
    

 

 

Íshokkísamband Íslands, Engjavegi 6, 104 Reykjavik, ihi@ihi.is  Sími: 514-4075 

 

Reykjavík, 29. september 2021. 

Reglubreytingar í samræmi við reglur IIHF taka strax gildi. 

Regla 1 – Rink 

Svæði hefur verið búið til sem afmarkast af rauðu endalínunni og „trapezoidal“ línum fyrir aftan 

endalínuna. Markmaður má ekki snerta pökkinn ef pökkurinn er í þessum hornasvæðum sem afmarkast 

af þessum línum. Nema ef hann stendur í eigin markmanskrísu og potar með kylfunni í pökkinn. 

 

Regla 5 – Teams 

Liðin mega setja þriðja auka markmanninn á leikmannabekkinn strax eftir að fyrsti markmaður meiðist 

eða verður að fara af leikmannasvæðinu. Áður þurfti að bíða eftir að báðir fyrstu markmennirnir höfðu 

meiðst eða þeir þurft að yfirgefa leikmannasvæðið. 

 

Regla 10 – Equipment 

Markmaður má spila með brotna kylfu þar til leikur er stöðvaður. 

 

Regla 12 – Illegal Equipment 

Leikmaður sem leikur með ólöglegan búnað er veitt Minor refsingu en ekki fyrr en hann hefur fengið eina 

viðvörun. Áður var það þannig að liðið fékk eina viðvörun sem átti við um alla leikmenn. Ef viðkomandi 

leikmaður mætir aftur í leikinn með ólöglegan búnað þá skal hann fá Misconduct refsingu. Mæti hann í 

þriðja sinn með ólöglegan búnað skal hann fá Game Misconduct refsingu. 

 

Regla 19 – Coincidental penalties 

Ef leikmaður í Liði A fær Minor refsingu (2 min) og leikmaður í Liði B fær Major refsingu (5 min) þegar 5 

mínútur eða minna er eftir af þriðja leikhluta (eða hvenær sem er í framlengingu) skal dómnum jafnað 

þannig að Lið A fær að spila 3 mínútur strax í Powerplay. 

 

Regla 20 – Major penalties 

Ný regla þar sem allar Major refsingar eiga að vera skoðaðar í vídeó með vídeó-dómara til að staðfesta 

dóminn eða til að minka dóminn. Á ekki við ef um slagsmál er að ræða. Á sennilega ekki við um Ísland 

heldur. 
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Hægt er að veita Major dóma án þess að reka leikmanninn úr leiknum. Leikmaðurinn situr þá 5 mín. Í 

refsiboxi og heldur svo áfram leiknum eftir það. 

Ef Major refsing er veitt leikmanni ásamt Game Misconduct refsingu þá getur liðið komist hjá því að setja 

leikmann í refsiboxið í stað leikmansins sem rekinn var úr leiknum. Það er svo á ábyrgð þjálfarans að láta 

leikmann í refsiboxið áður en 5 mínútur eru liðnar, að öðrum kosti spilar liðið einum leikmanni færra þar 

til í næsta flauti. 

 

Regla 23 – Game misconduct penalties 

Uppsöfnun á Game Misconduct refsingum fyrir leikmann eru skiptar upp í mismunandi flokka. Leikmaður 

fær leikbann aðeins ef hann hefur safnað minnst tveim brotum í sama flokki. Upplýsingar um þetta er að 

finna nánar í „IIHF Disciplinary Code“. 

 

Regla 31 – Referees 

Aðaldómarar sjá um uppkast í byrjun hvers leikhluta, línudómarar sjá um öll uppköst eftir það. 

 

Regla 32 – Linesperson 

Línudómarar haf núna leyfi til viðbótar við það sem var áður að stöðva leik þegar mark á sér stað eða 

High-Stick sem leiddi af sér meiðsli á leikmanni. Línudómari á samt aðeins að gera það ef aðaldómari 

hefur ekki orðið var við atvikið. 

 

Regla 38 – Coach‘s challenge 

Þetta er nýtt í reglubókinni en á sennilega ekki við á Íslandi 

 

Regla 41 – Boarding 

Dómari getur veitt Minor eða Major refsingu eftir eigin mati á alvarleika og ásetningi brotsins.  

Ef dómara finnst það hafa verið hætta á meiðslum á hann að bætt Game Miscontuct við Major dóminn.  

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

(2+10 er hætt) 
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Regla 42 - Charging 

Dómari getur veitt Minor eða Major refsingu eftir eigin mati á alvarleika og ásetningi brotsins.  

Ef dómara finnst það hafa verið hætta á meiðslum á hann að bætt Game Miscontuct við Major dóminn.  

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

 

Regla 43 – Checking from behind 

Dómari getur aðeins veitt Major refsingu ásamt Game Miscontuct eða Match Penalty. 

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

(2+10 er hætt) 

 

Regla 44 – Clipping 

Reglan er óbreitt, dómar mögulegir eru Minor, Major+Game eða Major+Match 

 

Regla 45 – Elbowing 

Dómari getur veitt Minor eða Major refsingu eftir eigin mati á alvarleika og ásetningi brotsins.  

Ef dómara finnst það hafa verið hætta á meiðslum á hann að bætt Game Miscontuct við Major dóminn.  

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

 

Regla 46 – Fighting 

Slagsmál á almennt að vera refsað með Major dómi. Leikmaður sem ekki getur hætt eða sýnir mikinn 

vilja til að slást á að fá til viðbótar Game Misconduct refsingu. 

Í þessari reglu eru góðar leiðbeiningar fyrir dómara hvernig hægt er að greina á milli smá riskinga og 

slagsmála. Ef um slagsmál er að ræða getur dómari bætt 2 mínútum á ýmsan hátt við 5 mínúturnar eins 

og t.d. 2+2+5+GMP (instigator+aggressor+fighting). 
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Regla 47 – Head-Butting 

Leikmaður sem reynir að skalla annan leikmann á að fá Double-Minor refsingu (2+2), jafnvel þó að það 

takist ekki hjá leikmanninum. Ef leikmaður skallar annan leikman með að fyrir augum að meiða þá að 

leikmaðurinn að fá Match refsingu. 

 

Regla 48 – Illegal check to the head or neck 

Þessi regla hefur fengið nýtt nafn til að sýna að „checking“ er hluti af leiknum en að beina því beint á 

höfuðsvæði er það ekki.  

Ef um óviljaverk er að ræða og reynt er að minka snertinguna má dómari velja að dæma Minor refsingu. 

En ef um kraftmikið högg, viljaverk eða óvirðing gagnvart meiðslum á sér stað skal dæma Match refsingu 

(2+10 er hætt). Það er búið að taka út möguleikann að dæma Game Misconduct fyrir þetta brot. 

 

Regla 49 – Kicking 

Reglan er óbreitt, Match dómur er eini mögulegi dómurinn. 

 

Regla 50 – Kneeing 

Reglan er óbreitt, dómar mögulegir eru Minor, Major+Game eða Major+Match 

 

Regla 51 – Roughing 

2+2 hefur verið fjarlægt. Aðeins er hægt að gefa Minor refsingu fyrir þennan dóm, nema um markmann 

sé að ræða sem kýlir með blocker. Ef um meiri átök er að ræða þá þarf að dæma eftir reglu 46 „Fighting“. 

 

Regla 52 – Slew-Footing 

Eini mögulegi dómurinn við þessu er Match refsing. En ef um Slew-Footing líka hreyfingu er að ræða en 

dómara finst það ekki vera tilraun til að meiða þá má dómari veita Minor refsingu í staðin sem „Tripping“ 

 

Regla 53 – Throwing Equipment 
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Reglan er óbreitt, dómar mögulegir eru Minor, Bench-Minor, Misconduct, Game Misconduct eða Match 

 

Regla 54 – Holding 

Reglan er óbreitt, eini dómurinn sem hægt er að gefa fyrir þetta brot er Minor refsing (eða víti). 

 

Regla 55 – Hooking 

Dómari getur veitt Minor eða Major refsingu eftir eigin mati á alvarleika og ásetningi brotsins.  

Ef dómara finnst það hafa verið hætta á meiðslum á hann að bætt Game Miscontuct við Major dóminn.  

 

Regla 56 – Interference 

ATH! Reglan um Late-hit hefur verið tekin í burtu, í stað hennar á að nota Interference.  

Dómari getur veitt Minor eða Major refsingu eftir eigin mati á alvarleika og ásetningi brotsins.  

Ef dómara finnst það hafa verið hætta á meiðslum á hann að bætt Game Miscontuct við Major dóminn.  

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

 

Regla 57 – Tripping 

Dómari getur veitt Minor eða Major refsingu eftir eigin mati á alvarleika og ásetningi brotsins.  

Ef dómara finnst það hafa verið hætta á meiðslum á hann að bætt Game Miscontuct við Major dóminn.  

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

 

Regla 58 – Butt-Ending 

Dómari getur veitt Double-Minor(2+2) eða Major + Game Misconduct(5+20) refsingu eftir eigin mati á 

alvarleika og ásetningi brotsins.   

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 
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Regla 59 – Cross-Checking 

Reglan er óbreitt, dómar mögulegir eru Minor, Major+Game eða Major+Match 

 

Regla 60 – High-Sticking 

Breyting hefur orðið á að búið er að taka út orðalagið um óviljaverk. Ef High-Stick á sér stað þegar 

leikmaður er að sveifla kylfunni sinni eðlilega eftir skot eða sendingu þá á ekki að dæma High-Stick. Ef 

aftur á móti leikmaður reynir að slá eða skjóta með villtri sveiflu hoppandi pökk sem leiðir til þess að 

hann slær mótherja í andlit eða háls þá á að dæma High-Stick. Ef kylfa slæst óviljandi í andlit eða háls 

leikmans í samstuði (checking) þá á ekki að dæma High-Stick. 

Dómar mögulegir eru Minor, Double-Minor(ef meiðsli eiga sér stað) eða Match refsing 

 

Regla 61 – Slashing 

Reglan er óbreitt, dómar mögulegir eru Minor, Major+Game eða Major+Match 

 

Regla 62 – Spearing 

Dómari getur veitt Double-Minor(2+2) eða Major + Game Misconduct(5+20) refsingu eftir eigin mati á 

alvarleika og ásetningi brotsins.   

Ef dómara finnst að leikmaður hafi sýnt af sér mikið ábyrgðaleysi með brotinu og óvirðingu gagnvart 

meiðslum andstæðingsins á hann að bætt Match refsingu við Major dóminn. 

 

Regla 63 – Delaying the game 

Svæði hefur verið búið til sem afmarkast af rauðu endalínunni og „trapezoidal“ línum fyrir aftan 

endalínuna. Markmaður má ekki snerta pökkinn ef pökkurinn er í þessum hornasvæðum sem afmarkast 

af þessum línum. Nema ef hann stendur í eigin markmanskrísu og potar með kylfunni í pökkinn. 

Ef markmaður ákveður að frysta pökk sem sendur var fyrir aftann miðjulínu og leikur er stöðvaður þá fær 

varnarliðið ekki að skipta út leikmönnum áður en leikurinn er hafin að nýju. 

Ef leikmaður í varnarliði óviljandi færir til markið og leikur er stöðvaður þá fær varnarliðið ekki að skipta 

út leikmönnum áður en leikurinn er hafin að nýju. 
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Ef sóknamaður færir viljandi eða óviljandi markið til og það verður mark áður en dómari stöðvar leikinn 

skal ekki dæma gilt mark. 

 

Regla 76 – Face-Off 

Í eftirfarandi tilfellum fær sóknarliðið að ráða hvor face-off punkturinn verður notaður í sóknarsvæðinu. 

• Eftir frystingu 

• Ef markmaður frystir pökkinn eftir sendingu frá hinum helmingi vallarins 

• Ef varnarleikmaður færir óvart markið til 

• Við byrjun á Power-Play 

Það að vinna uppkast með því að sparka í pökkinn er núna leyft. 

Þó að sóknarliðið er með of fáa leikmenn inni á ísnum á að halda áfram með uppkastið 

 

Regla 83 – Line changes 

Heimaliðið fær 8 sekúndur til að skipta um leikmenn í stað 5 sekúnda áður. Gestaliðið fær áfram bara 5 

sekúndur til að skipta um leikmenn. 

 

Regla 83 – Offside 

Bláa línan framlengist upp á við eingöngu þegar pökkurinn er á leið inn í sóknarsvæði. Það nægir að 

sóknarleikmaður sé með skauta/líkama í loftinu yfir bláu línunni til að teljast ekki rangstæður. Ef verið er 

að bíða eftir að leikmenn fari út úr svæði við bið-rangstæðu þá þurfa leikmenn að snerta bláu línuna til 

að teljast vera komnir út úr svæðinu. 

Skot á mark er ekki lengur talið sjálfvirkt viljandi rangstæða 

 

Regla 85 – Puck out of play 

Ef pökkur lendir í enda á gleri (þar sem glerið byrjar við leikmannabekki) telst pökkurinn hafa lent utan 

leiksvæðis. 
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