание на пейката за повече играчи на леда. 

III. Отбор, който има на леда повече от броя на играчите което той има право по време на 

действието на играта, ще бъде оценено с малко наказание за повече играчи на леда. 

IV. Ако по време на смените на играчи по време на действие на игра играч който играе със 

шайбата при своето влизане на леда или излизане от леда, влиза в контакт с един 

противник или участва в действието на играта, докато напускащия и влизащия играчи са на лед в 

зоната от 1,5 метра, и ще се оценява с малко наказание за повече играчи на леда. 

V. Наказание за повече играчи на леда не се оценява, когато по време на действие на играта (1) 

сменящите се играчи са в зоната до мантинелата 1,5м пред своята пейка за играчи и (2) 

сменящите се играчи не са по никакъв начин свързани с играта. 

VI. Малко наказание за пейката на играчите за повече играчи на леда трябва да излежи играч, 

който е бил на леда по време на наказанието. 

 

 

 

ПРАВИЛО 167 - ПРЕПЪВАНЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който използва стика си , кънка, крака или ръката си, за да препъне 

опонента си по време на игра. 

I. Играч, който по какъвто и да е начин препъне противника, ще бъде оценен с малко наказание за 

препъване. 

II. Ако играч преследва противник, който притежава шайбата и се опитва да му избие шайбата от 

стика или го задържа със стика, преди да е препънал опонента, ще бъде наложено малко 

наказание за препъване 

III. Играч, който безразсъдно застрашава противника, или контузи играч при препъване, ще бъде 

оценен с голямо наказание  и автоматично наказание до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 168 - НЕСПОРТСМЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ 

Виж също правило 116 – Атака на съдията 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч или служител на отбора, който извърши нарушение на правилата 

свързани с спортсменство, честна игра и уважение. 

I. Малко наказание 

1. Идентифицируем играч, който извърши нарушение на правилата на 

спортсменство, честна игра и уважение. 
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2. Идентифицируем играч, който използва нецензурни, неприлични или обидни изказвания 

или действия насочени към всяко лице на леда или навсякъде в пързалка. 

3. Идентифицируем играч, който празнува или подиграва със съотборник след контузия на 

противник. 

4. Атакуващ играч, който изпръска вратар след като вратара е хванал шайбата след свирка на 

съдията. 

 

II. Малко наказание за пейката на играчите 

1. Неидентифицируем играч или служител на отбора, който извърши нарушение 

на правилата за спортсменство, честна игра и уважение. 

2. Неидентифицируем играч или служител на отбор, който празнува или подиграва със съотборник 

след контузия на противник.  

3. Неидентифицируем играч или служител на отбор, който използва нецензурни, неприлични или 

обидни изказвания 

или действия насочени към всяко лице на леда или навсякъде в пързалка. 

4. Неидентифициран играч или служител на отбор, който е извън леда и хвърля стика или друг 

предмет върху леда, за да протестира срещу отсъждането на съдията. 

 

III. 10 минутно наказание 

1. Играч, който удари шайбата след свирка или края на даден период. 

2. Ако нарушението е явно или играчът продължава  в неспортсмецкото си 

поведение. 

3. Играч, който продължава да използва нецензурни, неприлични или обидни изказвания 

или действия насочени към всяко лице на лед или навсякъде в пързалка, за която вече е получил 

наказание. 

4. Играч, който продължава да подтиква противника за да бъде наказан. 

5. Играч който по каквато и да е причина влезе на пейката на опонента, но не и ако е било това по 

погрешка. 

 

IV. Наказание до края на мача 

1. Служител на отбор, който продължава да изпълнява всяко действие, за което вече е имало 

наказание. 

2. Играч или служител на отбор, който използва нецензурни, неприлични или обидни 

изказвания или действия насочени към всяко лице на леда или навсякъде в пързалка, за която 

вече е имало наказание. Когато този тип поведение се случва след изтичането на играта, на леда 

или извън леда, наказание до края на мача може да се приложи без необходимост от предишно 

каквото и било наказание. 

 

V. Малко наказание / наказание за пейката на играчите или наказание до края на мача 

1. Определим играч или служител на отбор, който е извън леда и хвърля стика или друг предмет 

върху леда, за да протестирате срещу отсъждането на съдията. 
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VI. Наказание в игра 

1. Играч или служител на отбор, който заплашва, прави расов или етнически изказвания, омраза, 

дискриминация или сексуални забележки, плюе, размазване на кръв по опонентите. 

2. Играч или служител на отбор, който прави нецензурен жест или действия на който и да е  на 

леда или навсякъде в пързалка непосредствено преди, по време или непосредствено след мача. 

3. Играч, който посегне със стика си на зрител или на някой друг, освен противника.  

 

ПРАВИЛО 169 - ИГРА НА ТЯЛО В ЖЕНСКИ ХОКЕЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ - При женския хокей  играчът няма право да удря с bodycheck противника. 

I. Играч, който удря с bodycheck противника, ще бъде наложено следното наказание  

от: (1) малко наказание; (2) по-голямо наказание и автоматично до края на мача; 

(3) наказание до края на мача. 

II. Играч-ка , която  безразсъдно застрашава противника чрез bodycheck  ще бъде оценена или с 

по-голмо наказание или наказние до края на мача. 

III. Ако две хокеистки  преследват шайбата,  може взаимно да се допират и да се изблъскват, и с 

това да има физически контакт, когато се вижда че става въпрос за борба за шайбата. 

IV. Ако две или повече хокеистки се опитват да спечелят шайбата в близоста до мантинелата, 

нетрябва да използват мантинелата за физически контакт с опонетката и да я лишат от 

възможността да спечели шайбата, че ще я блъснат или притиснат на мантинелата. От тези 

ситуации излиза на яве че не се опитват да играят със шайбата. 

V. Хокеистка, която е неподвижна, има право на тази зона на леда. В такъв случай е задача на 

опонентката да избегне физически контакт с такава хокеистка която стои на едно място, и е 

длъжна да я заобиколи. 

VI. Ако хокеистката е с шайбата и пързаля директно към противника, която е неподвижна, е 

задължение на жокеистката с шайбата да избегне физически контакт. Но ако жакеистката със 

шайбата  полага всички усилия, за да избегне контакта и противникът се опитва да и препречи, 

опонентът ще бъде наказан за препречване. 

VII. Играчите имат право да отбраняват своето място на леда всеки път. Никой от играчите не е 

задължен да се избягва контакт с опонента който се приближава. За което и да е движение към 

противника ще бъде наложено малко наказание за bodycheck . 

VIII. На хокеистката няма да бъде наложено наказание, когато е играла за спечелване на шайбата, 

и след като е имало контакт с опонента. 
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РАЗДЕЛ 11 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЗПА И ПРИЗНАВАНЕ НА ГОЛ 

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД - В ситуации, когато член на бранещия отбор използва незаконни средства, за да на 

препречи на съперника да отбележи гол, при което вратаря на бранещия отбор е на леда, главния 

съдия има възможност да нареди срещу наказания отбор наказателен удар. В случаи, когато член 

на бранещия отбор използва незаконни средства, за да на препречи на съперника да отбележи 

гол, при което вратаря на бранещия отбор не е на леда, главния съдия има право да признае на 

отбора който е атакувал гол. 

 

Идеята на тези правила е обновяване на възможност да се отбележи гол, който е бил прекъснат с 

нарушение отзад на противника, или ясно нарушение на други правила с който отново е било 

прекъснато действие за отбелязване на гол. 

 

ПРАВИЛО 170 - ДУЗПА СЛЕД ПРОДЪЛЖЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ МАЧА 

I. Наказателен удар и наказателни удари след продължение се смятат за част от играта. 

Каквото и да е наказание , което може да бъде наложено на играч по време на игра, също така 

може да е наложено и по време на наказателните удари. 

 

ПРАВИЛО 171 - ОТСЪЖДАНЕ НА ДУЗПА ПРИ ОТКЪСВАНЕ  

I. Ако атакуващият играч е на разстояние и е бил фаулиран от противника отзад или от 

противниковия вратар, играча ще получи наказателен удар. 

II. Ако играча загуби контрол или притежание на шайбата, съдията ще спре действие на играта и 

ще присъди наказателен удар. 

III. Ако играч е фаулиран, но все още успява да запази притежанието си на шайбата, съдията ще 

сигнализира отложено наказание и ще позволи на играча да завърши атаката си. 

IV. Няма да се отсъди наказателен удар, ако фаулираният играч отбележи гол. Ако трябва да бъде 

наложено малко наказание, след отбелязан гол, ще бъде отменено наказанието, но ако има 

наложено по голямо наказание или наказание до края на мача, това наказание ще бъде 

присъдено. 

V. Ако съдията сигнализира за дузпа и преди да е била прекъсната играта (поради отбелязан гол 

или сигнализирана дузпа) трябва да бъде наложено и друго наказание на същия отбор, това 

наказание ще се присъди без да се взима предвид дали играча е отбелязал гол по време на игра 

или от наказателния удар. 

VI. Ако играча е фаулиран преди края на някоя от третините (в редовното време или 

продължение) и времето изтече преди главния съдия да е отсъдил наказателния удар, 

наказателния удар ще се изпълни. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: А9 се е откъснал и отзад го фаулира Б5. Главния съдия сигнализира малко 

наказание и автоматично 10 минутно наказание за атака отзад. В полза на отбора А ще се отсъди 

наказателен удар а играча Б5 трябва да излежи автоматичното наказание от 10 минути. 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 2: Играч на отбор А се е откъснал и е фаулиран отзад от играч Б9. За този 

фаул се отсъжда по голямо наказание и автоматично 10 минутно наказание или наказание до края  
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на мача. Главния съдия отсъжда наказателен удар а на играч от отбора Б който фаулира 

противника, ще бъде наложено по-голямо наказание или наказание до края на мача. 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 3: Играч на отбор А се е откъснал и е бил фаулиран, падне на леда, после 

става и изтрелва свободната шайба към вратата. Главния съдия няма да отсъди наказателен удар, 

защото играча е станал и е имал възможност да изтреля към вратата, но ще бъде наложено малко 

наказание на играча от отбора Б. 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 4: А9 се е откъснал и е фаулиран. Шайбата остава свободна и го печели А7, 

после шайбата е изтреляна към вратата, но няма гол. Главния съдия няма да отсъди наказателен 

удар, защото играча е станал и е имал възможност да изтреля към вратата, но ще бъде наложено 

малко наказание на играча от отбора Б. 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 5: А6 се е откъснал и е фаулиран от играч Б3 и главния съдия сигнализира че 

ще има наказателен удар, но преди да прекъсне играта вижда друго нарушение , при което ( не е 

важно дали нарушението го е направил отнобо Б3 или някой друг съотборник ). Отсъжда се 

наказателен удар за първия фаул а който е направил второто нарушение трябва да отиде на 

пейката за наказание и да излежи наказанието и остава там без да има значение дали ще вкара 

отбора гол от наказателния удар или не. Ако в случай, че отбора вече е бил наказан, наказаният 

играч си излежава наказанието според правилата без оглед на резултата от наказателния удар. 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 6 : А10 е на пейката за наказание и излежава наказанието си ( което е на 

таблото), на А8 трява да бъде наложено малко наказание за удар със стик, но преди прекъсването 

играта има отсъден наказантелен удар на отбора Б за следващо нарушение на отбора А. Отбора Б 

вкарва гол от наказателния удар. В играта не се завръща никой играч от отбора А а А8 трябва да си 

излежи наказанието. 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 7: Атакуващия играч се е откъснал. Играч от бранещия отбор е зад вратата си 

и измества вратата от нейната позиция. Главния съдия ще отсъди наказателен удар. 

 

ПРАВИЛО 172 - ОТСЪЖДАНЕ НА ДУЗПА ПРИ ПРЕЧВАНЕ ИЛИ ХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТ 

 

I. Ако играч или служител на отбор, на леда или извън него, стреля или насочва изхвърлен 

или счупен стик или част от него или всяка друга част от оборудването или обект в шайбата или в 

играча който води шайбатач, докато играят в защитната зона,  на отбора който е извършил 

нарушението, съдията веднага ще отсъди наказателен удар. 

II. Ако играч или служител на отбора влиза незаконно в играта на леда, от пейката или друга част 

от арената и пречи на атакуващите играчи, който се е откъснал и е в атака, отбора който е 

извършил нарушението, съдията веднага ще отсъди наказателен удар. 

III. Ако играч или служител на отбор хвърля или изстрелва стик или част от него или 

всеки предмет, който насочва ( в която и да е част от тялото му) стика или част 

от него или от който и да е предмет, по посока на шайбата или играча със шайбата който се е 

откъснал, съдията веднага ще отсъди наказателен удар. 
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ПРАВИЛО 173 - ОТСЪЖДАНЕ НА ДУЗПА В ПОСЛЕДНИТЕ 2 МИНУТИ ОТ ИГРАТА  

 

I. Ако играч умишлено измести рамката на вратата от нормалното си положение 

по време на последните две минути от редовното време или по всяко време на продължението, 

съдията веднага ще отсъди наказателен удар. 

II. Ако през последните две минути от редовното време или по всяко време в продължението, 

отбора  прави умишлено грешна смяна, за да създаде ситуация повече играчи на леда, съдията ще 

даде на противниковия отбор наказателен удар. 

III. За умишлено наказание за прекалено много играчи се смята, когато отбора прати на леда 

повече играчи с цел да бъде прекъсната играта или да попречи на съперника да отбележи гол. 

IV. Неправилната смяна по време на играта не се смята за умишлена смяна и за това на отбора 

който е направил тази ситуация, ще бъде наложено малко наказание  за пейката на играчите, но 

не е тактическо прекъсване според правилата 173-III. 

V. Ако капитанът на отбор, който двойно намален състав в последните две минути на редовното 

време или по всяко време продължението  изиска измерване на стика или екипировката и със 

тази проверка се установи че всичко е наред,, съдията ще присъди наказателен удар срещу 

отбора, искащ измерването. 

 

 

ПРАВИЛО 174 - ОТСЪЖДАНЕ НА ДУЗПА ПРИ УМИШЛЕНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ВРАТАТА 

 

I. Ако играч умишлено измести рамката на вратата от нормалното си положение 

когато атакуващият играч се е откъснал, съдията ще присъди на противниковият отбор 

наказателен удар.  

 

 

ПРАВИЛО 175 - ОТСЪЖДАНЕ НА ДУЗПА ПРИ УМИШЛЕНО ПОКРИВАНЕ НА ШАЙБАТА ОТ ИГРАЧ  

 

I. Ако бранещия играч  падне върху шайбата, държи шайбата или дръпне шайбата с ръката си под 

тялото си, или вдигне шайбата с ръката си във въздуха в  своето вратарско поле в отбранителната 

зона, главния съдия ще отсъди наказателен удар за атакуващия отбор. 

II. Решаващ фактор е позицията на шайбата а не на играча. 

 

 

ПРАВИЛО 176 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЗПА / ПРЕРАЖГЛЕЖДАНЕ 

 

I. В случаите, когато играчите са били фаулирани и е било отсъден наказателен удар,  този 

наказателен удар може да бъде изпълнен от който и да е играч от отбора, който обаче не е на 

пейката за наказание и е избран от треньора си. 

II. Треньорът на защитния отбор може да смени вратаря преди наказателения удар, но входящия  

вратар неможе да загрее преди изпълнението на наказателния удар. 

III. Ако има отсъдени два наказателни удара при едно спиране на играта на един и същ отбор (за 

две различни нарушения) отбора може да достигне само до един гол. В случай, че отбора е 

отбелязал го от първия наказателен удар, втория наказателен удар се отменя автоматично, 
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но на фаулирания играч за второто нарушение се налага съответното нарушение. 

Ако при първия наказателен удар не е бил отбелязан гол, то ще се изпълни втория наказателен 

удар. Наказателните удари се изпъляват според реда на наказанията за който са били отсъдени. 

IV. Единствено вратар или резервен вратар може да бъде вратар по време на дузпи или дузпи 

след продължение. 

v. Вратар при наказателните удари или дузпи след продължение може да бъде играч само тогава, 

ако и двамата вратари на отбора са контузени или са им били наложени наказания до края на 

мача. 

 

 

ПРАВИЛО 177 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЗПА 

I. Играчи на двата отбора трябва да отидат на свойте пейки за играчи, и трябва да бъдат там по 

време на изпълнението на наказателния удар. На леда може да останат само и двата вратаря и 

играча който ще изпълнява наказателния удар и съдиите. 

II. Главния съдия слага шайбата на средната точка  за булата. 

III. Играч преди изпълнението на наказателния удар трябва да бъде в средната зона на своята 

половина на леденото поле  . 

IV. Вратар трябва да остане във вратарското си поле докато , играча недокосне шайбата в средата 

на леденото поле  . Ако вратаря предварително напусне своето вратарско поле, главния съдия ще 

вдигне ръката си и ще позволи на играча да завърши наказателния удар. Ако играча вкара гол, 

гола се зачита. Ако играча неотбележи гол, съдията ще присъди да се преповтаря наказателния 

удар. 

Ако вратаря при повторната дузпа срещу същия играч излезе отново от вратарското си поле, ще му 

бъде наложе 10 минутно наказание, и съотборник който е избран от треньора чрез капитана, 

трябва да отиде на пейката за наказание. В случай, че при повторния наказателен удар 

изпълняващия играч неотбележи гол, играча може отново да повтори наказателния удар. След 

третото изпълнение ако отново вратаря наруши правилата, ще се зачете гол на играча. 

V. Ако вратаря фаулира играча който изпълнява наказателния удар, и играча неотбележи гол, на 

вратаря ще бъде наложено наказание и това наказание ще излежи негов съотборник който е 

избран от треньора чрез капитана, и трябва да отиде на пейката за наказание. Играча после 

повтаря наказанието. Ако вратаря повторно фаулира играча който изпълнява повторно 

наказателния удар и играча неотбележи гол, главния съдия ще наложи на вратаря 10 минутно 

наказание и негов съотборник който е избран от треньора чрез капитана, и трябва да отиде на 

пейката за наказание. Играч после отново преповтаря наказателния удар. При трето провинение 

срещу играча изпълнявал наказателния удар, ще бъде зачете гол на играча. 

VI. Ако вратаря фаулира играча, който изпълнява наказателния удар, и главния играч налага на 

съдията по-голямо наказание или до края на мача, и ако играча не е отбелязал гол, наказателния 

удар трябва да се преповтори. 

Вратаря трябва да отиде в съблекалната си преди преповтарянето на наказателния удар. Треньора 

или някой друг от отбора чрез капитана на отбора ще избере играч, който ще излежи по-голямото 

наказание. Преди да се преповтори наказателния удар , дадения играч трябва да отиде на пейката 

за наказание и да остане там до края на наказанието.  

Във вратата при повторния наказателен удар ще бъде резервния вратар. 
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VII.Наказателния удар започна със сигнал от главния съдия. В умерен интервал след сигнала 

трябва играча в непрекъснато движение насочващ шайбата към съперниковата гол линия, и да се 

опитва да отбележи гол. 

VIII. Ако играч подмине шайбата която е оставена на леда на булата в средна зона, 

при което не се е докоснал до шайбата, може да се върне и да продължи в наказателния удар. 

Наказателния удар се смята за започнат след докосване на играча със шайбата. 

IX. Когато шайбата напусне стика на играча, след изстрел на шайбата или опит за изстрел, се смята 

за приключил наказателен удар. Гол не може да бъде достигнат след повторен удар.  

X. Играч може при наказателния удар да използва цялата ширина на пързалката, при което 

шайбата и тялото се движат непрекъснато към вратата. 

XI. Наказателния удар се смята за завършен когато: 

1. Шайбата след шут напусне стика на играча. 

2.Вратаря спаси шайбата 

3. Играч не задържа шайбата в непрекъснато движение напред 

4. Шайбата се е докоснала до мантинелата някъде между червената линия и гол линията и не е в 

посока към вратата 

5. Шайбата е стигнала по някакъв начин зад гол линията  

6. Бил е отбелязан гол 

XII. Ако играч загуби шайбата или падне, но ако шайбата продължава да се движи напред,  

играча може да достигне шайбата, да я спечели обратно и да продължи да изпълни наказателния 

удар. 

XIII. Ако от наказателния удар е бил постигнат гол, следващата була ще бъде на централната була в 

средна зона. Ако не е бил отбелязан гол , следващата була ще бъде на най близката була в зоната, 

където е било извършено наказанието за наказателния удар. 

 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: Шайбата изстреляна от играч при изпълнението на наказателния удар, 

докосне защитното стъкло зад вратата, и се отблъсне обратно и удари гърба на вратаря и влезе 

във вратата, гола не се зачита. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 2: Играч изпълняващ наказателния удар, изстрелва шайбата, шайбата се 

отбие обратно от вратаря в играча който изпълнява наказателния удар и шайбата влезе във 

вратата от него, гола не се зачита. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 3: Играч, който изпълнява наказателния удар, се опита да изстреля към 

вратата, но не докосне шайбата. Шайбата продължава да се движи в посока към вратата. След 

това играча изпълняващ наказателния удар докосне шайбата повторно и изстреля шайбата и 

вкара гол.Гола се зачита. 

 

ПРАВИЛО 178 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДУЗПА / ИЗВЪНРЕДЕН СЛУЧАЙ 
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I. Ако играч от противниковия отбор пречи или разсейва играча който изпълнява наказателния 

удар в игра или наказателен удар след продължение, и поради тези действия наказателния 

изстрел. 

 

 

 

е неуспешен, главния съдия ще отсъди да бъде преповторен наказателния удар и ще наложи 10 

минутно наказание на играча. 

II. Ако служител на отбора от пейката за играчите на бранещия отбор пречи или разсейва играча 

който изпълнява наказателния удар по време на игра или наказателния удар след продължение, и 

поради тези действия наказателния изстрел е неуспешен, главния съдия ще отсъди да бъде 

преповторен наказателния удар и ще наложи наказание до края на мача на този служител. 

III. Играч по време на изпълнение на наказателния удар не може да направи никакво завъртане с 

360 градуса, когато се доближава до вратаря на съперника. 

IV. Носене на шайбата на лопатката на стика на играча при изпълнение на наказателния удар не е 

разрешено. 

V. Гол ще се зачете, ако се получи една от следните ситуации : 

 

1. Шайбата докосне маската на вратаря и се отбие във вратата 

2. Шайбата се докосне до тялото на вратаря и влезе във вратата 

3. Шайбата се удря в гредата на вратата, и от нея се отбие във вратаря, и от вратаря влезе във 

вратата. 

4. Шайбата удря вратаря, и от вратаря се отбива в гредата на вратата, а после влиза във вратата 

5. Вратаря се плъзне във вратата със шайбата зад гол линията 

 

 

VI. Ако треньорите вече са определили играч и вратар който ще изпълнява наказателния удар в 

игра или наказателния удар след продължение, играч или вратар при повторното изпълнение на 

наказателен удар поради неспазване на правилата или фаул, не може да бъде сменен вратаря. 

Ако играча или вратаря са контузени, и поради тази призина не може да участва в повторното 

изпълнение на наказателния удар, треньора може да избере друг играч или да смени вратаря с 

резервния. 

VII. Ако при изпълнение на наказателния удар в игра или наказателен удар след продължение 

шайбата е влезнала във вратата, при което вратата е била изместена или не си е била на мястото 

си поради изместване от страна на вратаря при опит да спаси шайбата, гол се зачита, и тази 

ситуация не може да се преглежда от видео съдията. 

VIII. Ако при изпълнение на наказателен удар в игра или наказателен удар след продължение е 

изместена вратата и не си е на правилното място поради изместване от страна на вратаря при 

опит да спаси шайбата и шайбата не влезе във вратата, няма да се зачете никакъв гол. 

IX. Каквито и методи, който се ползват от играча при изпълнение на наказателния удар в игра или 

наказателен удар след продължение, с които иска да пречи или разсее вратаря, ще причини, че 

наказателния удар ще се смята за изпълнен и завършен и никакъв гол няма да се зачита. 
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X. Ако зрител по време на изпълнение на наказателни удари пречи на играча така, че не може да 

завърши наказателния удар, или препречи на вратаря така, че не е способен да успее да спаси 

шайбата от играча, главния ще нареди повторение на наказателния удар. 

XI. Ако по време на числено предимство от наказателен удар е бил отбелязан гол, наказания играч 

не може да се завърне на леда от пейката за наказание. 

 

 

 

XII. По време на изпълнение на наказателен удар трябва да бъде спряно времето на таблото от 

момента, когато е било отсъден наказателния удар. 

XIII. Ако против отбора, който няма вратар с вратарски екип, е наложен наказателен удар, отбора 

трябва да определи играч, който по време на наказателния удар ще има всички вратарски 

възможности, но не е нужно да е облечен със вратарски екип. 

След приключване на наказателния удар, този играч се смята за редовен състезател. 

Това се зачита само тогава, когато отбора няма вратар и само при наказателните удари. 

 

ПРАВИЛО 179 - ПРИЗНАВАНЕ НА ГОЛ 

I. За да може главния съдия да признае гол на дадения отбор без, да влезе шайбата във вратата, 

вратаря на бранещия отбор  трябва да бъде преди наказанието изкаран от леда и на негово място 

да е влезнал друг играч. 

II. Ако вратаря бъде премахнат от леда, и шайбата е във вратарското поле, при което играча на 

ноговия отбор нарочно: 

1. Пада върху шайбата, хваща шайбата или дърпа шайбата под тялото си; 

2. Вдига шайбата с ръце; 

3. Покрива шайбата с ръката си 

в полза на отбора който не е извършил това наказание ще бъде зачетен гол. 

III. Ако вратаря е бил изкаран от леда, и атакуващ играч на неговия отбор измести своята врата от 

нейното място по време, когато атакуващ играч се е откъснал, в полза на отбора който не е 

извършил това наказание ще бъде зачетен гол.  

IV. Ако вратаря е бил изкаран от леда, и атакуващ играч се е откъснал, и е фаулиран отзад за да 

невкара ясен гол, в полза на отбора който не е извършил това наказание ще бъде зачетен гол.  

v. Ако вратаря бъде изкаран от леда и играч или някой друг служител на отбора влезе на леда от 

пейката за играчи или някое друго място на пързалката за да попречи на играча от другия отбор 

който се е откъснал, в полза на отбора който не е извършил това наказание ще бъде зачетен гол. 

VI. Ако вратаря бъде изкаран от леда и играч или някой друг служител на отбора хвърли стик или 

някой друг предмет на леда за да попречи на играча от другия отбор който се е откъснал, в полза 

на отбора който не е извършил това наказание ще бъде зачетен гол. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: Вратаря на отбор А е бил изкаран от леда и е бил заменен от играч. А3 е 

лежал във вратарското поле, когато е била изтреляна шайбата и е попаднала под тялото му. Ако 

ненаправи никакво движение за покрие шайбата, падане върху леда, или опит да скрие шайбата 

под тялото си, но шайбата се заклешти под тялото, главния съдия няма да признае гола. ако А3 

ненаправи умишлено криене на шайбата. 
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ПРАВИЛО 180 - ПРИЗНАНИЕ НА ГОЛ / БЛОКИРАНЕ ПРЕД ВРАТАТА  

I. Ако вратаря е бил заменен с играч, и е бил вече изввън леденото поле  , и играча е оставил пред 

вратата си някакъв предмет и шайбата оцели този предмет и препречи на шайбата да влезе във 

вратата, в полза на отбора който не е извършил това наказание ще бъде зачетен гол. 

 

II. Ако вратаря преди да напусне своята врата, за да бъде заменен с играч, остави пред вратата 

някоя част от екипировката си или някой друг предмет или направи от снега някаква пречка за да 

невлезе шайбата във вратата, и някоя от тези пречки препречи на шайбата да влезе във вратата,  

в полза на отбора който не е извършил това наказание ще бъде зачетен гол. 
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РАЗДЕЛ 12 - СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ВРАТАРИТЕ  

ОБЩ ПРЕГЛЕД - Този раздел включва всички правила и разпоредби, които се отнасят за вратарите. 

Всяко позоваване на "вратар" се отнася еднакво и към "резервен вратар". 

 

 

ПРАВИЛО 181 - ЗАГРЯВКА НА ВРАТАРЯ НА ЛЕДА 

I. След първоначалната була всеки вратар, който в мача бъде заменен на леда с резервния вратар, 

той не може да направи загрявка на леда с изключение на  (вж. Правило 202-vii за изключение). 

II. Под вратар се разбира вратар, който е във вратата по време на мач като първи, и който след 

смяната може да се върне във вратата, и резервен вратар, и трети вратар , дори и играч който 

трябваше да се преоблече във вратарския екип и да продължи в мача като вратар. 

 

ПРАВИЛО 182 – ВРАТАР КАТО КАПИТАН ИЛИ АСИСТЕНТ НА КАПИТАНА   

I. Вратар в мача не може да бъде капитан или заместник на капитана 

ПРАВИЛО 183 - ЗАЩИТА НА ВРАТАРЯ 

I. Контакт, който е направил атакуващия играч с вратаря на съперника, не е позволен. 

По-принцип, вратаря не очаква да бъде атакуван с бодичек от атакуващия играч. 

 Случаен контакт или друг, може да бъде със стика или която и да е част на тялото му. 

II. На атакуващия играч ще бъде наложено малко наказание във всеки случай, когато направи 

излишен контакт със съперниковия вратар. Случаен контакт е позволен, ако обаче вратаря в 

игрова ситуация е със шайбата извън вратарското си поле, но само в случай че, атакуващия играч е 

направил опит за да избегне удара и какъвто и да било контакт с вратара. 

III. Ако атакуващия играч е избутан, натиснат или фаулиран от съперника така, че ще направи след 

това контакт с вратаря на съперника, този контакт не се смята за контакт който да е причинен от 

атакуващия играч, но само в случай че този атакуващ играч се е опитал да избегне удара с вратара. 

IV. Атакуващия играч не може да удари, блъска  или удря със стика си по вратарските ръкавици 

нито когато е на леда, нито когато шайбата е във въздуха след хващане на шайбата. 

V. Атакуващия играч не може по никакъв начин да избие стика на вратаря от ръцете му. 

VI. По време, когато вратаря изпълнява функцията си, неговия стик се смята за част от 

екипировката му и не може да бъде дърпана, повдигана или по какъвто начин да бъде попречено 

да бъде да използвана. Ако обаче е използван стика за игра със шайбата, тогава може да бъде 

атакуван стика.  

VII. Вратаря извън вратарското си поле, не може да препречва в играта на атакуващия играч, който 

иска да играе със шайбата или да атакува съперника. 

 

 

ПРАВИЛО 184 – ВРАТАР И ВРАТАРСКО ПОЛЕ  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ – Най важната част на вратаря е да може да си движи свободно във вратарското си 

поле. И като атакуващия играч може да пързаля през вратарското поле, рискува да му бъде 

наложено наказание или отменяне на гол. Освен това, всеки един контакт на атакуващия играч със  
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вратарят на съперника, и то или директно или избутвайки този играч във вратаря, също има 

вероятност че ще бъде наложено наказание или ще бъде отменен гол. 

 

I. Ако атакуващия играч застане пред вратаря във вратарското поле, играта ще бъде прекъсната и 

следващата була, ще се състой на най близката точка за була в средната зона. 

II. Атакуващия играч който фаулира вратаря, без оглед на неговата позиция по време на игра, или 

на мястото на шайбата, ще бъде наложено наказание. 

III. Малко наказание за препречване в играта ще бъде наложено наказание за атакуващия играч и 

случаен гол който е бил отбелязан, ще бъде отменен. Ако вратаря е играл със шайбата извън 

вратарското си  поле, и после атакуващия играч нарочно е препречил на вратаря да се върне във 

вратарското си поле, или е попречил на вратаря да спаси шайбата. 

IV. Гол ще бъде отменен и няма да има никакво наказание, ако атакуващия играч е бил във 

вратарското поле и е имало умишлен контакт с вратаря в момента когато шайбата влиза във 

вратата. 

 

 

ПРАВИЛО 185 - ВРАТАР И ВРАТАРСКО ПОЛЕ / ПРИЗНАТ ГОЛ 

I. Гол ще се зачете, ако атакуващия играч е във вратарското поле в момента, когато шайбата 

минава през гол линията и атакуващия играч по никакъв начин не е попречил на вратаря да спаси 

шайбата. 

II. Ако шайбата влезе във вратата по време, когато е бил атакуващия играч във вратарското поле и 

е имало контакт със бранещия играч, гол ще се зачете, при което като изключение е ситуация, че 

атакуващия играч е имал достатъчно време за да напусне вратарското поле. 

III. На атакуващия играч няма да бъде наложено никакво наказание, ако е имало случаен контакт 

със вратаря извън вратарското поле, при което и двамата са се опитвали да спечелят шайбата. Ако 

атакуващия играч вкара гол, той ще бъде зачетен. 

IV. Гол ще бъде зачетен, ако атакуващия играч е извън вратарското поле, но пред вратаря и му 

препречва във видимоста, при което няма никакъв физически контакт и атакуващия отбор е 

отбелязал гол .(освен ако няма нарушение на правило 150-iii). 

 

ПРАВИЛО 186  - ВРАТАР И ВРАТАРСКО ПОЛЕ / ОТМЕНЕН ГОЛ 

I. На атакуващия играч който по време на игра направи контакт с вратаря във вратарското поле, ще 

бъде наложено малко наказание за препречване в играта. Ако в това време  атакуващия играч е 

отбелязал гол, той ще бъде отменен. 

II. На атакуващия играч който по време на игра направи умишлен контакт с вратаря, ще бъде 

наложено малко наказание за препречване в играта. Ако в това време  атакуващия играч е 

отбелязал гол, той ще бъде отменен. 

III. Ако атакуващия по време на игра по какъвто и да е начин притисне съперника в неговия 

собствен вратар, и по това време  атакуващия играч е отбелязал гол, той ще бъде отменен. 

IV. Ако атакуващия играч е застанал във вратарското поле и с това той пречи на вратаря във 

видимоста, но няма никакъв контакт с вратаря, и ако по това време атакуващия играч е отбелязал 

гол, той ще бъде отменен. 
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V. На атакуващия играч който има по време на играта друг, освен случаен контакт с вратаря извън 

вратарското поле, ще му бъде наложено малко наказание за препречване в играта. Ако по това 

време атакуващия играч е отбелязал гол, той ще бъде отменен. 

 

 

ПРАВИЛО 187 - ВРАТАРСКА ЕКИПИРОВКА / ОБЩИ 

Виж също IIHF Goaltender Measurement Standards. 

I. Всички предпазни средства трябва да се носят изцяло под униформата с изключение на 

ръкавици, маска за лице и кори за вратари. 

II. Измерването на корите на вратар може да се изисква само по време на първата или втората 

почивка или след третия период на игра, когато предстой да има продължение. 

III. С изключение на кънки и стик, екипировката носена от вратарят трябва да бъде конструиран 

единствено с цел на защита на главата и тялото и не трябва да включват добавка която дава на 

вратаря допълнителна възможност да спаси шайбата или го прави по широк. 

IV. Не са разрешени коремни престилки, които разширяват вратаря на предната част на бедрата. 

v. Графити тип дизайни, модели, произведения на изкуството, рисунки, които 

са обидни или неприлични и се отнасят до култура, раса или религия не са 

разрешени на никаква част на екипировката. 

VI. Главния съдията може да поиска от вратаря да премахне личните аксесоарите който може  да 

се разглеждат като опасни. Ако тези лични аксесоари са трудно за премахване, вратарят 

трябва да ги залепи или да ги сложи безопасно под неговата фланелка за да не са опасни. В този 

случай, вратарят ще трябва да напусне леда по време на този процес и неговия отбор ще бъде 

предупреден. 

VII. За второ нарушение на Правило 187-vi, реферът ще наложи наказание на вратаря, 10 минутно 

наказание. 

 

ПРАВИЛО  188 - РЪКАВИЦИ - ТУХЛА 

I. Тухлата на вратаря трябва да е правоъгълна. 

II. Предпазитела на палеца и китката, трябва да се закрепи към тухлата и да следва контурите на 

палеца и китката. 

III. Повдигнатите издатини не се допускат върху която и да е част от тухлата. 

 

ПРАВИЛО  189 - НАГРЪДНИК / ВРАТАР  

I. На предните ръбове или страни на нагръдника не се допускат повдигнати ръбове, отвътре или 

отвън на ръцете или през раменете. 

II. На лактите не е позволено да се добавя защита, която няма да причини повишение на защитния 

нагръдника. 

III. Предпазните средства на нагръдника на за рамото трябва да следват контура на рамото на 

вратаря, без да се превръща в допълнителна защита или удължение извън или над раменете на 

нагръдника. 

v. В ситуация, когато вратаря заема стойка – наведен напред и нагръдника който предпазва  

корема и раменете се повдигне нагоре над неговите рамене, този нагръдник се смята за 

непозволен. 
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ПРАВИЛО 190 – ВРАТАРСКА КАСКА / ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ  

I. Вратарите трябва по време на игра да бъдат непрекъснато с каска и маска . Вратарската каска с 

маска трябва да бъде направена така, че през дупките на маската няма да премине шайбата. 

 

II. Всички вратари под 18 години трябва да имат каска с маска трябва да бъде направена така, че 

през дупките на маската няма да премине шайба нито стик. 

III. Цвета на каската на вратаря може да бъде различен от цвета на каските на неговите 

съотборници. 

IV. Резервния вратар, когато се връща след почивката на леда на своята пейка за играчи, 

не е задължително да бъде с каска на главата. 

 

ПРАВИЛО 191 - ЗАЩИТА НА КОЛЕНЕТЕ/ ВРАТАР 

I. Предпазител за коленете трябва да бъде прикачен към крака и трябва да се вмести под корите 

на вратаря. 

II.Предпазнители, прикрепени към вътрешността на подложките на вратаря, над коляното, трябва 

да се вмести под корите на вратаря. 

III. Вътрешната подложката за коляно е подложката, която отделя вътрешността на коляното 

от леда. 

IV. Всички предпазители за колената трябва да бъдат затегнати със каишки така, за да не стигат до 

мястото между краката. Следваща подложка между вътрешната подложка и леда е разрешена. 

 

ПРАВИЛО 192 – ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ВРАТА / NECK   
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I. Всички вратари който са под 18 години, трябва задължително да носят предпазител за врата, без 

значение на какъв турнир участват. 

ПРАВИЛО 193 – ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА КРАКАТА / ВРАТАР 

I. Не са разрешени никакви престилки или други помощни средства, покриващи предната част на 

кънките между леда и долната част на корите. 

II. Графити тип дизайни, модели, произведения на изкуството, рисунки, които са обидни или 

неприлични и се отнасят до култура, раса или религия не са позволени. Корите на вратаря обаче 

могат да бъдат с какъвто и да е  не-флуоресцентен цвят. 

III. Никакви пластмасови фолиа, не могат да бъдат прикачени в нито една част на корите. 

 

ПРАВИЛО 194 – ГАЩИ / ВРАТАР 

I.Панталоните на вратарите се произвеждат от доставчик на IIHF на специфични IIHF 

насоки. Те не могат да бъдат променени по никакъв начин без съгласието 

на представител на IIHF. 

II. Не се допуска вътрешно или външно уплътняване на панталоните или на талията 

за осигуряване на защита (т.е. без хребети, вътре или навън). 

III. Ако вратарят е облечен свободно в панталоните си, това му позволява да затвори свободното 

пространство между краката му и корите, когато  

IV. Предпазители за бедрата в панталоните трябва да следват контура на крака. 

Не се допускат плоски протектори за бедрата. 

 

ПРАВИЛО 195 - КЪНКИ / ВРАТАР 

I. Вратарските кънки трябва да имат в предната част на обувката предпазни покрития. 

II. Ножовете на вратарските кънки трябва да бъдат равни и не може да бъде по дълг от обувката. 

III. На обувките е забранено да имате каквито и да има ножове, или други помощни средства, 

които би помогнали на вратара с допълнителен контакт с леда. 

 

ПРАВИЛО 196 - СТИК / ВРАТАР 

Вижте също правило 39 - Лепенка 

I. Стика на вратаря трябва да бъде направен от материали, одобрени от IIHF. Той не трябва да има 

никакви остри страни и  всички ръбове трябва да бъдат скосения. 

II. Дръжката на стика трябва да е права от горе чак до лопатката. 

III. Горния край на стика на вратаря трябва да има форма на защитен характер. 

Ако горната част на металния стик е била извадена или изпусната, стика ще се счита за опасно 

оборудване. 

IV. Забранено е вмъкването на материал в кухия вал на стика да променят нейното тегло, 

вещество или цел. 

v. Лепенката, не флуоресцентна лента от всякакъв цвят може да бъде увита наоколо 

стика на всяко място. Флуоресцентно боядисаните стикове не се допускат. 

VI. Максималната дължина на дръжката на стика е 163 см  от върха на дръжката до лопатката; 

максималната ширината е 3 см и максималната дебелина е 2,54 см  

VII. Стика  се състои от две части. Долната разширена част от петата може да бъде дълга 71 см и не 

по широка от 9 см. И двете части трябва да са прави. 
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VIII. Максималната дължина на лопатката е 39 см по дъното, от петата до вържа. Максималната 

височина е 9 см с изключение на петата, която може да бъде до 11,5 см. Максималната кривина 

на острието е 1,5 см. 

 
 

 

ПРАВИЛО 197 - ФЛАНЕЛКА / ВРАТАР 

I. Фланелките на вратар се произвеждат от доставчик на IIHF до специфични IIHF насоки. Те не 

могат да бъдат променени по никакъв начин без съгласието на представител на IIHF. 

II. Не се допуска "завързване" на фланелката към китките, ако това създава напрежение през 

фланелка, така че да има ефект напомнящ паяжина в подмишница. 

III. В никоя част на фланелката не се допускат никакви други връзки или допълнения 

за да създадете ефект напомнящ паяжина. 

IV. Не са позволени фланелки, на които дължината е такава че закрива пространството между 

краката на вратаря. 

v) Ръкавите на фланелката не трябва да се простират през пръстите на вратарските ръкавици. 

 

ПРАВИЛО 198 – NECK/  ВРАТАР  

I. На вратаря му е позволено да прикрепи защитен neck към брадичката си на каската. Той трябва 

да бъде направен от материал, който няма да причини нараняване. 

 

ПРАВИЛО 199 - ЕКИПИРОВКА / ВРАТАР 

I. На вратаря се позволява да каска с различен цвят и дизайн от този на неговите съотборници. 

II. На вратаря се позволява да използва кънки и ръкавици с различен цвят отколкото на неговите 

съотборници. 

 

 

 

ПРАВИЛО 200 - СИТУАЦИЯ В КОЯТО ШАЙБА УДРЯ ВРАТАРЯ В КАСКАТА  

I. Ако вратарят е ударен в маската чрез изстрел по време на действие на играта, 

реферът може да спре играта, ако атакуващия играч няма шанс за незабавно отбелязване. 
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II. Ако маската на вратаря падне на леда по време на действие на играта и шайбата притежава 

неговия отбор, съдията незабавно ще спре играта. Следващата була ще бъде на най близката 

точка за була, където се е намирала шайбата преди спиране на играта. 

III. Ако маската на вратаря падне на леда по време на действие на играта и шайбата притежава 

съперника, съдията ще прекъсне играта ако съперника няма незабавна възможност да отбележи 

гол. Следващата була ще бъде на най близката точка за була в отбранителната зона. 

IV. Гол ще се зачете, ако по време на игра падне маската на вратаря и шайбата е минала гол 

линията преди да бъде прекъсната играта. 

v. Гол ще се зачете, ако шайбата бъде изстреляна и удари маската на вратаря, и се отклони от нея 

във вратата. 

  

 

ПРАВИЛО 201 - УДРЯНЕ НА ШАЙБАТА НАПРЕД  

I. На вратаря няма да бъде наложено наказание, ако шайбата е в човката му и я сложи на леда 

пред себе си и я удари напред със стика си, кънката или която и да е друга част на тялото или 

екипировката. 

II. Ако вратара хвърли шайбата напред и я спечели негов съотборник, съдията ще прекъсне играта 

и булата ще се състои на някоя от двете точки за була в отбранителната зона на вратаря. 

III. Ако вратара хвърли шайбата напред и я спечели съперника, играта няма да бъде спряна и може 

да се продължи. 

 

 

ПРАВИЛО 202 - СМЯНА НА ВРАТАРЯ 

I. Ако вратаря трябва да отиде на пейката за играчи  по време на спряна игра, той трябва да бъде 

сменен, но не и ако отбора е взел timeout, или играта е спряна за реклама. Вратаря не трябва да 

забавя играта с това че си поправя екипировката, оправя или сменя някоя част от нея. 

II. Ако вратаря е със счупен стик или е нужно по други причини да бъде сменен, трябва да остане 

във вратарското си поле и да помоли негов съотборник да му донесе нов стик. 

III. Ако вратаря е бил заменен по време на спряна игра или timeout, вратар, който е напуснал леда 

не може да се върне обратно на леда до следващото прекъсване на играта. 

IV. Вратаря на леда и резервния вратар може да се сменят по същия начин както играчите, и важат 

същите правила за тях който са при смяна в играта. 

V. Загрявката на леда за резервния вратар не е позволено (с изключение на правилата в точка 202- 

VII) 

VI. Ако вратаря е контузен или разболее, трябва да е готов да продължи в мача 

веднага след лекарската намеса на леда. Ако контузията ще причини излишно забавяне на играта, 

контузения вратар трябва да напусне леда и да бъде заменен с резервния вратар, при което след 

лекарската намеса може да се върне обратно на леда по всяко време. 
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VII.Ако по време на мача се получи ситуация, че нито един от вратарите не може да вземе участие 

в мача поради контузии, отбора може да облече един от играчите си от пейката, който ще 

продължи в мача като вратар. 

За преобличането има 10 минути след които трябва да е готов да вземе участие в мача. Ако, обаче 

е готов по-бързо може да използва останалото време за загрявка на леда. 

VIII. Ако настъпи ситуация според правилата 202- VII, в мача не може да се завърне нито един от 

двата вратара. 

IX. На световни първенства IIHF, на който има регистрирани трима вратаря, и един от двамата 

вратари който са записани в тимовия лист не може да продължи в мача, се прилага приложимият 

закон IHFStatues and Bylaws. 

 

ПРАВИЛО 203 - НЕПОЗВОЛЕНА СМЯНА НА ВРАТАРЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Играч, който трябва да влезе на леда вместо вратаря, трябва да изчака на пейката 

за играчи до тогава, докато вратаря не дойде в пространството на разстояние от 1,5м от пейката за 

играчите. 

I. Ако вратаря пързаля към пейката на играчите си за да  бъде заменен с  допълнителен играч, но 

играча влиза на леда по рано, реферът ще спре да играта, когато отбора който е спечелил 

владеенето на шайбата. 

II. Когато играта е спряна в атакуващата половина на леда, следващата була  ще се проведе на 

центъра на леда. 

III. Когато играта е спряна в защитната половина на леда следващата була  ще се проведе на най-

близкото място в зоната където е била спряна играта, което да не предостави на нарушителния 

отбор никакво териториално предимство. 

 

 

ПРАВИЛО  204 - ХВЪРЛЯНЕ НА БУЛА / ВРАТАР 

I. Вратарят няма право да вземе участие при хвърляне на булата. 

 

 

ПРАВИЛО  205 - ICING / ВРАТАР 

I. Няма да има icing, ако вратаря при сигнализация за icing напусне своето вратарско поле, или се 

намира извън него и се предвижва към шайбата, и след като ще иска да се върне обратно във 

вратарското си поле. 

II. Ще има icing, ако вратаря при сигнализация за icing е извън вратарското си поле, но веднага се 

връща във вратарското си поле. 

III. Няма да има icing, ако вратаря според правило 205- II. при сигнализация за icing е извън 

вратарското си поле и не се опитва да се завърне обратно в него. 

IV. Ще има icing, ако вратаря по време на сигнализация за icing, пързаля към пейката си за  играчи 

и не се опитва да играе със шайбата и продължава в движение към своята пейка или се връща към 

вратарското си поле без да се опитва да играе със шайбата. 

V. Няма да има icing, ако вратаря според правилата 205- IV по време на сигнал за icing, пързаля 

към пейката си за играчи и играе със шайбата или се опитва за това. 

 

ПРАВИЛО  206- ТИМЕ – ОУТ/ ВРАТАР 
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I. Вратаря може да отиде на пейката си на играчите по време на тиме-оут или когато има 

прекъсване за реклама. 

 

 

ПРАВИЛО  207 - НАКАЗАНИЕ ЗА ВРАТАРЯ / ПРЕГЛЕД 

I.Един вратар, който фаулира атакуващ играч, ще му бъде наложено малко наказание. 

II. Един вратар никога не изпълнява наказание, на пейката за наказание. 

III. Всякакви допълнителни по-големи  наказания, които се определя на вратаря в 

същото прекъсване на играта трябва да се излежи само от един играч който беше на леда по 

време спиране на играта (при условие че не е наложено наказание на самият играч). 

IV. Един играч, който подлежи на наказание за вратаря, трябва да е бил на ледът в играта по 

време на отсъдено наказание. 

V. Ако на вратаря е било отсъдено 10 минутно наказание, той може да продължи в игра. Това 

наказание ще бъде излежано от негов съотборник който е бил на леда по време на прекъсване на 

играта при отсъждане на наказанието (при условие че не е наложено наказание на самият играч) 

санкции). 

VI. Ако е било наложено в мача второ по голямо наказание на вратаря (наказанието автоматично 

се превръщав наказание до края на мача) трябва да отиде в съблекалната и ще бъде заменен с 

резервния вратар. 

VII. След отсъждане на по голямо наказание, или наказание до края на мача, вратаря трябва да се 

прибере в съблекалната. 

VIII. Ако е било наложено на вратаря по голямо наказание или наказание до края на мача, 5 

минутното наказание на пейката за наказание ще излежи негов съотборник който е бил на леда 

по време на прекъсване на играта (при условие че не е наложено наказание на самият играч) 

IX. Във всеки случай, когато вратар е изхвърлен от игра, резервния вратаря трябва да бъде първата 

опция за замяна за изгонения вратар и чак след това може да е играч, който да се облича като 

вратар. 

х. Когато на вратаря  са наложени повече наказания в едно и също прекъсване на играта, един 

играч от неговия отбор който е избран от треньора чрез капитана, който е бил на леда по време на 

прекъсване, може да излежи всички наказания на вратаря (при условие че не е наложено 

наказание на самият играч). 

XI. Когато на вратаря  са наложени малко наказание + 10 минутно наказание по едно и също 

време, един играч който е бил на леда по време на прекъсването ще излежи малкото наказание, а 

втория играч който е бил на леда по време на прекъсването ще излежи 12 минути наказание 

(2+10). и двамата играчи ще бъдат избрани от треньора чрез капитана. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1 : На вратаря е наложено малко наказание. На пейката за наказание ще 

отиде играч, за да излежи наказанието на вратаря, и когато вече е бил на пейката за наказание и 

на вратаря е наложено второ наказание от 10 минути. Вратаря трябва да излезе извън играта и 

защото е негово второ наказание, автоматично се превръща в наказание до края на мача, играча 

който е бил на пейката за наказание за да излежи наказанието на вратаря, ще може да се върне 

на леда. 
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СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 2: На вратаря на пейката е наложено наказание. Играч който е бил на леда 

по време на това прекъсване и е бил избран от треньора чрез капитана, трябва да отиде на 

пейката за наказание да излежи наказанието на вратаря. 

 

ПРАВИЛО 208 - НАКАЗАНИЕ ЗА ВРАТАРЯ / ОПИСАНИЕ 

I. Към вратаря се зачитат всички наказания които са написани в 10 раздел – описание на 

наказанията. Има също и други правила, които се отнасят само за вратарите, защото на леда имат 

специфична роля – например става въпрос за тяхната екипировка или функция. 

 

ПРАВИЛО 209 - ПРЕМИНАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЛИНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Не е позволено на вратаря да участва в игрово действие зад централната червена 

линия по всяко време. 

I.  Малко наказание ще бъде наложено за нарушение на това правило. 

II. Ако вратаря премине с двете кънки зад червената линия и участва в играта, ще бъде наложено 

малко наказание. 

III. Вратаря, който участва в отборните тържества в атакуващата половината от леда след 

отбелязан гол, ще му бъде наложено малко наказание. 

IV. Това правило е заменено от правила за бой, ако вратарят премине зад централната червена 

линия, за да се включи в бой. 

 

ПРАВИЛО 210 - СЧУПЕН СТИК / ВРАТАР 

Вижте също Правило 120-iii (Счупен стил / игра с него - смяна) и Правило 128-v (Опасно 

оборудване) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Стик, която не е напълно здрава, има счупена лопатка или дръжка, или вече не е 

цяла, се счита за счупена и като незаконна. 

I. Един вратар трябва незабавно да пусне счупения стик на леда. Ако го държи по време на игрово 

действие, ще му бъде наложено малко наказание. 

II. Вратар, на който му е счупен стика, не може да вземе друг стик който е бил хвърлен на леда от 

пейката на играчите или от публиката, но може да вземе стик от негов съотборник който е на леда 

без да ходи да си взима нов стик от пейката. Тази смяна трябва да бъде извършена ръка в ръка. На 

съотборника който е хвърлил стика, ще бъде наложено малко наказание. 

III. На вратаря, който ще отиде на пейката на играчите по време на спряна игра да си вземе нов 

стик, и после се върне обратно във вратарското си поле, ще бъде наложено малко наказание. В 

случай, че бъде заменен от резервния вратар, няма да има никакво наказание. 

IV. Вратарят може да отиде на пейката на играчите и да смени неговия стик по време на игра. 

v. В нито един момент не е позволено на вратаря да вземе стика на противника: (1) 

от противника на леда, който може да държи стика или кой може да я пуснал на леда; (2) от 

противник, седнал на пейката на  играчите си, (3) от мястото за резервни стикове на противника. 

Всяко нарушение от това правило ще доведе до малко наказание. 

VI. Ако вратарят, чийто стик е счупен, получава стик по време на игра от съотборник от 

наказателната пейка, ще бъде наложено наказание на вратаря. 

 

 

VII. Един вратар може да използва стик на играч (виж Правило 210-ii). 
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VIII. Един вратар не може да използва повече от един стик по време на игра. 

 

ПРАВИЛО 211 - ЗАБРАНЕНА ЕКИПИРОВКА / ВРАТАР 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Екипировката на вратаря трябва да отговаря на стандартите за безопасност, 

да бъдат с приемливо качество и  да се носят в униформата (с изключение на ръкавици, маска за 

лице и кори). 

I. Отбора  на вратаря, който участва в играта, и има забранена екипировка първо ще бъде 

издадено предупреждение от съдията. Неспазване на предупреждението за коригиране, замяна 

или закрепване на каквото и да е оборудване според указанията на съдията което се отнася за 

всеки играч от този отбор впоследствие ще бъде наложено малко наказание за опасно 

оборудване. 

II. Ако оборудването на вратаря се измерва между периодите и е е установено, че са незаконни, 

ще бъде определена малко наказание. Всеки играч  от неговия отбор може да изпълни 

наказанието. 

 

ПРАВИЛО 212 - 217 – ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ВРАТАР  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ : Целенасочено действие с цел за забавяне на играта, прекъсване или попречване 

на нейното продължение. 

 

ПРАВИЛО 212 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ПОПРАВКА НА ЕКИПИРОВКАТА 

I. Вратар който прекъсва играта или забавя нейното действие с поправка на своята екипировка,  

ще бъде наложено малко наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 213 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ИЗМЕСТВАНЕ НА ВРАТАТА 

I. На вратаря който умишлено измества вратата от нейното стандартно положение, ще бъде 

наложено малко наказание. 

II. Ако вратаря измести вратата от нейното стандартно положение в последните 2 минути на 

редовното време или по всяко едно време на продължение, ще бъде отсъден наказателен удар 

срещу отбора който не е направил нарушението. 

III. Ако вратаря измести вратата от нейното стандартно положение  по време на дузпа или дузпа в 

продължение, ще се зачете гол на отбора който не се е провинил, ако обаче не се използва 

правило 178- VII или правило 178- VIII. 

 

 

 

ПРАВИЛО 214 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ЗАДЪРЖАНЕ НА ШАЙБАТА ПРИ МАНТИНЕЛА 

I. Вратар, който е със шайбата или играе шайбата със стика, кънките или тялото при мантинелата 

по такъв начин, с което да причини забавяне на играта, ще бъде наложено малко наказание, дори 

ако е бил атакуван от съперника. 
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1. Вратар може да затисне шайбата само в случай, че част от тялото му остане във вратарското 

поле. 

2. Вратар може да затисне шайбата само в случай, че го атакува съперник. 

3. Вратар не може да затиска шайбата. 

 

ПРАВИЛО 215 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ИДВАНЕ НА ВРАТАРЯ НА ПЕЙКАТА ПО  

ВРЕМЕ НА СПРЯЛА ИГРА  

I. Вратар, който по време на спряла игра, което не е почивка за реклама или тиме-оут на отбора 

отиде на пейката си на играчите, без случай ако е сменен, ще му бъде наложено малко наказание. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: Вратаря пързаля към пейката си за да отпразнува вкарването на гол. 

Ако не бъде заменен играча , ще му бъде наложено малко наказание за забавяне на играта. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 2: При отложено наказание на играч на съперника и при следващото 

спиране на играта вратаря продължава да пързаля към пейката на играчите за да бъде сменен с 

друг играч. Съдията ще предупреди отбора, че при повтаряне на същото действие трябва отбора 

да смени вратаря или ще му бъде наложено малко наказание за забавяне на играта. 

 

ПРАВИЛО 216 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / СВАЛЯНЕ НА КАСКАТА 

I. Вратар, който умишлено свали каската си от главата с идеята да бъде прекъсната играта, ще 

бъде наложено малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 217 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ШАЙБАТА ИЗВЪН ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ 

I.Вратар, който по време на игра в своята отбранителна зона изстреля, изхвърли, или избие 

шайбата през защитното стъкло (без отбиване от съперник или от защитното съткло), ще бъде 

наложено малко наказание. Решаващия фактор ще бъде местоположението на шайбата. 
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II. На вратаря ще бъде наложено наказание, ако избие шайбата над защитното стъкло при 

отбранителна намеса, но ако хване шайбата и после го изстрлеля на защитното стъкло, ще бъде 

наложено малко наказание. 

III. Вратар, който умишлено изхвърли шайбата извън леденото поле  по време на игра на което и 

да е място на леда и то и при спряна игра, ще бъде наложено малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 218 - ЗАБАВЯНЕ НА ИГРАТА / ПУСКАНЕ НА ШАЙБАТА ВЪРХУ МРЕЖАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Не е позволено на вратаря да изпусне шайбата отгоре на мрежата на вратата 

или на гърба на мрежата на вратата, за да предизвикат спиране в игра. 

I. Вратаря, който умишлено пуска шайбата на мрежата или върху гърба на мрежата, за да 

предизвика спиране на играта ще бъде наложено малко наказание. 

II. Ако шайбата се отбие в мрежата на вратата, вратарят има право да покрие шайбата с 

ръкавицата си, за да предотвратите опонента да играе с нея. 

 

ПРАВИЛО 219 – БОЙ / ВРАТАР 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Вратар, който многократно удари опонент по време на мач, след свирка, или по 

всяко едно време на редовното време на игра и по време на  продължението 

I. За вратаря, който използва тухлата си, за да удари противника в 

главата, врата или лицето ще бъдат оценени като наказание за мача. 

II. Вратар, който премахва човката си  или тухлата си , за да се включи в бой  с противника ще бъде 

наложено освен други наказание и наказание до края на мача 

III. За вратаря, който започва битка, ще бъде наложено наказание до края на мача. 

 

ПРАВИЛО 220 – ЗАДЪРЖАНЕ НА ШАЙБАТА ВЪВ ВРАТАРСКОТО ПОЛЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Даден вратар може да задържи шайбата във вратарското си поле, до тогава, до 

когато  бъде натиснат от противник. Ако не е бил натиснат и има време да подаде безопасно на 

съотборник, той е длъжен да го направи. 

I. Вратар, който не е атакуван от съперника и държи шайбата повече от 3 секунди, ще му бъде 

наложено наказание 

II. Един вратар, който не е под натиск и съзнателно слага шайбата в корите, тялото или 

екипировката  си, за да се спре играта ще бъде наложено малко наказание. 

 

ПРАВИЛО 221 - ЗАДЪРЖАНЕ НА ШАЙБАТА ИЗВЪН ВРАТАРСКОТО ПОЛЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Вратар, на който е тялото извън вратарското поле, не може да затисне шайбата за 

да се прекъсне играта.  

I. Вратар, на който е тялото извън вратарското поле, при което шайбата е зад гол линията (не във 

вратата) който падне върху шайбата или я затисне или дръпне под себе си до мантинелата, ще му 

бъде наложено малко наказание, дори ако е бил атакуван от съперник. 

II. Един вратар, който падне върху шайбата или я затисне или дръпне под себе си до мантинелата, 

ще му бъде наложе малко наказание, дори ако е бил атакуван от съперник. 
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ПРАВИЛО 222 - ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ СЪБИРАНЕ НА СНЯГ ПРЕД ВРАТАТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Не е позволено на вратар да остави своя стик или друго оборудване 

или купчина сняг или други предмети пред неговата врата, която може да попречи на 

шайбата да влезе във вратата. Това е неговата отговорност да запази вратата си  

без препятствия. 

I. На вратар ще бъде определена малко наказание, ако той остави своя стик или друго оборудване 

или купчина сняг или други предмети пред неговата врата, която може да попречи на 

шайбата да влезе във вратата. 

II. Гол ще бъде зачетен, ако вратарят остави своя стик или друго оборудване 

или купчина сняг или други предмети пред неговата врата, която може да попречи на 

шайбата да влезе във вратата докато вратаря е извън леда. 

 

ПРАВИЛО 223 - НАПУСКАНЕ НА ВРАТАРСКОТО ПОЛЕ ПО ВРЕМЕ НА БОЙ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Вратаря трябва да остане във вратарското си поле  по време на бой между играчи 

на леда, освен ако този бой е не се доиграва в неговот вратарско поле. 

I. Вратар, който напуска непосредствената близост до вратарското си поле да участвате по някакъв 

начин в бой, ще бъде наложено малко наказание. 

II. Вратар, който е извън вратарското си поле (т.е. да играе със шайбата зад вратата) за да участва в 

бой, ще му бъде наложено наказание за напускане на вратарското поле, но с наказания като за 

участие в бой. 

III. Ако се случи бой на играч в неговото вратарско поле, вратарят може да напусне вратарското си 

поле без да му бъде наложено наказание. Вратаря трябва да напусне вратарското си поле и да 

отиде до ъгла на леденото поле  в неговата бранителна зона, или на друго място в близостта до 

вратата, където няма бой. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 1: Вратар по време на бой напуска вратарското си поле и като първи се 

включи в бой. На вратаря ще бъде наложено малко наказание за напускане на вратарското поле и 

наказание до края на мача за това че е станал трети играч в бой. 

 

СИТУАЦИЯ В ИГРАТА 2: Вратаря който се намира в бранителната зона, по време на бой в 

атакуващата зона отиде на пейката на играчите, при което ще остане в своята половина на 

игрището, ще му бъде наложено малко наказание. 

 

 

ПРАВИЛО 224 - МНОГО ИГРАЧИ НА ЛЕДЕНОТО ПОЛЕ / ВРАТАР 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Вратаря не може да играе шайбата или да има контакт с играч когато напуска 

леда, при което негов съотборник вече е влезнал на леда. 

I. Всички правила се прилагат за вратар за твърде много играчи на леда по същия начин както за 

играчите (вж. правило 166). 

II. В нито един момент по време на действие на играта не е разрешено да има двама вратари 

на леда, освен за времето, необходимо на един вратар да се смени с друг вратар "в движение". 
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ПРАВИЛО 225 - ДУЗПА / НАКАЗАНИЕ НА ВРАТАРЯ 

I. Ако вратар извърши фаул на атакуващ играч, който се е откъснал , реферът ще възложи на 

противниковия отбор дузпа независимо дали фаулът се извършва отзад или не. 

II. Ако вратаря съзнателно измести гредата на вратата си от нормалната си позиция по време на 

последните две минути от времето в редовното време или по всяко време 

в продължението на мача реферът ще възложи на противниковия отбор наказателен удар. 

III. Ако вратаря съзнателно измести гредата на вратата си от нормалната си позиция когато 

атакуващият играч се е откъснал, съдията ще възложи на атакуващия отбор наказателен удар. 

IV. Ако резервния вратар вратар влезе в играта незаконно и се намеси на атакуващ играч, който се 

е откъснал, реферът ще спре играта и взъложи на противниковия отбор наказателен удар. Ако 

играча отбележи гол преди прекъсване на играта, гола ще се брои и дузпата ще бъде отменена. 

v. Ако вратарят премахне каската си за лицето си, когато атакуващият играч се е откъснал с цел да 

прекъсне играта съдията ще спре игра и ще наложи на  противника дузпа. 

 

ПРАВИЛО 226 - ПРИЗНАТ ГОЛ / НАКАЗАНИЕ НА ВРАТАРЯ 

Виж също правило 177-v (изпълнение на дузпа) 

I. Ако по време на наказателен удар вратарят се движи или измества гредата на вратата, ще бъде 

зачетен гола на противника, освен ако не са предвидени в тези правила (виж Правило 178-vii и 

178-viii). 

II. Ако по време на наказателен удар вратарят свали маската си от главата си , ще бъде зачетен 

гола на противника. 

III. Ако по време на наказателен удар вратарят хвърли стика си към шайбата или към играча който 

води шайбата, ще бъде зачетен гол на противника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – НАКАЗАНИЯ НА ТАБЛОТО / СПЕЦИАЛНИ 

 
ОТБОРА С НАМАЛЕН СЪСТАВ ДОПУСНА ГОЛ 

 

Отбор А   Отбор Б 

1. A6 - 2 минути в 3:00    B11 - 2 минути в 3:00 часа 

 A9 - 2 минути в 3:30 часа    гол в 4:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 на 4 

- В 3:30 отборите играят 3 (A) на 4 (B) 

- А9 се връща в 4:00 часа 

 

2. A6 - 2 минути в 3:30 часа  B11 - 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 минути в 4:00    гол в 4:30 

 

 A6 се завръща в 4:30 часа 

 

3. A6 - 2 минути в 3:00    B11 - 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 5 минути + GM в 3:30 часа  гол в 4:00 часа 

 

-  3:00 отборите играят 4 на 4 

-  3:30 отборите играят 3 (A) на 4 (B) 

- А9 се изхвърля от играта, така че отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание 

за да служи на неговите 5 минути 

- Не се връща никой в 4:00 

 

4. A6 - 5 минути + GM в 3:00   B11 - 2 минути в 3:00 

A9 - 2 минути в 3:30 часа    гол в 4:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 на 4 

- А6 е изхвърлен от играта, така че отбор А трябва да постави на пейката за наказание за да служи 

на неговите 5 минути 

- В 3:30 отборите играят 3 (A) на 4 (B) 

- А9 се връща в 4:00 часа 

 

5. A6 - 5 минути + GM в 3:00   B11 - 2 минути в 3:00 

A9 - 2 минути в 3:00 часа   гол в 4:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- А6 е изхвърлен от играта, така че отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание 

 за да служи на неговите 5 минути 

- Не се връща никой в 4:00 

 

6. A6 - 2 + 5 минути + GM в 4:00 часа   Б гол в 9:15 часа 
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A9 - 2 минути в 8:00 часа 

  

- А6 е изхвърлен от играта, така че отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание за 

наказание за A6 

- A9 се завръща в 9:15, защото неговото малко наказание е започнало първо да изтича 

 

7. A6 - 2 + 5 минути + GM в 4:00 часа     

A9 - 2 минути в 9:10 часа     Б гол в 9:15 часа 

 

- А6 е изхвърлен от играта, така че отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание за 

наказание за A6 

- Заместникът за А6 се завръща в 9:15, защото неговото малъко наказание е започнало първо да 

изтича 

 

8. A7 - 5 минути + GM в 3:00 часа 

A11 - 5 минути + ГМ в 3:10 

A12 - 2 минути в 4:00 часа     Б гол в 4:30 

 

- А7 и А11 се изхвърлят от играта, така че отбор А трябва да прати играчи на пейката за наказание, 

за да излежат 5 минути за A7 и A11 

- На леда не се завръща никой, защото малкото наказание А12 във време на гола не е започнало 

да чете. 

 

9. A4 - 2 минути в 10:00 часа    Б8 - 2 минути в 11:00 часа 

А7 - 2 минути в 10:30 часа     Б гол в 12:10 часа 

A9 - 2 минути в 11:00 часа 

 

- 11:00 отборите играят 3 (A) на 5 (B), защото малките наказания за B8 и A9 са едновременно 

- А4 се връща на леда в 12:00 и отборите играят 4 (A) на 5 (B) и  А7 е единственото наказание на 

часовника 

- А7 се връща на лед в 12:10 часа 

 

10. A9 - 5 минути + GM в 3:00 часа   Б11 - 2 + 2 минути в 3:30 часа 

A6 - 2 минути в 3:30 часа     Б гол в 4:30 

 

- А9 се изхвърля от играта, така че отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание 

за да служи на неговите 5 минути 

- В 3:30 отборите играят 4 на 4  

- В 3:30 А6 и В11  взаимните наказания се отменят 

- Екип Б трябва да постави на пейката за наказание за да служи второто малко наказание за B11 

- Не се връща никой в 4:30 

- B11 се връща при първото прекъсване след 7:30 часа 

 

11. A6 - 5 минути + GM в 3:00 часа   B11 - 5 минути + GM в 3:30 часа 
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A9 - 2 минути в 3:30 часа     Б гол в 4:00 часа 

 

- А6 и В11 се изхвърлят от играта, така че отбор А и отбор В трябва 

постави заместник на пейката за наказание за наказание oт 5 минути 

- от 3.30 отбора играе 3 (A) на 4 (B) 

- малко наказание за  A9 и по-голямо наказание за B11 не се отказват взаимно 

- А9 се връща в 4:00 часа 

 

12. A7 - 2 + 2 минути от 12:00    B3 - 2 минути от 12:00 часа 

A9 - 2 минути в 13:15 часа     Б от 13:30 часа 

- В 12:00 ч. Отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание за наказание за A7 който 

ще излежи само едно малко наказание, защото второто наказание на А7 се отменя с малкото 

наказание на Б3 

- Заместникът на А7 се връща в 13:30 на гол от отбор В 

- A7 се връща при първото спиране след 15:30 часа 

 

13. A7 - 2 минути при 3:30    B11 - 2 минути в 3:30 

     B14 - 5 минути + GM в 3:30 часа 

     B19 - 2 минути в 3:30 часа 

    гол в 4:00 часа 

- Б14 се изхвърля от играта, така че отбор В да постави заместник на пейката за наказание за 

наказание от 5 минути 

- В 3:30 отборите играят 5 (A) на 3 (B), тъй като малкото наказание на A7 се отменя с малкото 

наказание на B11 или B19 (избор на капитана) 

- При гол или B11 или B19 се връща в играта в 4:00 часа 

 

14. A6 - 5 минути + GM в 3:00 часа  B11 - 2 минути в 3:30 часа 

A9 - 2 минути в 3:30 часа     Б гол в 4:00 часа 

 

- А6 е изхвърлен от играта, така че отбор А трябва да постави заместник на пейката за наказание за 

наказание от  5 минути 

- В 3:30 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- A9 и B11 малки наказания се отменят  

- Няма да се върне играч в 4:00, защото заместникът на А6 има по голямо наказание наказателна  

- A9 и B11 се връщат при първото прекъсване след 5:30 часа 

 

15. A8 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

      A9 - 2 минути от 4:00 часа 

      Б гол в 4:30 

      Б гол в 5:30 часа 

- В 4:30  ще съврши едно малко наказание A8 и отборите играят 3 (A) на 5 (Б) 

- В 5:30  ще съврши малко наказание на A9 и отборите играят 4 (A) на 5 Б) 

 

ОТБЕЛЯЗАН ГОЛ ПРИ СИГНАЛ ЗА НАКАЗАНИЕ 
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1. A15 - 2 минути в 3:00 часа 

A23 - 2 + 2 минути 

(забавено наказание след 3:00 часа)     Б гол в 4:00 часа 

- А15 се завръща в 4:00 часа 

- Отложеното двойно малко наказание за A23 се оценява в 4:00 часа 

 

2. A15 - 2 минути в 3:00 часа    B12 - 2 минути в 3:30 часа 

A23 - 2 минути (забавено наказание след 3:30) Б гол в 4:10 

- На леда не се връща никой 

- Гол на отбор В отнема наказание на A23, защото отборът А не е бил в намален състав 

 

3. A15 - 2 минути в 3:00 часа     B12 - 2 минути в 3:30 часа 

A23 - 2 минути в 4:00 часа  

      Б гол в 4:30 

- А15 се връща в 4:30 (той има най-малко време да служи от неговото наказание) 

 

4. А15 - 5 минути + GM в 3:00 часа   B12 - 2 минути в 4:00 час 

  A23 - 2 минути в 3:30 часа      Б гол в 4:30 

         

- А23 се връща в 4:30, защото е бил в намален състав 

 

5. A15 - 2 минути в 3:00 часа     B12 - 2 минути в 3:00 часа 

A23 - 2 минути в 3:15 часа  

      Б гол в 4:30 

- А23 се връща в 4:30, защото отборът А е бил в намаелен състав поради наказание за A23 

 

6. A15 - 2 минути в 3:00      B12 - 2 минути в 3:30 часа 

A23 - 2 минути в 4:00 B3 - 2 минути 

  (забавено наказание след 4:00 часа)   Гол в 4:30 часа 

 

- Отложеното наказание за B3 се анулира, тъй като наказанието на B12 отбора не е бил в намален 

състав. 

 

7. A15 - 2 минути в 3:00 часа    B12 - 2 минути в 3:30 часа 

A23 - 2 минути в 4:00 часа 

A6 - 2 минути 

(забавено наказание след 4:00 часа)   Б гол в 4:30 

 

- A15 се връща в 4:30 часа 

- Отложеното наказание за А6 започва в 4:30 часа 

 

 

8. A15 - 2 минути в 3:00 часа      B12 - 2 минути в 3:30 часа 
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A23 - 2 минути в 4:00 часа     Б гол в 5:00 часа 

 

- А15 се връща в 5:00, защото неговото малко  наказание е завършено 

- Отборите играха с равен брой играчи по време на гол 

 

9. A15 - 2 минути в 3:00 часа 

A23 - 2 минути в 3:30 часа      B12 - 2 минути в 4:00 часа 

        Б гол в 4:30 

 

- A15 се връща в 4:30 часа 

 

10.      B12 - 2 минути в 3:00 часа 

A15 - 2 минути в 3:30 часа 

A23 - 5 минути + GM в 4:00 часа 

       Б гол в 4:30 

 

- A15 се връща в 4:30 часа 

 

11. А15 - 5 минути + ГМ в 3:00 часа   B12 - 5 минути + GM в 3:30 

A23 - 2 минути в 4:00 часа     Б гол в 4:30 

 

- А23 се връща в 4:30, защото отбор А е бил в намален състав 

 

12. A15 - 2 минути в 3:00      B12 - 2 минути в 3:00 часа 

A23 - 5 минути + GM в 3:30 часа 

A6 - 2 минути (забавено наказание след 3:30)  Б гол в 4:30 

 

- Наказанието за А6 е отменено (освен ако не е по голямо наказание или до края на мача) 

тъй като отбор А не е бил в намален състав. 

 

 

МАЛКИ НАКАЗАНИЯ ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ 

 

1. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- Отборите играят 4 на 4 

 

2. A6 - 2 + 2 минути в 3:00     B11 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като малките наказания за B11 и едното на  A6 се 

отменят 

- Екипът А трябва да заместник на пейката за наказание за наказание за A6  

 

3. A6 - 2 минути в 3:00 часа    B11 - 2 минути в 3:30 часа 
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A9 - 2 минути в 3:30 часа 

 

- В 3:30 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като малките наказания за A9 и B11 отменят 

взаимно 

 

4. A6 - 2 минути в 3:00 часа    B11 - 2 минути в 3:30 часа 

A9 - 2 минути в 3:30 часа 

А7 - 2 минути в 3:30 часа 

 

- В 3:30 отборите играят 3 (A) на 5 (B), защото наказанието на B11 се отменя с едно от малките 

наказания за A9 или A7 (избор на капитана) 

 

5. A6 - 2 минути в 3:00     B12 - 2 + 10 минути в 3:15 

A9 - 2 минути в 3:15 часа 

 

- В 3:15 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото наказанието до A9 и B12 отменят 

взаимно 

 

6. A6 - 2 минути в 3:00 часа     B12 - 2 + 2 минути в 4:00 часа 

A9 - 2 + 2 минути в 4:00 часа 

 

- В 4:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото двойните малки наказания за A9 и B12 

да се отменят взаимно 

 

7. A6 - 2 минути в 3:00 часа    B11 - 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото малкото наказание на B11 се отменя с малкото 

наказание на A6 или A9 (избор на капитан) 

 

8. A6 - 2 минути в 3:00 часа    B11 - 2 + 2 минути в 3:30 часа 

A9 - 2 минути в 3:30 часа 

 

- В 3:30 отборите играят 4 на 4, защото малкото наказание до А9 се отменя с малкото наказание на 

B11 

- Екип В трябва да постави заместник-играч  на пейката за наказание за наказание. 

 

9. A6 - 2 + 10 минути в 3:00     B11 - 2 + 10 минути в 3:00 часа 

 

- Отборите играят 4 на 4 

- Екипът А и Екипът Б трябва да п заместник на пейката за наказание за наказание които 

ще се върнат на леда в 5:00 часа 

- A6 и B11 се връщат на лед при първото спиране на играта след 15:00 часа 

10. A6 - 2 минути в 9:00 часа    В4 - 2 минути в 9:20 часа 
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A9 - 2 минути в 9:20 часа     B7 - 2 минути в 9:20 часа 

А8 - 2 минути в 9:20 часа 

- В 9:20 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото малките наказания на A9 и A8 и B4 

и B7 всички се отменят 

 

11. A6 - 2 + 2 минути в 3:00     B11 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като двойното малко наказание за B11 се 

анулира с двойното малко наказание на A6 или A9 (избор на капитана) 

 

12. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като двойното малко наказание на A9 и 

B11 се отменят взаимно 

 

13. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 минути в 3:00 часа     B12 - 2 минути в 3:00 часа 

А7 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като двойното малко наказание на A7 и 

B11 се отменят помежду си и малко наказание за B12 се  отменя малко наказание на 

A6 или A9 (избор на капитана) 

 

14. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 + 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 + 2 минути в 3:00      B12 - 2 минути в 3:00 часа 

А7 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото малко наказание за B11 и B12 беше 

отменете с малко наказание до A9 и A7 

  

15. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 + 2 + 2 минути в 3:00     B12 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

А7 - 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото малко наказание до B11 и B12 се  

анулирайте с малко наказание до A9 и A6 или A7 (избор на капитана) 

 

16. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 + 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 + 2 минути в 3:00      B12 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

А7 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5, защото всички малко наказание се отказват един от друг 

 

17. A6 - 2 минути в 3:00      B8 - 2 минути в 3:00 

A3 - 2 + 2 минути в 3:00 часа     B9 - 2 минути в 3:00 часа 

A5 - 2 минути в 3:00      B7 - 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като три малки наказания за отбора Б 

са отмените с  двойно малко наказание до A3 и едно малко наказание  до A6 или A5 
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(избор на капитана) 

 

18. A5 - 2 минути в 3:00      B8 - 2 минути в 3:00 часа 

A6 - 2 + 2 минути в 3:00      B9 - 2 минути в 3:00 часа 

А7 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото малките наказания до A5 и A7 се отменят сс малките 

наказания до B8 и B9 

 

19. A5 - 2 + 2 минути в 3:00     B8 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A6 - 2 минути в 3:00      B9 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A7 - 2 + 2 + 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото малките наказания до B8 и B9 се  

анулират с  малките наказания до A7 и A6 

 

20. A6 - 2 минути в 3:00      B11 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- Отборите играят 5 на 5, тъй като двойното малко наказание до B11  се отменя с малкото 

наказание до A6 и А9 

 

21. A6 - 2 минути в 3:00 B8 - 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 минути в 3:00 B7 - 2 минути в 3:00 часа 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5, защото всички четирима непълнолетни се отказват един от друг 

 

22. A6 - 2 + 2 минути в 3:00     B8 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5, защото всички четири малки наказания се отменят взаимно 

 

23. A6 - 2 + 10 минути в 3:00     B11 - 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

 

- Отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като малкото наказание до A6 и B11 отменят всеки 

друг 

- Екип А играе в намален състав  4 минути (A9 двойно наказание) 

- A9 се завръща на лед в 7:00 часа 

- А6 се връща при първото спиране на играта след 15:00 часа и B11 се връща на 

първото спиране на играта след 5:00 часа 

 

24. A6 - Наказание в 3:00      B11 - 2 минути в 3:00 

A9 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- Отборите играят 4 на 4 

 



129 
 
 

25. A15 - 2 минути в 4:00 часа    В10 - 2 минути при 4:20 

A18 - 2 минути от 4:30 часа 

A77 - 2 + 2 минути в 5:00 часа    B21 - 2 минути в 5:00 часа 

 

- 

 В 4:20 отборите играят 4 на 4 

- В 4:30 отборите играят 3 (A) на 4 (B) 

- В 5:00 отборите играят 3 (A) на 4 (B) 

- В 5:00 се отменят малкото наказание на B21 с едното малко наказание на A77 

- Екипът А трябва да постави заместник на пейката за наказние 

- В 6:00 започва малкото наказание за заместника A77, но A15 може да напусне пейката за 

наказание при  първото спиране на игра след изтичане на наказанието му и отборите играят 3 (A) 

на 4 (B) 

- A77 напуска пейката за наказание при първото спиране след 10:00 часа 

- B21 напуска пейката за наказание при първото спиране след 7:00 часа 

 

 

26. А6 - 2 минути в 3:00 часа 

A7 - 2 минути в 3:30      B9 - 2 минути + GM в 3:30 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- В 3:30 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- Б9 се изхвърля от мача, но отбор В не трябва да поставят заместник играч на пейакта за 

наказание , защото времето за наказание от А7 и В9 не са на таблото (съвпадащи се наказания) 

 

 

 

ГОЛЕМИ НАКАЗАНИЯ ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ 

 

1. A3 - 5 минути + GM в 3:00     B8 - 5 минути + GM в 3:00 

 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5 

- Отборите не трябва да поставят заместник играч на пейакта за наказание, защотот A3 и B8 са 

изхвърлени от играта и двете основни наказания се отменят  взаимно 

 

2. A1 (вратар) -5 минути + GM в 3:00    B8 - 5 минути + GM в 3:00 

 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5 

- Отборите не трябва да поставят заместник играч на пейакта за наказание, защотот A1 и B8 са 

изхвърлени от играта и двете основни наказания се отменят  взаимно 
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КОМБИНИРАНИ РАВНИ МАЛКИ И ГОЛЕМИ НАКАЗАНИЯ 

 

 

1. A6 - 2 минути в 3:00      B14 - 5 минути + GM в 3:30 

A9 - 5 минути + GM в 3:30 часа 

 

- В 3:30 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като големите наказания  плюс GM за A9 и 

B14 се отменят взаимно 

Отборите не трябва да поставят заместник играч на пейката за наказание, защотот A1 и B8 са 

изхвърлени от играта и двете основни наказания се отменят  взаимно 

 

2. A6 - 2 минути в 3:00 часа    B19 - 2 + 5 минути 

  + GM в 4:00 часа 

A7 - 2 + 5 минути + GM в 4:00 часа 

 

- В 4:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), тъй като големите наказания  и GM на A7 и B19 се отменят 

взаимно 

Отборите не трябва да поставят заместник играч на пейакта за наказание, защотот A7 и B19 са 

изхвърлени от играта и двете основни наказания се отменят  взаимно. 

 

3. A6 - 2 минути в 3:00 часа     B11 - 2 минути в 4:00 часа 

A5 - 2 минути в 4:00      B19 - 5 минути + GM в 4:00 

А7 - 5 минути + GM в 4:00 часа 

- В 4:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B), защото големите наказания на A5 и B11 

а големите и GM на A7 и B19 се отменят един друг. 

Отборите не трябва да поставят заместник играч на пейакта за наказание, защотот A7 и B19 са 

изхвърлени от играта и двете основни наказания се отменят  взаимно  

 

4. А3 - 2 + 2 минути в 3:00     B8 - 2 + 5 минути + GM в 3:00 

 

- В 3:00 отборите играят 4 на 4 

- Заместникът за A3 се завръща в 5:00 часа 

- Б8 се изхвърля от играта и заместникут се връща на леда 8:00 часа 

 

5. A3 - 2 + 2 минути в 3:00     B8 - 2 + 5 минути + GM в 3:00 часа 

A5 - 2 минути в 3:00 B9 - 5 минути + GM в 3:00 

А7 - 5 минути + GM в 3:00 часа 

 

- 

 В 3:00 отборите играят 4 на 4  

- A7, B8 и B9 се изхвърлят от играта 

- Заместникът за B9 трябва да изпълни 5-минутно наказание  

- Заместникът за B9 се завръща в 8:00 часа 
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6. A7 - 2 минути в 4:00 часа    B4 - 5 минути + GM в 5:00 часа 

A9 - 5 минути + GM в 5:00     B3 - 2 минути в 5:10 

А8 - 2 минути при 5:10      В7 - 2 минути при 5:10 

A4 - 2 минути в 5:10 часа 

 

- В 5:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) (големите наказания и GM за A9 и B4 взаимно се анулират) 

- В 5:10 отборите все още играят 4 (A) на 5 (B) (всичките четирима малки наказания се отменят) 

- Отборите не трябва да пращат заместници на пейката за наказание вместо А9 и B4  

 

 

7. A3 - 2 + 5 минути + GM в 3:00    B8 - 2 + 5 минути + GM в 3:00 

 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5 (всички наказания се отменят) 

- Отборите не трябва да пращат заместници на пейката за наказание вместо 

A3 и B8 защото бяха изхвърлени от играта и основните наказания се отлагат взаимно 

 

8. A3 - 2 минути в 3:00      B8 - 2 минути в 3:00 

А7 - 5 минути + GM в 3:00 часа    B9 - 5 минути + GM в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5 (всички наказания се отменят) 

- Отборите не трябва да пращат заместници на пейката за наказание вместо 

A9 и B9 защото бяха изхвърлени от играта и основните наказания се отлагат взаимно 

 

 

9. A6 - 5 минути + GM в 3:00     B11 - 2 минути в 3:00 

A9 - 2 минути в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) (защото малките наказания за  A9 и B11 се отменят) 

- Екипът А трябва да постави заместник играч на пейката за наказание. 

 

 

 

КОМБИНИРАНИ РАВНИ ГОЛЯМИ НАКАЗАНИЯ + НАКАЗАНИЯ ДО КРАЯ НА ИГРАТА 

 

1. А6 - 5 минути + ГМ в 3:00     B7 - Наказание за мач в 3:00 

- Отборите играят 5 на 5 и в наказанието не се изискват никакви заместници на пейката за 

наказание. 

 

2. А6 - Наказание за срещата в 3:00 часа   B7 - Наказание за мач в 3:00 часа 

 

- Отборите играят 5 на 5, и в наказанието не се изискват никакви заместници на пейката за 

наказание. 
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ОТЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  

 

1. A6 - 2 + 2 + 10 минути в 13:00 часа 

A6 - 2 минути в 20:00 часа (края на периода) 

 

- Малкото наказание, оценено в края на периода, започва в началото на следващия период 

 и отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- меренето на 10 минутното наказание ще започне да тече  в 2:00 след завършването на малкото 

наказание. 

- А6 ще се върне на лед при първата свирка след 9:00 часа 

- Екипът А трябва да постави заместващ играч на пейката за наказание, за да обслужва 

малкото наказание в началото на периода и той може да се върне на леда в 2:00 часа 

 

2. Следните санкции са оценени на отбор А по време на спиране 

на играта: 

A4 - 2 минути 

A5 - 2 минути 

A6 - 2 + 2 минути 

A7 - 5 минути + GM 

 

- А7 се изхвърля от играта 

- Основното наказание за A7 ще бъде,изпълнено от заместващ играч. 

- редът, в който другите трима играчи ще изпълняват наказанието си, е 

избор на капитана, въпреки че един играч има двойно по-малка наказание. 

 

 

 

3. A6 - 2 минути в 3:00      B7 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

       B7 - 2 минути в 3:30 часа 

      (докато е в наказателното поле) 

 

- В 3:00 отборите играят 5 (A) на 4 (B) 

- Екип Б трябва да постави заместник-играч на пейката за наказание, за да обслужва 

малко наказание за B7 

- В 3:30 ч. Отборите ще играят 5 (A) на 4 (B) (малкото наказание за B7 (в 3:30, докато той 

беше на пейката за наказание ) се добавя към времето на заместника 

- Заместникът играча Б трябва да обслужи  4 минути и може да се върне на  

леда в 7:00 часа 

- Ако отбор А не отбележи, отборите ще играят 5 (A) на 4 (B) до 7:00 часа 

- Б7 трябва да обслужва общото време за всичките си три наказания (6 минути) и 

може да се върне на леда при първото спиране на играта след 9:00 часа. 
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4. A7 - 2 + 2 минути в 3:00 часа 

A8 - 2 минути в 3:00 часа 

A9 - 2 минути (пейка малка) в 3:00 часа 

 

- В 3:00 отборите играят 3 (A) на 5 (B) 

- В 3:00 часа A8 и A9 обслужват малки наказания (на таблото) 

- В 5:00 часа А7 започва да изпълнява двете си малки наказания 

- В 5:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- В 5:00 или A8 или A9 се връща на леда (избор на капитана) 

 

 

5. A6 - 5 минути + GM в 3:00 часа 

 A8 (заместител на A6) - 2 минути в 3:30 часа 

 (докато е в наказателното поле) 

A8 (заместител на A6) - 10 минути в 4:00 часа 

 (докато е на пейката за наказания ) 

 

- А6 е изхвърлен от играта, така че отбор А трябва да постави заместник играч на пейката за 

наказание изпълни 5-минутната си наказателна санкция 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- В 3:30, след като A8 е оценен за допълнителна малко наказание, докато е бил на пейката за 

наказание отборите все още играят 4 (A) на 5 (B) 

- A8 започва да излежава малкото наказание в 8:00 след изтичането на 5-минутното 

наказание (отложено наказание) 

- В 4:00 след А8 се оценява наказание за нарушение, докато е в наказанието 

кутията все още играе 4 (A) на 5 (B) 

- В 4:00 ч. Отборът А трябва да постави друг заместник на пейката за наказание 

да изпълни малкото наказание за А8 (оценена на 3:30 часа) 

- Наказанието за нарушение на A8 започва от 10:00 часа (отложено наказание) 

- Ако към отбор А не бъдат оценени никакви допълнителни наказания и не се отбелязва гол 

след изтичането на 5-минутното наказание в 10:00 часа, отборите ще играят 5 на 5 

 

 

НАКАЗАНИЯ ЗА ВРАТАРИТЕ 

 

1. A1 (вратар) 2 + 10 минути в 3:00 часа 

A1 (вратар) 2 + 10 минути в 3:30 часа 

 

- В 3:00 ч. Отбор А трябва да постави двама играча на пейката за наказание , които бяха на леда по 

време  на действието на играта за да служи на вратаря наказанието, един за 2 минути и втори за 

12 минути 

- В 3:30 ч. Отбор А трябва да постави друг играч на пейката за наказанието , който по това време 

беше на леда, за да служи на вратаря второ голямо  наказание 
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- Поради второто наказание на A1 се оценява автоматично наказание до края на мача а играч 

който излежава 2 + 10 минути в 3:00 часа, може да напусне пейката за накзание 

- В 3:30  отборите ще играят 3 (A) на 5 (B) 

- Второто малко наказание за вратаря ще започне от 3.30 

- Играч, който изпълнява първото малко наказание за вратаря, може да се върне 

на леда при 5.00 (ако не е отбелязан гол) 

 

2. A30 (вратар) 2 минути в 3:00 часа 

A30 (вратар) 2 минути в 3:30 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- Екип А трябва да постави играч на пейката за наказанието , който по това време беше на леда за 

да изпълни първото малко наказание 

- В 3:30 ч. Отбор А трябва да постави друг играч, който по това време беше на леда за да изпълни 

второто малко наказание,  

- В 3:30 отборите играят 3 (A) на 5 (B) 

- Играч, който обслужва първото малко наказание, може да се върне на лед в 5.00 (ако 

не се вкара гол) 

 

3. A30 (вратар) 2 минути в 3:00 часа 

A30 (вратар) 10 минути в 3:30 

 

- В 3:00 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- Екип А трябва да постави играч  на пейката за наказанието , който по това време беше на леда за 

да изпълни първото малко наказание  

- В 3:30 ч. Отбор А трябва да постави друг играч на пейката за наказанието , който по това време 

беше на леда за да изпълни наказанието от 10 минути. 

- В 3:30 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 

- Второто наказание (10 минутното) започва от 3.30 

- Играч, който обслужва малката наказание, може да се върне на леда в 5:00 часа (ако не 

 отбелязан гол ) 

- Играч , който обслужва наказанието за 10 минути, може да се върне на леда при първо спиране 

на играта след 13.30 ч 

 

4. A30 (вратар) 10 минути в 3:00 часа 

A30 (вратар) 2 минути в 3:30 

 

- В 3:00 отборите играят 5 на 5 

- Екип А трябва да постави друг играч на пейката за наказанието , който по това време беше на 

леда за да изпълни наказанието от 10 минути. 

- В 3:30 ч. Отбор А трябва да постави играч  на пейката за наказанието , който по това време беше 

на леда за да изпълни малкото наказание  

- В 3:30 отборите играят 4 (A) на 5 (B) 
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- Малкото наказание започва в 3:30 часа 

- Играча, който обслужва малкото наказание, ще се върне на леда в 5:30 (ако не 

отбелязан гол) 

- Играч, който обслужва наказанието за 10 минути, ще се върне към лед след 

първото спиране на играта след 13.00 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАВЕН СЪДИЯ И ЛАЙСМЕНИ 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАВЕН СЪДИЯ 

 

 

 
       Правило 61 – Тime out                                                                     Правило 74 – Пас с ръка 

   На нивото на гърдите с използване на         Ръка с отворена длан се прави движение                          

     двете ръце се изписва буквата Т    което напомня на пас с ръка 

 

 
Правило 84 – I- Атакуващ играч във вратарското            Правило 92 – Сигнал за смяна на играчите. 

поле. С движение на полукръг  на нивото на   Главния съдия дава 5 секунди на отбора гост 

бедрата с една ръка показва вратарско поле                   да се сменят играчите. След 5 секунди вдига 

 след което посочва с ръката в посока към                      ръката в знак че вече не може да се сменят и  

средна зона                                                                               домакина има след това 5 секунди за смяна. 
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      Правило 94 – Шайбата във вратата     Правило 107 – 10 минутно наказание и 

        наказание до края на мача. 

    Ще посочи с отворена длан към вратата.   И двете ръце ще ги сложи на бедрата. 

 

 
   

     Правило 110 – ГМ – Match penalty         Правило 114 -  Отложено наказание 

      Ще се тупне по горната част на каската        С ръката в която няма свирка, вдига ръка 

      с дланта.          над главата. Редно поне веднъж да посочи 

          играча който ще бъде наказан. 
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  Правило 119 – Удар в мантинелата   Правило 121 – Убождане –  

  На нивото на гърдите със свит юмрук                 Ще направи противоположен движение 

  удря другата си отворена длан.   на ръцете който са една над друга. 

     Горната ръка има отворена длан а долната 

     затворен юмрук. 

 

 
       Правило 122 – Удряне -     Правило 123 – Удряне в гръб 

       На нивото на гърдите ще направи        Движение на двете ръце напред до най далечната 

       движение една ръка около другата ръка.  част от гърдите с отворени длани. 

 

 



139 
 
 

 

 
  Правило 124 – Удар в главата и гърлото -   Правило 125- Падане под краката –  

  Ще приложи отворена длан към главата.  С една ръка, отзад ще се удари под коляното 

     при което има и двете кънки на леда. 

 

 

 

 
      Правило 127 – Кросчек -     Правило 139 – Фаул с лакът –  

      Ще направи движение с двете ръце който  Ще удари с едната ръка лакътя на другата 

       са със свити юмруци напред до най 

      далечната част от гърдите.  
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Правило 135 и 217, 129-137 и 212 – Забавяне на играта 

Ръката с отворена длан в която няма свирка, ще приложе на Х пред гърдите си, и после я насочи 

настрани от тялото си настрани. 

 

 

 

 
                Правило 143 – Игра с високо вдигнат стик   Правило 144- Задържане 

                Държи и двата юмрока свити над себе си  На нивото на гърдите ще  

               при което горния юмрук е на нивото на челото. хване китката си с другата ръка. 
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Правило 145 – Задържане на стика – Първо ще направи сигнал за задържане  

а после ще направи сигнал който наподобява дъжане на стик 

 

 

 

 
Правило 146 – Задържане със стик -  

На нивото на корема, ще направи движение с двете си ръце все едно дърпа 
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 Правило 150-151 – Препречване    Правило 152 – Фаул с коляно- 

 На нивото на гърдите ще прекръсти двете  Ще си удати коляното с отворена длан 

 си ръце със свити юмруци.    при което и двете кънки са на леда. 

 

 

 
 Правило 158 – Бой с юмруци, груба игра   Правило 159 – Удар със стик 

 Ще вдигне ръката със свит юмрук на нивото  С края на едната длан ще се удари по 

на раменете.      другата ръка на нивото на гърдите. 
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  Сигнал „НЕ“     Правило 161 – Убождане със стик 

 С движение на двете ръце на горе от тялото  С двете ръце ще направи движение 

 Съдията използва това когато няма гол,  напомнящо убождане настрани от 

 няма пас с ръка, няма игра с високо вдигнат  тялото си. 

 стик. Лайсмена ползва този знак, когато няма 

 icing или при определени ситуации когато  

 няма засада. 

 

 
 Правило 167 – ПРЕПЪВАНЕ    Правило 170 – Дузпа 

 С едната ръка ще си удари крака под    Над главата ще прекръсти ръцете си  

 коляното при което има и двете кънки на   със свити юмруци. 

 леда. 
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 Правило 153 – Неочакван удар – 

 На нивото на гърдите ще си удари двата юмрука. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАВЕН СЪДИЯ (ЖЕНИ) 

 

 
 Правило 169 – Игра с тяло в женския хокей 

 Отворена длан в която няма свирка, с движение 

 пред тялото ще си я сложи на противоположното  

рамо. 

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ЛАЙСМЕНИ 

 
Правило 65 – ICING – Задния лайсмен сигнализира за възможен icing с вдигане на ръката в която 

няма свирка. Ръката да държи до тогава, докато предния лайсмен или свири за icing, или да 

вдигне ръцете че няма icing. Ако предния съдия отмени icingа, далечния съдия сваля ръката и 

вдига също двете ръце на нивото на раменете за отменен icing. 
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Правило 78 – Засада -      Правило 82 – Отложена засада  

Първо свири после сигнализира с    Вдига ръката над главата с отворена длан. 

отворена длан на ръката посочваща    Ще отмени отложена засада когато свали 

синята линия.     ръката до тялото си. 

 

 
 Правило – 166 – Прекалено много играчи на леда 

 Пред тялото си на нивото на гърдите 

 ще покаже 6 пръста. (дланта на едната ръка е отворена) 
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РЕЧНИК – 

 

Була – При всяко спиране на играта се подновява играта с пускане на шайбата на най близката 

точка за була. 

 

ICING -  Непозволено плъзгане на шайбата през 3 линии 

 

TIME OUT – 30 секундно прекъсване на играта отбор, може да използва всеки отбор само по 

ведъж на мач 
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БЕЛЕЖКИ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



149 
 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________ 



150 
 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________    

 

___________________________________________________________________ 



151 
 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

 

 



152 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник - Хокей на лед - 2018-2022 

(IIHF OFFICIAL RULE BOOK 2018 – 2022) 

Превод – Мартин Бояджиев 

 

СОФИЯ – Октомври 2018 

 



153 
 
 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 6.063 x 8.504 inches / 154.0 x 216.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20181107143742
       612.2835
       Blank
       436.5354
          

     Tall
     1
     1
     0
     498
     304
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     153
     152
     153
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



