Regel 59 – FOUTIEVE INWORPEN
i.

Indien één of beide spelers die de face-off nemen niet de juiste plaats
innemen als ze daartoe door de on-ice official om zijn verzocht, dan
kan aan één of beide spelers een eerste waarschuwing worden
geven.

ii.

Indien een speler die de face-off neemt, een eerste waarschuwing
krijgt, dan zal de on-ice official aan betreffende team(s) kenbaar
maken dat een tweede overtreding een bench minor penalty voor
delaying the game tot gevolg zal hebben.

iii.

Als een veldspeler die de inworp niet neemt, de inwerpcirkel te vroeg
betreedt, dan zal de on-ice official de procedure stopzetten. De speler
van het overtredende team, die de inworp neemt, krijgt een eerste
waarschuwing.

iv.

Als een veldspeler die de inworp niet neemt, de inwerpcirkel te vroeg
betreedt, waarbij de puck al is ingeworpen, dan zal het spel worden
stil gelegd, tenzij het niet in overtreding zijnde team in bezit komt
van de puck. Als het spel wordt stilgelegd, dan krijgt de speler die de
face-off neemt van het overtredende team een eerste
waarschuwing.

v.

Na een foutieve inworp mag er geen spelerswissel worden doorgevoerd, tot
nadat er een correcte inworp heeft plaatsgevonden. Een uitzondering wordt
gemaakt indien er straffen worden opgelegd die van invloed zijn op het aantal
spelers op het ijs.

vi.

Als een inworp gewonnen wordt doordat een speler de puck naar een
medespeler schopt, dan moet het spel worden onderbroken. De
speler die de face-off neemt van het overtredende team krijgt een
eerste waarschuwing.

vii.

Als een inworp gewonnen wordt doordat een speler de puck middels
een handpass bij een medespeler brengt, dan moet het spel worden
onderbroken en moet de inworp overnieuw worden genomen. De in
overtreding zijnde speler bij de inworp krijgt een eerste
waarschuwing. Als de puck door een dergelijke actie bij de
tegenstander terecht komt, wordt het spel niet onderbroken. Elk van
de on-ice officials mag het spel voor een dergelijke overtreding
onderbreken.

viii.

Een team dat tijdens dezelfde inworpprocedure voor de tweede maal
een overtreding begaat, wordt bestraft met een bench minor penalty
voor delaying the game

ix.

Het is niet toegestaan om de puck tijdens de inworp met de hand uit de lucht
te pakken of te slaan.

x.

Als een veldspeler, die de face-off niet neemt, zich voor de inworp over de
hash marks begeeft, dan wordt dit beschouwd als een overtreding tegen de
inworpprocedure.

xi.

Elk contact met een tegenstander of zijn stick voordat de puck wordt
ingeworpen, wordt beschouwd als een overtreding tegen de inworpprocedure.

xii.

Als de klok tijdens een foutieve face-off is doorgelopen, dan moet de
“verloren” tijd op de klok worden bijgesteld voordat de face-off opnieuw
genomen kan worden.

