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PREFÁCIO 
 

As regras e regulamentações para conduzir campeonatos internacionais de Roller In-Line Hóquei 
foram estabelecidas através do Committee International de Roller In-Line Hockey (CIRILH), uma 
organização e disciplina da International Federation of Roller Sports (FIRS). 
 
Todas as Confederações Nacionais reconhecidas pela FIRS são portanto garantidas permissões, sem 
custo, de reproduzir e distribuir estas regras em seus próprios idiomas como meios de promover 
programas de roller inline hóquei da FIRS mundo afora. No entanto, deve ser compreendido que 
quaisquer diferenças ou inconsistências resultantes da tradução devem ser deferidas mediante a 
versão original em Inglês que consiste em afirmações oficiais da FIRS assim como as regras de jogo 
e organizacionais para o esporte internacional de roller inline hóquei. 
 
O Comitê CIRILH deve ter todo o controle governante sobre Campeonatos Mundiais de Roller In-Line 
Hóquei, os quais devem ser jogados de acordo com estas regras assim como todos os estatutos e 
Regras Administrativas da FIRS. 
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TERMINOLOGIA 
 
COMITÊ CIRILH – o Comitê CIRILH pode se constituído pela Federação de clubes, do estado, 
nacional ou internacional; dependendo do nível de jogo sendo disputado e da autoridade reportada no 
local para a avaliação das sanções de jogo. 
 
ORGANIZAÇÃO DE EQUIPES – o número máximo de jogadores é limitado a 14 jogadores de linha e 
2 goleiros (Não 15 jogadores de linha e 1 goleiro) separadamente identificados por uniforme. O limite 
mínimo de uma equipe são 6 jogadores de linha e 1 goleiro. 
 
EQUIPE EM JOGO – em nenhum momento qualquer equipe deve ter mais de 5 jogadores na quadra 
durante um jogo. Para oficialmente iniciar um jogo uma equipe deve ter 4 jogadores e um goleiro na 
quadra prontos para jogar. 
 
PROTESTOS – Um protesto não é válido a não ser que seja feito pelo capitão da equipe protestante 
para o árbitro, que irá imediatamente informar o capitão da equipe adversária. No caso de protesto 
administrativo (más condições de quadra, equipamento de jogadores, jogadores irregulares, etc), 
apenas aquelas feitas ao árbitro antes do início do jogo são válidas, o árbitro deve então notificar os 
capitães das duas equipes de que o jogo está sendo jogado sob protesto. Todos os protestos devem 
ser confirmados por carta oficial endereçada ao Comitê CIRILH dentro de uma hora e meia após o 
jogo. 
 
APELOS – Se uma questão é levantada que não é coberta por qualquer regra, ou se há uma 
diferença de opiniões sobre a imposição de sanções, então quaisquer questões devem ser resolvidas 
pelo comitê do CIRILH, que tomará decisões finais e conclusivas. Todos os apelos estão sujeitos a 
taxas conforme decididas periodicamente pelo comitê CIRILH. 
 
ÁRBITRO – devem haver dois árbitros em cada jogo. Eles dividirão responsabilidades; contudo, o 
primeiro listado na ficha de jogo será designado como árbitro principal para ser a autoridade final em 
violações que talvez envolvam controvérsias. O árbitro principal deve estar em completo controle do 
jogo, jogadores e outros oficiais, espectadores e local de jogo, ele deve ser responsável somente pela 
autoridade jurisdicional apropriada e as decisões do árbitro principal devem ser finais. 
 
MARCADOR DO PLACAR – deve manter registro de todos os gols, penalidades, disparos a gol e 
qualquer outra informação solicitada na ficha oficial de jogo. 
 
MARCADOR DO TEMPO ou CRONOMETRISTA -  deve cronometrar todos os períodos de jogo. 
 
MARCADOR DO TEMPO DE PENALIDADES – deve manter o tempo de todas as penalidades 
marcadas pelos árbitros e monitorar o banco de penalidades. 
 
JUÍZ DE GOL – deve sinalizar todos os disparos a gol que resultaram em gol ou aqueles que não. 
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GLOSSÁRIO 
 
Autoridades Apropriadas Internacional – Comitê de Roller Inline Hóquei da FIRS  

Altercação  Qualquer interação física entre dois ou mais jogadores adversários 
resultando em uma penalidade ou em penalidades concedidas. 

Borda As paredes ou marcações de bordas identificando o limite externo 
da área de jogo.  

Break-Away Uma condição a qual o jogador está em controle do disco (puck) 
sem qualquer adversário entre o jogador e o gol oposto, com uma 
razoável oportunidade de marcar. 
 

Estocada A condição na qual o jogador usa a ponta do taco acima da mão de 
cima para acertar ou tentar acertar um adversário. 

Local de Disputa do Disco 
(Face-Off) Central 

O exato centro de ambos os extremos e lados da quadra de jogo. 

Técnico O técnico é a pessoa primeiramente responsável pela direção e 
guia de jogo da equipe. Junto com o dirigente, o treinador é 
responsável pela conduta da equipe antes, durante e depois do 
jogo. 
 

Área do Goleiro (Crease) Áreas do goleiro marcadas na superfície de jogo em frente a cada 
gol designadas para proteger os goleiros de interferência de 
jogadores atacantes. 
 

Cross-checking Quando um jogador, segurando o taco com as duas mãos, acerta 
um adversário usando a base do taco (shaft) sem nenhuma parte 
do taco sobre a superfície de jogo. 
 

Desviando o Disco (Puck) A ação do disco (puck) de entrar em contato com uma pessoa ou 
objeto causando uma mudança de direção. 
 

Redirecionando o Disco 
(Puck) 

O ato intencional de se mover ou posicionar o corpo, patins ou taco 
para mudar o curso do disco (puck) para uma direção desejada. 
 

Locais de Disputa do Disco 
(Face Offs) 

Os lugares em ambos os lados e extremos da quadra de jogo. 

Disputa do Disco (Face Off) Sempre que o disco (puck) é trazido de volta ao jogo pelo árbitro, 
durante o curso do jogo. O árbitro solta o disco (puck) no local de 
disputa (face-off) aproximadamente da altura da cintura entre dois 
jogadores. Cada um deve estar no seu lado da zona defensiva, 
com seus tacos segurados ao chão em cada lado do ponto 
vermelho. Todos os jogadores devem ficar do lado defensivo até 
que o disco (puck) seja legalmente solto e esteja em jogo para 
todos os jogadores. 
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Briga ou Luta O ato de um jogador de dar um soco(os) (punho fechado) que faz 
contato com um adversário. 

Baliza (O Gol) A estrutura metálica amarrada com uma rede em cada lado da 
área de jogo, dentro cuja qual o disco (puck) deve passar para 
marcação de um gol. 

Goleiro Os jogadores com a função e equipamento para a posição de 
defender a baliza (o gol) de uma equipe. Considerado um jogador, 
exceto aonde se aplicam algumas regras especificas. 

Área de Privilégio do Goleiro  A área situada da linha do gol até uma linha imaginária que 
conecta as duas marcas de disputa do disco (face-off) da zona 
defensiva do goleiro à linha do gol, formando um retângulo com 
linhas perpendiculares (Ver Anexo A). 
 

Cabeçada O uso físico da cabeça de um individuo para acertar um adversário 
(primeiramente com a cabeça) no peito, cabeça, pescoço ou 
costas. 
 

HECC O Hockey Equipment Certification Council é uma organização 
independente responsável pelo desenvolvimento, avaliação e teste 
de padrões de performance para equipamento de proteção de 
hóquei. Equipamento aprovado pela HECC é altamente 
recomendado para todos os jogadores 
 

A Cura do Taco (Heal of the 
Stick) 

O ponto aonde a base (shaft) do taco e o final encontram a lâmina 
(blade). 

Gancho A ação de usar a lâmina (blade) do taco e exercer um movimento 
de puxar ou encaixar esta parte em qualquer local do corpo ou taco 
do adversário impedindo seu progresso. 
 

Penalidade Uma penalidade é resultado de qualquer infração técnica ou 
pessoal das regras por um jogador ou oficial da equipe conforme 
decidido pelo árbitro. Normalmente envolve a retirada do jogo do 
jogador ou oficial da equipe ofensora por um período especifico de 
tempo. 
 

Jogador Membro de uma equipe fisicamente participando de um jogo. O 
goleiro é considerado um jogador, exceto aonde se aplicam regras 
especificas. 
 

Posse do Disco (Puck) O último jogador ou goleiro em contato com o disco (puck). Isso 
inclui um disco (puck) que é desviado de um jogador ou qualquer 
parte de seu equipamento. 
 

Posse e Controle do Disco 
(Puck) 

O último jogador ou goleiro em contato com o disco (puck) e que 
também propulsiona o disco (puck) para uma direção desejada. 
 

Vantagem Numérica (Power 
Play) 

Um time tem uma Vantagem Numérica (Power Play) quando tem 
numericamente, na quadra, mais jogadores de linha do que o 
adversário pode ter. Então, se um time elege trocar o goleiro por 
um jogador de linha, esse time por definição NÃO tem uma 
Vantagem Numérica (Power Play). 
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Equipamento de Proteção Equipamento usado pelos jogadores para o único propósito de 
proteção de lesões. 
 

Desvantagem Numérica 
(Short-handed) 

A Desvantagem Numérica (Short-handed) significa que um time 
está com um número de jogadores abaixo de seu adversário na 
quadra. 
 

Golpear (Slashing) A ação de acertar ou tentar acertar o adversário com o taco ou 
balançando o taco em direção a um adversário sem nenhum 
contato feito. 
 

Lancetear A ação de acertar/cutucar ou tentar acertar/cutucar um adversário 
com a ponta da lâmina (blade) do taco enquanto segurando o taco 
com uma ou duas mãos. 
 

Goleiro Substituto ou 
Reserva 

Um goleiro designado na ficha oficial de jogo que não está 
participando do jogo. 
 

Oficial da Equipe Uma pessoa responsável em qualquer forma da operação da 
equipe, tal como um dirigente, técnico ou treinador. 
 

Goleiro Temporário Um jogador não designado como goleiro na ficha de jogo oficial 
que toma a posição quando nenhum goleiro designado está 
habilitado a participar do jogo. O goleiro temporário possui os 
privilégios e limitações de um goleiro e deve retornar a ser jogador 
de linha quando um dos goleiros designados estiver disponível 
para participar do jogo. 
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SEÇÃO I - GERAL 
 
1. REGULAÇÕES GERAIS DE JOGO 

1.1 Elegibilidade de Equipes e Jogadores 

A. As competições internacionais de roller inline hóquei estão abertas a Seleções Nacionais de todas 
as Confederações afiliadas com a FIRS, concedido que estas confirmem sua inscrição, antes do 
período da data de fechamento estabelecido pela CIRILH, e o pagamento adiantado das taxas de 
inscrição devidas. 
 

B. Jogadores devem normalmente ser da mesma nacionalidade da equipe pela qual estão jogando e 
ter um passaporte válido do país representado. 
 

C. Idade Junior Masculino: idade mínima catorze (14) anos e abaixo de vinte (20). 
 

D. Idade Junior Feminino: idade mínima catorze (14) anos e abaixo de vinte (20).  
 

E. Idade Adulto (Senior) Masculino: idade mínima quinze (15) anos, computado de acordo com as 
regras da FIRS. 
 

F. Idade Adulto (Senior) Feminino: idade mínima quinze (15) anos, computado de acordo com as 
regras da FIRS. 
 

G. Times Master: Idade mínima de trinta e oito (38) anos, computado de acordo com as regras da 
FIRS. Isso se aplica para ambas as categorias: masculino e feminino. Não há idade limite máxima. 
 
1.2 Tempo de jogo e tempos técnicos 

A. O tempo regulamentar será jogado em dois períodos de vinte (20) minutos cada, com cinco (5) 
minutos de descanso, após o intervalo as equipes deverão trocar os lados. 

B. Cada equipe deve ser permitida um tempo técnico de um minuto de duração por período. 
 
1.3 Jogos Empatados 
 
A. Se, ao final do jogo, o placar estiver empatado, o jogo deve ser chamado de “empate” e cada 
equipe deverá ser creditada com um ponto na tabela de classificação, exceto por partidas de 
eliminação aonde empates não são desejados no final do tempo regulamentar.  
 

B. Para jogos aonde o empate não é desejado (pré-quartas de final, quartas-de-final, semifinais e 
finais ou outros tipos de competições de eliminação), o resultado deste jogo deverá ser definido da 
seguinte forma:  

• No final de uma partida empatada, um descanso de três (3) minutos será permitido e as 
equipes irão jogar uma prorrogação com morte súbita de 10 minutos, aonde ao anúncio da 
primeira equipe a marcar um gol, esta será declarada vencedora. 

• Se após o término da prorrogação as equipes continuarem empatadas, estas irão prosseguir 
para uma disputa de tiros de pênalti alternados (Shoot-out) para determinar um vencedor. 
(Ver 1.3 E) 

 
C. Qualquer período de prorrogação deverá ser considerado parte do jogo e todas as penalidades 
ainda não concluídas deverão permanecer válidas. 
 

D. Períodos de prorrogação não se aplicarão para jogos empatados em partidas de jogos da fase de 
grupos. 
 

E. Shoot-out: Quando tempo adicional de jogo não está disponível para prorrogação morte súbita, um 
shoot-out (disputa de tiros de pênalti alternados) poderá ser utilizado para quebrar os empates para 
times com o mesmo número de pontos acumulados.  

• Shoot-outs ocorrerão usando três chutadores de cada equipe, de forma alternada, em 
conformidade com procedimentos usados para tiros de pênalti (penalty shots). Os capitães 
nomearão os participantes do shoot-out para o árbitro. O árbitro deverá passar a lista para o 
Marcador do Placar antes do início do shoot-out. 

• Os capitães das equipes usarão uma moeda no início do shoot-out para determinar qual time 
iniciará a sequência alternada de chutes. Cada goleiro defenderá o seu próprio gol e não 
será utilizada apenas uma baliza. 

• O maior número de gols obtidos das três tentativas determinará o vencedor do shoot-out. 
• Se o resultado se mantiver empatado após as três tentativas de cada time, o procedimento 

continua com um shoot-out de desempate por um jogador de cada equipe, com novos 
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jogadores e com a outra equipe iniciando as tentativas. O jogo terminará assim que um 
vencedor entre os dois jogadores traga o resultado decisivo. 

 

2 DEPENDÊNCIAS 
2.1 Ringue ou Quadra 
A. Roller Inline hóquei deve ser jogado em piso esportivo, madeira, asfalto ou cimento, ou qualquer 
superfície apropriada aprovada pela CIRILH. 
 

B. O tamanho ideal do ringue é de 50mx25m (164x82 pés). No entanto, as dimensões podem variar 
entre 40 e 60 metros em comprimento (131 a 197 pés) e 20 a 30 metros de largura (66 a 98 pés). Se 
possível, uma tentativa deve ser feita de manter a largura versus o comprimento em uma proporção 
de 1:2.  

 
 

C. O campeonato mundial e eventos internacionais serão jogados em uma superfície de tamanho 
mínimo de 50mx25m (164x82 pés). Os eventos continentais poderão ser jogados em uma superfície 
de tamanho mínimo de 44mx22m. 
 

D. O ringue deverá ser marcado de acordo com o diagrama incluso nestas regras levando em 
consideração as exatas dimensões indicadas. A linha vermelha central deverá ser marcada no piso 
para distinguir a zona ofensiva da zona defensiva. 
 

Obs.: Não há nenhuma outra marcação de linha necessária para roller inline hóquei  
 

E.  O ringue deverá ser cercado por uma borda (ou tabela) de madeira ou fibra de vidro que se 
estendem por cima da superfície da quadra de 101 cm a 122 cm (40 a 48 polegadas). A borda deverá 
ter cantos arredondados de um raio aproximado de 5 metros (16 pés) para facilitar com que o disco 
(puck) permaneça em jogo. 
 

F. É reconhecido que os ringues de tamanho usado nos campeonatos mundiais talvez não estejam 
disponíveis para todos os jogos dentro da jurisdição das Confederações Nacionais, portanto, nestes 
casos, variações nas marcações de linhas de gol e círculos de disputa de disco (face-off) estão 
autorizadas, estas deverão ser proporcionais ao tamanho da área de jogo. Se tal quadra for usada 
como local de uma competição internacional, em justiça para com os participantes, suas dimensões 
deverão ser incluídas nas informações enviadas para as confederações nacionais. 
 

2.2 AS BALIZAS (O GOL) 
 

A. A baliza consiste em uma trave de ferro com uma abertura de face retangular com dimensões 
internas de altura de 105cm (41 polegadas) e comprimento de 170cm (67 polegadas) conforme 
demonstrado no diagrama anexo. 
 

B. A frente ou armação frontal deve ser feita com um cano de ferro galvanizado de 7.6cm (3 
polegadas) de diâmetro. Os suportes do topo e da base e a armação de trás consistem de um cano 
de ferro de 5cm (2 polegadas) de diâmetro. A parte de baixo ou base de suporte a baliza deve se 
estender em profundidade de 109cm (43 polegadas) de dimensões de fora da frente da trave para o 
centro do arco de trás. O topo do suporte deve ser de 74cm (29 polegadas) nas dimensões de 
profundidade de fora. Uma armação de 5cm (2 polegadas) no centro de trás da trave deverá conectar 
a estrutura de cima e de baixo. As partes frontais do topo, traves laterais e internas do gol deverão ser 
cobertas por uma rede resistente, que seja densa o bastante para resistir os mais fortes disparos a 
gol, entrelaçada fechada para não permitir a passagem do disco (puck) através dela. Redes metálicas 
não são permitidas. 
 

C.  Uma rede solta deverá ser suspendida de perto do topo interno do gol com uma profundidade de 
45cm (18 polegadas) medida do topo do travessão da baliza. Essa rede de algodão, mais fina que a 
rede externa, tem largura máxima de 180cm (71 polegadas) e altura de 110cm (43 polegadas), 
deverá ser suspensa dentro da baliza para prevenir o rebote do disco (puck) de dentro do gol. Esta 
rede deve ser branca e anexa somente ao topo, permitindo assim que se pendure livremente até o 
chão paralela às traves do gol. As traves e travessão (topo) deverão ser pintados em tinta florescente 
vermelha ou laranja enquanto branca em todas as outras partes de estrutura. É necessário que o 
fundo de baixo da baliza e a armação central sejam protegidas para resistir que o disco (puck) quique 
de volta para fora da baliza após uma tacada forte. Se balizas regulares de FIRS hóquei tradicional 
estejam sendo usadas, a rampa de “chute” que cruza através do fundo da baliza deve ser removida. 
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D. As duas balizas serão posicionadas em lados opostos em cada extremo da quadra com aberturas 
que se encontram frente a frente. A distancia da linha da baliza até o final da quadra é de 3,8 metros 
(12,5 pés) 
2.3 A Área do Goleiro (Crease) 
 

A.  Em frente a cada baliza, uma área do goleiro (Crease) deverá ser marcada por uma linha 
vermelha de 5cm (2 polegadas) de extensão. Esta linha deverá se estender em um ângulo reto do 
ponto da linha do gol, 30 cm (1 pé) do lado externo de cada trave da baliza por uma distância de 1,2m 
(4 pés). Uma linha paralela ao gol deve juntar as extremidades destas duas linhas. Deve ser 
entendido que a área coberta pela área do goleiro (crease) no piso deve se estender a todo o espaço 
acima dela.  
 

Obs.: A área de privilégio do goleiro deverá ser determinada como a área que se estende entre a 
extremidade dos pontos de disputa do disco (face offs) até as linhas do gol. Ver o diagrama do ringue 
(Anexo A). O goleiro deverá ser permitido ‘cobrir’ o disco com parte de seu corpo na área de privilégio. 
 

B.  O goleiro tem o direito de ‘cobrir’ o disco atrás da linha do gol e dos lados da rede uma vez que 
parte de seu corpo esteja em sua área (crease). Se o goleiro causar uma parada no jogo ao ‘cobrir’ o 
disco fora de sua área (crease) ou de sua área de privilégio, uma penalidade menor deve ser 
assinalada. 
 

 
 
2.4 Marca de Disputa do Disco (Face Off) e Círculos 
 

A.  O ringue será marcado com o total de cinco (5) posições de disputa do disco (Face off). 
 

B.  Uma marca de face off, 22,5 cm de diâmetro (9 polegadas), deve estar situada no exato centro do 
ringue, cercada por um círculo de raio de 3 metros (10 pés). 
 

C.  Em cada zona, duas marcas de face off de 22,5cm (9 polegadas) serão posicionadas, localizadas 
a 6,1m (20 pés) de cada linha do gol e 6,7m (22 pés) do exato centro da largura do ringue, junto com 
uma linha imaginária paralela a linha do gol. Isto deixa as marcas a 13,4m (44 pés) de distância uma 
da outra. Um círculo no raio de 3m (10 pés) deve ser desenhado ao redor de cada marca. 
 

 
2.5 Área da Arbitragem 
 

*A. Uma linha no formato de semicírculo e com um raio de 3 m (10 pés) deve ser marcada no piso 
diretamente na frente do banco do marcador de penalidades. Jogadores estão restringidos de entrar 
nesta área com o tempo parado sem permissão do árbitro. 
 

 
2.6 Banco dos Jogadores 
 

A.  Cada ringue deverá ter assentos ou bancos para o uso de cada time, conhecidos como o banco 
dos jogadores. Cada banco dos jogadores deverá acomodar pelo menos dezesseis (16) pessoas e 
deverá ser colocado diretamente ao lado da superfície de jogo, o mais próximo o possível do centro 
do ringue e conveniente com os vestiários.  
 

2.8 Dispositivo de Sinalização e Tempo 
 

A.  Cada ringue deverá ter um dispositivo de som viável para o uso do marcador de tempo do jogo. 
Um dispositivo de cronometrar elétrico deverá ser fornecido com o propósito de manter todos os 
participantes informados aos diversos elementos cronometrados do jogo. O marcador do tempo 
deverá indicar o tempo remanescente para ser jogado e o tempo de penalidade a ser servido.      
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SEÇÃO II – TIMES E OFICIAIS DE JOGO 
 

3. TIMES 
 

3.1 Escalação da equipe 
 

  3.1.1   Jogadores  
 

A.  Os elencos das equipes consistirão em no mínimo em seis (6) jogadores de linha e dois (2) 
goleiros e no máximo de catorze (14) jogadores de linha e dois (2) goleiros. 
 

B.  Uma vez que o campeonato tenha iniciado, nenhuma substituição no elenco ou adição de 
jogadores será permitida. 
 

C.  Em conhecimento com os requerimentos mínimos de elenco precedentes, um jogo não deverá ser 
abandonado ou um time desqualificado a não ser que a equipe esteja abaixo do limite de abandono 
conforme contido na cláusula 8.1.  
 

  3.1.2    Capitão da Equipe e Capitães Assistentes 
 

A.  Um capitão deverá ser designado por cada equipe. 
 

B.  Cada equipe deverá ter um capitão na quadra em todas as ocasiões. Se o capitão permanente 
não estiver na quadra, os capitães assistentes (não mais do que três) possuirão os privilégios do 
capitão. 
 

C.  Nenhum goleiro poderá ser designado com os privilégios de capitão ou capitão assistente. 
 

D.  Somente o capitão ou o capitão assistente na quadra durante a parada de jogo (porém não 
ambos) deverá ter o privilégio de debater com o árbitro a qualquer momento em relação às 
interpretações das regras. 
 

3.2.    Equipamento do Jogador 
 

   3.2.1   Geral 
 

A.   Todo o equipamento, com exceção do disco (puck) e patins serão equipamento regulamentado de 
roller inline hóquei.  
 

   3.2.2    Tacos (Sticks) 
 

A.   Os tacos deverão ser de tipo inline hóquei feitos de madeira ou qualquer outro material aprovado 
e não deverão ter quaisquer projeções. 
 

B.  Fita adesiva de qualquer cor poderá ser enrolada na lâmina (blade) para propósito de reforço ou 
para melhorar o controle do disco (puck). 
 

C. Nenhum taco deverá exceder 1,57m (63 polegadas) em comprimento de seu final até a ponta da 
base (shaft), nem mais do que 32cm (12,5 polegadas) do calcanhar até o fim da lâmina (blade). A 
curvatura da lâmina (blade) do taco não deverá ser restringida. A lâmina (blade) do taco de jogadores 
de linha deverá ter o mínimo de 5cm (2 polegadas) e não deverão exceder 9cm (3,5 polegadas) de 
espessura em qualquer circunstância. 
 

   3.2.3    Patins    
 

A.  Os patins a serem usados são de in-line somente e consistem em 3 ou 4 rodas para jogadores de 
linha. 
 

B.  Os goleiros poderão, como opção, usar patins de cinco rodas com rodas menores, considerando 
que todas as rodas estejam abaixo da bota do goleiro e não despontem na frente ou atrás.  
 

C.   Se os patins são feitos para um número específico de rodas, todas as rodas devem estar em seu 
lugar. Todos os parafusos e eixos deverão ser intervalados e nivelados com a base ou cobertos com 
material de proteção para não ferir outros jogadores ou marcar a estrutura de patinação. 
 

D. Patins convencional ou de hóquei tradicional não serão permitidos em campeonatos internacionais, 
embora federações individuais possam permitir o uso destes para jogos domésticos.   
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   3.2.4    Equipamento de Proteção    
 

A.  Todos os jogadores, exceto goleiros, deverão usar caneleiras, cotoveleiras, luvas de hóquei 
aprovadas, capacetes aprovados e saqueira (protetor genital), se homem, ou pélvico, se mulher, 
durante todo o tempo de jogo. 
 

B.   Uma luva cuja qual toda ou parte da palma estiver removida ou cortada para permitir o uso direto 
dos dedos deverá ser considerada equipamento ilegal. 
 

C.    O goleiro deverá usar um protetor peitoral que se ajusta ao corpo, luvas de goleiro 
regulamentadas, grade do capacete aprovada e saqueira (protetor genital), se homem, ou pélvico, se 
mulher. Se o goleiro usar proteções no antebraço, elas deverão ser macias e flexíveis e se ajustar ao 
antebraço do jogador. Qualquer equipamento regulamentado estilo roller inline hóquei será aceito.   
 

D.  Proteção total do rosto deverá ser anexa ao capacete de qualquer um jogando campeonatos 
internacionais abaixo da idade de dezenove (19) anos. Esta regulamentação se aplica a homens e 
mulheres. Os jogadores que estão acima dos 19 tem a opção de usar esta proteção, a ausência desta 
proteção deverá ser considerada seu próprio risco. 
 

E.    Uma proteção bucal será opcional, porém recomendada. 
 

F.    Capacetes de jogadores deverão estar propriamente presos com a fivela. 
 

    3.2.5   Equipamento do Goleiro       
 

A. Com a exceção de patins e tacos, todo o equipamento do goleiro deverá ser construído 
exclusivamente para a proteção da cabeça e corpo, e não deverá incluir nenhuma peça ou acessório 
que possa prover qualquer ajuda ao goleiro em defender o gol.     
 

B.  As amarrações ou cadarços ou qualquer material ligando o polegar ao dedo indicador da luva do 
goleiro ou qualquer grade, bolso ou saco, criado por este material, não deverá exceder a quantidade 
mínima de material necessário para preencher o espaço entre o polegar e o dedo indicador quando 
totalmente esticadas e alongadas. 
 

C. Proteção anexa atrás, ou fazendo parte, da luva não deverá exceder 20cm (8 polegadas) em 
espessura e 40cm (16 polegadas) em comprimento.  
 

D.  Aventais abdominais se estendendo até as coxas ou a parte externa do fraldão estão proibidas. 
 

E.  As proteções do goleiro não deverão exceder 30cm (12 polegadas) em extrema espessura e não 
deverão ser alteradas de qualquer forma. 
 

      3.2.6     Aprovação de Equipamento de Proteção 
 

A.  Capacetes e proteções faciais de jogadores, assim como grades de proteção de goleiros deverão 
ser aprovadas pela HECC/CSA/CE. 
 

      3.2.7     Uso de Equipamento de Proteção 
 

Todo equipamento de proteção exceto luvas, capacete e proteção facial, e perneiras (leg pads) do 
goleiro deverão ser usadas inteiramente abaixo do uniforme. Remendos de couro no cotovelo na 
parte externa da camisa estão proibidos.        

      3.2.8     Equipamento Perigoso 
 

A.   O uso de proteções feitas de metal ou qualquer outro material que possa causar ferimento ou 
lesão em um jogador é proibido.  
        Obs.: Todas as cotoveleiras que não possuem uma cobertura de borracha, esponja ou material 

similar de pelo menos 12,5mm (1/2 polegada) de espessura deverá ser considerada 
equipamento perigoso.    

 

B.    Aqueles que usam óculos deverão ter lentes de plástico, e não vidro. 
 

C.  Qualquer jogador que utiliza um aparato de proteção receitado por um médico deverá ter a 
permissão da CIRILH antes de jogar. 
       3.2.9     Uniformes 
 

A.  Todos os jogadores participantes de competições deverão estar uniformizados e possuírem duas 
camisas de cores diferentes. 
 

B.   Uniformes precisarão ter camisas de mangas longas e calças. As camisas de goleiros serão da 
mesma cor e design dos outros membros da equipe. 
 

C.   Cada jogador e cada goleiro listado na escalação de cada equipe deverá usar um número 
individual identificando o número pelo menos 20 a 25 cm (8 a 10 polegadas) de altura atrás da 
camisa. 
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D.     Dois membros da mesma equipe não poderão ser assinalados ou permitidos o mesmo número. 
O número individual de cada jogador não poderá ser mudado ou substituído após o registro sem a 
aprovação por escrito do comitê da CIRILH. 
 

E.      Um capitão da equipe e três capitães assistentes poderão ter um pequeno “C” ou “A” no ombro 
esquerdo da camisa. 
 

F.   Jogadores são permitidos usar fita na suas calças de jogo e camisa mas deverão usar fita 
transparente. 
 

         3.2.10     Disposição e Cores nos Uniformes 
 

A.     É responsabilidade da equipe da casa trocar sua camisa se as cores da equipe adversária 
estiverem conflitantes. A decisão nesta questão deverá ser deixada para o árbitro encarregado do 
jogo. O time da casa deverá predominantemente usar uma cor clara. 
 

B.       O uniforme completo da equipe: “camisa e calça” deverá ser igual para cada jogador em estilo 
e cor. 
 

         3.2.11      Inspeção do Uniforme 
 

A.     Os oficiais encarregados do jogo deverão fazer a inspeção antes do inicio do jogo. Nenhuma 
penalidade deverá ser assinalada a um jogador antes do início do jogo por usar algum equipamento 
fora da conformidade das regras. O uso de equipamento ilegal ou perigoso depois do início do jogo 
deverá ser corrigido de acordo com as regras. 
 

          3.2.12       Disco (Puck) 
 

A.       O disco (puck) deverá ser aprovado pelo comitê da CIRILH 
 

B.     O time da casa ou anfitrião será responsável por prover um estoque adequado de discos (pucks) 
oficiais.         
 

C.       Estes discos (pucks) deverão ser mantidos no banco de penalidades sob o controle de um 
oficial menor ou um membro especial. 
 
4    OFICIAIS DE JOGO 
 

4.1     Geral 
 

A.       Haverão dois árbitros em cada jogo 
 

B.   Outros oficiais requisitados incluirão um marcador de tempo, marcador de placar e um 
representante do banco de penalidades, que será responsável por notificar os jogadores do término 
do seu tempo de penalização. 
 

C.       Se os oficiais regularmente escalados aparecerem durante o progresso do jogo eles poderão 
ou não substituir os oficiais substitutos, o que deverá ser uma decisão tomada pelo representante da 
CIRILH presente. 
 

4.2 ÁRBITROS 
 

A.        Dois árbitros designados pelo CIRILH serão usados em todos os jogos do campeonato. 
 

B.        Se um árbitro não puder comparecer na partida, a CIRILH deverá designar um outro árbitro. 
 

C.        Um árbitro deverá ser nomeado pelo CIRILH como o árbitro principal. 
 

D.      Os árbitros deverão ter deveres similares, mas em áreas de controvérsia a decisão do árbitro 
principal será a final. 
 

E.        Um árbitro principal deverá ter total autoridade e decisão final em todas as questões de disputa 
e estas não estarão sujeitas a apelo. 
 

F.      O árbitro principal terá decisão final em todos os gols, contestados ou não, e ele poderá 
consultar o outro árbitro ou juiz do gol (se utilizado) antes de dar a decisão final. 
 

G.         Os árbitros são os oficiais representantes da CIRILH. Eles deverão estar em total controle dos 
jogadores na quadra ou fora dela. Oficiais menores e oficiais ligados ao clubes competidores e os 
árbitros serão apoiados ao máximo em todas as circunstancias legitimas. 
 

H.         Todos os árbitros deverão estar vestidos com uma calça preta, uma camisa aprovada de 
árbitro e equipados conforme aprovado pelo CIRILH. 
 

I.           Os árbitros encarregados não deverão ter filiação com nenhuma das equipes. 
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J.        Todos os árbitros e outros os oficiais de jogo deverão ser tratados com cortesia em todos os 
momentos durante o torneio por todos os jogadores e delegados de todos os países. Qualquer 
infração desta regra será reportada ao CIRILH que talvez avalie tais penalidades como infrações 
cabíveis de punição. 
 

K.          Os árbitros deverão chamar as equipes para a quadra no horário definido para o início do 
jogo, o segundo período ou qualquer período de prorrogação. 
 

L.          Os árbitros deverão verificar o equipamento usado por qualquer jogador quando requisitado 
por um dirigente ou treinador de cada equipe. Este pedido deverá ser feito através do capitão ou 
capitão assistente. 
 

M.         Os árbitros deverão assinalar todas as penalidades conforme prescrito nas regras. Os árbitros 
deverão reportar ao marcador oficial qualquer penalidade incluindo a infração, e durante a penalidade. 
O árbitro deverá também reportar o jogador a ser creditado com um gol ou assistência.  
 

N.      Os árbitros deverão permanecer na quadra após a conclusão de cada período, e qualquer 
prorrogação, até que os jogadores procedam ao seus bancos e vestiários.     
 

O.       Após cada jogo, os árbitros deverão verificar e assinar o relatório final de jogo, assegurar as 
assinaturas de ambos os capitães e retornar o documento ao marcador oficial. 
 

P.      Os árbitros serão requisitados a relatar no relatório oficial de jogo todas as exclusões, má-
condutas, comportamento agressivo e penalidades de jogo assim como qualquer atraso incomum no 
jogo. Eles deverão relatar os mesmos imediatamente após o jogo envolvido dando detalhes 
completos à CIRILH. Tais relatórios são confidenciais. 
 

4.3       MARCADOR OFICIAL 
 

A.          O marcador oficial deverá:  
• Antes do início do jogo, obter do dirigente ou treinador de cada time a escalação 

completa, verificada e assinada pelo oficial encarregado da equipe. Os capitães e 
capitães assistentes de cada equipe deverão ser anotado no relatório oficial de jogo. 

•  
•  

• Entregar a escalação completa das equipes competindo ao árbitro antes do início do 
jogo, e chamar a atenção do árbitro para qualquer circunstancia a qual o oficial acredite 
que não esteja dentro das regras. 

•  

• Acessar o relatório oficial de jogo e corrigir um registro de gol marcado, quem marcou, e 
para quem creditar as assistência, se houverem. 

•  

• Aonde um sistema de alto falantes seja utilizado, anunciar, ou ter anunciado, 
imediatamente após a marcação de cada gol, o nome do jogador que marcou o gol, e o 
nome de cada jogador que recebeu a assistência. 

•  

• Registrar as defesas de cada goleiro conforme reportado pelo juiz de gol. Se não houver 
juiz de gol, então é responsabilidade do marcador do placar registrar as defesas. 

•  

• Manter um registro correto de todas as penalidades assinaladas, com os nomes e 
números dos jogadores penalizados, a duração de cada penalidade, a infração e o 
tempo em que a penalidade foi assinalada. 

•  

• Avisar o árbitro quando o mesmo jogador receber a segunda ou terceira penalidade ou 
uma segunda penalidade de má-conduta no mesmo jogo. 

•  

• No término de cada jogo, assinar o relatório oficial de jogo e conseguir a assinatura do 
árbitro e de cada capitão. O oficial deverá então encaminhar o relatório para o membro 
do comitê CIRILH designado. 

•  

• O capitão da equipe e/ou o técnico da equipe deverá assinar todas as folhas de placar 
após cada jogo, junto com o árbitro para verificar a exatidão da marcação. 

•  
•  

 

4.4           Marcador do Tempo de Jogo 
 

A.        O marcador do tempo de jogo deverá: 
 

• Registrar o tempo de início e fim de cada jogo, e o tempo real de jogo durante o jogo. 
 
 
 
 
 



	   17	  

• Sinalizar para o árbitro o início do jogo, o início do segundo período, e de cada período 
da prorrogação. Se o ringue não está equipado com uma buzina, gongo ou sirene 
automática ou se este equipamento falhar ao operar, o marcador do tempo deverá, por 
meio de um apito, sinalizar o fim de cada período, cada prorrogação e o final do jogo 

•  

• Anunciar ou ter anunciado quando DOIS MINUTOS do tempo real de jogo estiverem 
faltando em cada período regulamentar ou de prorrogação. 

•  

• Registrar o tempo dos gols e penalidades em minutos e segundos do tempo do relógio 
do jogo. 

•  

• Registrar o número de tempos técnicos solicitados por cada equipe. 
•  
•  

4.5              Marcador do Tempo de Penalidade 
•  
•  

A.        O marcador do tempo de penalidade deverá: 
•  
•  

• Manter controle do tempo servido por cada jogador penalizado durante um jogo e sobre 
solicitação informar o jogador penalizado do tempo de penalidade ainda não concluído. 

•  
•  

• Se um jogador deixar o banco de penalidades antes do término da penalidade, anotar o 
tempo e sinalizar para o árbitro parar o jogo assim que possível. 

•  
•  

• Aonde haja um sistema de alto falantes, anunciar ou ter anunciado o nome de cada 
jogador penalizado, a natureza da ofensa e a penalidade assinalada. 

 
4.6              Juízes de Gol 

•  
•  

A.        O uso de juízes de gol e seu posicionamento será sob a discrição da CIRILH. 
•  

B.      Eles não deverão ser membros de nenhuma equipe competindo e nem deverão ser substituídos 
durante o progresso do jogo a não ser que se torne aparente que o juiz de gol esteja conspirando ou 
que seja em qualquer outra causa culpado de decisão injustas. Em tais casos, o árbitro principal 
poderá designar um outro juiz de gol para agir no lugar daquela pessoa. 

•  

C.        Cada juiz de gol deverá estar localizado na área designada atrás do gol e fora da superfície de 
jogo pelo período de duração do jogo e não deverá trocar de lados em qualquer momento depois do 
inicio da partida. Sua jurisdição é limitada ao jogo somente. 

•  

D.        Os deveres de um juiz de gol serão os seguintes:  
•  
•  

• Verificar a rede para garantir que não hajam buracos aonde o disco (puck) possa passar. 
•  
•  

• Garantir que a baliza esteja na posição correta na quadra. 
•  
•  

• Estender ambas as mãos acima da cabeça quando um disco (puck) tenha cruzado 
completamente a linha de gol. 

•  
•  

• Estender seus braços de forma reta para seus lados se um chute a gol não resultar em 
gol. 

•  
•  

• Auxiliar o árbitro em uma decisão em relação a se um jogador adversário estava ou não 
na área do goleiro (crease) antes do disco entrar ali.  

•  
•  

• Estender um braço acima da cabeça para sinalizar para o árbitro quando um goleiro 
‘cobriu’ o disco e ele não está jogável. 

•  
•  

• Manter uma conta certeira das defesas do goleiro e relatar para o marcador do placar no 
final do intervalo ou no término do jogo. 

•  
•  

Obs.: Uma defesa ocorre apenas quando o disco que entraria na rede é parado pelo goleiro. 
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SEÇÃO III – REGRAS DO JOGO 
 

5.           PROGRESSO DO JOGO 
5.1 Procedimentos Pré-Jogo 
A.      No início de cada jogo, o gerente ou técnico de cada equipe deverá listar os jogadores e goleiros 
elegíveis para jogar. A lista dos nomes e números dos jogadores elegíveis que entraram em jogo deverá 
ser entregue ao árbitro ou oficial antes do início do jogo. 
•  
•  

B.        Estes nomes de jogadores deverão estar contidos na lista da equipe original apresentada no início 
do campeonato. 
•  
•  

C.      Nenhuma mudança na lista de jogos ou adições serão permitidas após o início do jogo, exceto 
quando o goleiro estiver lesionado ou doente. O nome de outro goleiro deverá ser designado na lista em 
substituição do goleiro lesionado ou doente, no entanto, essa substituição somente poderá ser feita por um 
jogador já na lista. 
•  

5.2 Aquecimento 
•  

A.        Todos os jogadores deverão estar totalmente uniformizados incluindo equipamento de 
proteção para o aquecimento na quadra. 
•  

B.         Durante o aquecimento pré-jogo e antes do começo do jogo em qualquer período, cada 
equipe deverá restringir suas atividades em sua metade do ringue. 
•  

5.3 Escalação Inicial 
•  

A. Antes do início do jogo, o dirigente ou técnico de cada equipe será obrigado a nomear a escalação 
para o Árbitro ou o Marcador Oficial. 
•  

B. Para iniciar um jogo a equipe deverá ter um goleiro e quatro patinadores na quadra ao apito do 
árbitro para começar o jogo. 
•  

5.4 Início de Jogo e Períodos 
•  

A. Antes do início do jogo, os árbitros deverão verificar que os marcadores de tempo e penalidades, o 
marcador oficial e os juízes de gol estejam em seus respectivos lugares. 
•  

B. O jogo deverá começar no horário programado com um face off no centro do ringue assim 
como o segundo tempo do jogo, após cada gol marcado e antes da prorrogação morte súbita.  
•  

C. Nenhum atraso deverá ser permitido por razão de qualquer cerimônia, exibição, 
demonstração ou apresentação a não ser que com autorização antecedente do diretor do torneio. 
•  

D. O time da casa deverá ter a escolha do gol a defender antes do início do jogo. 
•  

E. Os dois times iniciarão do lado oposto aos seus respectivos bancos. 
•  

F. Apenas jogadores uniformizados, o dirigente, o técnico e treinadores (um total de 5 que não 
estão jogando) deverão ser permitidos para ocupar o banco dos jogadores. 
•  

G. Durante o jogo, técnicos, dirigentes, e treinadores deverão ser restritos ao uso da área que 
se estende do banco de jogadores, incluindo a entrada dos jogadores. A penalidade pela violação 
desta regra é uma infração menor de banco. 
•  

5.5 Regras Gerais de Jogo 
•  

    5.5.1 Disputas de Disco (Face offs) 
•  

A. Uma equipe deverá colocar o número correto de jogadores na quadra quando requisitada 
pelo árbitro. A equipe visitante deverá sempre colocar sua escalação primeiro na quadra para 
começar o jogo. 
•  

B. Os jogadores disputando o face off estarão frente a frente, encarando o lado do ringue 
adversário com a lâmina (blade) do taco na quadra. Todos os outros jogadores deverão ficar pelo 
menos a 3 metros (10 pés) de distância da disputa, frente a frente em seus respectivos lados 
defensivos. 
•  

C. A lâmina (blade) do taco dos jogadores deverá tocar a quadra para o face-off.  
•  

D. Na conduta de qualquer face-off, em qualquer lugar na quadra, os jogadores não deverão ter 
contato físico com o corpo do adversário por meio do seu próprio corpo ou taco exceto no curso de 
jogar o disco (puck) depois que o face-off foi conduzido. Pela violação desta regra, o árbitro deverá 
impor uma penalidade menor ou penalidades no(s) jogador(es) que causaram o contato físico.   
•  

Obs.: A "Conduta de qualquer face-off" começa quando o Árbitro designa o lugar do face-off e 
o disco é jogado. Uma vez que uma equipe está na posição face-off, o disco deverá ser 
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colocado em jogo dentro de cinco segundos. 
•  

E.  Se um jogador disputando o puck no face-off não tomar uma posição adequada 
imediatamente quando dirigido pelo oficial, o oficial poderá pedir que o jogador seja substituído por 
qualquer companheiro de equipe. 
•  

F.  Quando uma violação de uma norma tiver sido cometida ou uma parada de jogo tiver sido 
causada por qualquer jogador da equipe atacante, a disputa consequente será feita no ponto central 
de face-off. 
•  

Obs.: Isso inclui parada de jogo causada por um jogador da equipe atacante que disparar o 
disco (puck) na parte de trás do gol da equipe adversária sem qualquer ação de intervenção 
da equipe defensora. 

•  

G.  Quando uma violação de uma norma tiver sido cometida por jogadores de ambos os lados do 
jogo, resultando na paralisação, a disputa consequente será feita no círculo de face-off mais próximo 
da onde o jogo foi interrompido ou a menos que seja de outra forma previsto por estas regras. 
•  

H.  Quando paralisação ocorrer entre os círculos de face-off final e perto do final do ringue, o 
disco (puck) será disputado na marca final de face-off do lado onde a paralisação ocorreu a menos 
que seja de outra forma previsto por estas regras. 
•  

I.  Quando um gol é marcado ilegalmente como resultado do disco (puck) tiver sido desviado do 
Árbitro direto à baliza, o face-off deverá ser em qualquer um dos pontos de face-off naquela zona. 
•  

J.  Se, durante uma interrupção do jogo os jogadores das equipes que ataca entram em uma 
confusão de jogadores na zona de ataque, a disputa consequente terá lugar no círculo central de 
face-off. 
•  

Obs.: O objetivo desta regra é evitar confrontos e potenciais altercações após paradas em 
jogo. 

•  

K.  Quando o jogo for interrompido por qualquer razão não especificamente coberta nas regras 
oficiais, o disco deverá ser disputado (face off) aonde foi jogado pela última vez.  
 
     5.5.2  Tempo Técnico 
A.  Um tempo técnico poderá ser solicitado apenas pelo Capitão ou Capitão Assistente em uma 
parada de jogo. O jogo será retomado com um face-off. 
B.  Um tempo técnico de duração de um minuto será permitido para cada equipe por período. 
Um pedido tempo poderá ser solicitado pelo árbitro, a qualquer momento durante o jogo. 
C.  Quando houver um pedido de tempo, as equipes poderão ir ao seu banco de jogadores. 
D.  Nenhum tempo técnico será permitido durante um período de prorrogação. 
•  

     5.5.3  Ajustes de Vestuário e Equipamento 
•  

A.  O jogo não será interrompido, nem atrasado por motivo de ajuste de vestuário, 
equipamentos, patins ou tacos. 
B.  A responsabilidade de manter o vestuário e equipamentos em bom estado, será do jogador. 
Se forem necessários ajustes, o jogador sairá da quadra e o jogo deverá continuar sem interrupção 
usando um substituto. 

Obs.: No caso de um jogador perder um capacete no "progesso de um jogo", o jogador 
deverá recuperar esse capacete e imediatamente prender esse capacete em sua cabeça ou 
seguir diretamente para o banco de jogadores. A violação irá resultar em uma penalidade 
menor de dois minutos por equipamento inadequado. 
Obs.:: No entanto, goleiros, depois de uma parada de jogo, com a permissão do árbitro, 
poderão ser autorizados a fazer ajustes ou reparos em seu vestuário, equipamentos ou 
patins. Os goleiros também poderão ser autorizados pelo árbitro a substituir suas máscaras 
de goleiro, mas em nenhum momento será permitido o reparo ou a montagem de uma 
máscara. 

     5.5.4  Troca de Jogadores 
A. Quando o jogo estiver em andamento, não mais do que quatro jogadores de linha e um goleiro 
serão permitidos na quadra a qualquer momento. 
B. Os jogadores poderão ser substituídos a qualquer momento a partir dos bancos de jogadores, 
desde que o jogador ou jogadores que deixam a quadra estejam dentro de 3m (10 ') do banco de 
seus jogadores antes de que qualquer alteração seja feita. 
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C.  O goleiro poderá ser substituído por outro "jogador". Tal substituto não será autorizado os 
privilégios do goleiro. 
D.  Quando o goleiro deixar a área do gol e passar para o banco dos jogadores em uma 
substituição, isso deverá ser feito dentro de 3m (1 polegadas) da área de banco antes que o 
substituto entre no jogo. 
E.  Os jogadores no banco de penalidades, que forem substituídos após o término de sua 
penalidade, deverão prosseguir pelo caminho da quadra até o banco da sua própria equipe antes de 
que qualquer substituição possa ser feita. 
F.  Se a equipe  que estiver substituindo tiver a posse do disco e a substituição for feita 
prematuramente, o oficial deverá parar o jogo imediatamente e um face-off ocorrerá em qualquer 
marca de face-off na zona ofensiva (qualquer local que dê vantagem para a equipe não infratora). Se 
a equipe não tiver a posse do disco e fizer uma substituição ilegal, o Árbitro aplicará uma penalidade 
menor. 
G.  Para alterações de jogadores durante as paradas de jogo, o árbitro do face-off assumirá a 
posição normal de Árbitro para a disputa consequente. O Árbitro que não estiver conduzindo o face-
off deverá permitir um intervalo de cinco segundos, durante o qual os visitantes poderão fazer uma 
mudança de jogadores. Após este intervalo de cinco segundos decorrido, este Árbitro deverá levantar 
um braço para indicar que a equipe visitante não poderá mais alterar quaisquer jogadores. Com o 
braço ainda levantado, o árbitro deverá permitir à equipe da casa a oportunidade de fazer uma 
mudança de jogadores (caso não o tenham feito ainda). Depois de outro intervalo de tempo de cinco 
segundos, o mesmo deverá abaixar o braço. Isso indicará que a equipe da casa já não poderá alterar 
mais qualquer jogador(es). O Árbitro no local do face-off deverá soar o apito e dentro de cinco 
segundos soltar o disco (puck). Quando uma equipe tentar fazer uma troca de jogadores após os 
intervalos de tempo, o Árbitro deverá enviar o jogador(es) de volta para seu banco. Qualquer infração 
subsequente deste procedimento deverá resultar em uma penalidade de banco menor. 

NOTA: A mudança de jogadores deverá incluir de um a quatro patinadores em uma parada 
de jogo. Uma vez que uma equipe tiver usado o seu tempo previsto para a sua mudança, 
esta não terá o direito de fazer alterações adicionais. 

H.  Para cada equipe é permitido apenas uma mudança de jogadores durante uma interrupção 
do jogo. 
 
     5.5.5  Goleiro 
A.  Cada equipe será permitida apenas um goleiro simultaneamente na quadra. 
B.  Qualquer goleiro substituto que entrar no jogo por qualquer motivo, não será permitido um 
aquecimento. 
 
     5.5.6  Jogadores Lesionados 
A.  Quando um jogador, exceto o goleiro estiver lesionado ou compelido a deixar a quadra 
durante um jogo, o jogador poderá retirar-se do jogo e ser substituído, contudo, o jogo deverá 
continuar sem que as equipes saiam da quadra. 
B.  Se um goleiro tiver uma lesão ou ficar doente, o goleiro deverá estar pronto para reiniciar o 
jogo imediatamente ou ser substituído por um goleiro substituto e nenhum tempo adicional será 
permitido pelo Árbitro no objetivo de permitir que o goleiro ferido ou doente retorne à sua posição. 
Nenhum aquecimento deverá ser dado ao goleiro substituto. 
C.  O goleiro substituto estará sujeito às regras regulares que governam os goleiros e terá direito 
aos mesmos privilégios. 
D.  Quando uma substituição para o goleiro regular tiver sido feita, este não deverá retornar ao 
jogo até que o jogo pare. 
E.  Quando um jogador estiver lesionado a ponto de que ele não possa continuar a jogar ou ir 
para o banco da equipe, o jogo não deverá ser interrompido até que a equipe do jogador lesionado 
garanta a posse do disco (puck). Se a equipe do jogador estier em posse do disco no momento da 
lesão, o jogo será interrompido imediatamente, a menos que a equipe do jogador lesionado estiver 
em uma posição de pontuação. 
F.  Um jogador, exceto o goleiro cuja lesão parecer suficientemente grave para justificar uma 
parada de jogo não poderá participar mais no jogo até a conclusão da disputa consequente. 

Obs.: No caso em que é óbvio que um jogador tenha sofrido uma lesão grave, o árbitro 
poderá parar o jogo imediatamente, independentemente de quem estiver em posse do disco. 
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     5.5.7  O Disco (Puck) Deve Ser Mantido em Movimento 
A.  O disco deverá ser mantido em movimento em todos os momentos. 
B.  Com exceção de poder de levar o disco para trás de sua própria meta uma vez, uma equipe 
em sua própria área de defesa que está em posse do disco deve sempre avançar o disco em direção 
ao gol adversário, exceto quando impedido de o fazer por jogadores do lado oposto ou se essa 
equipe em posse está em desvantagem numérica (short-handed). 
C.  Pela primeira infração desta regra, o jogo deverá ser interrompido e um face-off será 
conduzido no ponto ao lado do gol do time causando a paralisação e o árbitro deverá advertir o 
Capitão ou Capitão Assistente ou a equipe infratora da razão para o face-off. Por uma segunda 
violação de qualquer jogador da mesma equipe no mesmo período, uma penalidade menor será 
imposta ao jogador que violar a regra. 
D.  Uma penalidade menor também será aplicada em qualquer jogador que deliberadamente 
segurar o disco (puck) contra as bordas de qualquer maneira, a menos que o jogador esteja sendo 
marcado por um adversário. 
E.  Pela violação desta regra, o face-off deverá ocorrer no ponto final de face-off mais próximo 
ao gol do infrator. 
      5.5.8  Chutando o Disco (Puck) 
A.  Chutar o disco será permitido em todas as zonas, mas um gol não poderá ser marcado por 
um chute de um jogador atacante. 
     5.5.9  Disco (Puck) Fora de Jogo ou Disco (Puck) Não Jogável 
A.  Quando o disco (puck) sair da área de jogo em cada extremidade, ou ambos os lados da 
quadra ou acerta qualquer obstáculo acima da superfície de jogo diferente da borda, de vidro ou 
alambrado, um face-off deverá ser conduzido no círculo mais próximo da onde ele foi atirado ou 
desviado, salvo expresso de outra forma nestas regras. 
B.  Quando o disco ficar preso na rede do lado de fora de qualquer gol, de modo a torná-lo 
impossível de ser jogado, ou se ele estiver ‘coberto’ entre jogadores adversários intencionalmente ou 
não, o árbitro deverá parar o jogo e conduzir um face-off em qualquer um os pontos adjacentes de 
face-off. Se, na opinião do Árbitro, a parada for causada por um jogador da equipe atacante, o face-off 
será conduzido no ponto de disputa mais próximo ao lado do gol do jogador infrator ou algum ponto 
face-off do centro da quadra. 

NOTA: Isso inclui parada de jogo causada pelo jogador da equipe atacante que atira o disco 
na parte de trás da rede da equipe defensora sem qualquer ação de intervenção feita por um 
defensor. 

C.  A equipe defensora e/ou a equipe atacante pode jogar o disco (puck) para fora da rede a 
qualquer momento. No entanto, se o disco permanecer na rede por mais de três segundos o jogo será 
interrompido e um face-off terá lugar no face-off da zona defensiva, exceto quando a interrupção é 
causada pela equipe atacante, então, o face-off acontecerá no círculo central. 
D.  Se o disco vier a repousar sobre acima das bordas que cercam a área de jogo, ele deve ser 
considerado em jogo e pode ser jogado legalmente com a mão ou taco. 
        5.5.10  Disco (Puck) Fora de Vista e Disco (Puck) Ilegal 
A.  Se uma disputa ocorrer ou um jogador acidentalmente cair no disco e o disco estiver fora da 
vista do árbitro, o árbitro fará soar o apito imediatamente e parar o jogo. Haverá um face-off no ponto 
de disputa mais próximo. 
B.  Se a qualquer momento enquanto o jogo estiver em andamento um disco (puck) diferente 
daquele legalmente em jogo estiver na quadra, o jogo não será parado, mas deve continuar com o 
disco (puck) legal até que a jogada em andamento seja concluída com a troca de posse do disco. A 
critério do árbitro, se o disco (puck) interfere no jogo, o jogo deverá ser paralisado imediatamente. 
        5.5.11 Gols e Assistências 
A.  Um gol será marcado quando o disco for colocado entre as traves da baliza pelo taco de um 
jogador da equipe atacante na frente, e abaixo da barra transversal e cruzando totalmente toda a 
linha da largura do diâmetro das traves da baliza desenhado no chão de uma trave para a outra. 
B.  Um gol deverá ser creditado nos registros de pontuação para um jogador que tiver 
impulsionado o disco (puck) na baliza do adversário. 
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C.  Quando um jogador marcar um gol, uma assistência deverá ser creditada ao jogador que fez 
o passe que levou a marcação do gol. 
D.  Um gol deverá ser marcado se o disco for colocado para dentro do gol de qualquer maneira 
por um jogador da equipe defensora. O jogador da equipe atacante, que tocou pela última vez no 
disco (puck) deverá ser creditado com o gol, mas nenhuma assistência deverá ser concedida. 
E.  Um gol deverá ser marcado se o disco (puck) for desviado para a baliza por um tiro de um 
jogador atacante, batendo em qualquer parte da pessoa ou em um jogador da mesma equipe. O 
jogador que desvia o disco será creditado com o gol. 
F.  Se um jogador legalmente impulsionar um disco para o gol da equipe adversária e o disco 
estiver solto e disponível para outro jogador da equipe atacante na área do goleiro (crease), o gol 
marcado no jogo deve ser creditado como gol legal. 
G.  O gol não será validado se o disco for chutado, arremessado ou de outra forma 
deliberadamente direcionado para o gol por quaisquer outros meios a não ser o taco. 
H. O gol não será validado se um jogador atacante chutar o disco (puck) e ele for desviado para 
a baliza por qualquer jogador de qualquer time. 
I.  O gol não será validado se marcado como resultado de um disco que foi desviado 
diretamente para a rede por um oficial. 
J.  O gol não será validado se marcado de um taco portado acima da altura da barra transversal 
da baliza, exceto por um jogador da equipe defensora. 
K.  Quando um jogador forçar contra um goleiro que está dentro da área do gol (crease), e 
portanto, fazer o contato físico com o goleiro, e na opinião do árbitro isto interferir com a defesa 
normal do gol, qualquer gol marcado, antes ou após esse contato, deverá ser anulado e uma 
penalidade maior além de uma penalidade por má conduta de jogo deverão ser assinaladas. 
L.  Nenhum gol que não seja abrangido pelas regras oficiais deverá ser validado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   23	  

6 PENALIDADES 
6.1   Definições de Penalidades 
    6.1.1  Categorias de Penalidades 
As penalidades deverão ser em tempo real de jogo e deverão ser divididas nas seguintes classes: 

• Penalidades Menores 
• Penalidades Menores de Banco 
• Penalidades Maiores 
• Penalidades por Má Conduta 
• Penalidades por Má Conduta de Jogo 
• Penalidades de Exclusão 
• Tiro de Pênalti 

       6.1.2 Penalidades Menores 
A.  Para uma penalidade menor, qualquer jogador, menos o goleiro, será posto fora da quadra 
no banco de penalidades por dois minutos durante os quais não será permitido nenhum substituto. 
Para uma exceção, consulte Penalidade Coincidente (6.2.3) 
B.  Um goleiro não deverá ser enviado para o banco de penalidades por uma ofensa de 
penalidade menor, mas ao invés disso, tal pena será cumprida por um jogador que estava na quadra 
no momento da infração. Esse jogador será designado pelo dirigente ou técnico através do capitão. 
C.  Se um jogador lesionado recebe uma penalidade menor, o time penalizado deverá colocar 
um jogador substituto no banco de penalidades antes de expirar a penalidade e nenhum outro 
substituto para o jogador penalizado será autorizado a entrar no jogo, exceto a partir do banco de 
penalidades. Pela violação desta regra será aplicada uma penalidade de banco menor. O jogador 
penalizado que for substituído no banco de penalidades não estará elegível para jogar até que a pena 
expire. 
D.  A Penalidade de Banco Menor requer a remoção da quadra de um jogador da equipe contra 
a qual a penalidade for concedida por um período de dois minutos. Quando uma penalidade de banco 
menor for assinalada e o jogador que é culpado da infração é identificável, o jogador servirá a 
penalidade. No entanto, se o jogador não for identificado, qualquer jogador na quadra no momento da 
infração poderá servir a penalidade. Esse jogador será designado pelo treinador ou dirigente através 
do capitão. 
         6.1.3 Penalidades Maiores 
A.  Para uma penalidade maior, qualquer jogador, inclusive o goleiro, será removido da quadra e 
retirado do jogo. Um substituto deverá servir a pena de tempo de cinco minutos. 
B.  Qualquer jogador ou goleiro sujeito a uma penalidade maior deverá ser assinalado uma 
penalidade por má conduta de jogo. 
C. Quando houverem penalidades coincidentes maiores ou de jogo de igual duração, incluindo 
uma penalidade maior ou de jogo impostas contra jogadores de cada equipe durante a mesma 
interrupção do jogo, substituições imediatas deverão ser feitas para estas penalidades, e essas 
sanções não deverão ser levadas em conta para efeitos de penalidades em atraso (acumuladas). 
D  Quando for aplicada uma penalidade coincidente maior/de jogo e houver uma diferença de 
tempo entre elas, essas penalidades causando a diferença deverão ser servidas em primeiro lugar, 
nas condições normais e deverão ser levadas em conta para efeitos de aplicação da regra 6.1.1, 
penalidades menores, e Regra 6.2.2, penalidades atrasadas. Qualquer diferença no total de tempo da 
penalidade deverá ser servido por um jogador (ou jogadores) na quadra no momento da infração. 
           6.1.4 Penalidades por Má Conduta 
A.  Penalidades por má conduta para todos os jogadores, exceto o goleiro, deverão envolver a 
remoção do jogo por um período de dez minutos cada. Um jogador substituto será permitido para 
substituir imediatamente o jogador que cumpre uma penalidade de má conduta. Um jogador cuja 
penalidade por má conduta tiver terminado, permanecerá no banco de penalidades até a próxima 
parada de jogo. 
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B.  Se um goleiro cometer uma penalidade de má conduta, esta penalidade deverá ser servida 
por um outro membro da equipe que estava na quadra quando a ofensa foi cometida, esse jogador 
deverá ser designado pelo dirigente ou técnico da equipe infratora através do Capitão. 
C.  Quando um jogador receber uma penalidade menor e uma penalidade de má conduta, ao 
mesmo tempo, o time penalizado imediatamente deverá colocar um jogador substituto no banco de 
penalidades e um suplente deverá servir a penalidade menor. A penalidade de má conduta será 
iniciada quando a Penalidade Menor terminar. 
            6.1.5 Penalidades por Má Conduta de Jogo 
A.  A penalidade por má conduta de jogo envolve a remoção de um jogador para o equilíbrio do 
jogo, este deve ser permanecer no vestiário durante o restante do jogo, e deverá se reportar à CIRILH 
para novas ações (consulte o artigo 8.2 Suspensões). O técnico ou dirigente da equipe penalizada, 
através do Capitão em jogo, deverá designar qualquer jogador da sua equipe na quadra no momento 
da infração para servir quaisquer penalidades de tempo associadas com a penalidade por má conduta 
de jogo. 
B.  Se um goleiro cometer uma penalidade por má conduta de jogo, o lugar do goleiro será 
tomado por um membro da equipe, ou por um goleiro substituto que estiver disponível, e tal jogador 
será permitido 10 minutos para se vestir em equipamento completo do goleiro. 
C.  Para todas as penalidades por má conduta de jogo, independentemente de quando imposta, 
um total de dez minutos será cobrado nos registros contra os jogadores ofensores. 

Obs.: O registro de sanções por má conduta de jogo será da responsabilidade da 
organização do torneio e confirmado pelo Comité de CIRILH. 
6.1.6 Penalidades de Jogo ou Exclusão 

A.  A Penalidade de Jogo ou Exclusão envolve a suspensão de um jogador para o equilíbrio do 
jogo, e o infrator deverá ser ordenado para o vestiário imediatamente. Um jogador substituído deverá 
ser colocado no banco de penalidades para servir uma pena de cinco minutos e não poderá retornar 
para a quadra, independentemente do número de gols marcados. 
B.  Se um goleiro cometer uma penalidade de jogo, o lugar do goleiro será ocupado por um 
membro da equipe, ou por um goleiro substituto que estiver disponível, e a este jogador será 
permitido o equipamento do goleiro. Será concedido um período de tempo de 10 minutos para essa 
mudança. No entanto, quaisquer sanções adicionais como especificamente solicitadas nas regras 
individuais que cobrem penalidades de jogo, serão aplicadas, e o time ofensor será penalizado em 
conformidade; tal como uma pena adicional a ser servida por um outro membro da equipe na quadra 
no momento em que a infração foi cometida, esse jogador deverá ser designado pelo dirigente ou 
técnico da equipe infratora através do capitão de jogo. 
C.  Para todas as penalidades de jogo ou exclusão, independentemente de quando imposta, 
cinco minutos serão cobrados nos registros contra o jogador infrator. 

6.1.7 Penalidades Adicionais 
A.  Na terceira (3º) penalidade aplicada a qualquer jogador ou goleiro, no mesmo jogo que 
jogador ou goleiro estão participando, será assinalada uma penalidade adicional de dez (10) minutos 
por má conduta. 

Obs.: o jogador penalizado terá um jogador substituto que servirá a pena de tempo e o 
jogador penalizado irá servir toda a pena. 

B.  Qualquer penalidade subsequente cometida dentro do jogo resultará em que jogador seja 
excluído. 
C.  Qualquer jogador que cometer três (3) penalidades com o taco dentro de um único jogo 
deverá também servir uma penalidade apropriada para a última infração e exclusão. Um substituto 
deverá servir a qualquer tempo de penalidade assinalado para o jogador expulso. Infrações de taco 
são: golpear, taco alto, cross-checking, lancetear e estocada. 

Obs.: Uma penalidade de exclusão envolve a remoção de um jogador para o andamento do 
jogo. Um substituto é permitido para substituir imediatamente o jogador assim removido. Um 
substituto deverá servir a qualquer tempo de penalidade cuja qual o jogador expulso for 
assinalado. 

D.  Quando qualquer jogador ou goleiro receber uma segunda penalidade por má conduta no 
mesmo jogo, ele deverá também ser assinalado uma penalidade por má conduta de jogo adicional. 
 
 
 
 
 
 



	   25	  

              6.1.8 Tiro de Pênalti 
A.  Quando uma infração das regras apela a um "tiro de pênalti", deverá ser feito o seguinte: 
Obs.: Os 5 Critérios para assinalar um tiro de pênalti são: 

O jogador derrubado deverá ter o controle do disco (puck) 

O disco deverá ter cruzado a linha central na zona de ataque 

O jogador no controle não deverá ter nenhum outro jogador para bater exceto o goleiro  

O jogador deverá ser derrubado por trás, 

O jogador deverá ter sido negado uma razoável oportunidade de marcar. 

• Todos os jogadores, exceto o jogador que sofreu o tiro de pênalti, deverão ir para o banco de 
jogadores. 

• Se no momento em que um tiro de pênalti é concedido o goleiro do time penalizado tiver sido 
removido da quadra em substituição a outro jogador, o goleiro será permitido a retornar a 
quadra antes do tiro de pênalti. 

• O Árbitro deverá fazer com que sejam anunciados ao longo do sistema de alto falantes 
público o nome do jogador designado pelo Árbitro ou selecionado pela equipe (conforme o 
caso) para a tentativa. 

• Em casos em que um tiro de pênalti for assinalado por uma entrada ilegal no jogo, como 
jogando um taco ou checking por trás, o Árbitro designará o jogador que tenha sido 
derrubado como o jogador que deverá tentar o tiro de pênalti. Nos casos em que o tiro de 
pênalti for assinalado pela queda sobre o disco (puck) no crease ou pegar o disco no crease, 
o tiro de pênalti será executado por um jogador escolhido pelo capitão da equipe não 
infratora dentre os jogadores na quadra no momento em que a penalidade foi cometida. 

• Se por motivo de lesão o jogador designado pelo Árbitro para executar o tiro de pênalti for 
incapaz de fazê-lo dentro de um prazo razoável, o tiro poderá ser executado por um jogador 
selecionado pelo capitão da equipe não infratora dentre os jogadores na quadra quando a 
penalidade foi cometida. 

• Esta escolha será relatada ao Árbitro e não poderá ser alterada. 
• Se o jogador a quem um tiro de pênalti for assinalado, também tiver cometido uma 

penalidade em conexão com a mesma jogada ou em uma circunstância, antes ou após a 
sanção tenha sido assinalada, e o mesmo é designado para o tiro, o jogador terá, 
primeiramente, permissão para fazê-lo antes de ser enviado para o banco de penalidades 
para servir a sua penalidade. 

• O Árbitro deverá colocar o disco no ponto central face-off e o jogador a tentar o tiro irá, no 
apito do árbitro, jogar o disco de lá e tentar marcar no goleiro. 

• O goleiro deverá ficar no crease até que o árbitro apite e o jogador que tenta o tiro de pênalti 
tocar o disco e cruze a linha central. O jogador que tenta o tiro deverá manter o disco em 
movimento em direção ao gol do adversário e uma vez que for disparado a jogada será 
considerada completa. Se o goleiro sair da área do gol antes de o jogador tocar o disco no 
centro e o jogador não marcar no tiro de pênalti, o jogador repetirá o tiro de pênalti. 

• Nenhum gol poderá ser marcado em um rebote de qualquer tipo e em qualquer momento em 
que o disco (puck) cruzar a linha do gol o tiro será considerado terminado. O goleiro poderá 
tentar parar o tiro de qualquer maneira, exceto por atirar o taco ou qualquer outro objeto, 
neste caso um gol deverá ser validado. 
 
Obs.: O desvio do goleiro resultando no disco (puck) entrar na rede constitui em um gol. 

 
B.  Se um jogador adversário, exceto o goleiro interferir com um jogador que tenta um tiro de 
pênalti, um gol será atribuído automaticamente independentemente se for marcado ou não. O tempo 
necessário para a tentativa de um tiro de pênalti não será incluído no tempo regular de jogo ou a 
qualquer tempo extra. 
C.  Se um gol for marcado a partir de um tiro de pênalti, o disco (puck) será disputado no centro 
da quadra de maneira usual. Se um gol não tiver sido marcado o disco deverá ser disputado em 
qualquer um dos pontos de face-off da zona em que o tiro de pênalti foi tentado. 
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D.  Se a ofensa pela qual o tiro pênalti for marcado fosse normalmente uma penalidade menor, 
então, independentemente de se o tiro de pênalti resultou em gol ou não, nenhuma outra penalidade 
menor será servida. 
E.  Se um gol for marcado a partir de um tiro de pênalti, uma penalidade adicional ao jogador 
ofensor não será aplicada a menos que a infração pela qual o tiro pênalti foi marcado era maior ou de 
jogo, caso em que a pena prescrita, para esta em particular, deverá ser imposta. 
F.  Se a falta cuja qual o pênalti for baseado ocorrer durante o tempo de jogo real, o tiro de 
pênalti será assinalado e conduzido imediatamente da maneira usual, não gerando qualquer demora 
ocasionada por um apito lento do árbitro para não atrasar o término do tempo regulamentar de jogo 
em qualquer período. 
6.2 Gerenciamento de Penalidades 
6.2.1  Gerenciamento de Situações de Penalidades 
A.  As penalidades não devem reduzir a força na quadra das equipes abaixo de três jogadores 
em quadra (incluindo o goleiro). Essas sanções deverão ser atrasadas até ao momento em que 
possam ser servidas. 
B.  Se, enquanto uma equipe estiver em desvantagem numérica (short-handed) por um ou mais 
penalidades menores ou de banco, e a equipe adversária marcar um gol, a primeira destas 
penalidades estará automaticamente concluída. 

Obs.: "short-handed" significa que a equipe deverá estar abaixo da força numérica de seus 
oponentes na quadra no momento em que o gol for marcado. A Penalidade Menor ou de 
banco termina automaticamente quando a equipe sofre um gol. No entanto, as penalidades 
menores coincidentes para ambos os times não causam qualquer um dos lados estarem em 
desvantagem numérica ou "short-handed", porque embora cada equipe tem um jogador no 
banco de penalidades, o número de jogadores de quadra não é afetado. Portanto, o tempo 
de penalidade atribuído a penalidades coincidentes nunca será encurtado por um gol 
marcado. Esta regra aplica-se igualmente quando um gol for marcado em um tiro de pênalti, 
que for concedido em lugar de outra penalidade. 

C.  Quando um jogador recebe uma penalidade maior e uma penalidade menor ao mesmo 
tempo, a pena maior será servida primeiramente pelo substituto do jogador penalizado, exceto nos 
termos do artigo 6.2.2, caso em que a penalidade menor será registrada e servida primeiro. 

NOTA: Isto aplica-se ao caso em que ambas as penas são impostas sobre o mesmo jogador. 
(Veja também a observação do artigo 6.2.2 C) 

         6.2.2 Penalidades Atrasadas 
A.  Se um terceiro jogador de qualquer equipe for penalizado enquanto dois jogadores da 
mesma equipe estão servindo penalidades, o tempo de penalidade do terceiro jogador não terá início 
até que o tempo de penalidade de um dos dois jogadores já penalizados ter decorrido. No entanto, o 
terceiro jogador penalizado precisa, ao mesmo tempo, avançar para o banco de penalidades, 
podendo ser substituído até que o tempo de penalidade do jogador penalizado inicie. 
B. Quando qualquer equipe tiver três jogadores servindo penalidades ao mesmo tempo e por 
causa da regra de penalidade retardada, um substituto para o terceiro ofensor estiver na quadra, 
nenhum dos três jogadores penalizados no banco de penalidades poderá retornar para a quadra até 
que o jogo seja interrompido. Quando o jogo for parado, o jogador cuja penalidade total tenha 
expirado poderá retornar à quadra de jogo. No entanto, o Marcador de tempo (Cronometrista) deverá 
permitir o retorno para a quadra na ordem de expiração de suas penalidades e o time penalizado terá 
o direito de ter todos os seus jogadores em jogo. 
C.  No caso de penalidades atrasadas, o Árbitro instruirá o cronometrista que os jogadores 
penalizados cujas penalidades tenham expirado só terão autorização para voltar para a quadra 
quando houver uma parada de jogo. Quando as penalidades de dois jogadores da mesma equipe 
expirarem ao mesmo tempo, o Capitão do time designará ao Árbitro qual desses jogadores voltará 
primeiro, e o Árbitro instruirá o cronometrista de acordo. Quando uma penalidade maior e uma menor 
forem impostas, ao mesmo tempo para jogadores da mesma equipe, o cronometrista irá gravar a 
menor como sendo a primeira dessas sanções . 

NOTA: Isto aplica-se ao caso em que as duas grandes penalidades forem impostas a 
jogadores diferentes da mesma equipe. 
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D.  Quando uma penalidade atrasada estiver em vias de ser assinalada para uma equipe que já 
está short-handed devido a uma penalidade menor ou de banco anterior, e a equipe não infratora faz 
um gol, a pena original é rescindida e uma nova penalidade é aplicada à equipe infratora, que 
desempenha novamente short-handed. 
        6.2.3  Penalidades Coincidentes 
A. Penalidades coincidentes menores / maiores são sanções que não causam qualquer equipe 
a ficar short-handed (ou seja, 4 contra 4 ou 3 contra 3), e ocorrerá quando jogadores de ambas as 
equipes receberem, simultaneamente, sanções de comprimento igual. Quando penalidades 
coincidentes forem assinaladas, os jogadores penalizados deverão tomar seus lugares em seus 
respectivos bancos de penalização, e ambas as equipes serão capazes de fazer substituições 
imediatas para estes jogadores penalizados. 
B. Os jogadores penalizados serão obrigados a servir o montante total de tempo avaliado e 
deverão permanecer no banco de penalidade até a primeira parada de jogo após a expiração do 
tempo. 
C. Se uma equipe já estiver em desvantagem numérica de um jogador por causa de uma 
sanção anterior, as penalidades coincidentes não mudarão o número de jogadores na quadra. 
 
6.3 Assinalando penalidades 
A.  No caso de uma infração das regras que exigirem uma penalidade menor, maior ou penalidade de 
jogo/exclusão de um jogador do time com a posse do disco, o Árbitro apitará imediatamente e assinalará a 
penalidade. A disputa de face-off deverá ser feita no face-off do local mais próximo onde o jogo foi parado 
ou no face-off central de modo a não trazer desvantagem a equipe não infratora. 
B.  No caso de uma infração das regras que exigem um menor, maior, má conduta, ou penalidade de 
jogo/exclusão ser cometida por um jogador da equipe que não está em posse do disco, o árbitro deverá 
sinalizar a convocação de uma penalidade atrasada elevando seu braço direito em linha reta acima da 
cabeça e, após a conclusão da jogada pela equipe em posse ou a perda da posse para a equipe defensora, 
o árbitro deverá apitar imediatamente e assinalar a penalidade para o jogador infrator. A disputa de face-off 
deverá ser feita no face-off local mais próximo de onde o jogo for parado ou no face-off central de modo a 
não trazer desvantagem para equipe não infratora.  
C. Se a penalidade a ser imposta for uma penalidade menor, e um gol for feito na jogada pela equipe 
não infratora não será imposta uma penalidade menor, contudo, penalidades maiores e sanções 
coincidentes deverão ser impostas de forma normal, independentemente se um gol é marcado ou não. (A 
penalidade será registrada pelo marcador de placar). 

Obs.: " Conclusão do jogo pela equipe em posse". Esta regra significa que o disco deverá ter vindo 
para a posse e controle de um jogador adversário ou foi "congelado." Isso não significa rebote do 
goleiro, baliza ou qualquer contato acidental com o corpo ou equipamento de um jogador adversário. 

D. Se, após o árbitro tiver assinalado uma penalidade, mas antes do sopro do apito o disco entrar na 
meta da equipe não infratora como resultado direto da ação de um jogador daquela equipe, o gol deverá 
ser permitido e a penalidade assinalada será imposta de forma normal. 
E.  Se quando uma equipe estiver "short-handed" em razão de uma ou mais penalidade menores ou 
menor de banco e o árbitro sinalizar mais uma penalidade menor contra a equipe "short-handed" e um gol 
for marcado pelo lado não-infrator antes do apito ser soprado, a penalidade será servida e a primeira das 
penalidades menores que já estiver sendo servida cessará automaticamente sob nos termos do artigo 
6.2.1 B. 
F.  Se o mesmo jogador infrator cometer outras penalidades na mesma jogada, antes ou depois do 
árbitro ter apitado, o jogador infrator deverá servir tais sanções consecutivamente. Se uma equipe tiver 
uma penalidade menor atrasada e esta equipe sofrer um gol, a penalidade não deverá ser assinalada, mas 
será marcada e contará no total do jogador infrator. Se a penalidade atrasada for uma penalidade maior, 
então essa penalidade será assinalada. 
 
6.4  Implementação de Penalidades 
      6.4.1 Geral 
A.  Quando uma penalidade for cometida por qualquer jogador ou goleiro durante o jogo ou em 
uma parada de jogo a mesma pena é aplicável. 
B.  Os jogadores não poderão deixar o banco de penalidades até que a sua pena expire. 
Quando instruídos pelo árbitro, os jogadores poderão deixar o banco de penalidades na metade do 
tempo ou poderão sair no final do jogo. O jogador não poderá sair por qualquer outra razão. Qualquer 
período de prorrogação deverá ser considerado parte do jogo e todas as penalidades não expiradas 
permanecerão em vigor. Todos os jogadores no banco de penalidades deverão permanecer sentados 
até que o tempo de penalidade expire. 
C.  Quando o tempo de um jogador penalizado expirar ou for rescindido pela marcação de um 
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gol, aquele jogador deverá retornar para a quadra antes de ser substituído. 
D.  Quando as penalidades menores coincidentes forem impostas contra um número igual de 
jogadores em cada equipe, os jogadores penalizados tomarão seus lugares nos bancos de 
penalidades e estes jogadores penalizados não deixarão o banco de penalidades até a primeira 
parada de jogo, depois de expirado suas respectivas penalidades. Substituições imediatas deverão 
ser feitas para os jogadores penalizados por isso, e as suas penas, não deverão serem levadas em 
conta para efeitos da penalidade atrasada, a Regra 6.3. 
E.  Quando penalidades coincidentes de igual duração (menor ou menor de banco) forem 
impostas a um jogador de cada equipe, os jogadores penalizados tomarão seus lugares no banco de 
penalidades e estes jogadores não deixarão o banco de penalidades até a primeira parada de jogo 
seguinte a expiração de suas respectivas penalidades. A substituição imediata deverá ser feita para 
os jogadores penalizados e as suas sanções não deverão ser levadas em conta para efeitos da 
penalidade atrasada, Regra 6.2.2 ou Regra 6.1.4. 
           6.4.2 Protesto 
A.  A reclamação sobre uma penalidade não é uma questão relacionada com a "interpretação 
das regras" e uma penalidade de má conduta será imposta contra qualquer capitão, capitão 
assistente ou outros jogadores que fizerem tal acusação. 
B.  Uma penalidade maior de má conduta deverá ser imposta a qualquer capitão, capitão 
assistente ou jogador que sair do banco e fizer qualquer protesto ou intervenção com o árbitro para 
qualquer finalidade. 
          6.4.3 Equipamento Ilegal 
A.  Uma penalidade menor será aplicada a qualquer jogador, inclusive o goleiro, por usar um 
taco que não esteja em conformidade com as disposições da regra 3.2.2. 
B.  Uma penalidade menor será aplicada a qualquer jogador que usar patins que não estiverem 
em conformidade com as disposições da regra 3.2.3. Ele não poderá voltar a jogar até que a falha 
seja corrigida. 
C.  Uma penalidade menor será aplicada a qualquer jogador usando equipamento de proteção 
ilegal de acordo com a regra 3.2.4. 
D.  Uma penalidade menor será assinalada a um goleiro culpado de usar ou vestir equipamento 
ilegal. 
E.  Se o capacete de um goleiro sair durante o jogo, o árbitro deverá parar o jogo imediatamente. 
Nenhuma penalidade será aplicada a menos que o Árbitro determina que o goleiro deliberadamente 
removeu o capacete para parar o jogo. Uma penalidade menor será avaliada a menos que os critérios 
para um tiro de pênalti sejam cumpridos. Se qualquer outro equipamento do goleiros sair durante o 
jogo, o árbitro deverá permitir que o jogo continue. 
F. Será imposta uma penalidade menor depois de uma advertência pelo árbitro, a qualquer 
jogador, por violação da regra 3.2.7 referente aos equipamentos de proteção. 
           6.4.4  Face Offs 
A.  Uma penalidade maior ou penalidades menores deverão ser impostas ao(s) jogador(es) cuja 
ação(s), causou contato físico durante um face-off. 
B.  Uma penalidade menor por atraso de jogo deverá ser imposta ao jogador que cometer uma 
segunda violação de qualquer uma das disposições ou sub-seleção (s) da cláusula 5.5.1 durante o 
mesmo face-off. 
            6.4.5  Ajuste de Vestuário e Equipamento 
A. Uma penalidade menor por atraso de jogo será aplicada a qualquer jogador ou goleiro por 
violação do disposto na regra 5.5.3 relacionada à adaptação de vestuário e equipamentos . 

Obs.: No caso de um jogador perder um capacete no "processo de um jogo " tal jogador 
deverá substituir o capacete (devidamente apertado) ou procederá ao banco de jogadores 
para uma substituição. Se tal jogador participar do jogo, deverá haver uma interrupção 
imediata e uma penalidade menor será assinalada. 
Obs.: No entanto, um goleiro, depois de uma parada de jogo, com a permissão do árbitro, 
poderá ser autorizado a fazer ajustes ou reparos em seu vestuário, equipamentos ou patins. 
Os goleiros também poderá ser autorizado pelo árbitro a substituir seu capacete de goleiro, 
mas em nenhum momento será permitido o reparo ou a montagem de uma máscara. 
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              6.4.6  Troca de Jogadores 
A.  Um penalidade menor de banco será assinalada por violação de qualquer seção da cláusula 
5.5.4. A pena será servida por esse jogador que cometeu a infração. 
B.  Se, ao fazer uma substituição, qualquer jogador ao entrar ou sair do jogo intencionalmente 
jogar o disco (puck) com seu taco, patins ou as mãos ou fazer contato físico com um jogador 
adversário, enquanto o jogador (saindo ou entrando em jogo) estiver na quadra, então, uma 
penalidade menor de banco por "muitos jogadores na quadra” será assinalada. No entanto, no 
decorrer de sair ou entrar no jogo, o jogador é acidentalmente atingido pelo disco (puck), nenhuma 
penalidade será avaliada e a jogada não será interrompida. 
C.  Se nos últimos dois minutos de tempo regulamentar de jogo ou prorrogação qualquer 
penalidade menor de banco for imposta por substituição ilegal deliberada da equipe defensora, o que 
lhes proporcionou mais homens na quadra, um tiro de pênalti será concedido para a outra equipe. A 
penalidade menor de banco não deverá ser servida. 
          6.4.7 Penalidades de Goleiro 
A. Uma penalidade menor será aplicada a um goleiro que participa do jogo de qualquer 
maneira, quando o goleiro estiver além da linha central. 
B. Uma penalidade menor será aplicada a um goleiro que (quando com seu corpo inteiramente 
fora da zona privilegiada, ou dos limites do crease ou quando o disco estiver atrás da linha de gol) 
deliberadamente cair sobre o disco ou puxar o disco para o corpo ou que detém ou coloca o disco 
(puck) contra a borda.  
C. Uma penalidade menor será aplicada a um goleiro que segurar o disco (puck) com as mãos 
por mais de três segundos, se não houverem jogadores de ataque nas imediações. 
D. Um goleiro não deverá deliberadamente segurar o disco (puck) de nenhuma maneira que, na 
opinião do Árbitro cause uma parada de jogo, nem deliberadamente deixar cair o disco (puck) para as 
proteções de goleiro ou na rede do gol, nem deliberadamente criar obstáculos na ou perto da baliza 
(do gol), o que, na opinião do Árbitro tendem a impedir a marcação de um gol. 

Obs.: O objetivo de toda a regra é manter o disco (puck) em movimento continuo e qualquer 
ação tomada pelo goleiro que provoque uma paralisação desnecessária deverá ser 
penalizada sem aviso prévio. 
Obs.: No caso de um disco (puck) jogado para a frente pelo goleiro com as mãos ser 
recebido por um adversário, o árbitro deverá permitir que o jogo continue. Contudo, se o 
lance for recebido por um companheiro de equipe, o jogo será interrompido por um passe de 
mão para a frente do goleiro com um face-off a ser conduzido na zona defensiva. O goleiro 
será permitido também rolar o disco para um jogador de sua equipe contanto que o disco 
seja lançado fora da zona privilegiada ou atrás da sua linha de gol ao lado da baliza. 

E. Uma penalidade menor será aplicada a um goleiro que deliberadamente deixar cair o disco 
(puck) na rede externa com o objetivo de causar uma parada de jogo. 
F. Uma penalidade de má conduta de jogo será imposta a um goleiro que deixe as imediações 
da área do gol e participe em qualquer altercação. 

Obs.: Toda penalidade imposta a um goleiro, independentemente de quem a sirva ou 
qualquer substituição, será registrada contra o goleiro. 

            6.4.8  O Deslocamento da Baliza (do Gol) 
A.  Uma penalidade menor por atraso de jogo será aplicada a qualquer jogador (incluindo o 
goleiro), que retardar o jogo deliberadamente deslocando uma trave da baliza de sua posição normal. 
B.  Se a ação de 6.4.8. ocorrer nos últimos dois minutos de tempo regulamentar de jogo ou fora 
do tempo estipulado, um tiro de pênalti será assinalado para o adversário. 
            6.4.9  Abuso de Oficiais e Outras Faltas 
A.  Uma penalidade menor ou de má conduta, a critério do árbitro, poderá ser avaliada por abuso 
de oficiais ou outras condutas impróprias. 

Obs.: Na execução desta regra, o Árbitro terá , em muitos casos, a opção de impor uma 
penalidade menor, uma penalidade de má conduta ou uma penalidade menor de banco. A 
princípio, o Árbitro é instruído a impor uma penalidade menor de banco, no que diz respeito 
às violações que ocorrem na quadra ou nas imediações do banco de jogadores, assim 
também como fora da quadra em todos os casos afetando os jogadores e oficiais. 
 
NOTA: "Uma penalidade menor ou de má conduta pode ser imposta para as violações que 
ocorrem na superfície de jogo. A Penalidade de Má Conduta deverá ser imposta para as 
violações que ocorrerem na quadra ou na área de banco de penalidades e onde o jogador 
penalizado é facilmente identificável . 
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B.  A má conduta será aplicada a qualquer jogador que intencionalmente bater ou atirar o disco 
fora do alcance de um oficial que está recuperando-o. 
C.  Uma penalidade maior de má conduta será aplicada a jogadores que baterem nas bordas ou 
tabelas ou baliza com seus tacos ou qualquer outro equipamento a qualquer momento. 
D.  Uma penalidade maior de má conduta será aplicada a jogadores penalizados que não 
prosseguirem direta e imediatamente ao banco de penalidades. Qualquer jogador que (após o término 
de uma luta ou briga, e para o qual o jogador for penalizado) não proceder imediatamente ao banco 
de penalidades ou persistir em continuar ou tentar continuar a lutar ou brigar ou que resistir a um 
Árbitro no cumprimento de seus deveres será penalizado por má conduta de jogo. 
E.  Uma penalidade por má conduta de jogo será aplicada a qualquer jogador que, após aviso do 
Árbitro, persistir em qualquer conduta agressiva (incluindo linguagem ameaçadora ou abusiva ou 
gestos ou ações similares) projetada para instigar um oponente a ser penalizado. 
F.  No caso de qualquer dirigente do clube, gerente, técnico ou treinador ser culpado de tal má 
conduta, essa pessoa deverá ser removida do edifício e este incidente relatado à Comissão de 
CIRILH. 
G.  Se algum administrador, técnico ou treinador for removido do banco por ordem do árbitro, 
esta  pessoa não deverá sentar-se perto do banco da equipe, nem de qualquer forma dirigir ou tentar 
dirigir esta equipe. 
H.  Uma penalidade maior de má conduta será imposta contra qualquer jogador que usar 
linguagem obscena, profana ou abusiva com qualquer indivíduo ou qualquer oficial. 
I.  Uma penalidade de má conduta de jogo será imposta contra a equipe infratora se qualquer 
jogador, dirigente, técnico ou treinador na proximidade dos bancos jogar algo na quadra durante o 
progresso de jogo ou durante a parada de jogo. 
J.  Uma penalidade por má conduta deverá ser imposta contra a equipe infratora se qualquer 
jogador, dirigente, técnico ou treinador interferir de alguma maneira com qualquer oficial de jogo, 
incluindo Árbitro, cronometrista ou juiz de gol no exercício das suas funções. 

NOTA: O Árbitro poderá avaliar outras sanções sob esta regra se for considerado justificado. 
K.  Uma penalidade maior de má conduta será aplicada a qualquer jogador ou jogadores que, 
exceto para o propósito de tomar as suas posições no banco de penalidades, entrar ou permanecer 
na área dos Árbitros enquanto o árbitro estiver relatando ou consultando com qualquer funcionário do 
jogo, incluindo cronometrista, marcador de penalidades, marcador oficial ou locutor. 
L.  Uma penalidade menor ou de banco será aplicada a qualquer jogador ou oficial de equipe 
que desafiar ou contestar as decisões de qualquer funcionário durante o jogo ou que exiba conduta 
antidesportiva. Se um jogador ou goleiro persistir, a ele / ela deverá ser assinalado uma penalidade de 
má conduta e quaisquer outras disputas resultarão em uma penalidade por má conduta de jogo, a ser 
assinalada ao jogador ofensor ou goleiro. Se um oficial de equipe persistir, depois que ele / ela for 
assinalado uma penalidade menor ou de banco, ele / ela deverá ser imediatamente penalizado por 
má conduta de jogo. Um Árbitro não será obrigado a avaliar uma penalidade menor ao abrigo desta 
regra antes de avaliar a falta ou má conduta de jogo, mas poderá assinalar qualquer uma destas 
sanções inicialmente. 

NOTA: Se as ações continuaram por um jogador que já tenha sido penalizado por uma 
conduta antidesportiva, o árbitro poderá assinalar uma penalidade de má conduta de jogo. A 
penalidade deverá ser imposta para não fazer uma caricatura da situação ou trazer 
desrespeito ao jogo. 

          6.4.10  Tentativa de Ferir ou Lesionar 
A. Uma penalidade de exclusão de jogo será aplicada a qualquer jogador que deliberadamente 
tentar ferir um oponente, oficial, dirigente, técnico ou treinador de qualquer maneira. As circunstâncias 
serão relatadas ao Comitê CIRILH para novas ações. Um substituto para o jogador penalizado será 
permitido no final do quinto minuto. 
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            6.4.11  Taco Quebrado 
A.  Um jogador ou goleiro cujo taco estiver quebrado poderá participar do jogo desde que o 
jogador largue imediatamente este taco. Uma penalidade menor será aplicada pelo não cumprimento 
desta regra. 
B.  Um jogador ou goleiro cujo taco estiver quebrado não poderá receber um taco jogado na 
quadra de qualquer lugar, mas deverá obter um do banco de jogadores. Uma penalidade menor será 
imposta ao jogador ou goleiro que receber um taco ilegalmente sob esta regra. O jogador que jogar o 
objeto na superfície também deverá receber uma penalidade menor, acrescido de uma má conduta 
de jogo automática. Se o jogador não for identificado, em seguida, uma penalidade de banco será 
assinalada. 
C.  Um goleiro não poderá continuar a jogar com parte do taco quebrado. 

NOTA: O taco quebrado deverá ser aquele que, na opinião do Árbitro, for julgado como 
impróprio para a utilização normal. 

 
             6.4.12  Carga 
A.  Uma penalidade menor ou maior será imposta ao jogador que correr, saltar ou fizer carga em 
um adversário. 
B.  Uma penalidade maior será imposta ao jogador que fizer carga em um goleiro quando dentro 
do “crease”. Se o jogador que fizer a carga entrar em contato físico com o goleiro, e que, na opinião 
do árbitro, interferir com a defesa normal do gol, qualquer gol marcado antes ou após esse contato 
deverá ser anulado.  

Obs.: Um goleiro não será isento apenas por estar fora da sua árera (crease). A penalidade 
para interferência ou carga (maior ou menor) deverá ser assinalada em todos os casos em que 
um jogador adversário fizer contato desnecessário com um goleiro. 
 

             6.4.13  Espremer na Borda 
A.  Uma penalidade menor ou maior, a critério do árbitro com base no grau de violência do impacto com 
as bordas, será assinalada a qualquer jogador que aplicar body-checking, cross-checking, cotovelada, 
carga ou falsear um adversário de tal forma que ele seja jogado violentamente nas bordas. 

Obs: Qualquer contato desnecessário com o jogador que tem a posse do disco que resultar em que 
o jogador seja jogado nas bordas laterais será "espremer na borda" e deverá ser penalizada como 
tal. Em outros casos, onde não houver contato com a borda, deverá ser tratado como "carga". 
Obs.: Rolar ou Prensar contra um adversário (se esse jogador for o portador disco) ao longo das 
bordas ou tabelas, onde o jogador estiver se esforçando para atravessar um espaço muito pequeno 
não será espremer na borda. No entanto, se o oponente não for o transportador disco, então essa 
ação deverá ser penalizada como espremer na borda, carga, interferência, ou se os braços ou taco 
forem usados ela deverá ser assinalada como segurar ou enganchar. 

             6.4.14  Cross-Checking 
A.  Uma penalidade maior ou menor, dependendo do critério do Árbitro, será aplicada ao jogador que 
faz “Cross-checking” em um adversário. 
B.  Uma penalidade maior deverá ser imposta a um jogador que fizer “Cross-checking” no goleiro, 
enquanto o goleiro estiver dentro de sua área (crease). 
C.  Uma penalidade maior e uma penalidade por má conduta de jogo será aplicada a qualquer jogador 
que ferir um oponente por “Cross-checking”. 

Obs.: “Cross-checking” significa um “checking” (ou marcação) feito com as duas mãos no taco sem 
que nenhuma parte dele esteja tocando na quadra. 

 6.4.15  Ferimento Deliberado a um Adversário 
A.  Uma penalidade de jogo deverá ser imposta ao jogador que deliberadamente ferir um oponente de 
qualquer maneira. 
B. Nenhum substituto será autorizado a tomar o lugar do jogador penalizado até cinco minutos do 
tempo real de jogo ter decorrido, a partir do momento em que a penalidade foi imposta. 
C. A penalidade de jogo por má conduta deverá ser assinalada a qualquer jogador culpado de chutar 
ou tentar chutar qualquer parte do corpo de um do adversário ou patins. 
 Obs.: Todos esses casos deverão ser comunicados à Comissão de CIRILH. 
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          6.4.16   Atraso de Jogo 
A. Nenhum jogador ou goleiro deverá atrasar o jogo deliberadamente atirando ou batendo o disco fora da quadra. O 
Árbitro deverá impor uma penalidade menor, imediatamente e sem aviso, contra qualquer jogador ou goleiro que lançar 
o disco fora da área de jogo. 
B. Uma penalidade menor de banco será imposta a qualquer equipe que, após aviso do Árbitro ao seu capitão ou 
Capitão assistente para colocar o número correto jogadores na quadra e começar a jogar, deixar de cumprir a instrução 
do árbitro e, assim, gerar qualquer atraso, fazendo a substituição adicional, ou de qualquer outra forma. 
           6.4.17   Cotovelada e Joelhada 
A.  Uma penalidade menor será aplicada a qualquer jogador que usar um cotovelo ou joelho de tal 
forma que atinja de qualquer modo um adversário. 
B.  Uma penalidade maior será aplicada a qualquer jogador que ferir um adversário como resultado de 
uma falta cometida por utilizar cotovelos ou joelhos. 
           6.4.18  Cair Sobre o Disco (Puck) 
A.  Uma penalidade menor será imposta a um jogador, com exceção do goleiro, que cair 
deliberadamente ou prender um disco junto de seu corpo. 

NOTA: Defensores que se jogarem para bloquear tiros a gol não deverão ser penalizado se o disco 
é disparado neles ou se alojar em seus vestuários ou equipamentos, mas qualquer uso das mãos 
para evitar a continuação da jogada deverá ser penalizado prontamente. 

B.  Nenhum jogador defendendo, exceto o goleiro, será permitido a cair sobre o disco ou segurar o 
disco ou recolher o disco para o corpo ou as mãos quando o disco estiver dentro da área do gol. Por 
violação desta regra de jogo deverá ser imediatamente interrompido e um tiro de pênalti deverá ser 
assinalado contra a equipe infratora, mas nenhuma outra penalidade. 
             6.4.19  Briga 
A. A briga ou luta é definida como a troca de socos de fato com o punho fechado por um jogador que 
faz contato com um adversário. 
 Obs.: Empurrar, escorar ou agarrar enquanto de patins são infrações puníveis, porém não 
constituem em briga sob esta regra. 
B.  Uma penalidade maior e de jogo por má conduta será aplicada a qualquer jogador que começar a  
lutar.  
C.  Uma penalidade menor será aplicada a um jogador que tiver sido atingido e retaliar com um golpe 
ou tentativa de golpe. No entanto, a critério do Árbitro, uma penalidade menor, maior ou dupla poderá ser 
imposta se o jogador continuar a brigar. 

Obs.: Ao Árbitro será concedida uma interpretação muito ampla nas penalidades que poderão serem 
aplicadas sob esta regra. Isto é feito intencionalmente para permitir que o árbitro diferencie os graus 
evidentes de responsabilidade dos participantes, quer seja para iniciar a luta ou persistir em 
continuar a luta. O critério mencionado deverá ser exercido de forma realista. 
Obs.: Os árbitros serão direcionados para empregar todos os meios fornecidos por estas regras para 
parar "brigas" e deverão usar a Regra 6.4.19 E para este fim, a menos que uma penalidade maior 
coincidente também ocorra. 

D. Uma penalidade por má conduta de jogo será aplicada a qualquer jogador envolvido em uma briga na 
quadra de jogo ou com outro jogador que estiver fora da quadra de jogo. 
E. Uma penalidade por má conduta de jogo será aplicada a qualquer jogador ou goleiro na quadra que 
primeiro intervém em um altercação em andamento. 
F. Uma penalidade de má conduta por grosseira deverá ser adicionada as outras penalidades caso o 
jogador intencionalmente retire o capacete para brigar. 

Obs.: Se a equipe do jogador suspenso conseguir uma rodada de folga até o seu próximo jogo, esta 
penalidade será transferida para o próximo jogo da equipe.  
Obs.: O time penalizado irá colocar um jogador no banco de penalidades e jogar short-handed para 
cumprir a penalidade maior. 
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G.  Uma Penalidade de Jogo adicional será aplicada a qualquer jogador envolvido em uma briga 
ou luta usando um anel ou com suas mãos enroladas em fita de tal maneira a ganhar uma vantagem 
ou causar ferimentos. 
H.  Qualquer jogador assinalado com uma penalidade maior e uma penalidade por má conduta 
de jogo devido a briga ou luta será removido automaticamente da ficha de jogo e suspenso para o 
próximo jogo de sua equipe salvo mediante alguma indicação contrária nas regras de jogo. 

Obs.: Em jogos de Finais de Campeonato Mundial ou Jogos Mundiais: Durante a final do 
campeonato, o instigador de um soco de punho fechado que causa uma briga ou luta na 
quadra, será excluído caso essa briga exija a intervenção de Árbitros entre os jogadores 
afetados. Sob as condições anteriores, o jogador atacado também receberá uma penalidade de 
jogo se ele persistir em retaliar depois de tentativas de contenção ou de uma advertência do 
árbitro. É irrealista pensar que uma pessoa, que é agredida não tentará retaliar em autodefesa. 
Isso é notado na regra 6.4.19 (b) das Regras de jogo da CIRILH. Se o jogador iniciante atuar 
em retaliação por uma falta que antecedeu a luta, é da responsabilidade do Árbitro punir 
prontamente esta ocorrência, seja ela em penalidades maiores ou menores, mas por outro lado 
não é desculpa para iniciar uma briga. 
Obs.: Uma penalidade maior de jogo para a briga ou luta que ocorrer no final do jogo nos campeonatos 
mundiais, seja qual for a posição final da equipe no campeonato, levará automaticamente a uma 
suspensão do jogador para o equilíbrio deste e do próximo campeonato mundial, na sequência haverá uma 
avaliação do Comité de CIRILH confirmando as circunstâncias. A confederação nacional afetada será 
informada de que este jogador está suspenso de competições internacionais FIRS por um ano por conduta 
prejudicial ao esporte do hóquei em patins inline. Quaisquer outras suspensões ou qualquer outra ação 
disciplinar mais adequada será considerada 

 
        6.4.20  Manipulação do Disco (Puck) com as Mãos 
A.  Uma penalidade menor será aplicada a um jogador, exceto o goleiro, que, enquanto o jogo 
estiver em andamento, pegar o disco com a mão do chão. Se um jogador, exceto o goleiro, usar as 
mãos para pegar o disco na área do goleiro (crease) enquanto o jogo estiver em progresso, o jogo 
deverá ser interrompido imediatamente e um tiro de pênalti será concedido à equipe não infratora. 
B.  Se um jogador, exceto o goleiro, fechar a mão ou luva intencionalmente no disco, o jogo será 
interrompido e uma penalidade menor será imposta a esse jogador. Caso um goleiro segure o disco 
com as mãos por mais de três segundos poderá ser assinalada uma penalidade menor, isso se não 
houverem jogadores de ataque nas imediações. 
C. Um jogador será permitido parar ou "bater" um disco no ar com a mão aberta, ou empurrá-lo ao 
longo da quadra com a mão, e o jogo não deverá ser interrompido, a menos que, na opinião do árbitro 
o jogador tenha deliberadamente dirigido o disco a um companheiro de equipe, caso em que o jogo 
será interrompido e o disco disputado no face-off do local aonde a infração ocorreu. 
D.  O goleiro poderá rolar o disco (puck) para os lados e não diretamente em direção a baliza da 
equipe oposta. O goleiro poderá rolar o disco (puck) para um jogador de sua equipe sem que árbitro 
pare a jogada por passe de mão (ver diagrama da página 39) 
E. Por uma violação de passe de mão zona ofensiva, a disputa do face-off deverá ocorrer no 
centro da quadra. Se a violação ocorrer na zona defensiva, é lá que o face-off deverá ocorrer, no lado 
de onde o passe tiver originado. 

Obs.: O objetivo desta regra é assegurar uma ação contínua e o árbitro não deverá parar o jogo 
a menos que o árbitro considere que a direção do disco para um companheiro tenha sido de 
fato deliberada. O disco não poderá ser golpeado com a mão diretamente para a rede, a 
qualquer momento, mas o gol deverá ser permitido quando o disco for legalmente batido com a 
mão e for desviado para o gol por um jogador de defesa, exceto o goleiro. 

          6.4.21   Taco Alto 
A.  É proibido a condução da lâmina (blade) do taco (stick) acima da altura normal dos ombros. 
B.  Usar o taco para bater no disco acima da altura normal dos ombros será proibido e quando ocorrer deverá 
ser apitado e seguir para o face-off no local onde ocorrer a infração, salvo se: 
 a. O jogador defensor rebater o disco a um adversário, caso em que o jogo deverá continuar; 

b. Um jogador do lado defensor golpear o disco em seu próprio gol, caso em que o gol deverá 
ser permitido. 
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C.  Quando uma taco atingir o disco acima dos ombros perto de outro jogador, esse jogador deverá ser punido 
por taco alto e uma penalidade menor deverá ser assinalada. 

EXCEÇÃO: Nenhuma falta deverá ser assinalada quando o taco é transferido ou mudado de um lado para 
o outro sobre a cabeça de modo que o jogador possa jogar o disco, a menos que essa ação coloque em 
risco outro jogador. 

 NOTE: No início e no final de um disparo a gol, a lâmina (blade) poderá estar acima do nível do ombro. 
NOTE: Nenhum contato com um adversário precisa ocorrer para uma penalidade por taco alto, porém um 
jogador adversário deverá estar nas imediações para justificar que penalidade seja assinalada. 

D.  Uma penalidade menor, a critério do árbitro, deverá ser assinalada a qualquer jogador que fizer contato 
com ou intimide um adversário, enquanto levando a lâmina (blade) acima dos ombros de um adversário. Se 
resultar em lesões, uma penalidade maior, mais uma penalidade por má conduta de jogo será aplicada. 
F.  Quando uma equipe estiver abaixo em força numérica e um jogador da equipe de maior força 
numérica provocar uma parada de jogo, batendo o disco com o taco (stick) acima da altura dos 
ombros, isso resultará em uma disputa de face-off que deverá ser feita em um dos pontos finais face-
off adjacentes ao gol da equipe causando a paralisação. 
            6.4.22  Segurar 
A.  Uma penalidade menor será imposta a um jogador que segurar um adversário com as mãos, pernas, pés 
ou taco ou de qualquer outro jeito. 
B.  Deverá ser imposta uma penalidade maior se o resultada desta ação de retenção resultar em lesão ao 
jogador que estiver sendo segurado. 
             6.4.23  Gancho ou Enganchar 
A.  Uma penalidade menor será imposta a um jogador que impedir ou tentar impedir a progressão de um 
adversário o enganchando com o taco de hóquei. 
B.  Uma penalidade maior será aplicada a qualquer jogador que ferir um oponente o enganchando. 

Obs.: Quando um jogador estiver checking (ou marcando) o outro de tal forma que só há contato taco com 
taco, tal ação não será considerada gancho ou segurar. Esse jogador poderá girar o taco para baixo sobre 
taco do adversário. 

             6.4.24  Interferência 
A.  Uma penalidade menor será imposta a um jogador que interferir ou impedir a progressão de um adversário 
que não tiver posse do disco, ou que deliberadamente bater no taco na mão de um adversário ou impedir que um 
jogador recupere a posse de um taco caído na quadra ou bater ou atirar qualquer taco ou disco abandonado 
ilegalmente ou outros detritos em direção a um jogador adversário que conduz o disco de maneira que possa 
causar distração a este jogador. 

Obs.: O último jogador a tocar no disco, além de um goleiro, será considerado o jogador de posse. Para 
interpretar esta regra, o árbitro deverá certificar-se qual dos jogadores gera a interferência. Muitas vezes é 
a ação e movimento do jogador de ataque que faz com que ocorra uma interferência, uma vez que os 
jogadores de defesa têm o direito de "defender sua terra" ou "fazer sombra" aos jogadores de ataque. 
Jogadores do time atacante não poderão causar deliberadamente interferência em favor do condutor do 
disco. 

B.  Será imposta uma penalidade menor se algum jogador no banco de jogadores ou no banco de 
penalidades, que por meio de um taco de hóquei ou partes do corpo, interferir com o movimento do disco ou de 
qualquer adversário na quadra durante o progresso do jogo. 
C.  Uma penalidade menor será aplicada a um jogador que, por meio de um taco ou parte do corpo, interferir 
ou impedir o movimentos do goleiro por contato físico, enquanto o goleiro estiver em sua área (crease) a menos 
que o disco já esteja dentro dela. 
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D.  A não ser que o disco esteja na área do goleiro (crease), um jogador da equipe atacante não poderá ficar 
ou segurar o taco nesta área, e se o disco entrar no gol enquanto tal condição prevalece, o gol não será validado, 
e o disco deverá ser disputado na zona neutra no face-off mais próximo da zona de ataque da equipe infratora. 
E.  Se um jogador da equipe atacante for fisicamente interferido pela ação de qualquer jogador de defesa, de 
modo a fazer com que esse jogador esteja na área do goleiro, e o disco entrar no gol, enquanto o jogador estiver 
nesta condição, o gol deverá ser validado. 
F.  Se quando o goleiro tiver sido removido da quadra, qualquer membro da mesma equipe não legalmente na 
quadra, incluindo o gerente, técnico ou treinador, interferir por meio de corpo ou taco ou qualquer outro objeto o 
movimento do disco ou de um jogador adversário, o Árbitro deverá conceder imediatamente um gol para a equipe 
não infratora. 

Obs.: A penalidade por interferência deverá ser assinalada em todos os casos em que um 
jogador adversário fizer contato desnecessário com o jogador que não tiver posse do disco. 
Obs.: A atenção dos Árbitros será dirigida particularmente a três tipos de interferência ofensiva 
que deverá ser penalizada: 
1. Quando a equipe de defesa assegurar posse do disco em sua própria zona e os outros 
jogadores auxiliarem com o portador do disco interferindo contra fore-checkers (marcadores da 
equipe sem a posse do disco na zona ofensiva); 
2. Quando um jogador que estiver na disputa do face-off obstruir o jogador adversário após o 
face-off quando este não estiver com a posse do disco; 
3. Quando o condutor do disco fizer um “drop pass” e seguir de modo a fazer o contato corporal 
com um jogador adversário. 
Obs.: Todos os jogadores ofensivos ou defensivos poderão tentar estabelecer território 
posicional na frente de qualquer gol. O contato acidental que ocorrer ao fazê-lo não deverá ser 
considerado interferência ou violência desnecessária (jogo violento). No entanto, se um jogador 
de qualquer equipe ir em direção a um adversário, ou fizer um “checking”, é critério do Árbitro 
assinalar uma penalidade menor de interferência, carga ou jogo violento. 

           6.4.25   Interferência por Espectadores 
a) No caso de um jogador ser segurado ou interferido por um espectador, o árbitro deverá apitar e o 
jogo deverá ser interrompido, a menos que a equipe do jogador interferido estiver com a posse do 
disco, então a jogada deverá ser concluída antes do apito, e o disco será disputado no face-off 
próximo ao local da onde fora jogado pela última vez antes da paralisação. 

Obs.: O Árbitro deverá apresentar ao CIRILH para possível ação disciplinar, todos os casos em 
que um jogador se envolver em uma briga com um espectador, mas nenhuma penalidade 
deverá ser imposta. No caso em que os objetos forem jogados na quadra, que interfiram com o 
progresso do jogo, o árbitro deverá soprar o apito e parar o jogo, e o disco deverá ser 
disputado no face-off mais próximo do local onde o jogo foi parado. 

           6.4.26  Checking Por Trás 
A.  Uma penalidade maior, mais uma penalidade por má conduta de jogo deverão ser assinaladas 
a qualquer jogador que empurrar intencionalmente, fizer “checking” ou acertar um jogador adversário 
por trás, em qualquer lugar na quadra. 
B.  Quando um jogador for atingido por taco alto, sofrer “Cross-checking”, “Body-checking” ou 
carga por trás, contra a baliza ou contra as bordas de tal forma que o jogador não for capaz de se 
defender, a penalidade de jogo será assinalada. 

Obs.: Os árbitros são instruídos a não nomear outras penalidades quando um jogador é 
atingido por trás de qualquer maneira. Esta regra deverá ser aplicada com rigor. 

             6.4.27 Deixar o Banco de Jogadores ou de Penalidades 
A.  Nenhum jogador poderá a qualquer momento deixar o banco de penalidades , exceto no final de cada 
período, ou na expiração ou término de sua pena. 
B.  Um jogador penalizado que deixar o banco de penalidades antes do término da penalidade, esteja o jogo 
em andamento ou não, deverá sofrer uma penalidade menor adicional, logo após o mesmo servir o tempo não 
expirado anterior. 
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C.  Se um jogador deixar o banco de penalidades antes de que a penalidade esteja totalmente 
servida, o cronometrista anotará o tempo e relatará o incidente ao árbitro na próxima interrupção do 
jogo. No caso de um jogador retornar para a quadra antes do tempo expirar devido a um erro do 
cronometrista, o jogador não deverá servir uma penalidade adicional, mas deverá servir o tempo não 
expirado. 
D.  Se um jogador deixar o banco de penalidades antes de que a penalidade esteja totalmente 
servida por seu próprio erro ou o erro do cronometrista, qualquer gol marcado pela equipe do próprio 
jogador, enquanto que jogador estiver ilegalmente na quadra deverá ser anulado, mas todas as 
penalidades impostas a qualquer time serão servidas como penalidades regulares. 
E.  Nenhum jogador poderá deixar o banco de jogadores ou banco de penalidades a qualquer 
momento para iniciar uma altercação. Substituições feitas antes da briga serão permitidas desde que 
os jogadores da substituição não entrem na briga. 
F.  Por uma violação desta regra uma penalidade menor dupla e uma por má conduta de jogo 
devem ser imposta ao jogador da equipe que foi o primeiro a deixar o banco de jogadores ou de 
penalidades durante uma altercação. 
G.  Se os jogadores de ambas as equipes deixarem seus respectivos bancos ao mesmo tempo, 
o primeiro jogador identificável de cada equipe deverá cumprir uma penalidade menor dupla. Uma 
penalidade maior por má conduta também será aplicada em qualquer jogador infrator, além de 
quaisquer outras penalidades que possam estar implícitas; 
H.  Qualquer jogador penalizado que deixar o banco de penalidades durante a parada de jogo, e 
entrar em uma briga deverá sofrer uma penalidade menor e uma penalidade de jogo por má conduta, 
depois de servir o tempo não expirado. 
I. Se um jogador entrar ilegalmente no jogo a partir do próprio banco de jogadores, qualquer gol 
marcado pela equipe do próprio jogador, enquanto que o jogador estiver ilegalmente na quadra 
deverá ser anulado, mas todas as penalidades impostas contra qualquer time serão servidas como 
penalidades regulares. 
                 6.4.28  Abuso Físico de Oficiais 
A.  Qualquer jogador que tocar ou segurar um árbitro ou qualquer oficial do jogo, com a mão ou taco ou falsear 
ou aplicar um “Body-check” em qualquer oficial, receberá automaticamente uma exclusão de jogo. O uso de um 
jogador substituto será permitido. 
B.  Qualquer dirigente, técnico ou treinador que deter ou atingir um oficial, será automaticamente suspenso do 
jogo, ordenado para o vestiário, e uma medida disciplinar será tomada pelo Comitê de CIRILH. 
                 6.4.29  Linguagem Obscena ou Profana  
A. Por violação desta regra uma penalidade por má conduta deverá ser imposta a qualquer jogador, dirigente, 
técnico ou treinador: 

• Que usar de linguagem ou gestos obscenos ou profanos a qualquer pessoa na quadra ou 
em qualquer lugar do rinque, incluindo debochar do jogo e injúria discriminatória ou 
observações raciais; 
• Que persistir em disputar ou mostrar desrespeito pela decisão de qualquer oficial durante 
um jogo ; 

    • Que trouxer descrédito ao jogo. 
Obs.: É responsabilidade de todos os oficiais e oficiais de equipe enviar um relatório confidencial ao CIRILH. 
Comitê com os detalhes sobre o uso de gestos obscenos por qualquer jogador, treinador ou outro oficial. O 
Comitê CIRILH tomará ação disciplinar, conforme apropriado. 

                   6.4.30  Golpear (Slashing) 
A.  Uma penalidade maior ou menor a critério do Árbitro será aplicada a qualquer jogador que 
impedir ou procure impedir a progressão de um adversário o golpeando com o taco. Qualquer contato 
corporal com o taco feito pelo jogador impedindo o adversário de prosseguir será considerado 
golpear. Não importa o quão forte o contato no corpo é, ele deverá ser considerado um penalidade 
menor. 
B.  Uma penalidade maior e uma penalidade jogo por má conduta será aplicada a qualquer 
jogador que ferir um oponente por golpear.  

NOTA: Os árbitros deverão penalizar como golpear qualquer jogador que movimenta o taco em 
direção a qualquer jogador adversário (Dentro ou fora de alcance) mesmo que não haja contato 
ou um jogador, sob o pretexto de jogar o disco e fizer um movimento brusco no disco com o 
objetivo de intimidar o adversário. 

C.  Qualquer jogador que movimentar o taco em direção a outro jogador durante qualquer briga 
está sujeito a uma penalidade de jogo. Esta é considerada uma tentativa deliberada de ferir. 
D.  Qualquer jogador que não estiver em posse do disco não poderá ter qualquer contato de taco 
com o goleiro, ou ele será punido por golpear. 

NOTA: O Árbitro deverá impor a sanção adequada normal prevista em outras seções desta 
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regra e deverá relatar prontamente ao Comitê de CIRILH todas as infrações. 
          6.4.31   Lancetear e Estocada 
A.  Uma penalidade menor dupla será imposta a um jogador que lancetear, tentar lancetear ou tentar atingir o 
oponente com a ponta do taco. 
B.  Uma penalidade de jogo será aplicada a qualquer jogador que ferir um oponente por lancetear ou por 
estocada. Isto deverá ser tratado como uma tentativa deliberada de ferir sob a Regra 6.4.15. 

Obs.: "Tentativa de lancetar" deverá incluir todos os casos em que o gesto é feito 
independentemente se o contato com o corpo foi feito ou não. 
Obs.: "Lancetear" significa estocar um adversário com a ponta da lâmina (blade) do taco 
enquanto o taco estiver sendo carregado com uma mão ou com ambas as mãos. 

           6.4.32  Arremessar o Taco 
A.  Uma penalidade menor será aplicada a qualquer jogador ou membro do time que jogar o taco do banco de 
jogadores ou de penalidades Se o jogador não for identificado, então será uma penalidade de banco menor. 
B.  Uma penalidade maior e uma penalidade de má conduta deverão ser impostas sobre qualquer jogador que 
arremessar o taco ou qualquer parte dele ou qualquer outro objeto, exceto na área do goleiro, aonde tal ato será 
penalizado com um tiro de pênalti.  
C.  Se, quando o goleiro adversário for removido da quadra (legalmente substituído) e o jogador não tiver 
defensores na sua frente com a rede livre, um adversário arremessar o taco, isso resultará em um tiro de pênalti. 

NOTE: Quando um jogador descartar a parte quebrada de uma taco e jogá-la para o lado da quadra (e não 
sobre a borda), de tal forma que não interferira com o jogo ou jogador adversário, nenhuma penalidade 
será imposta. O árbitro deverá informar prontamente ao Comitê CIRILH em todos os casos em que um 
taco ou qualquer parte dele for jogado para fora da área de jogo. 

           6.4.33  Falsear 
A.  Uma penalidade menor será aplicada a qualquer jogador que colocar o taco, joelho, pé, braço, 
mão ou cotovelo de tal forma que fizer o adversário tropeçar ou cair. 

Obs.: Se, na opinião do árbitro, o jogador, inquestionavelmente, roubou e obteve a posse do 
disco e desta maneira derrubou o carregador do disco, não será imposta penalidade alguma. 

b)  Quando um jogador, no controle do disco na zona de ataque, e sem nenhum outro adversário 
para passar que não o goleiro, for falseado ou sofrer qualquer falta por trás que previna uma chance 
de gol razoável, um tiro de pênalti deverá ser assinalado. No entanto, o árbitro não deverá interromper 
o jogo até que a equipe atacante perca a posse do disco. 
            6.4.34  Jogo Violento ou Violência Desnecessária 
A.  A critério do Árbitro, uma penalidade menor poderá ser imposta a qualquer jogador 
considerado culpado de jogo violento ou violência desnecessária. 
b)  Uma penalidade maior deverá ser assinalada se a ação resultar em uma lesão do jogador 
agredido. 

Obs.: Não é o intuito excluir o contato físico entre dois jogadores adversários que estiverem 
ativamente em busca do disco. O ato de encontrar um oponente fora do disco, ou esbarrar nele 
frontalmente, durante a tentativa de jogar o disco, não será considerado jogo violento. No 
entanto, isso não implica que jogadores sem a posse do disco devam lançar seus corpos 
contra um adversário que estiver conduzindo o disco para ganhar sua posse. 
Obs.: A penalidade por jogo violento ou violência desnecessária deverá ser assinalada em 
todos os casos quando um jogador adversário fizer contato desnecessário com o jogador com 
a posse do disco. 
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            6.4.35  Tiro de Pênalti – Gols Validados 
A.  Se um jogador de uma equipe atacante em posse do disco estiver em uma posição sem 
nenhuma oposição entre o jogador e o goleiro adversário, e enquanto em tal posição o jogador for 
interferido por um jogador adversário que entrou ilegalmente no jogo, um tiro de pênalti será 
assinalado contra o lado infrator. 
B.  Se quando o goleiro adversário for removido da quadra, um jogador do lado atacante for 
interferido por um jogador que entrou no jogo ilegalmente, um tiro de pênalti será imediatamente 
concedido à equipe não infratora . 
C.  Se o goleiro for removido e um jogador atacante em posse do disco não tiver qualquer 
defensor na sua frente e um taco ou uma parte dele é lançado por um jogador adversário ou o jogador 
é derrubado por trás, sendo assim impedido de ter uma chance clara sobre um gol aberto, um tiro de 
pênalti será concedido à equipe não infratora. 
D.  Se um jogador defensor, exceto o goleiro, usa as mãos para pegar o disco na área do goleiro 
(crease) enquanto o jogo estiver em andamento, o jogo será interrompido imediatamente e um tiro de 
pênalti será concedido contra a equipe infratora. 
E.  Se um jogador defensor, exceto o goleiro, cair sobre o disco (puck) ou segurar o disco (puck) 
ou manter o disco (puck) no corpo ou mãos enquanto o disco estiver dentro da área do gol, o jogo 
deverá ser imediatamente interrompido e um tiro de pênalti será assinalado contra a equipe infratora. 

NOTA: Esta regra deverá ser interpretada de modo que um tiro de pênalti será concedido somente quando 
o disco estiver no crease no instante em que o jogo estiver parado. No entanto, em casos onde o disco 
estiver fora do crease, uma penalidade menor poderá ser imposta mesmo que nenhum tiro de pênalti seja 
concedido. 

F.  Se um jogador (incluindo o goleiro) deslocar deliberadamente uma ou todas as traves da 
baliza para evitar uma oportunidade de gol da equipe adversária, um tiro de pênalti será concedido 
contra a equipe infratora. Se a infração ocorrer enquanto o goleiro foi substituído no jogo por um 
jogador a mais, uma gol será concedido diretamente à equipe não infratora. 
G.  Quando qualquer jogador da equipe defensora, incluindo o goleiro, jogar deliberadamente o 
taco de um jogador ou qualquer parte dele ou qualquer outro objeto, no disco (puck) na zona de 
defesa do jogador, o árbitro deverá permitir que a jogada seja concluída e, se um gol não for marcado, 
um tiro de pênalti será atribuído contra a equipe infratora, o tiro deverá ser feito pelo jogador 
designado pelo Árbitro como o jogador derrubado. 
H.  Quando um jogador, no controle do disco na zona de ataque, não tiver nenhum outro 
adversário para passar além do goleiro e for desarmado ilegalmente ou de outra forma derrubado por 
trás, impedindo uma razoável oportunidade de marcar, um tiro de pênalti será concedido contra a 
equipe infratora. No entanto, o Árbitro não deverá parar o jogo até que o atacante tenha perdido a 
posse do disco para a equipe defensora. 

NOTA: A intenção desta regra é restaurar uma oportunidade razoável de gol que foi perdida 
em razão a uma penalidade por trás cometida na zona de ataque. "O controle do disco 
(puck)" significa o ato de propelir ou conduzir o disco (puck) com o taco. Se, enquanto 
impulsionado, o disco for tocado por outro jogador ou o equipamento do jogador ou bater no 
gol ou ficar livre, o jogador deixará de ser considerado como "em controle do disco (puck)". 

I.  Se, quando o goleiro adversário foi removido da quadra, ou seja, legalmente substituído, um jogador no 
controle do disco for falseado ou de uma outra forma sofrer uma falta sem nenhum oponente entre o jogador e o 
gol adversário, impedindo assim uma razoável oportunidade de marcar, a jogada deverá ser imediatamente 
interrompida e um tiro de pênalti será concedido à equipe não infratora 
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SEÇÃO IV – AÇÕES E DISPUTAS DISCIPLINÁRIAS 
7 DISCIPLINA 
7.1 Geral 
O comitê disciplinar da CIRILH ouvirá todas as ações que ocorrerem em qualquer campeonato sancionado 
através do relatório de incidentes da CIRILH. 
Um relatório de incidentes deverá ser feito para o comitê da CIRILH nos seguintes casos: 
a) Um jogador recebeu uma exclusão e deve ser investigado prontamente pelo comitê para que medidas cabíveis 
sejam tomadas pelo comitê da CIRILH. 
b) Uma exclusão deve desqualificar um jogador do restante do torneio ou até que o comitê da CIRILH investigue 
a questão por completo. O comitê da CIRILH tem a autoridade de ajustar ou modificar a duração da suspensão. 
8 SANÇÕES 
8.1 Desistência 
A. A perda de uma partida deverá ser declarada pelas seguintes razões: 

• No início de um jogo (apito do árbitro para colocar disco em jogo) uma equipe não tiver quatro patinadores 
e um goleiro em quadra de uniforme completo e necessário. 

• Pela submissão do capitão de uma carta por escrito e aceita pelo diretor do campeonato. Neste caso, a 
equipe adversária não precisará equipar-se ou fazer aparição no jogo, e ainda assim será considerada 
vitoriosa. 

• Devido à lesão ou doença durante o jogo e uma equipe não poderá ter em quadra (quando com força 
total), quatro patinadores e um goleiro para continuar neste jogo. 

• Devido à penalidades durante o jogo, a equipe não tiver o número de jogadores mínimo para continuar. 
• Se uma equipe for solicitada pelo árbitro pois seu dirigente ou técnico não compareceu à quadra em 5 

minutos e o caso é reportado para o comitê de disciplina da CIRILH para possíveis ações futuras. 
• Se quando ambas as equipes estiverem na quadra e uma equipe por qualquer motivo se 

recusar a jogar quando solicitado a fazê-lo pelo árbitro, o árbitro então deverá advertir o 
capitão ou Capitão Assistente e permitir que a equipe tenha quinze segundos para começar 
ou continuar o jogo. Se no final desse tempo, ela ainda recusar a jogar, o árbitro deverá 
impor uma penalidade menor de banco ao time ofensor. A pena será cumprida por um 
jogador da equipe infratora designado pelo dirigente ou técnico através do capitão. No caso 
de haver uma repetição do mesmo incidente, o Árbitro não terá outra alternativa senão 
declarar a partida perdida para a equipe infratora. O caso deverá ser comunicado à 
Comissão de Disciplina do CIRILH para possível ação adicional. 

 
Nota: Recusar-se a iniciar o jogo é uma ofensa muito grave. Atualmente, nossas regras 
indicam que uma equipe deverá retornar dentro de dois minutos e ao fazê-lo, uma penalidade 
maior e má conduta será assinalada para o técnico por atraso de jogo. Além disso, se a 
retirada ocorrer nos últimos dois minutos ou na prorrogação, um tiro de pênalti será 
concedido também. Se a equipe não retornar dentro dos dois minutos, ou se retirar uma 
segunda vez, o jogo será imediatamente suspenso. Além disso, ações disciplinares para as 
equipes e treinadores seguirão em cima de um relatório escrito ao Presidente da liga. Isto 
também se aplicará a situações em que um jogador ou oficial de equipe for condenado a 
deixar o jogo e não o faz, não só nos casos de protesto em que toda a equipe se retira. 

 
B.  Em caso de desistência, as seguintes estatísticas de pontuação serão atribuídas: 

•  A equipe desistente será assinalada com a perda do jogo. A equipe adversária será premiada 
com dois pontos (uma vitória pelo jogo). A pontuação do jogo deverá ser contabilizada como 1 a 
0. O time desistente (perdedor), se ainda no round-robin (fase de grupos), deverá ser penalizado 
com menos 2 pontos para esse jogo, que deverão ser deduzidos dos seus pontos acumulados 
totais para o round-robin. 
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• Ao Capitão da equipe vitoriosa será assinalado um gol (Isso não poderá ser substituído a 
qualquer outro jogador). Não deverão ser assinaladas assistências.   

•    O goleiro de cada equipe não será creditado com um chute a gol, defesa ou gol contra. 
C.  Uma equipe poderá perder um jogo durante a fase de grupos (round-robin) do torneio sem 
desqualificação do torneio. Se a mesma equipe perder um segundo jogo no mesmo torneio, a equipe 
será desqualificada para o restante de todos os jogos do torneio. Qualquer perda que ocorrer após a 
conclusão dos jogos de round-robin, durante os jogos de medalha ou os jogos de colocação também 
fará com que a equipe seja desqualificada do restante do torneio. 
D.  No caso da remoção de uma equipe do torneio por desistência as seguintes alterações 
estatísticas deverão ter lugar: 

1) Todas as estatísticas da equipe e dos jogadores removidos deverão ser retirados 
das estatísticas oficiais. Isso incluirá todos os pontos da equipe, todos os gols 
marcados, assistências, defesas, gols contra, minutos de penalidades e todas as 
outras estatísticas pertinentes. 
2) Quaisquer e todas as equipes que já jogaram contra a equipe desistente também 
deverão ter as estatísticas apagadas como se o jogo não tivesse sido jogado. 

Obs.: A remoção de todos os minutos de penalidades não irá remover as medidas tomadas 
ou a serem tomadas pelo diretor do torneio ou o Comitê de Disciplina CIRLH como para as 
penalidades aplicadas pela desistência dos jogadores da equipe. 
Obs.: A Comissão da CIRILH deverá emitir instruções referentes a registros, etc., de um jogo 
perdido. 

8.2 Suspensão 
A.  Qualquer jogador com uma penalidade maior e uma penalidade por má conduta de jogo 
deverá ser automaticamente removido desse jogo e suspenso para o próximo jogo de sua equipe 
salvo indicação em contrário nas regras de jogo. 
B.  Se um jogador, técnico ou dirigente persistir após advertência do árbitro e continuar uma má 
conduta grosseira, essa pessoa estará sujeita à suspensão por um período de um ano ou mais, tal 
como determinado pelo Comité da CIRILH. 
C.  Qualquer jogador, técnico ou dirigente que não estiver jogando que entrar na quadra após o 
início do jogo sem a permissão do árbitro será automaticamente retirado do jogo e terá uma 
penalidade por má conduta de jogo. Essa pessoa também será suspensa para o próximo jogo da sua 
equipe. Qualquer Jogador que segurar ou atingir um oficial será suspenso do restante do torneio. 
D.  Qualquer dirigente, técnico ou treinador que segurar ou atingir um oficial deverá ser ordenado para o 
vestiário, e uma ação disciplinar será tomada pelo Comitê de Disciplina da CIRILH 
 
9 DISPUTAS 
9.1 Protestos 
A. Um protesto feito para o Árbitro não será válido se não for feito na quadra pelo capitão da equipe, e 
o árbitro informará imediatamente ao capitão da equipe adversária. Uma vez que o árbitro 
encarregado do jogo se pronunciar sobre um incidente ocorrido durante o decorrer do jogo, esta 
decisão será definitiva, a menos que uma carta oficial de protesto buscando anular esta decisão for 
arquivada junto ao Presidente da CIRILH, juntamente com uma taxa de protesto de US $ 200 (ou o 
equivalente em outra moeda). O CIRILH, então, investigará o protesto. Se for confirmado, a taxa será 
devolvida na íntegra ao delator. No entanto, caso o CIRILH determinar o protesto como injustificado, o 
delator perderá o valor da taxa. 
B.  No caso de protestos administrativos (mau estado da quadra, equipamento do jogador, jogadores não 
qualificados, etc.), somente aqueles feitos para o árbitro antes do início de uma partida serão válidos. O árbitro, 
então, avisará aos capitães de ambas as equipes que o jogo estará sendo jogado sob protesto. Todos os 
protestos deverão ser confirmados por carta oficial dirigida ao Presidente CIRILH, acompanhado da taxa 
necessária, no prazo de um ano e meio entre uma e uma hora e meia (1- 1/2) após o final do jogo. Quando 
houver tempo suficiente antes do início de um jogo para liquidação de tais protestos administrativos, estes 
estarão então sob a jurisdição imediata do CIRILH 
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C.  Cada federação participante terá o direito de apresentar protestos contra quaisquer 
incidentes (arbitrários ou não) que possam surgir durante o curso do Campeonato. Para um protesto 
ser válido, ele deverá ser escrito e apresentado ao Presidente da CIRILH ou seu representante legal, 
o mais tardar, três (3) horas após o incidente. 
D.  Todos os recursos (descritos em A. acima ) da decisão do Árbitro deverão ser apresentados 
por escrito e apresentados o mais tardar três horas após o incidente a um membro do Comitê 
Executivo da CIRILH, juntamente com uma taxa de recurso de US$ 200 . Ver o artigo 24 das Normas 
Gerais de Organizacionais . 
9.2  Recursos 
A.  Qualquer recurso contra as decisões do Comitê Executivo neste assunto deverá ser apresentado à 
Assembleia Geral da CIRILH e, posteriormente, com o Congresso Ordinário da FIRS, cuja decisão será definitiva 
e vinculativa . 
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10 Determinando Classificação Final em Campeonatos 

10.1 Posição Final na Fase de Grupos (Round-Robin) e Critérios de Desempate 

A.  Na compilação dos resultados de jogo da fase de grupos, os jogos que terminarem 
empatados, deverão permanecer empatados e pontos para cada jogo premiados da seguinte 
forma: 

 
Dois (2) pontos para o vencedor do jogo  
Um (1) ponto para um jogo de empate 
Zero (0) pontos para o perdedor 
Menos (-2) pontos para desistência 
 

B.  A colocação das equipes dentro de cada agrupamento será de acordo com o maior número 
de pontos acumulados no jogo de round-robin. Se após a soma dos pontos, duas ou mais 
equipes possuírem uma quantidade igual de pontos durante os jogos da fase de grupos, a 
posição da equipe será determinado da seguinte forma: 

C.  O vencedor do confronto direto no round-robin terá a posição superior. 
D.  Se o empate ainda resultar, a equipe com o menor número total de gols contra durante 

toda a rodada será o critério utilizado para determinar a posição das equipes empatadas. 
E.  Se o empate permanecer, o menor número de gols sofridos  em vitórias em comum 

entre as equipes empatadas, durante todos os jogos da competição grupo, irá determinar 
as posições do grupo. 

F.  Se o empate ainda resultar, o maior total de pontos marcados em perdas em comum 
entre as equipes empatadas determinará as suas posições. 

G.   Se as equipes estiverem empatadas após a aplicação dos critérios acima, ocorrerá um shoot-out 
conforme definido na Regra 1.3 (e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


