Regel 58 – INWORPPROCEDURE
i.

De on-ice official neemt de inworp op één van de negen
inwerppunten.

ii.

Slechts één veldspeler per team mag betrokken zijn bij de inworp.

iii.

De spelers die de inworp nemen moeten recht tegenover elkaar staan met
het gezicht richting het doel van hun tegenstander gekeerd, ongeveer een
sticklengte van elkaar verwijderd en met de punt van het stickblad op het ijs
en op het witte gedeelte van het inwerppunt. Met betrekking tot face-offs in
het eindvak moeten de schaatsen binnen de markeringen aan beide zijden
van de face-off stip (dubbele “L”) blijven, waarbij de spelers, met geen enkel
deel van hun lichaam in elkaars ruimte boven het middelpunt van de stip
mogen komen.

iv.

Indien een speler die de face-off neemt, helm-tot-helm contact maakt
met zijn tegenstander, dan krijgt hij een eerste waarschuwing. Als de
linesman niet kan bepalen welke van de twee spelers deze regel
overtreedt, dan krijgen beide spelers een eerste waarschuwing.

v.

De on-ice official mag de puck inwerpen als slechts één van de
veldspelers klaar staat voor de inworp en op voorwaarde dat alle
spelers, die niet betrokken zijn bij de inworp, zich “onside” (tussen
inwerppunt en eigen doel) bevinden en klaar staan om het spel te
beginnen of te hervatten.

vi.

Op de verdedigende helft van het ijs moet de verdedigende speler als eerste
zijn stick op het ijs plaatsen. Onmiddellijk daarna moet de aanvallende speler
zijn stick op het ijs plaatsen.

vii.

Bij een inworp op de middenstip moet de veldspeler van het bezoekende
team zijn stick als eerste op het ijs plaatsen.

viii.

De spelers die de inworp niet nemen, moeten met hun schaatsen buiten de
cirkel blijven (contact met de lijn is toegestaan). Sticks mogen in de cirkel
geplaatst worden mits er geen contact is met het lichaam of de stick van de
tegenstander .

ix.

Een veldspeler moet bij een inworp met zijn schaatsen aan zijn kant van de
belijning (hash marks) blijven. Contact met de lijn is toegestaan. De stick van
een speler mag zich tussen de beide hash marks bevinden, mits er geen
contact is met het lichaam of de stick van de tegenstander.

x.

Bij een inworp in het neutrale vak moeten alle spelers die niet bij de inworp
betrokken zijn voldoende afstand bewaren van degenen die betrokken zijn bij
de inworp én zij moeten zich tussen de inworp en hun doel bevinden. Deze
spelers moeten een vaste plaats op het ijs innemen en mogen niet
rondschaatsen of zich bemoeien met de inworp of deze beïnvloeden.

xi.

Als de veldspelers klaar staan voor de inworp, mogen ze niet meer vervangen
worden.

