
 
SPEC
 
BORST 
1. Niet 

of bu
2. Extra

extra
zijka

3. Besc
niet 
bove

4. Sleu
max
of sc

5. Tuss
sleut

6. Het 
scho
bors

 
BROEK 
1. Vanw

toez
tenz
inge
verle

2. Gee
tenz

3. De m
been
hierb
gem

4. Deze
broe

5. Het 
“five
rech
krac

6. Alle 
van 

7. Knie
de b

 
SHIRT V
Vanwege
de IIHF, 
wordt do
een gea
specifica
De maxi
Geen ve
toegesta

CIFICATIE

EN ARMBE
toegestaan 

uitenkant van
a materiaal b
a hulp biedt b
anten ter bes
cherming va
achter of bov
en schouder 
utelbeenbesc
ximaal 2.54 c
chouderkapp
sen sleutelbe
telbeenbesc
is niet toege
ouder- en sch
stbeschermin

VAN DE DO
wege het feit

zicht van de I
zij dit gedaan
diend, kan s

enen. 
n enkele opv

zij dit dient te
maximale bre
n ter hoogte 
bij inbegrepe

meten op een 
elfde regels 

ek wordt ged
is niet toege
hole” (de op

htop staat of z
cht zijn. 
bescherming
de dijbenen 

ebescherming
broekspijp en

VAN DE DOE
e het feit dat
mogen aan 

oor een verte
utoriseerd ve

aties hierond
male maten 

eranderingen
aan. Ook aan

ES UITRU

ESCHERMIN
zijn: opstaan
n de armen, 
bij de ellebog
bij het verded

scherming va
n schouderk
ven de scho
of schouder

chermers mo
cm bedragen
pen doorlope
een- en bors
hermers mog
staan dat, in
houderkapbe

ng is in dit ge

OELMAN 
t dat broeken
IHF, mogen 
 wordt door e

slechts een g

vulling aan b
r beschermin
eedte (in een
van het midd

en. Deze mat
hoogte die 1
zijn van toep
ragen door e
staan dat de
en ruimte tus
zich in gebuk

g van het dijb
is niet toege
g moet word

n mag niet me

ELMAN 
t shirts gema
shirts geen w

egenwoordige
ertegenwoor
er. 
van een shir

n of toevoegin
npassingen v

USTING 

G VAN DE D
nde randen a
of bovenop d

gen is toeges
digen van zij

an de elleboo
appen moete
uderkappen 
kappen uitst

ogen aan elke
. Deze besch
n. Evenmin 
tbeschermin
gelijk verhoo
dien de doel

escherming b
eval niet lega

n gemaakt e
aan broeken
een vertegen
eautoriseerd

innen- of bu
ng (geen ops
n rechte lijn g
del bedraagt
ten worden o
12.70 cm is g
passing op do
een doelman
e doelman de
ssen zijn ben
kte houding 

been moet h
estaan. 
en vastgema
eer dan 25.4

aakt en verstr
wijzigingen e
er van de IIH
diger van de

rt van een do
ngen aan ee
van de fabrik

DOELVE

DOELMAN
aan voor- of z
de schouder
staan, mits d
jn doel. Deze

og mag niet g
en de contou
uitsteken. D

teken. 
e kant niet b
hermers mog
mag deze be

ng mag zich g
ogt en/of grot
lman zich in 
boven de co

aal. 

n verstrekt w
n geen wijzig
nwoordiger v
d vertegenwo

itenkant ter h
staande rand
gemeten) van
t 25.40 cm zi
opgenomen a
gelegen vana
oor de IIHF g

n die deelnee
e overbroek z
nen boven zi
bevindt. Opn

het contour va

aakt en moe
40 cm breed 

rekt worden 
en/of toevoeg
HF. Indien ee
e IIHF, hier to

oelman word
en standaard 
kant, nadat m

ERDEDIG

zijkant van d
r. 
dit dient ter be
e extra besch
groter zijn 17
uren van de s
eze bescher

reder zijn da
gen niet aan
escherming o
geen materia
ter maakt. 
een normaa
ntouren van 

worden door 
gingen en/of 
van de IIHF. 
oordiger van 

hoogte van b
den aan binn
n de besche
jn. De besch
als de doelm
af de onderk
geleverde ov
emt aan een 
zodanig los d
ijn beenbesc
nieuw geldt d

an het been 

t passen ond
zijn. 

door een “IIH
gingen gedaa
en verzoek d
oestemming 

den hieronde
shirt, zoals d

metingen verr

GERS 

e borstbesch

escherming 
herming aan

7.78 cm. 
schouderkap
rming mag ni

an 17.78 cm. 
achter- of zi

onder de oks
aal bevinden 

l gebukte ho
de schouder

een “IIHF su
toevoeginge
Indien een v
de IIHF, hie

been of midd
nen- of buiten
rming aan de
herming van 

man rechtop s
kant van de b
verbroeken, d
IIHF kampio
draagt, waar
chermers) wo
dat eerder ge

volgen. Vier

der de dijbee

HF supplier” 
an worden, t
aartoe is ing
toe verlenen

r weergegev
door de fabri
richt zijn, zijn

herming, aan

en de doelm
n de voor- en

p volgen en m
iet meer dan

De dikte ma
ijkant van sc
sels doorlope
 dat de 

ouding bevind
r uitsteken. D

upplier” onde
en gedaan wo
verzoek daar
er toestemmin

del is toegest
nkant van de
e voorkant va
lies en/of he
staat en word
broekspijp. 
die over de r

oenschap. 
rdoor het zgn
ordt afgeslote
enoemde reg

rkante besch

enbeschermi

onder toezic
tenzij dit ged
gediend,kan s
n. Zie ook de

ven. 
ikant gelever

n niet toeges

 

n binnen 

man geen 
 

mogen 
n 2.54 cm 

ag 
chouder 
en. 

dt, dat 
De 

er 
orden, 
rtoe is 
ng toe 

taan, 
e broek). 
an het 

eup is 
den 

reguliere 

n. 
en als hij 
gels van 

erming 

ng van 

cht van 
aan 
slechts 
 

rd, zijn 
taan. 



Het vast
een “web
Ook het 
gevolg h
De lengt
een doe

VANGHA
1. De m

de v
2. De m

gede
hand

3. die d
hand

4. De a
over
hiel v
over

 
“BLOCK
1. De m

of ac
van 

tmaken van d
b-effect” gen
op andere w

hebben, is nie
te van een sh
lman. 

ANDSCHOE
maximale om
vanghandsch
manchet om 
eelte waar de
dschoen die 
de manchet m
dschoen en n
afstand van d
r de handsch
van de hand
rgaat in de ha

KER” HAND
maximale afm
chterkant) zij
de “blocker” 

de mouwen a
noemd wordt
wijzen vastma
et toegestaa
hirt is niet co

EN VAN EEN
mtrek van een
hoen na te m
de pols moe
e manchet m
bescherming
met de hand
niet van de m
de hiel van d
hoen en de v
dschoen is da
andschoen. 

DSCHOEN VA
metingen (aa
jn 20.32 cm 
en zijn inclu

aan de polse
. 
aken van shi
n. 

onform de reg

N DOELMAN
n vanghands
eten. 

et 10.16 cm b
mee is vastge
g geeft aan d
schoen verb

manchet. 
e handschoe
orm van de v
at punt van d

AN EEN DO
an de buitenk
(breedte) en 
sief de gede

en is niet toe

irts of toevoe

gels als het s

N 
schoen is 114

breed zijn en
emaakt). De 
de pols tot aa
bindt zal word

en tot aan de
vangbuidel v

de handscho

OELMAN 
kant gemeten
 38.10 cm (le

eeltes waarm

gestaan, ind

egingen aan 

shirt het gebi

4.3 cm. Zie o

n mag maxim
manchet is e
an de plek w
den beschou

e T-trap (top 
volgend, mag
en waar de v

n) van de be
engte). Deze

mee deze is v

ien dit bij de 

shirts die ee

ied bedekt tu

ook hieronde

maal 20.32 cm
een onderde

waar de duim 
uwd als onde

van de vang
g maximaal 4
verticale zijde

scherming v
e afmetingen
vastgemaakt.

 oksels leidt 

en “web-effec

ussen de ben

er de procedu

m lang zijn (i
eel van de 

 begint. Besc
erdeel van de

gbuidel) gem
46 cm bedrag
e van de ma

van de “block
n gelden op e
. 

tot wat 

ct” tot 

nen van 

 

ures hoe 

ncl. het 

cherming 
e 

meten 
gen. De 

anchet 

 

ker” (voor 
elk punt 



2. De f
cont
gem

3. Opst
4. De ‘b

 
 

 
 
BEENBE
1. De b

van 
2. De le

van 
3. De m

“sch
scha
zijn. 

4. Verb
 
BESCHE
1. Alle 

uitbr
dijbe

2. De b
3. De k

bede
de m

4. De a
dik. 
 

Zijaa
 

5. De to
dik z
13.9
been
 

flap die duim 
tour van duim

meten vanaf d
taande rande
blocker’-han

ESCHERME
beenbescher
een doelverd
engte van ee
de onderkan

minimale leng
oen” wordt h

aats). Het ge

bindingen zo

ERMING VA
kniebescher

reidingen/toe
eenbescherm
bescherming
kniebescherm
ekken. De be

meetstandaa
afmetingen v
De kniebesc

anzicht knieb

otale breedte
zijn. De binne
97 cm. De len
nbescherme

en pols bes
m en pols vol
de bovenkan
en, waar dan
dschoen mo

ERS DOELM
rmers van ee
dediger. 
en beenbesc
nt tot aan het
gte van de “s

het onderste 
edeelte van d

als bijv. plas

AN DE KNIEË
rming moet o
evoegingen a
ming wordt ge
sflap voor de

ming moet st
escherming t
rd niet (spelr

van de kniebe
cherming mo

beschermer 

e van de bin
enste kniebe
ngte van 17.7
rs zijn vastge

chermen mo
lgen. De duim
t van de ‘blo
n ook, zijn nie

oet een recht

AN 
en doelman m

chermer is m
t midden van
schoen” van 
gedeelte van

de beenbesch

stic puck folie

ËN VAN EEN
onder de dijb
aan de beenb
edragen, zijn
e knie is de f
trak bevestig
tussen de kn
regel 230) 
escherming z
et zijn vastge

nenste en bu
escherming m
78 cm wordt 
emaakt. 

oeten aan de
mbeschermi

ocker’. 
et toegestaa
hoekige vorm

zijaanzic

mogen niet b

aximaal 96.5
n de bovenka
de beenbes
n de beenbe
hermer waar

es zijn niet to

N DOELMAN
beenbescher
beschermers
n niet toeges
flap die de bi
gd zijn en gee
niebescherm

zijn maximaa
emaakt aan 

uitenste knie
mogen niet la

gemeten va

e “blocker” zij
ng mag niet 

an. 
m hebben 

ht 

breder zijn da

52 cm. Dit wo
ant van de be
schermer bed
eschermer ve
r de schaats 

oegestaan. 

N 
ming van de
s boven de k
staan. 
innenkant va
en gedeelte v
ing en de bin

al 15.24 cm b
de binnenka

ebescherming
anger zijn da
anaf het punt

jn vastgemaa
niet meer da

 

an 28 cm, ge

ordt gemeten
eenbescherm
draagt 17.78 
erstaan (het g
doorheen ko

broek worde
knie, die niet 

an de knie va
van het “five 
nnenkant van

breed, 13.97
ant van de be

g mogen niet
n 17.78 cm e
waar deze a

akt en moet 
an 17.78 cm 

emeten aan h

n vanaf het m
mer. 
cm. Onder d

gedeelte ove
omt moet vla

en gedragen
onder de 

an het ijs sch
e hole”gedee
n de knie beï

7 cm lang en 
eenschermer

t meer dan 6
en niet brede
aan de 

het 
lang zijn, 

het been 

midden 

de 
er de 
ak of hol 

n. Alle 

heidt. 
lte 
ïnvloedt 

3.81 cm 
rs.  

 

6.35 cm 
er dan 



6. Med
7. Kuitb

cm. 
8. Opst

toeg
 
SCHAAT
Een extr
extra con

diale banden 
bescherming

taande rande
gestaan. 

TSEN VAN E
ra blad aan d
ntact heeft m

(opstaande 
g moet de co

en aan kuitp

EEN DOELM
de schaats, o
met het ijs zijn

naadranden
ontouren van 

rotectors die

MAN 
of andere voo
n verboden, 

zijaanzic
) zijn niet toe
de kuit en e

e bedoeld zijn

orwerpen aa
omdat ze be

ht 
egestaan. 
enkel volgen 

n om pucks t

n de schaats
eschouwd wo

en mag niet 

tegen te hou

s gemaakt w
orden als pre

dikker zijn d

den zijn niet

waardoor de d
estatieverbet

 

an 3.81 

doelman 
terend. 


