
Változások a Casebookban 2013/2014: 

RULE 419 – ICE CLEANING  

B – Interpretation  

1. When a goalkeeper, prior to proceeding to his players’ bench to be replaced by an extra attacker, 

intentionally leaves his stick or other piece of equipment, piles snow or other obstacles at or near his 

net that, in the opinion of the Referee, would tend to prevent the puck from entering the net, a goal 

shall be awarded. In order to award a goal in this situation, the goalkeeper must have been replaced 

for an extra attacker; otherwise a minor penalty shall be assessed (See Rule 569c)  

1. Ha egy kapus, mielőtt extra mezőnyjátékosra cserélnék, szándékosan a kapunál vagy a kapu 

közelében hagyja a botját vagy a felszerelése más részét, ott hó- vagy más akadályt képez, amely a 

játékvezetői megítélése szerint a korong kapuba jutását akadályozhatja, a játékvezetőnek gólt kell 

ítélnie. A gól megítéléséhez az szükséges, hogy a kapust extra mezőnyjátékosra cseréljék, különben 

csak kisbüntetés szabható ki. (lásd 569c) 

Rule 440 – Face Offs 

9. When a goal is illegally scored by the attacking team by directing, batting, kicking or high-sticking 

the puck into the goal, the resulting face-off shall take place in the Neutral zone at the nearest face-

off spot.  

9. Amennyiben szabálytalanul szerzett gólt (kézzel irányítva, kézzel ütve, rúgva, magas bottal), 

akkor az ezt követő bedobást a semleges harmadban, a legközelebbi bedobó ponton kell elvégezni. 

10. When a goal is illegally scored as a result of a puck being deflected directly off an official, the 

resulting face-off shall be made at  

10. Amennyiben egy gól szabálytalanul esett, mert a korong a játékvezetőn megpattanva jutott a 

kapuba, akkor az ezt követő bedobást a korong megpattanásának harmadában, a legközelebbi 

bedobó ponton kell elvégezni. 

Situation 1  

Team A is short-handed because of a Minor penalty. Team B is assessed a Minor penalty (delayed) in 

their attacking zone. Team A intentionally refrains from playing the puck in their end zone to let time 

run out on their own penalty.  

Ruling: The Referee shall stop play and the face-off shall take place at the end face-off spot of the 

team assessing a penalty (Team B). 

1. szituáció 

„A” csapat emberhátrányban van egy Kisbüntetés miatt. „B” csapatot Kisbüntetéssel sújtják 

(késleltetett) a támadóharmadukban. „A” csapat szándékosan nem játssza meg a korongot a 

védekező harmadában, hogy teljen a saját büntetésük ideje. 

Szabály: A játékvezetőnek meg kell állítania a játékot, és a bedobásnak annak a csapatnak a 

védekező harmadbeli bedobó pontján kell történnie, amelyik ellen a büntetést kiszabták („B” 

csapat). 



Situation 3  

A defending player caused a stoppage of play in the defending zone and the Referee assessed a 

penalty to the defending team. Before play resumes an attacking player was assessed a penalty.  

Ruling: Since both teams are not being penalized at the same stoppage of play, the face-off must be 

relocated to the one end zone face-off spot of the attacking team. (Rule 440f) 

3. szituáció 

Egy védekező játékos játékmegszakítást okozott a védekező harmadban és a Játékvezető 

büntetéssel sújtotta a védekező csapatot. Mielőtt a játék folytatódna, egy támadó játékost is 

büntetéssel sújt. 

Szabály: Mivel nem egyszerre büntetik a két csapatot, ezért a bedobást át kell vinni a támadó 

csapat védekező harmadbeli bedobó pontjára. (Szabálykönyv 440f) 

Situation 4  

Team “A” in their attacking zone is called for a penalty. The ensuing face-off will take place at one of 

the two end zone face-off spots in Team „A”’s defending zone. However, before play resumes a Team 

“B” player commits a foul and is assessed a penalty.  

Ruling: The original stoppage of play was to assess a penalty to Team “A”. That stoppage occurred in 

Team “B”’s end zone. Since both teams are not being penalized at the same stoppage of play, the 

face-off must be relocated to the nearest end zone face-off spot Team B to where the original 

stoppage occurred. (Rule 440f) 

4. szituáció 

Az „A” csapat egyik játékosát büntetéssel sújtják a támadóharmadában. Az ezt követő bedobásnak 

az „A” csapat védekező harmadában, az egyik bedobó ponton kell történnie. Mielőtt azonban a 

játék folytatódna, a „B” csapat egyik játékosa szabálytalanságot követ el, és büntetéssel sújtják. 

Szabály:  Az eredeti játékmegszakítás azért történt, hogy büntetést szabjanak ki „A” csapatra. Ez a 

„B” csapat védekezőharmadában történt. Mivel nem egyszerre büntetik a két csapatot, ezért a 

bedobást át kell vinni a „B” csapat védekezőharmadába, az eredeti játékmegszakításhoz 

legközelebbi bedobópontjra. (Szabálykönyv 440f) 

 

 

 

 

 

 

 

 



RULE 442 - PROCEDURE FOR CONDUCTING FACE-OFFS 

B Interpretation 

5. Both players facing-off are prohibited from batting the puck with their hand in an attempt to win 

the face-off. Any attempt by either player to win the face-off by batting the puck with their hand 

shall result in stoppage of play and a new face-off will be set following the replacement of the player 

that played the puck by the hand and caused the stoppage. However if the opposing team gains 

immediately possession of the puck after the puck being batted with the hand of the player of the 

opposing team, the play shall continue. Both Referee and Linesmen are entitled to stop the play.  

The two players involved in the actual face-off are not permitted to play the puck with their hand 

without the play been stopped until such time that a third player (from either team) has at least 

touched the puck. Once the face-off is deemed complete (and a winner of the face-off is clear) hand 

passes shall be enforced as per Rule 559. 

Egyik játékosnak sem megengedett, hogy a bedobás során kézzel játssza meg a korongot. Minden 

olyan kísérlet, ahol bármely játékos kézzel próbálja megnyerni a bedobást, játékmegszakítást kell, 

hogy eredményezzen, és új bedobás kell következzen, valamint a játékost, aki kézzel játszotta meg 

a korongot és a játékmegszakítást okozta, el kell küldeni a bedobástól. Ugyanakkor, ha a vétlen 

csapathoz jut azonnal a korong, miután egy játékos kézzel ért hozzá a bedobás során, akkor a 

játéknak folytatódnia kell. Mindkét vezetőbíró és a vonalbírók is megszakíthatják a játékot.  

A bedobásban érintett két játékosnak addig nem megengedett, hogy kézzel játsszák meg a 

korongot, és a játék megállításával jár, míg egy harmadik játékos (bármely csapatból) nem ért a 

koronghoz. Amint a bedobás befejeződött (és egyértelmű a bedobás nyertese), a „kézpassz”-ra 

vonatkozó szabályt kell alkalmazni, az 559. szabálypont alapján. 

 

RULE 450 - OFFSIDE 

B – Interpretation 

4. Regarding Rule 450c, if the puck was passed or shot by the attacking player to his teammate who is 

in off side, from the area between the center red line and the attacking zone blue line, then the face 

off shall be conducted at the center face off spot. If the puck was passed or shot by the attacking 

player to his teammate, who is in off side, from the area between the blue line of his defending zone 

and the center red line, then the face off shall be conducted at one of the face off spots in the 

neutral zone close to the blue line of his defending zone.  

4. A 450c szabályponttal összefüggésben, ha a korongot a középvonal és a támadóharmad kék 

vonala közötti területről passzolja vagy lövi egy támadó játékos a lesen levő csapattársához, , akkor 

a bedobást a középső bedobóponton kell elvégezni. Ha a korongot a középvonal és a 

védekezőharmad kék vonala közötti területről passzolja vagy lövi egy támadó játékos a lesen levő 

csapattársához, akkor a bedobást a semleges harmadban, a védőharmad kékvonalánál lévő 

bedobópontokon kell elvégezni. 

 



5. A player actually controlling the puck who shall cross the blue line ahead of the puck shall not be 

considered “off side”, provided he had possession and control of the puck prior to both of his skates 

crossing the blue line.  

5. Egy játékos ellen, aki ténylegesen birtokolja a korongot és előre korcsolyázva a korong előtt 

keresztezi a kék vonalat, nem ítélhető les, ha birtokolta és irányította a korongot mielőtt mindkét 

lába keresztezte volna a kékvonalat. 

 

RULE 492 - HIGH STICKING THE PUCK.  

Situation 5  

A Team “B” player contacts the puck with a high stick. The puck is bounces off the chest of a Team 

“A” goalkeeper. Can another Team “B” player now plays the puck since it was touched by Team “A”?  

Ruling: No. Deflections off opposing goalkeeper, player or an official do not constitute possession and 

control and therefore the play must be stopped. 

Szituáció 5 

 „B” csapat játékosa magas bottal ér a koronghoz. A korong ráesik „A” csapat kapusának vállára. 

Megjátszhatja-e a „B” csapat másik játékosa a korongot, elvégre „A” csapatból valaki már érintette 

a korongot? 

Szabály: Nem. A megpattanás az ellenfél kapusán, játékosán vagy egy játékvezetőn nem minősül a 

korong birtoklásának és irányításának, ezért a játékot meg kell állítani. 

 

Situation 12  

The Goalkeeper for the second time during the same Penalty Shot commits a foul against the player 

taking the Penalty Shot and no goal is scored  

Ruling: The Referee should assess a Misconduct Penalty to the Goalkeeper (consistent with the Rule 

509, item 2). Any player from his team, as designated by the manager or coach through the captain, 

shall serve the penalty. This player shall immediately proceed to the penalty bench and remain on it 

regardless of the result of the Penalty Shot, which shall be repeated.  

Szituáció 12 

A kapus ugyanannál a büntetőlövésnél másodszorra is szabálytalanságot követ el a büntetőlövést 

elvégző játékos ellen, és nem esik gól. 

Szabály: A játékvezetőnek fegyelmi büntetéssel kell sújtania a kapust (összefüggésben a 509 / 2 

szabályponttal). Bármely játékos, akit az edző vagy a menedzser a csapatkapitányon keresztül 

kijelöl, leülheti a büntetést. Ennek a játékosnak egyből a büntetőpadra kell mennie, és ott kell 

maradnia függetlenül a büntetőlövés eredményétől, amit meg kell ismételni. 

 

 



Situation 13  

The Goalkeeper for the third time during the same Penalty Shot commits a foul against the player 

taking the Penalty Shot and no goal is scored  

Ruling: The Referee should Award a Goal (Consistency with the Rule 509, item 2) 

Szituáció 13 

A kapus ugyanannál a büntetőlövésnél harmadszorra is szabálytalanságot követ el a büntetőlövést 

elvégző játékos ellen, és nem esik gól. 

Szabály: A játékvezetőnek gólt kell ítélnie (összefüggésben a 509 / 2 szabályponttal). 

 

Rule 554 Delaying The Game  

B- Interpretation  

1. When the goal net is accidentally displaced by an attacking player, and the defending team is in 

possession of the puck and moving out of their zone, play shall be permitted to continue until such 

time as the non-offending team loses possession of the puck. The resulting face-off will take place at 

a face-off spot in the zone nearest the location where the play was stopped, unless it is in the non-

offending team’s defending zone, and as such the ensuing face off would be outside the blue line at 

one of the face-off spots in the neutral zone.  

It is possible for a goal to be scored at one end of the rink while the net at the other end has been 

dislodged, provided that the team being scored upon is the team responsible for dislodging the net 

at the other end of the rink. 

1. Ha a kaput egy támadó játékos véletlenül elmozdítja miközben a védekező csapat birtokolja a 

korongot és kifelé mozog vele a harmadából, akkor a játékot folytatni kell mindaddig, amíg a 

vétlen csapat elveszíti a korongot. A következő bedobást a játékmegszakítás helyéhez legközelebbi 

bedobó ponton kell elvégezni, de nem lehet a vétlen csapat védekező harmadában: ebben az 

esetben a kék vonalon kívül, a semleges harmad legközelebbi bedobó pontján kell elvégezni a 

bedobást. 

Lehetséges, hogy gólt érnek el a pálya egyik oldalán, miközben a másik oldalon a kapu nem volt a 

helyén, feltéve, hogy a gólt kapó csapat felelős a kapu elmozdításért a pálya másik oldalán. 

 

 

 

 

 

 

 



RULE 556 - BROKEN STICK 

Situation 3  

A player from Team “A” has broken his stick and picks up a stick thrown from Team “B”’s player’s 

bench that was intended for a Team B player, who also broke his stick.  

Ruling: Minor penalty (For Illegal Substitution of the Stick) shall be assessed to the Team “A” player 

who picks up the Team “B”’s stick. Team “B” shall be assessed a penalty as outlined in Rule 550(g, h) 

or Rule 551(e, f). 

3. szituáció 

„A” csapat egyik játékosának eltörik a botja és felvesz egy botot, amit a „B” csapat cserepadjáról 

dobtak be, és amit „B” csapat egyik játékosának szántak, akinek szintén eltört a botja. 

Szabály: Kisbüntetést (Szabálytalan botcsere) kell kiszabni „A” csapat játékosára, aki felveszi a „B” 

csapat botját. „B” csapatnak pedig az 550(g,h) vagy 551(e,f) szabálypont alapján kell kiszabni a 

büntetést. 

 

Rule 569 - Throwing a Stick or Any Object Within The Playing Area  

B- Interpretation  

1. In order to award the goal under Rule 569c the goalkeeper should be off ice. It means that the 

goalkeeper has been substituted by an extra player.  

1. Ahhoz, hogy gólt lehessen ítélni az 569c szabálypont alapján, a kapusnak már a jégen kívül kell 

lennie. Ez azt jelenti, hogy a kapust extra mezőnyjátékosra cserélték. 

 

2. In order to award the goal under Rule 569e the player in control of the puck should be outside of 

his own defending zone.  

2. Ahhoz, hogy gólt lehessen ítélni az 569c szabálypont alapján, a korongot irányító játékosnak a 

védekezőharmadán kívül kell lennie. 

 

 

 


