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Faceoff Standard 
 
 
De IIHF, heeft na evaluatie van de kwaliteit van de faceoffs in IIHF competities 
geconstateerd dat de volgende overtredingen van de faceoff procedure 
meer een regel dan uitzondering zijn geworden : 
 

1. De center plaatsen hun schaatsen niet correct op de op het ijs 
aanwezige markeringen in de faceoff cirkels in de eindzones; 

2. De speler(s) die de faceoff nemen staan niet recht tegenover elkaar; 
3. De speler(s) die de faceoff nemen  stellen zich zo op dat hun hoofden 

naast elkaar komen te staan, hierdoor wordt het voor de linesman 
onmogelijk gemaakt om de faceoff op een goede manier te nemen; 

4. De speler(s) die de faceoff nemen zetten hun stick niet op het ijs en/of 
bewegen hun stick voordat de puck wordt ingeworpen; 

5. De verdedigende speler gaat op één of meer knieën zitten terwijl hij/zij 
de faceoff neemt. 

 
Tijdens alle toekomstige wedstrijden zal de linesman worden geïnstrueerd om 
de faceoff procedures toe te passen zoals ze in het officiële spelregelboek 
zijn beschreven. 
  
Regel 58  Procedure voor het nemen van faceoff 
 
Voordat de puck wordt ingeworpen, moet de linesman er zeker van zijn dat: 

1. De spelers die de inworp nemen moeten recht tegenover elkaar staan 
met het gezicht richting het doel  van hun tegenstander gekeerd; 

2. Er tussen de spelers die de faceoff nemen moet ongeveer 1 stick lengte 
zitten; 

3. Punt van de stick moet stil staan in het witte gebied van de faceoff stip; 
4. Schaatsen staan achter de markering op het ijs 
5. De spelers die de faceoff nemen mogen zich op geen enkele manier in 

het gebied van de tegenstander bevinden, men mag dus nooit verder 
komen dan het midden van de faceoff stip. 

 
 De linesman moet er op toezien dat de spelers niet boven de 

inwerpstippen gaan hangen. Doen de spelers dat wel dan moet de 
linesman hun hier eerst voor waarschuwen, wanneer de spelers dan geen 
gehoor geven aan de waarschuwing moet de linesman de speler uit de 
faceoff verwijderen en vervangen door een van zijn teamgenoten op het 
ijs. 

 
 Wanneer beide spelers die de faceoff nemen met de helmen tegen elkaar 

aan komen te staan moet de linesman de speler die contact maakte  
wegsturen. Kan de linesman niet bepalen wie de eerste was dan moeten 
beide spelers worden weggestuurd. 
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Regel 59  Foutieve faceoff 
 
 Wanneer een speler die de faceoff wil nemen niet direct de juiste positie 

inneemt nadat hij/zij daar door de linesman is opgedragen, zal de 
linesman deze speler direct wegsturen. 

 
 Zodra een linesman een speler heeft weggestuurd moet hij de vervanger 

direct waarschuwen dat een tweede overtreding direct zal worden 
bestraft met een bench minor penalty voor Delay of the Game. 

 
 Linesmen kunnen/mogen spelers wegsturen voor het overtreden van de 

faceoff procedures. Wanneer een linesman de tweede speler van 
hetzelfde team uit de faceoff wegstuurt moet de scheidsrechter direct een 
Minor penalty voor Delay of the Game opleggen aan het in overtreding 
zijnde team. 

   
 
De hierboven beschreven interpretaties zijn een aanvulling op het Officiële 
spelregelboek. De regels zoals beschreven in het spelregelboek blijven van 
toepassing tot het moment dat deze door een nieuwe uitgave van het 
spelregelboek worden herroepen. 
 
Voor internationale toernooien zullen bovengenoemde interpretaties met 
zowel coaches als scheidsrechters worden besproken. 


