IIHFF Arbitragge standaa
ard ‐ Contaact aan de
e boarding, slashin g en spea
aring
Contact aan de boarding
s
meet het doel om
o belemme
erende fouteen terug te dringen
De invoeer van de IIHF arbitrage standaard
heeft er voor gezorggd de snelheid van de speelers is toege
enomen en dat
d de druk oop de puck is
verhoogd. De verhogging van de snelheid,
s
hett terugdringe
en van controle op spele rs aan de bo
oarding
en de tactiek om de puck met he
et lichaam aff te schermen hebben er allemaal toee geleid dat het
h
lichamellijk contact aan
a de boarding is toegennomen.
Het fysieeke element,, goede bodyy checks en dde mogelijkh
heid voor spe
elers om hunn technische
vaardigh
heden te geb
bruiken zijn stuk voor stu k onderdeel van het spel. Desalnietteemin moet er
e
rekeningg worden geh
houden met het feit dat het spel op een
e veilige manier
m
gespeeeld kan worrden.
Elke speler is er veraantwoordelijkk voor dat hiij zichzelf nie
et kwetsbaar opstelt, terw
wijl aan de andere
a
kant de sspeler die eeen check wil geven, zich eer van bewust moet zijn dat zijn tegeenstander zicch niet in
een posiitie bevindt waarin
w
hij zicchzelf niet kaan bescherm
men en indien
n dit wel het geval is, dan
n dient
de speleer het fysiekee contact te vermijden
v
off te minimaliseren.
De ondeerstaande facctoren zijn va
an belang bijj de beoorde
eling van het bovenstaannde:
1. Heeft de teggenstander zich, onmiddeellijk voorafggaand of tijde
ens de checkk, kwetsbaarr
o
opgesteld en
n kan hij zich
h niet bescheermen?
2. W
Was het con
ntact of de ch
heck te verm
mijden?
3. W
Waren de tw
wee spelers betrokken
b
in de strijd om
m de puck voor dat er conntact met de
e
boarding weerd gemaakt??
4. W
Werd de boaarding als wa
apen gebruikkt om de imp
pact richting tegenstandeer te verhoge
en?
5. Maakt de sp
peler die checckt gebruik vvan overmattig geweld en
n/of een verrhoogde acce
eleratie?
Wat was de intentie van de check: heet veroveren
n van de puck op de tegeenstander, he
et spelen
6. W
vvan de puck of het afstra
affen van de tegenstande
er?
7. W
Werd de teggenstander krachtig tege n de boardin
ng gecheckt?
?
Geluid o
of verwonding zijn geen graadmeter
g
voor het oplleggen van een straf. Hett is de
verantwoording van de speler die checkt om
m zich er van te
t vergewisssen dat zijn ttegenstanderr zichzelf
ook daad
dwerkelijk kaan bescherm
men. Zo niet, dan moet hiij het lichamelijke contacct minimalise
eren of
vermijdeen.
Bij het bepalen of co
ontact verme
eden zou kunnnen worden
n dient reken
ning gehoudeen te worden met:
of de tegensstander zich, tijdens of diirect voorafggaand aan de
e check, kwettsbaar opste
elt;
 o
 o
of de speler die checkt zijn tegenstannder in een kwetsbare
k
po
ositie duwt oof checkt;
 o
of de check onvermijdba
o
aar is.
Slashing
Een speler die de steeel van zijn sttick tussen dde benen van
n een tegenstander steekkt en vervolggens zijn
stick opttilt en daarbiij contact ma
aakt met gebbied rond de lies van de tegenstande
t
r, moet besttraft
worden met een pen
nalty voor sla
ashing, confoorm spelrege
el 537 (slashing).
Spearingg
Een ‘speearing’‐actie is duidelijk gedefinieerd
g
in het spelre
egelboek (Sp
pelregel 538)). Indien de
‘spearingg’‐actie gericht is op en er wordt conntact gemaakt met het lichaam van dde tegenstan
nder, dan
moet dee scheidsrech
hter spelrege
el 538 sub. b en c toepasssen.

