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POWERPLAY & PENALTY KILL

Wanneer er een straf wordt gegeven, speelt het bestrafte team met
een veldspeler minder. Dit wordt penaltykill genoemd. Het team dat
met een veldspeler meer speelt, heeft dan een powerplay.

IJshockey is een fysieke sport, soms lijkt het dat alles is toegestaan,
maar dat is uiteraard niet het geval. De hoofdscheidsrechter kan
natuurlijk straffen geven voor overtredingen.

In het ijshockey kunnen twee soorten straffen worden gegeven.
minor penalty --> de speler wordt 2 minuten van het ijs gestuurd.
major penalty --> de speler wordt 5 minuten van het ijs gestuurd.

De straf eindigt als de tijd is verstreken of als er tijdens de straftijd/
power-play wordt gescoord.

STRAFFEN
MINOR / MAJOR

VOOR ONDERNEMERS MET EEN SPORTIEVE MIND

IJSHOCKEY
SPELREGELS
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SPELDUUR
Een ijshockeywedstrijd wordt
gespeeld over 3 periodes van elk
20 minuten. Het spel begint met
een face-off op de stip op rode
middellijn.
Er wordt gespeeld met zuivere
speeltijd, de tijd wordt dus
stilgezet bij iedere overtreding of
een andere vorm van
speloponthoud.

OFFSIDE (buitenspel)
Voor offside, bij voetbal buitenspel genoemd, wordt gefloten als een
speler sneller in het aanvalsvak is dan de puck. Ook is het offside als de
puck vanachter de rode middellijn het aanvalsvak in wordt gespeeld. Dit
wordt ook wel een 2 lijnenpass genoemd. De face-off wordt genomen in
het neutrale vak.

Als er wordt afgefloten voor icing
wordt het spel hervat met een
face-off in het eigen vak. Het team
dat de icing maakt mag dan geen
spelers wisselen.

FACE-OFF
Na elke onderbreking wordt het
spel hervat met een face-off.
Hierbij wordt de puck door de
scheidsrechter op de face-off stip
gegooid en proberen beide teams
de puck te bemachtigen.

REGELS
ICING
Voor icing wordt gefloten als een speler de puck vanaf zijn eigen helft
(achter de rode middenlijn) over de rode doellijn van de tegenstander
speelt zonder dat hierbij de puck wordt aangeraakt door een speler.
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SPEELVELD
30x60m

Op het speelveld staan 5
belangrijke lijnen.
- Rode middellijn;
- Blauwe lijn aanvallende helft;
- Blauwe lijn verdedigende helft;
- Twee rode goal lijnen.

Het gedeelte van de blauwe helft
tot het doel wordt het aanvalsvak
of het verdedigingsvak genoemd.
Het gedeelte tussen de beide
blauwe lijnen wordt het neutrale
vak genoemd.

Op het ijs zijn in totaal acht
stippen aanwezig vanaf waar een
face-off, een spelhervatting, kan
worden genomen.

TEAM

Een ijshockeyteam bestaat uit 6
spelers, waaronder een goalie,
de keeper. De goalie mag als
enige speler de rode middellijn
niet passeren. Het team
bestaat verder uit 3 aanvallers
(forwards) en 2 verdedigers
(defence). Het wisselen mag
onbeperkt en hiervoor wordt het
spel niet stilgelegd. De speler
die gaat wisselen mag tijdens
een wissel niet betrokken zijn bij
een duel.

IJshockey is een razendsnelle teamsport. De puck wordt op grote
snelheid rondgespeeld en is zeker in het begin moeilijk te volgen.
Wij leggen u graag de belangrijkste regels van het ijshockeyspel uit.

De bedoeling van het spel is, om met de hockeystick, de puck in het
doel van je tegenstander te schieten en ondertussen te voorkomen dat
de tegenstander een doelpunt (goal) maakt. Het team dat de meeste
doelpunten maakt is de winnaar.

DE SNELSTE TEAMSPORT TER WERELD
BEST BEKEKEN BINNENSPORT TER WERELD


