5 min jäähyt
1) Kenttäpelaaja huitoo väkivaltaisesti tai vaarallisesti mailallaan
2) Kenttäpelaaja koukkaa mailallaan vastapelaajan
3) Pelaaja heittää mailansa tai varusteensa kaukalossa palloon
4) Pelaaja heittäytyy vastapel. päin/ hyökkää väkivaltaisesti tämän kimppuun.
5) Pelaaja taklaa, heittää tai kamppaa vastapel. kaukaloa tai maalia vasten.
6) Pelaaja syyllistyy toistuviin kahden min. jäähyn aiheuttaviin rikkeisiin.
Pelirangaistus (PR)
1) Ei-hyväksytty maila tai maski
2) Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja tai th
3) Loukkaantunut pelaaja pelaa jäähynsä aikana
4) Pelaaja syyllistyy toiseen 2+10
5) Pelaaja rikkoo vihastuksissaan mailansa tai muun varusteen.
6) Pelaaja syyllistyy vaaralliseen fyysiseen peliin.
Ottelurangaistus (OR)
1) Pelaaja tai th on osallisena kahakkaan.
2) Pelaaja syyllistyy toisen kerran pelissä 5 min jäähyyn
3) Joukkueen toimihenkilö syyllistyy toiseen 2+10
4) Varusteiden korjaus yritys tark. pyynnön jälk.
5) Pelin sabotointi
6) Vahvistettu, pidennetty tai viallinen maila huomautettuna
Törkeä ottelurangaistus (TOR)
1) Pelaaja tai th osallistuu tappeluun.
2) Pelaaja tai th syyllistyy raakaan rikkomukseen; vahing. yritys
3) Pelaaja tai th syyllistyy törkeään käytökseen.
4) Pelaaja tai th syylllistyy väkivaltaiseen käyttäytymiseen.
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