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PRAVIDLO 1
Hﬁi‰tû
(a) Utkání in-line hokeje musí b˘t sehráno na dﬁevûném, asfaltovém nebo betonovém povrchu. Dal‰í moÏností je speciální in-line plocha nebo jin˘ vhodn˘ povrch schválen˘ pﬁíslu‰nou komisí.
(b) Hﬁi‰tû se oznaãí podle nákresu s ohledem na maximální a minimální rozmûry
hﬁi‰tû. Hrací plocha není rozdûlena ãárami, jako je modrá nebo ãervená ãára,
protoÏe in-line hokej se odehrává na celé plo‰e, bez hrozby vhazování za poru‰ení postavení mimo hru na modré ãi ãervené ãáﬁe.
(c) Rozmûry hrací plochy se mohou pohybovat mezi 20-30 m do ‰íﬁky a 40-60
m do dálky. Musí b˘t v‰ak zachován pomûr 1:2.
Mistrovství svûta se hraje na povrchu nejblíÏe moÏnému maximální velikosti. Hrací
plocha musí b˘t obklopena mantinely, aby se kotouã snadnûji udrÏel ve hﬁe.
Domácí ustanovení:
(b) Hﬁí‰tû je rozdûleno uprostﬁed ãervenou ãárou ‰irokou 30 cm spojující obû del‰í strany hﬁí‰tû.Tato ãára je vyznaãena ãervenû rovnûÏ kolmo na obou ohrazeních.âervená ãára je povaÏována vÏdy za souãást
té poloviny hﬁí‰tû, na které se nachází kotouã. Strana hﬁí‰tû, na které
má t˘m svoji branku, se naz˘vá obranné pásmo. Vzdálenûj‰í strana se
naz˘vá útoãné pásmo.
(c) Maximální velikost hﬁi‰tû 61 m dlouhé a 30 m ‰iroké. Minimální velikost hﬁi‰tû 56 m dlouhé a 26 m ‰iroké.

PRAVIDLO 2
Branky
Branka se skládá z pravoúhlé Ïelezné konstrukce s vnitﬁní v˘‰kou 105 cm a vnitﬁní ‰íﬁkou 170 cm. (viz nákres)
Konstrukce musí b˘t zhotovena ze Ïelezn˘ch nebo ocelov˘ch tyãí o prÛmûru
7,6 cm. Vr‰ek, boãní ãásti a vnitﬁní ãást branky musí b˘t pokryty velice odoln˘m
síÈováním, které je dosti husté, aby odolalo nejtvrd‰ím stﬁelám. Kovové síÈování není povoleno.
âást sítû musí b˘t zavû‰ena na vnitﬁní ãást vr‰ku branky v hloubce 45 cm mûﬁeno od bﬁevna branky. Toto bavlnûné síÈování, tenãí neÏ to vnûj‰í, má maximální ‰íﬁku 180 cm a maximální v˘‰ku 110 cm. Musí b˘t upevnûno uvnitﬁ branky tak, aby
viselo volnû k zemi rovnobûÏnû s tyãkami branky. Tyãky a bﬁevno musí mít oranÏovou barvu, v‰echny ostatní ãásti konstrukce musí b˘t bílé.
Branky jsou umístûny otevﬁenou ãástí na kaÏdém konci hﬁi‰tû naproti sobû. Vzdálenost
od brankové ãáry na nejvût‰ím hﬁi‰ti je 2,70 m minimálnû a 3,30 m maximálnû.
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Domácí ustanovení:
Brankové tyãe jsou 1,22 m vysoké
m (mûﬁeno od vnitﬁní strany tyãí).
PrÛmûr tyãí je 5 cm.

a jsou od sebe vzdáleny 1,83

PRAVIDLO 3
Brankovi‰tû
(a) Brankovi‰tû se vyznaãí pﬁed kaÏdou brankou ãervenou ãárou 5 cm ‰irokou.
(b) Tato ãára se rozprostírá v pravém úhlu od bodu brankové ãáry 30 cm od vnûj‰ích ãástí brankov˘ch tyãí do vzdálenosti 1,2 m od branky. RovnobûÏná ãára
s brankovou ãárou pak spojuje konce tûchto dvou ãar. Brankovi‰tûm se rozumí území pokryté jak na plo‰e, tak v prostoru nad ním.
Domácí ustanovení:
Viz nákres ã. 3

PRAVIDLO 4
Body na vhazování
(a) Jeden bod na vhazování musí b˘t pﬁímo ve stﬁedu plochy. (Vhazování na tomto místû se provádí vÏdy na zaãátku utkání, na zaãátku druhé pÛlky, po kaÏdém vstﬁeleném gólu a pﬁed zaãátkem prodlouÏení).
(b) V obou koncov˘ch zónách podél imaginární ãáry, 4.5 m od kaÏdé brankové ãáry a rovnobûÏnû s ní 3 m od boãního hrazení, se vyznaãí na plochu ãerné kruhy na vhazování o polomûru 22.5 cm.
(c) Na hrací plo‰e se nachází jeden bod na vhazování ve stﬁedu hﬁi‰tû a po dvou
bodech na vhazování v koncov˘ch pásmech, které jsou kolmo na sebe (viz nákres hﬁi‰tû).
(d) Na hﬁi‰ti musí b˘t vyznaãeno 5 bodÛ na vhazování.
Domácí ustanovení:
Viz nákres ã. 3

PRAVIDLO 5
Hráãské lavice
(a) KaÏdé hﬁi‰tû musí mít sedadla nebo lavici pro kaÏd˘ t˘m, zvané jako „hráãské
lavice“. Na kaÏdé lavici musí b˘t místo alespoÀ pro 16 hráãÛ a musí b˘t umístûny tûsnû podél hrací plochy v neutrálním pásmu, jak nejblíÏe je to moÏné ke
stﬁedu hﬁi‰tû, a musí z nich b˘t zaji‰tûn snadn˘ pﬁístup do ‰aten.
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(b) MuÏstva zahájí utkání na opaãném konci hﬁi‰tû, neÏ mají hráãské lavice, a nebudou tyto místa v prÛbûhu utkání mûnit.
(c) Pouze hráãÛm v dresech, vedoucímu druÏstva, trenérÛm a jeho asistentÛm je
povoleno pob˘vat na hráãské lavici.
(d) Bûhem hry se trenéﬁi, vedoucí druÏstva a asistenti trenérÛ mohou pohybovat
pouze v území , které je vymezeno délkou hráãské lavice, vãetnû jejich dvíﬁek.
Trest za poru‰ení tohoto pravidla je: „Men‰í trest pro hráãskou lavici“.

PRAVIDLO 6
Trestné lavice
KaÏdé hﬁi‰tû musí b˘t vybaveno sedadly nebo lavicemi zvan˘mi „trestná lavice“.
Jsou zde místa pro trestané hráãe, trestomûﬁiãe, ãasomûﬁiãe a dal‰í ãinovníky utkání. Trestná lavice by mûla b˘t umístûna v dostateãné vzdálenosti od hráãsk˘ch
lavic.

PRAVIDLO 7
Kruh rozhodãích
Kruh rozhodãích se vyznaãí ãárou ve tvaru pÛlkruhu o polomûru 3 m na plo‰e
ihned pﬁed lavicí ãasomûﬁiãÛ. Hráãi mají zakázáno vstupovat na toto území bûhem
jakéhokoli pﬁeru‰ení hry v utkání bez svolení rozhodãího.

PRAVIDLO 8
Signální a ãasová zaﬁízení
KaÏdé hﬁí‰tû musí mít vhodné zvukové zaﬁízení pro potﬁeby ãasomûﬁiãe.

8
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PRAVIDLO 9
SloÏení muÏstva
(a) Hrací sestava (poãet hráãÛ na hrací plo‰e) se nesmí skládat z více neÏ 4 hráãÛ a jednoho brankáﬁe.
(b) KaÏd˘ hráã a brankáﬁ je zapsán do zápisu o utkání a musí mít vlastní ãíslo dresu, které je 20-25 cm vysoké a je umístûno na zadní stranû dresu.
(c) Soupiska druÏstva se skládá z minimálnû 6 hráãÛ v poli a 2 brankáﬁÛ a maximálnû 14 hráãÛ a 2 brankáﬁÛ (ne 15 hráãÛ a 1 gólmana). Jakmile bylo zapoãato mistrovství, není povoleno dopisování náhradníkÛ ãi pﬁidávání dal‰ích
hráãÛ na soupisku.
Domácí ustanovení:
Minimální poãet hráãÛ druÏstva je 6 hráãÛ v poli + 1 brankáﬁ.
Maximální poãet hráãÛ druÏstva je16 hráãÛ v poli + 2 brankáﬁi.

PRAVIDLO 10
Kapitán
(a) KaÏdé druÏstvo ustanoví kapitána a pouze takto oznaãen˘ hráã má právo prodiskutovat s rozhodãím otázky vztahující se k v˘kladu pravidel, které by mohly vyvstat v prÛbûhu utkání. Kapitán musí b˘t oznaãen písmenem „C“ pﬁibliÏnû
8 cm vysok˘m v kontrastní barvû na dobﬁe viditelném místû na pﬁední ãásti
dresu.
(b) KaÏdé druÏstvo by mûlo mít kapitána na plo‰e po celou dobu hry. Pokud kapitán není na hrací plo‰e, náhradnímu kapitánovi (ne více neÏ 3) se pﬁiznají práva kapitána. Náhradní kapitán musí b˘t oznaãen písmenem „A“ pﬁibliÏnû 8 cm
vysok˘m v kontrastní barvû na dobﬁe viditelném místû na pﬁední ãásti dresu.
(c) Rozhodãí nebo ãinovníci utkání se pﬁed zaãátkem kaÏdého zápasu seznámí se
jménem kapitána muÏstva a také s totoÏností hráãÛ, kteﬁí budou zastávat funkci náhradních kapitánÛ, kdyÏ kapitán nebude na plo‰e.
(d) Brankáﬁ nemá právo vykonávat funkci kapitána nebo náhradního kapitána.
(e) Pouze kapitán nebo náhradní kapitán na plo‰e má právo v pﬁeru‰ené hﬁe diskutovat s rozhodãím o jakémkoli problému, kter˘ vztahujícímu se k v˘kladu
pravidel (ale ne oba). Kapitánovi, náhradnímu kapitánovi nebo jakémukoli hráãi, kter˘ pﬁichází z hráãské lavice a protestuje ãi zpochybÀuje v˘rok rozhodãího, se uloÏí osobní trest.
(f) Kapitán nebo trenér musí podepsat zápis o utkání po skonãení kaÏdého zápasu spolu s rozhodãími, a tím potvrdit jeho správnost.
StíÏnost, která se t˘ká vylouãení, není vûcí vztahující se k v˘kladu pravidel
a osobní trest musí b˘t uloÏen kterémukoli kapitánovi, náhradnímu kapitánovi
nebo jinému hráãi, kter˘ si takto stûÏuje.

10

MUÎSTVA
ãást II

PRAVIDLO 11
Hráãi v dresech
(a) Na zaãátku kaÏdého utkání vedoucí muÏstva nebo trenér kaÏdého t˘mu vyhotoví seznam hráãÛ a brankáﬁe, kteﬁí nastoupí v utkání.
(b) Tento zápis o utkání musí b˘t dodán rozhodãímu nebo ãinovníkÛm utkání pﬁed
zaãátkem zápasu. Po zahájení utkání nejsou jiÏ povoleny Ïádné zmûny v zápise o utkání. Jediná v˘jimka je, pokud se zraní nebo onemocní brankáﬁ. Jméno
náhradního brankáﬁe mÛÏe b˘t dopsáno do zápisu o utkání, av‰ak taková náhrada mÛÏe b˘t vytvoﬁena pouze z hráãÛ, kteﬁí figurují v zápise o utkání.
(c) KaÏdé muÏstvo smí mít na hrací plo‰e vÏdy pouze jednoho brankáﬁe. Brankáﬁ
mÛÏe b˘t nahrazen za jiného hráãe v poli. Tento hráã v‰ak nepoÏívá v˘hod
brankáﬁe.
(d) Náhradnímu brankáﬁi není povoleno rozcviãení.

PRAVIDLO 12
Zahajovací sestava
(a) Pﬁed zaãátkem utkání vedoucí druÏstva nebo trenér kaÏdého t˘mu musí oznámit rozhodãímu nebo ãinovníkÛm utkání zahajovací sestavu.
(b) Pﬁi zahájení utkání muÏstvo musí mít na plo‰e brankáﬁe a 4 hráãe. Pokud tento poÏadavek nemÛÏe b˘t dosaÏen, je rozhodãí povinen zápas nezahájit a prohlásit ho za ukonãen˘ v neprospûch muÏstva, které nebylo schopno postavit
správn˘ poãet hráãÛ na plochu.

PRAVIDLO 13
Stﬁídání hráãÛ
(a) Bûhem hry není povoleno mít více neÏ 5 hráãÛ (vãetnû brankáﬁe) na hrací plo‰e v jednom okamÏiku.
(b) Hráãi smûjí stﬁídat kdykoli v prÛbûhu hry z hráãsk˘ch lavic za pﬁedpokladu, Ïe
hráã nebo hráãi opou‰tûjící plochu se nacházejí nejdále 3 m od jejich hráãské
lavice, pﬁedtím neÏ je jakékoli stﬁídání zapoãato.
(c) Hráã na trestné lavici, kter˘ má b˘t po odpykání trestu vystﬁídán, musí ihned
po hrací plo‰e odjet na hráãskou lavici a b˘t u ní dﬁíve, neÏ je provedeno jakékoli stﬁídání.
(d) MuÏstvo je povinno postavit na plochu správn˘ poãet hráãÛ, pokud je o to poÏádáno rozhodãím. Hostující muÏstvo musí vÏdy jako první postavit hrající sestavu na plochu. KaÏdému muÏstvu je povoleno pouze jedno stﬁídání bûhem
pﬁeru‰ení hry.

MUÎSTVA
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(e) Pokud pﬁi stﬁídání hráã vstupující do hry nebo opou‰tûjící hru zámûrnû zahraje kotouã svojí holí, bruslemi nebo rukama, nebo se dostane do kontaktu s protihráãem, zatímco hráã (buì vstupující nebo opou‰tûjící hru) je stále na hﬁi‰ti
uloÏí se men‰í trest „za pﬁíli‰ mnoho hráãÛ na plo‰e“. Av‰ak v pﬁípadû, Ïe hráã,
kter˘ vstupuje nebo opou‰tí hrací plochu, bude pukem zasaÏen náhodou Ïádn˘ trest se neudûlí a hra se nepﬁeru‰í.
(f) Pokud brankáﬁ opustí branku a pokraãuje k hráãské lavici kvÛli stﬁídání, tak náhradník mÛÏe naskoãit do hry aÏ tehdy, kdyÏ je brankáﬁ 3 m od hráãské lavice. JestliÏe stﬁídající muÏstvo má kotouã v drÏení a vystﬁídá pﬁedãasnû,
rozhodãí musí okamÏitû pﬁeru‰it hru a vhazování se uskuteãní buì na stﬁedním bodû vhazování, nebo na koncovém bodû na vhazování (na místû, které
poskytuje neproviniv‰ímu se muÏstvu v˘hodu). JestliÏe muÏstvo nemá kotouã
v drÏení a proviní se ‰patn˘m stﬁídání, rozhodãí uloÏí men‰í trest.
(g) Pﬁi stﬁídání hráãÛ bûhem pﬁeru‰ené hry rozhodãí provádûjící vhazování zaujme
normální pozici pro provedení vhazování a poté poskytne hostujícímu muÏstvu
5 vteﬁin na vystﬁídání hráãÛ. Po pûti vteﬁinách rozhodãí vzpaÏí ruku na znamení, Ïe hostující druÏstvo uÏ nemÛÏe stﬁídat. S paÏí stále vztyãenou poskytne
domácímu muÏstvu moÏnost vystﬁídat (pokud tak jiÏ neuãinili). Po dal‰ích pûti vteﬁinách rozhodãí spustí paÏi, ãímÏ dá najevo domácímu druÏstvu, Ïe jiÏ nesmí stﬁídat. Pokud se kterékoli muÏstvo pokusí vystﬁídat po uplynutí takto
urãeného ãasu, rozhodãí po‰le tyto stﬁídající hráãe zpût na hráãskou lavici. Za
jakékoli dal‰í poru‰ení pravidel v tomto postupu rozhodãí udûlí „men‰í trest
pro hráãskou lavici“.
(h) JestliÏe v posledních 2 minutách ﬁádné hrací doby má bránící muÏstvo úmyslnû mnoho hráãÛ na ledû, naﬁídí se proti nûmu trestné stﬁílení. Men‰í trest pro
hráãskou lavici nebude uloÏen.
(i) Men‰í trest pro hráãskou lavici se uloÏí za poru‰ení jakékoliv ãásti pravidla 13.
Trest odpyká hráã, kter˘ pravidlo poru‰il.
Domácí ustanovení:
(g) Poznámka:
Rozhodãí nemá povinnost ãekat na hráãe na vhazování. JestliÏe jedno
muÏstvo je pﬁipraveno na vhazování a druhé otálí, rozhodãí mÛÏe zahájit hru vhozením.
Viz pravidlo 48 (k)

PRAVIDLO 14
Zranûní hráãi
(a) Pokud je hráã, vyjma brankáﬁe, zranûn nebo je nucen opustit hrací plochu bûhem hry, mÛÏe ze hry odstoupit a b˘t vystﬁídán, ale hra musí pokraãovat, aniÏ
by muÏstva opustila hrací plochu.
(b) JestliÏe brankáﬁ utrpí zranûní nebo ho postihne nevolnost, musí b˘t v poﬁádku,
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aby hra mohla okamÏitû pokraãovat, nebo musí b˘t vystﬁídán náhradním brankáﬁem. Rozhodãí nepovolí Ïádné o‰etﬁování za úãelem uschopnûní zranûného
nebo indisponovaného brankáﬁe. Náhradnímu brankáﬁi není povoleno rozcviãení (viz také bod d).
(c) Rozhodãí podá zprávu pﬁíslu‰né komisi o jakémkoliv prohﬁe‰ku pﬁi stﬁídání
brankáﬁÛ. Stﬁídající brankáﬁ má stejná práva jako pÛvodní brankáﬁ.
(d) Pokud bylo uskuteãnûno stﬁídání brankáﬁÛ, dal‰í ﬁádné stﬁídání je povoleno aÏ
v dal‰ím pﬁeru‰ení hry.
(e) JestliÏe zranûn˘ hráã obdrÏí men‰í trest, potrestané muÏstvo musí poslat náhradníka na trestnou lavici pﬁed zaãátkem trestu a nesmí ho bûhem tohoto trestu vystﬁídat za jiného. Za poru‰ení tohoto pravidla se uloÏí men‰í trest pro
hráãskou lavici. Potrestan˘ hráã, kter˘ byl nahrazen na trestné lavici, nesmí nastoupit do hry, dokud jeho trest nevypr‰í.
(f) KdyÏ je hráã zranûn tak, Ïe nemÛÏe pokraãovat ve hﬁe nebo odejít na hráãskou lavici, hra nesmí b˘t pﬁeru‰ena, dokud kotouã nezíská muÏstvo zranûného hráãe. Pokud je muÏstvo zranûného hráãe v drÏení kotouãe v dobû zranûní,
hra bude okamÏitû pﬁeru‰ena, vyjma brankové pﬁíleÏitosti tohoto druÏstva.
(g) Hra se mÛÏe pﬁeru‰it v pﬁípadû, Ïe hráã, jin˘ neÏ brankáﬁ, je zranûn natolik váÏnû, Ïe o tom není pochyb. Hra se znovu zahájí vhazováním.
(POZNÁMKA) V pﬁípadû váÏného zranûní hráãe rozhodãí mÛÏe pﬁeru‰it hru
okamÏitû, bez ohledu na to, kdo má právû kotouã v drÏení.
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PRAVIDLO 15
Hole
(a) Hole musí b˘t stejné jako v ledním hokeji a musí b˘t zhotoveny ze dﬁeva nebo jiného schváleného materiálu a nesmí mít Ïádné v˘ãnûlky. Pﬁilnavá páska
jakékoli barvy mÛÏe b˘t omotána kolem ãepele za úãelem vyztuÏení nebo zlep‰ení vedení kotouãe.
(b) HÛl nesmí b˘t del‰í neÏ 1,5 m, mûﬁeno od patky ke konci drÏadla, a 32 cm,
mûﬁeno od patky ke ‰piãce ãepele. âepel hokejky musí b˘t alespoÀ 5 cm ‰iroká a nesmí b˘t ‰ir‰í neÏ 9 cm na jakémkoli místû ãepele.
(c) âepel brankáﬁské hole na jakémkoli místû nesmí b˘t ‰ir‰í neÏ 13 cm, kromû
patky. Zde mÛÏe mûﬁit 14 cm. Délka ãepele nesmí pﬁesahovat 39 cm, mûﬁeno
od patky ke ‰piãce ãepele. Roz‰íﬁená ãást brankáﬁské hole nesmí b˘t del‰í neÏ
61 cm od patky nahoru a ‰ir‰í neÏ 13 cm.
(d) Men‰í trest se uloÏí hráãi, vãetnû brankáﬁe, za pouÏití hole, která neodpovídá
ustanovením tûchto pravidel.
Domácí ustanovení:
RukojeÈ:
- maximální délka 163 cm od patky ke konci rukojeti
- Maximální ‰íﬁka 3 cm
- Maximální tlou‰Èka 2,5 cm
âepel:
- Maximální délka 32 cm od patky ke konci ãepele
- Maximální ‰íﬁka 7,5 cm
- Minimální ‰íﬁka 5 cm

PRAVIDLO 16
Brusle
(a) Brusle pouÏívané na in-line hokej musí b˘t pouze in-line brusle. MÛÏou se skládat buì ze tﬁí nebo ãtyﬁ koleãek. Pokud jsou brusle vyrobeny pro ãtyﬁi koleãka, také v‰echny ãtyﬁi musí obsahovat. V‰echny koleãkové zástrãky a nápravy
musí b˘t pﬁikryty ochrann˘m materiálem, aby nezranily ostatní hráãe nebo neniãily hrací povrch. âtverhranné nebo konvenãní brusle nejsou povoleny na
mistrovství svûta, aãkoliv jednotlivé federace mÛÏou dovolit uÏívání tûchto
bruslí pro domácí soutûÏe.
(b) Hráã, kter˘ se zúãastní hry a poru‰í v˘‰e uvedené pravidlo, obdrÏí men‰í trest
a nesmí se dále zúãastnit hry, dokud závadu neodstraní.

16

V¯STROJ
ãást III

PRAVIDLO 17
Brankáﬁská v˘stroj
(a) S v˘jimkou bruslí a hokejky v‰echna v˘stroj no‰ená brankáﬁem musí b˘t zhotovena pouze k ochranû hlavy a tûla a nesmí obsahovat Ïádn˘ odûv ãi zaﬁízení, které by brankáﬁi poskytovalo nepﬁípustnou pomoc v zabránûní vstﬁelení
gólu.
POZNÁMKA: ·nûrování, tkanivo nebo jin˘ materiál, spojující palec a ukazováãek brankaﬁské rukavice, nebo jak˘koli ko‰, kapsa ãi vak vytvoﬁen˘ z tohoto
materiálu, nesmí pﬁesahovat minimální mnoÏství materiálu nezbytného k vyplnûní mezery mezi palcem a ukazováãkem pﬁi plném roztaÏení lapaãky.
1) Ochranná vycpávka, pﬁipojená na zadní ãást, nebo formovaná ãást
brankaﬁské rukavice nesmí b˘t ‰ir‰í neÏ 20 cm a del‰í neÏ 40 cm.
2) Zástûry, chránící bﬁicho a kryjící pﬁes kalhoty pﬁední ãást stehen, jsou
zakázány.
(b) Brankáﬁské chrániãe nohou nesmûjí b˘t ‰ir‰í neÏ 30 cm (mûﬁeno na brankáﬁi)
a nesmûjí na nich b˘t provedeny Ïádné úpravy.
(c) Men‰í trest se uloÏí brankáﬁi za no‰ení nebo pouÏívání nedovolené v˘stroje.
(d) V‰echno vybavení, s v˘jimkou kotouãe a bruslí, se ﬁídí pravidly o hokejové v˘stroji.
(e) V‰ichni brankáﬁi musí nosit helmu schválenou pﬁíslu‰nou komisí.
Domácí ustanovení:
K bodu (a) 1), nesmí b˘t ‰ir‰í neÏ 21 cm a del‰í neÏ 42 cm.

PRAVIDLO 18
Ochranná v˘stroj
(a) V‰echna ochranná v˘stroj, kromû rukavic, helmy a brankáﬁsk˘ch chrániãÛ nohou, musí b˘t zcela pod dresem. KoÏené náloketníky, umístûné na vnûj‰í ãásti dresu, nejsou povoleny. Po jednom varování rozhodãího se uloÏí men‰í trest
muÏstvu, které se provinilo proti tomuto pravidlu.
(b) V‰ichni hráãi musí nosit HECC/CSA (H.E.C.C. The Hockey Equipment
Certification Council - nezávisl˘ orgán odpovûdn˘ za v˘voj a testování hokejov˘ch ochrann˘ch pomÛcek) - schválené helmy, ﬁádnû upevnûné pod bradou
ﬁemínkem.
(c) Pro v‰echny brankáﬁe je povinné nosit obliãejové masky.
(d) V‰ichni hráãi musí nosit schválené hokejové rukavice.
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(e) V‰ichni hráãi musí nosit holení a loketní chrániãe. MuÏ‰tí hráãi musí nosit suspenzor bûhem celého utkání.
(f) PouÏívání chrániãe zubÛ a obliãejové masky není povinné, ale doporuãuje se.
(g) Obrouãky br˘lí musí b˘t z umûlé hmoty.
(h) Men‰í trest mÛÏe b˘t uloÏen za poru‰ení pravidla o ochranné v˘stroji.

PRAVIDLO 19
Nebezpeãná v˘stroj
(a) UÏití vycpávek nebo ochrany vyrobené z kovu nebo jiného materiálu, kter˘ mÛÏe zpÛsobit protihráãi zranûní, je zakázáno.
POZNÁMKA: V‰echny náloketníky, které nemají mûkké ochranné pokrytí z gumy nebo podobného materiálu alespoÀ 125 mm silného se povaÏují za nebezpeãnou v˘stroj.
(b) Rukavice, ze které je celá vnitﬁní ãást dlanû odstranûna, je povaÏována za nedovolenou v˘stroj. Pokud nûkter˘ hráã nosí takovou rukavici, bude mu uloÏen
men‰í trest.
(c) KaÏd˘ hráã nosící ochranné zaﬁízení od lékaﬁe musí mít pﬁed zaãátkem hry povolení pﬁíslu‰né komise.

PRAVIDLO 20
Kotouã
Kotouã musí b˘t schválen pﬁíslu‰nou komisí. Domácí nebo hostující muÏstvo pﬁebírá zodpovûdnost za adekvátní kotouãe. To znamená, Ïe kotouã mÛÏe b˘t odebrán na kontrolu ãinovníkem utkání nebo speciálnû k tomu urãenou osobou.
Domácí ustanovení:
PrÛmûr 7,62 cm
Tlou‰Èka 1,54 cm
Váha 100-185 g.

PRAVIDLO 21
Dresy
(a) Dresy se skládají z trika s dlouh˘m rukávem a dlouh˘ch kalhot stejného provedení. Brankáﬁské dresy musí b˘t stejné barvy a vzoru jako ostatních hráãÛ
v druÏstvu. Hráãské ãísla musí b˘t umístûna pouze na zadní ãásti dresu. Musí
to b˘t celá ãísla od 00 do 99 a musí b˘t 25 cm vysoká.
(b) Brankáﬁ musí nosit bûhem celé hry suspenzor, vestu, která se zformuje podle
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jeho tûla, brankáﬁské rukavice podle pravidel ledního hokeje (neupravené betony nepﬁesahující ‰íﬁku 30 cm a brankaﬁskou masku nebo helmu s upevnûn˘m ko‰íkem). Pokud brankáﬁ nosí chrániãe pﬁedloktí tak musí b˘t mûkké,
ohebné a formované podle jeho pﬁedloktí. Jakákoli v˘stroj ledního hokeje je
pﬁijatelná.
(c) V‰ichni hráãi úãastnící se soutûÏe musí b˘t odrezováni a mít dva dresy rozdíln˘ch barev. Dlouhé kalhoty jsou poÏadovány.
(d) V‰ichni hráãi musí mít na zadní ãásti dresu své ãíslo alespoÀ 20-25 cm vysoké, V‰echna pﬁidûlená ãísla musí b˘t celá a v rozmezí od 00 do 99 (ne desetinná ãísla, apod.). Dva hráãi jednoho muÏstva nesmí b˘t oznaãeni stejn˘m
ãíslem. Vlastní ãísla hráãÛ nesmí b˘t zmûnûny ãi nahrazeny po úvodní registraci muÏstva bez písemného souhlasu pﬁíslu‰né komise. Jeden kapitán a dva
náhradní kapitáni musí nosit malé „C“ a „A“ v pravé horní ãásti dresu.
(e) Je povinností domácího muÏstva pﬁevléknout si dresy, pokud barvy dresÛ obou
muÏstev jsou podobné. Rozhodnutí o tomto pﬁíslu‰í rozhodãímu. Domácí muÏstvo by mûlo nastupovat ve svûtl˘ch dresech.
(f) Dresy celého muÏstva (triko a kalhoty) se musí k sobû hodit jak barevnû, tak
vzorovû.

PRAVIDLO 22
Kontrola dresÛ
âinovníci ﬁídící utkání mÛÏou zkontrolovat v˘stroj pﬁed zaãátkem utkání. Îádn˘
trest se neudûlí hráãi pﬁed zaãátkem utkání za no‰ení v˘stroje, která není v souladu s pravidly. No‰ení nedovolené nebo nebezpeãné v˘stroje po zaãátku utkání bude potrestáno podle pravidel.
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2 minuty

2 minuty

5 minut

10 minut

Pro zbytek
utkání

Pro zbytek
utkání

Pro zbytek
utkání

X

Men‰í pro lavici

Vût‰í

Osobní

Osobní do konce

Disciplinární

Ve hﬁe

Trestné stﬁílení

Hráã
vylouãen na

Men‰í

TREST

X

Nikdo

Nikdo

Nikdo

Proviniv‰í se
hráã

Proviniv‰í se
hráã

Kter˘koli hráã
hráã

Proviniv‰í se
hráã

Odpyká
na trestné lavici

HRÁâI

X

Pro zbytek
utkání

X

X

NepouÏitelné

X

Brankáﬁ
vylouãen na

X

Kter˘koli hráã
na 5 minut

Nikdo

Nikdo

Hráã ze hﬁi‰tû

Hráã ze hﬁi‰tû

X

Hráã ze hﬁi‰tû

Odpyká
na trestné lavici

BRANKÁ¤I

Trestné
stﬁílení

29 minut

24 minut

24 minut

10 minut

5 minut

2 minuty

2 minuty

V zápisu
se uvede

X

Hlá‰ení

Hlá‰ení

Hlá‰ení

X

X

Konãí,
padne-li branka

Konãí,
padne-li branka

Jiná
ustanovení

JINÁ USTANOVENÍ

X

Lze pouÏít

Lze pouÏít

Lze pouÏít

Lze pouÏít

SoubûÏné
tresty

Tabulka trestÛ

PRAVIDLO 23
Tresty
Tresty se dûlí na následující kategorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Men‰í tresty (2 min)
Men‰í tresty pro hráãskou lavici (2 min)
Vût‰í tresty (5 min)
Osobní tresty (10 min)
Tresty ve hﬁe (TH)
Osobní tresty do konce utkání (OK)
Trestné stﬁílení (TS)
Disciplinární (DT) (Domácí ustanovení)

Tresty se odpykávají podle ãistého ãasu.
POZNÁMKA: Podle pravidel CIRILH hrací povrch není rozdûlen do pásem vyznaãen˘ch modr˘mi a ãerven˘mi ãárami. Proto neexistují Ïádné tresty nebo herní pﬁeru‰ení v tûchto pravidlech, t˘kající se stﬁel pﬁes celé hﬁi‰tû nebo postavení hráãÛ
v off-sidu.
Domácí ustanovení:
Viz pravidlo 76, 77

SOUBùÎNÉ MEN·Í/VùT·Í TRESTY jsou tresty, které nezpÛsobí oslabení Ïádnému
druÏstvu. Znamenají, Ïe hráãi z obou duÏstev jsou vylouãeni ve stejn˘ ãas a na
stejnou dobu. Pokud jsou soubûÏné tresty uloÏeny, potrestaní hráãi zaujmou místa na trestn˘ch lavicích a obû druÏstva ihned tyto hráãe nahradí v poli náhradníky. Potrestaní hráãi musí odsedût uloÏen˘ trest a po jeho skonãení musí zÛstat na
trestné lavici aÏ do prvního pﬁeru‰ení hry. Pokud jedno druÏstvo je oslabeno o hráãe kvÛli dﬁívûj‰ímu trestu, soubûÏné tresty nezmûní poãet hráãÛ na plo‰e.
Hráãi nesmûjí opustit trestnou lavici, dokud jejich trest nevypr‰el, nenastal poloãas nebo není konec utkání. Pouze z tûchto a Ïádn˘ch jin˘ch dÛvodÛ mohou hráãi opustit trestnou lavici. V‰ichni hráãi na trestné lavici musí zÛstat sedût, dokud
jejich trest neuplynul.
POZNÁMKA: Pokud je pﬁeru‰ená hra a je spáchán jak˘mkoli hráãem pﬁestupek,
uloÏí se stejn˘ trest jako bûhem hry.

PRAVIDLO 24
Men‰í tresty
(a) Pﬁi men‰ím trestu je hráã, s v˘jimkou brankáﬁe, vylouãen ze hﬁi‰tû na 2 minuty,
bûhem nichÏ se nepovolí náhradník. V˘jimkou jsou soubûÏné tresty (viz bod
nahoﬁe). Pﬁi tﬁetím men‰ím trestu v utkání uloÏeném stejnému hráãi, vãetnû
brankáﬁe, se je‰tû tomuto hráãi navíc uloÏí desetiminutov˘ osobní trest.

TRESTY
ãást IV

23

POZNÁMKA: Men‰í rest odpyká náhradník a vylouãen˘ hráã musí odpykat cel˘ trest. Jak˘koli dal‰í trest tohoto hráãe spáchan˘ do konce utkání vyústí v potrestání hráãe trestem do konce utkání.
(b) Men‰í trest pro hráãskou lavici znamená odstranûní jednoho hráãe ze hﬁi‰tû
pro muÏstvo, které se provinilo, a to na dobu 2 minut. Jak˘koliv hráã z muÏstva mÛÏe b˘t urãen k odpykání trestu a to vadoucím muÏstva nebo trenérem
prostﬁednictvím kapitána a takov˘ hráã musí zaujmout místo na trestné lavici
okamÏitû a odpykat trest, jako by byl uloÏen jemu.
(c) JestliÏe v dobû, kdy je muÏstvo v oslabení kvÛli jednomu ãi více men‰ím trestÛm nebo men‰ím trestÛm pro hráãskou lavici, soupeﬁ dosáhne branky, první
z tûchto trestÛ automaticky konãí. Tresty nemÛÏou zpÛsobit, Ïe klesne poãet
hráãÛ na plo‰e pod 3. Takové tresty se stávají odloÏen˘mi, dokud nenastane
ãas, aby byly odpykány.
POZNÁMKA: „B˘t v oslabení“, znamená, Ïe v dobû vstﬁelení branky má jedno
muÏstvo na ledû men‰í poãet hráãÛ neÏ druhé. Men‰í trest a men‰í trest pro
hráãskou lavici automaticky skonãí, kdyÏ muÏstvo obdrÏí branku. Konãí vÏdy
první men‰í trest. Av‰ak soubûÏné men‰í tresty obûma muÏstvÛm nezpÛsobí
oslabení jednoho nebo druhého muÏstva, protoÏe aãkoliv kaÏdé muÏstvo má
hráãe na trestné lavici, tak poãet hráãÛ na plo‰e tím není ovlivnûn. Proto trestn˘ ãas udûlen˘ za soubûÏné tresty se nikdy nekrátí vstﬁelenou brankou. Toto
pravidlo se také aplikuje, jestliÏe je branka vstﬁelena z trestného stﬁílení, které
bylo naﬁízeno místo jiného trestu.
(d) ObdrÏí-li hráã souãasnû vût‰í a men‰í trest, odpyká si nejdﬁíve vût‰í trest.
Jedinou v˘jimkou je pravidlo 30. V tomto pﬁípadû bude nejdﬁíve zaznamenán
a odpykán men‰í trest.
POZNÁMKA: Toto pravidlo se uplatní v pﬁípadû, kdy jsou oba tresty uloÏeny
témuÏ hráãi. (Viz. také poznámka u pravidla 30)
(e) SoubûÏné tresty nesmí zbavit muÏstvo hráãské v˘hody bûhem posledních minut hry, kdyÏ druhé muÏstvo má pouze 2 hráãe schopné hry (ne vãetnû brankáﬁe). Pokud soupeﬁící druÏstvo vyvolá soubûÏné tresty, které nemÛÏou b˘t
plnû odpykány, kvÛli nedostatku ãasu zb˘vajícího ve hﬁe, druhé muÏstvo si zachová hráãskou v˘hodu. Pravidlo 30 znamená, Ïe druÏstvo neobdrÏí více neÏ
dva soubûÏné tresty, které by mohly dát oslabenému druÏstvu podnût k vyprovokování soubûÏného trestu bûhem posledních minut hry. Hráã oslabeného druÏstva, kter˘ zpÛsobí takovou situaci, musí opustit utkání a b˘t nahrazen
spoluhráãem.
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PRAVIDLO 25
Vût‰í tresty
(a) Pﬁi prvním vût‰ím trestu je jak˘koliv provinilec, kromû brankáﬁe, vylouãen ze
hry na 5 minut . Bûhem této doby se nepovolí náhradník. Tento trest nekonãí
vstﬁelením branky.
(b) Pﬁi druhém vût‰ím trestu je stejnému hráãi, vãetnû brankáﬁe, udûlen navíc
i osobní trest do konce utkání. Proviniv‰í muÏstvo musí poslat na trestnou lavici jednoho hráãe, aby odpykal pûtiminutov˘ trest.
(c) Pokud jsou uloÏeny soubûÏné vût‰í tresty stejnému poãtu hráãÛ z kaÏdého
muÏstva, potrestaní hráãi zaujmou svá místa na trestné lavici. Svá místa pak
smûjí opustit aÏ v prvním pﬁeru‰ení hry po vypr‰ení jejich trestÛ. Jejich tresty
nebudou brány v úvahu pro odloÏené tresty, pravidlo 30.
(d) Pokud jsou uloÏeny soubûÏné tresty stejné délky vãetnû vût‰ího trestu hráãÛm
obou muÏstev, tito potrestaní hráãi zaujmou svá místa na trestné lavici a opustí je aÏ v prvním pﬁeru‰ení hry po uplynutí jejich trestÛ. Jejich tresty nebudou
brány v úvahu pro odloÏené tresty, pravidlo 30 nebo 27.
(e) Pokud jsou uloÏeny soubûÏné tresty rozdílné délky (kaÏd˘ vãetnû vût‰ího trestu) hráãÛm obou muÏstev, tito potrestaní hráãi zaujmou svá místa na trestné
lavici a opustí je aÏ v prvním pﬁeru‰ení hry, po uplynutí jejich trestÛ. Tresty, které zpÛsobí nerovnost v celkovém ãase mezi trestan˘mi hráãi, se odpykají jako
první, normálním zpÛsobem potrestan˘mi hráãi. OkamÏitá náhrada je povolena za hráãe, kteﬁí obdrÏeli vût‰í tresty.
Domácí ustanovení:
Pokud to pravidlo urãuje ,je pﬁi prvním vût‰ím trestu automaticky
udûlen i osobní trest do konce utkání.

PRAVIDLO 26
Osobní tresty
(a) „Osobní tresty“ znamenají pro v‰echny hráãe kromû brankáﬁe vylouãení ze hry
na 10 minut. Náhradník mÛÏe okamÏitû nahradit takto potrestaného hráãe.
Hráã, jemuÏ osobní trest vypr‰el, musí zÛstat na trestné lavici aÏ do nejbliÏ‰ího pﬁeru‰ení hry. Pokud hráã obdrÏí men‰í trest a souãasnû osobní trest, potrestané muÏstvo musí poslat na trestnou lavici náhradníka, kter˘ odpyká
men‰í trest bez vystﬁídání. Pokud hráã obdrÏí vût‰í trest a souãasnû osobní
trest, potrestané muÏstvo po‰le na trestnou lavici náhradníka a není povolena
náhrada za takto potrestaného hráãe, dokud se nevrátí do hry z trestné lavice. Jakékoliv poru‰ení tohoto ustanovení bude povaÏováno za nedovolené
stﬁídání podle pravidla 13.
(b) „Trest do konce utkání“ znamená vylouãení hráãe pro zbytek utkání. Náhradník
mÛÏe ihned nahradit takto potrestaného hráãe. Udûlení takového trestu musí
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b˘t oznámeno pﬁíslu‰né komisi, která má plnou moc udûlit dal‰í disciplinární
trest.
(c) Osobní trest do konce utkání hráãi znamená automaticky zastavení ãinnosti
v jednom utkání ( v bezprostﬁednû následujícím).
(d) Druh˘ osobní trest do konce utkání v turnaji znamená automaticky trest ve hﬁe.
POZNÁMKA: Pro v‰echny osobní tresty do konce utkání nezáleÏí, kdy byly uloÏeny. Celkovû 10 minut se zapí‰e do zápisu o utkání na stranu proviniv‰ího se
muÏstva.

PRAVIDLO 27
Tresty ve hﬁe
(a) „Trest ve hﬁe“ znamená vylouãení hráãe pro zbytek utkání a viníkovi bude naﬁízeno odejít ihned do ‰atny. Náhradník musí odejít na trestnou lavici, odslouÏit pûtiminutov˘ trest. Bûhem tûchto pûti minut se nesmí vrátit na hrací plochu,
tﬁebaÏe je vstﬁelena branka.
POZNÁMKA: Pravidla t˘kající se dodateãn˘ch trestÛ a stﬁídání jsou speciálnû
popsány v pravidlech 40 - 50 a 59, jakékoliv dodateãné tresty musí b˘t odpykány hráãem, kterého urãil prostﬁednictvím kapitána trenér nebo vedoucí proviniv‰ího se muÏstva.
Pokud soubûÏné tresty do konce hry byly uloÏeny podle pravidla 45 nebo 59
hráãi z kaÏdého muÏstva, pravidlo 25 (d) - (e), t˘kající se soubûÏn˘ch vût‰ích
trestÛ, nebude pouÏito.
Pro v‰echny tresty ve hﬁe platí, Ïe bude zapsáno v zápise o utkání na stranû
proviniv‰ího se muÏstva celkem 5 minut.
(b) Hráã, kter˘ spáchá trest ve hﬁe bude vy‰etﬁován pﬁíslu‰nou komisí, která má
plnou moc udûlit dal‰í disciplinární trest.
(c) Trest ve hﬁe vyluãuje takto proviniv‰ího se hráãe pro zbytek turnaje.

PRAVIDLO 28
Trestné stﬁílení
(a) Pﬁi jakémkoliv poru‰ení pravidel, které vyÏaduje trestné stﬁílení, se bude postupovat následovnû: Rozhodãí zajistí, aby jméno hráãe, kterého buì sám vybral, nebo kter˘ byl vybrán muÏstvem, bylo oznámeno hlasatelem. Poté poloÏí
kotouã na centrální bod na vhazování. Hráã na písknutí rozhodãího vezme kotouã z tohoto místa a pokusí se vstﬁelit branku. Brankáﬁ musí zÛstat v brankovi‰ti, dokud rozhodãí nepískne. Hráã musí s pukem postupovat pﬁímo
k brance a má jeden pokus na vstﬁelení branky. Branka nemÛÏe b˘t vstﬁelena
doráÏkou a pokud kotouã pﬁejde brankovou ãáru, povaÏuje se trestné stﬁílení
za skonãené.
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(b) Brankáﬁ se mÛÏe pokusit chytit stﬁelu jak˘mkoliv zpÛsobem, kromû hození hole nebo jakéhokoliv dal‰ího pﬁedmûtu. V tomto pﬁípadû se uzná branka.
POZNÁMKA: viz pravidlo 71.
(c) V pﬁípadech, kdy trestné stﬁílení bylo naﬁízeno podle pravidla 61 (h) (za nedovolen˘ vstup do hry), podle pravidla 71 (a) ( za hození hokejky) a podle pravidla 74 ( za faul zezadu), rozhodãí urãí hráãe, kter˘ provede trestné stﬁílení. Musí
to b˘t hráã, kter˘ byl faulován. V pﬁípadech, kdy trestné stﬁílení bylo naﬁízeno
podle pravidla 49 (padnutí na kotouã v brankovi‰ti) nebo pravidla 53 (d) (sebrání kotouãe z brankovi‰tû). Trestné stﬁílení provede hráã z neproviniv‰ího se
muÏstva, kterého vybere kapitán z hráãÛ, kteﬁí byli na plo‰e v dobû spáchání
pﬁestupku. Tento v˘bûr bude sdûlen rozhodãímu a nemÛÏe b˘t zmûnûn. V pﬁípadû zranûní hráãe urãeného rozhodãím k provedení trestného stﬁílení, trestné stﬁílení mÛÏe b˘t vykonáno hráãem neproviniv‰ího se muÏstva, kterého
vybere kapitán z hráãÛ, kteﬁí byli na plo‰e v dobû pﬁestupku. Tento v˘bûr bude sdûlen rozhodãímu a nemÛÏe b˘t zmûnûn.
(d) JestliÏe hráã, kvÛli kterému bylo trestné stﬁílení naﬁízeno, sám spáchá faul v té
samé hﬁe nebo v pﬁeru‰ení, buì pﬁedtím nebo poté, co bylo trestné stﬁílení naﬁízeno a on byl urãen k jeho provedení, povolí se mu trestné stﬁílení vykonat
pﬁedtím, neÏ se po‰le na trestnou lavice, aby odpykal trest.Pokud v ãase, kdy
je naﬁízeno trestné stﬁílení, je brankáﬁ takto potrestaného muÏstva na hráãské
lavici a v poli nahrazen hráãem, tak je mu dovoleno se vrátit do branky pﬁedtím, neÏ je trestné stﬁílení zapoãato.
(e) JestliÏe je vstﬁelena branka z trestného stﬁílení, vhazování se provede ve stﬁedu hﬁi‰tû. JestliÏe není vstﬁelena branka, vhazování se provede na jednom
z koncov˘ch bodÛ vhazování v pásmu, ve kterém se konalo trestné stﬁílení.
(f) Pokud je z trestného stﬁílení vstﬁelena branka, dal‰í trest proviniv‰ímu hráãi se
neuloÏí, ledaÏe pﬁestupek, za kter˘ trestné stﬁílení bylo naﬁízeno, obsahoval
vût‰í trest nebo trest ve hﬁe, v tomto pﬁípadû se trest uloÏí. JestliÏe pﬁestupek,
za kter˘ bylo naﬁízeno trestné stﬁílení, byl charakteru dvouminutového trestu,
pak nezáleÏí, zda bylo z trestného stﬁílení dosaÏeno branky ãi ne, Ïádn˘ dal‰í
men‰í trest se neodpyká.
(g) Pokud k poru‰ení pravidel, po nûmÏ má b˘t naﬁízeno trestné stﬁílení, dojde
v prÛbûhu ﬁádné hrací doby, trestné stﬁílení se naﬁídí a provede neprodlenû obvykl˘m zpÛsobem, nehledû na zdrÏení zpÛsobené v˘hodou ponechanou rozhodãím. V takovém pﬁípadû se nechá hra dokonãit, byÈ toto zdrÏení bude mít
za následek vypr‰ení ﬁádné hrací doby kterékoli tﬁetiny ãi prodlouÏení.
(h) V‰ichni hráãi, kromû hráãe provádûjícího trestné stﬁílení, musí b˘t na hráãské
lavici.
(i) Pokud kter˘koli hráã soupeﬁe brání hráãi v provádûní trestného stﬁílení, uzná
se branka, je jedno, zda branky bylo dosaÏeno ãi ne. âas potﬁebn˘ k provedení trestného stﬁílení se nezapoãítá do ãistého ãasu hry nebo prodlouÏení.
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PRAVIDLO 29
TRESTY PRO BRANKÁ¤E
(a) Brankáﬁ nesmí b˘t poslán na trestnou lavici za pﬁestupek, kter˘ zahrnuje men‰í trest. Men‰í trest bude odpykán hráãem, kterého urãí trenér nebo vedoucí
proviniv‰ího se muÏstva prostﬁednictvím kapitána a takov˘ náhradník nesmí
b˘t mûnûn.
(b) Brankáﬁ nesmí b˘t poslán na trestnou lavici za poru‰ení pravidel, které vyÏadují vût‰í trest. Vût‰í trest bude odpykán hráãem, kterého urãí trenér nebo vedoucí proviniv‰ího se muÏstva prostﬁednictvím kapitána a takov˘ náhradník
nesmí b˘t mûnûn.
(c) ObdrÏí-li brankáﬁ osobní desetiminutov˘ trest, tento trest bude odpykán jin˘m
hráãem jeho muÏstva, kter˘ byl v dobû spáchání pﬁestupku na plo‰e. Hráãe
urãí trenér nebo vedoucí proviniv‰ího se muÏstva a takov˘ náhradník nesmí b˘t
mûnûn.
(d) ObdrÏí-li brankáﬁ osobní trest do konce utkání, bude nahrazen náhradním
brankáﬁem nebo ãlenem muÏstva, kterému bude dovoleno obléknout brankáﬁskou v˘stroj.
(e) ObdrÏí-li brankáﬁ trest ve hﬁe, bude nahrazen náhradním brankáﬁem nebo ãlenem muÏstva, kterému bude dovoleno obléknout brankáﬁskou v˘stroj. Na toto
pﬁevleãení se poskytne lhÛta 10 minut. Av‰ak jakékoli tresty pro brankáﬁe vyÏadují, aby je odpykal spoluhráã, kter˘ byl v dobû spáchání pﬁestupku na ledû. Takového hráãe urãí vedoucí nebo trenér muÏstva prostﬁednictvím kapitána
(viz pravidlo 40, 45 a 59).
(f) JestliÏe brankáﬁ opustí bezprostﬁední okolí svého brankovi‰tû a zúãastní se
‰arvátky, bude mu udûlen osobní trest do konce utkání.
POZNÁMKA: V‰echny tresty uloÏené brankáﬁi budou v záznamech pﬁipsány
brankáﬁi, bez ohledu na to, kdo trest odpyká.
(g) JestliÏe se brankáﬁ zúãastní jak˘mkoli zpÛsobem hry za stﬁední ãárou, uloÏí se
mu men‰í trest.
(h) Situace, kdy jak˘koli hráã (vãetnû brankáﬁe) úmyslnû posune branku, aby zabránil pﬁíleÏitosti vstﬁelit branku pﬁi brejkové situaci, nebo úmyslnû posune
branku bûhem ideální brankové ‰ance soupeﬁova muÏstva, vyústí v trestné stﬁílení proti proviniv‰ímu se muÏstvu. Pokud takové poru‰ení pravidel nastane pﬁi
odvolání brankáﬁe ze hry, bude pﬁiznána branka.

PRAVIDLO 30
ODLOÎENÉ TRESTY
(a) Pokud je trest uloÏen tﬁetímu hráãi kteréhokoli druÏstva, zatímco dva hráãi
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jeho druÏstva uÏ odpykávají tresty, zaãne jeho trest bûÏet aÏ poté, kdy vypr‰í
trest jednoho z tûchto hráãÛ. Pﬁesto tﬁetí hráã musí ihned zaujmout místo na
trestné lavici, av‰ak smí b˘t na hﬁi‰ti nahrazen jin˘m hráãem.
(b) ProtoÏe v pﬁípadû, kdy si tﬁi hráãi kteréhokoli druÏstva souãasnû odpykávají
trest, se uplatÀuje pravidlo o náhradníkovi na hﬁi‰ti za tﬁetího proviniv‰ího se
hráãe, nesmí se Ïádn˘ ze tﬁí potrestan˘ch hráãÛ vrátit na hﬁi‰tû, dokud nedojde k pﬁeru‰ení hry. JestliÏe je hra pﬁeru‰ena, hráã, kterému uplynula doba trestu, se mÛÏe vrátit do hry. Av‰ak trestomûﬁiã povolí návrat na plochu hráãe
nebo hráãÛ, jejichÏ tresty vypr‰ely, v pﬁípadû, Ïe potrestané muÏstvo má právo mít na ledû více neÏ ãtyﬁi hráãe.
(c) V pﬁípadû odloÏeného trestu rozhodãí informuje trestomûﬁiãe, Ïe potrestaní
hráãi, jejichÏ tresty vypr‰ely, se mÛÏou vrátit na hrací plochu pouze v pﬁeru‰ené hﬁe. JestliÏe tresty dvou hráãÛ téhoÏ druÏstva vypr‰í ve stejn˘ ãas, kapitán
druÏstva oznámí rozhodãímu, kter˘ z hráãÛ se vrátí na hﬁí‰tû jako první a rozhodãí v tomto smyslu vydá pokyny trestomûﬁiãi. JestliÏe je uloÏen souãasnû
vût‰í a men‰í trest dvûma nebo více hráãÛm téhoÏ druÏstva, trestomûﬁiã zaznamená jako první z tûchto trestÛ men‰í trest.
POZNÁMKA: TotéÏ platí v pﬁípadû, jsou- li dva tresty uloÏeny rÛzn˘m hráãÛm
téhoÏ muÏstva (viz také POZNÁMKA u pravidla 24).

PRAVIDLO 31
Ukládání trestÛ
(a) Dojde-li k poru‰ení pravidel, za které se ukládá men‰í, vût‰í trest nebo trest ve
hﬁe hráãem muÏstva, které má kotouã v drÏení, rozhodãí okamÏitû zapíská
a uloÏí tresty proviniv‰ím se hráãÛm. Následující vhazování se provede na místû, které je nejblíÏe místu, kde byla hra pﬁeru‰ena nebo ve stﬁedu hﬁi‰tû tak,
aby to nepo‰kozovalo neproviniv‰í se muÏstvo.
Domácí ustanovení:
(a) Poznámka:
JestliÏe je v dobû, kdy rozhodãí signalizuje trest, av‰ak pﬁedtím, neÏ zapíská, dopraven kotouã do branky neproviniv‰ího se muÏstva pﬁím˘m
následkem hry hráãe neproviniv‰ího se muÏstva, branka se neuzná a
uloÏí se signalizovan˘ trest.
(b) Dojde-li k poru‰ení pravidel, za které se ukládá men‰í, vût‰í, osobní trest nebo trest ve hﬁe hráãem muÏstva, které nemá kotouã v drÏení, rozhodãí naznaãí uloÏení trestu vztyãením paÏe nad hlavu a v této pozici ji má aÏ po
dokonãení akce muÏstva, které má kotouã v drÏení nebo dokud se kotouãe
nezmocní bránicí se muÏstvo. Poté rozhodãí ihned zapíská a uloÏí trest proviniv‰ímu se muÏstvu. Následující vhazování se provede na místû, které je nejblíÏe místu, kde byla hra pﬁeru‰ena nebo ve stﬁedu hﬁi‰tû tak, aby to
nepo‰kozovalo neproviniv‰í se muÏstvo. JestliÏe má b˘t uloÏen men‰í trest a je
vstﬁelena branka neproviniv‰ím se muÏstvem, men‰í trest nebude uloÏen, ale
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vût‰í tresty nebo tresty ve hﬁe se uloÏí normálním zpÛsobem, bez ohledu na
to, zda branky bylo dosaÏeno ãi ne. (Trest bude zaznamenán zapisovatelem).
POZNÁMKA: „Dokonãení akce muÏstvem, které má kotouã v drÏení.“ Toto pravidlo znamená, Ïe kotouã musí získat do svého drÏení hráã soupeﬁova muÏstva nebo kotouã musí b˘t za‰lápnut. To znamená, Ïe odraÏení od soupeﬁova
brankáﬁe, branky nebo jak˘koli náhodn˘ kontakt soupeﬁova hráãe s kotouãem
není dokonãením akce.
JestliÏe je v dobû, kdy rozhodãí signalizuje trest, av‰ak pﬁedtím, neÏ zapíská,
dopraven kotouã do branky neproviniv‰ího se muÏstva pﬁím˘m následkem hry
hráãe neproviniv‰ího se muÏstva, branka se uzná a uloÏí se signalizovan˘ trest.
Pokud je muÏstvo oslabeno z dÛvodu jednoho nebo více men‰ích trestÛ nebo
trestÛ za hráãskou lavici a rozhodãí signalizuje dal‰í men‰í trest proti oslabenému muÏstvu a je vstﬁelena branka neproviniv‰ím se muÏstvem pﬁedtím neÏ
je písknuto, poté odloÏen˘ trest bude udûlen a první z men‰ích trestÛ, kter˘ je
právû odpykáván, skonãí podle pravidla 24 (c).
(c) JestliÏe proviniv‰í se hráã spáchá dal‰í pﬁestupek v té samé hﬁe, aÈ jiÏ pﬁed
písknutím nebo po písknutí rozhodãího, odpyká tyto tresty tak, jak po sobû následovaly.
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PRAVIDLO 32
Urãení ãinovníkÛ utkání
(a) Pﬁíslu‰ná komise jmenuje nejlep‰í rozhodãí, kteﬁí jsou k dispozici.
(b) V‰ichni hráãi a delegáti ze v‰ech zemí musí jednat se v‰emi rozhodãími a dal‰ími ãinovníky soutûÏe zdvoﬁile bûhem celého turnaje. Jakékoli poru‰ení tohoto pravidla bude sdûleno pﬁíslu‰né komisi, která mÛÏe udûlit takové tresty, jaké
poru‰ení vyÏaduje.
(c) Dva rozhodãí budou vyuÏíváni ve v‰ech mistrovsk˘ch zápasech, jeden z nich
bude jmenován pﬁíslu‰nou komisí jako hlavní rozhodãí. Mají podobné povinnosti, ale v pﬁípadû sporu je rozhodnutí hlavního rozhodãího koneãné.
(d) Hlavní rozhodãí má plnou pravomoc a koneãné rozhodnutí ve v‰ech pﬁípadech
rozepﬁe. Jeho rozhodnutí je koneãné a není proti nûmu odvolání.
(e) Rozhodãí nebude vyuÏíván na jakémkoli mistrovství, dokud nebude doporuãen
národní federací nebo schválen komisí CIRILH.
POZNÁMKA: V‰echny doporuãující listy pro rozhodãí musí b˘t doruãeny komisi CIRILH ke schválení.
V‰ichni rozhodãí pracující v jurisdikci CIRILH musí b˘t ãleny národních federací a mít platnou prÛkazku rozhodãího.

PRAVIDLO 33
Rozhodãí
(a) Rozhodãí jsou oficiálními reprezentanty pﬁíslu‰né komise. Mají plnou kontrolu
nad hráãi jak na hﬁi‰ti, tak mimo nûj.
(b) Rozhodãí dohlídnou, Ïe muÏstva jsou zavolána na plochu ve stanoven˘ ãas
pro zahájení kaÏdého utkání a prodlouÏení. Rozhodãí zÛstanou na plo‰e po
skonãení kaÏdé ãásti a prodlouÏení, dokud hráãi neodejdou na hráãské lavice nebo do ‰atny.
(c) Rozhodãí zkontrolují hráãské vybavení no‰ené jak˘mkoliv hráãem, pokud jsou
o to poÏádáni vedoucím nebo trenérem jednoho z muÏstev.
(d) Rozhodãí uloÏí v‰echny tresty podle tûchto pravidel.
(e) Hlavnímu rozhodãímu pﬁíslu‰í koneãné rozhodnutí pﬁi v‰ech brankách. Ve
sporn˘ch pﬁípadech se mÛÏe poradit s druh˘m rozhodãím a brankov˘m rozhodãím (pokud jsou) pﬁedtím, neÏ vydá koneãné rozhodnutí.
(f) Pﬁed zaãátkem utkání rozhodãí dohlídnou, Ïe urãen˘ ãasomûﬁiã, trestomûﬁiã,
zapisovatel a brankov˘ rozhodãí jsou na sv˘ch místech.
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(g) Rozhodãí oznámí zapisovateli délku a druh trestu a také komu branky a pﬁihrávky mají b˘t pﬁipsány.
(h) Rozhodãí po skonãení kaÏdého utkání zkontroluje a podepí‰e zápis o utkání,
zajistí podpisy obou kapitánÛ a vrátí zápis zapisovateli.
(i) JestliÏe se rozhodãí nemÛÏe dostavit k utkání, pﬁíslu‰ná komise urãí jiného
rozhodãího.
(j) JestliÏe se bûhem utkání dostaví pÛvodnû urãení rozhodãí, mÛÏou nebo nemusí nahradit náhradní rozhodãí
(k) Rozhodãí musí b˘t zcela nezaujat˘.
(l) Rozhodãí jsou obleãení do ãern˘ch kalhot a pruhovaného trika nebo dresu
schváleného pﬁíslu‰nou komisí.
(m) Rozhodãí jsou Ïádáni, aby napsali zprávu do zápisu o utkání, o v‰ech osobních trestech, osobních trestech do konce utkání, trestech ve hﬁe. Taková
zpráva je povaÏována za dÛvûrnou.

PRAVIDLO 34
Brankov˘ rozhodãí
1. BRANKOV¯ ROZHODâÍ (v‰eobecnû)
(a) Za kaÏdou brankou je jeden brankov˘ rozhodãí. Nesmí b˘t ãleny Ïádného
z hrajících druÏstev a ani bûhem utkání nesmí b˘t nahrazeni jin˘mi brankov˘mi rozhodãími. LedaÏe by bylo zﬁejmé, Ïe jeden z brankov˘ch rozhodãích straní jednomu z druÏstev a jeho v˘roky jsou nespravedlivé. V takovém pﬁípadû
hlavní rozhodãí mÛÏe urãit jiného brankového rozhodãího.
(b) KaÏd˘ brankov˘ rozhodãí musí b˘t umístûn v urãeném místû za brankou a po
dobu trvání utkání nemûní svá místa. Jejich pravomoc je omezena pouze na
jedno urãené utkání.
(c) V pﬁípadû, kdy je poÏadována branka, brankov˘ rozhodãí rozhodne zda kotouã
pro‰el mezi brankov˘mi tyãemi a pﬁe‰el cel˘m objemem pﬁes brankovou ãáru.
Jeho rozhodnutí bude jednoduché, je branka - není branka.
POZNÁMKA: viz pravidlo 33 (e)
(d) VyuÏití brankov˘ch rozhodãích a jejich rozmístûní je na vÛli pﬁíslu‰né komise.
2. POVINNOSTI BRANKOVÉHO ROZHODâÍHO
(a) Zvednout ruce nad hlavu, kdyÏ kotouã pﬁejde mezi brankov˘mi tyãemi cel˘m
objemem brankovou ãáru.
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(b) Musí poãítat zásahy brankáﬁe.
POZNÁMKA: Zásah je pouze, kdyÏ by mohla b˘t vstﬁelena branka a brankáﬁ
zasáhne.
(c) Brankov˘ rozhodãí pomáhá rozhodãímu v rozhodnutí, zda protihráã byl v brankovi‰ti dﬁíve, neÏ se tam dostal kotouã.
(d) Zkontrolovat brankovou síÈ, aby se ujistil, Ïe tam nejsou díry, kter˘mi by se kotouã mohl dostat ven.
(e) Po celou dobu utkání sledovat, zda je branka ve správné pozici.
(f) JestliÏe brankáﬁ zalehne kotouã a ten se stane nehrateln˘m, brankov˘ rozhodãí
zvedne jednu ruku nad hlavu, aby dal signál rozhodãímu.
(g) JestliÏe je vystﬁeleno na branku a nepadne gól, brankov˘ rozhodãí rozpaÏí.
Domácí ustanovení:
(a) Není-li k dispozici svûtelné zaﬁízení, zvedá pravou ruku nad hlavu,
kdyÏ kotouã pﬁejde cel˘m objemem brankovou ãáru.
(b) Není-li urãeno pﬁíslu‰nou komisí jinak.
(c) Kontrolu brankové sítû provádûjí rozhodãí urãení k ﬁízení utkání.
(f) Nehrateln˘ kotouã a následné pﬁeru‰ení hry je v plné kompetenci
rozhodãích ﬁídících utkání a v této situaci brankov˘ rozhodãí nesignalizuje.
(g) JestliÏe je vystﬁeleno na branku a nepadne gól, brankov˘ rozhodãí
nesignalizuje.

PRAVIDLO 35
Trestomûﬁiã
(a) Trestomûﬁiã má dohled nad trestan˘mi hráãi bûhem utkání a informuje na poÏádání potrestané hráãe o pﬁesném ãase zb˘vajícím do vypr‰ení jejich trestÛ.
(b) JestliÏe hráã opustí trestnou lavici pﬁedtím, neÏ jeho ãas vypr‰el, trestomûﬁiã
si poznamená ãas a upozorní rozhodãího, kter˘ pﬁeru‰í hru, jak nejdﬁíve to bude moÏné.
(c) Kde je pouÏíván místní rozhlas, trestomûﬁiã oznámí nebo nechá oznámit jméno kaÏdého potrestaného hráãe, druh pﬁestupku, délku trestu a ãas, kdy byl
trest uloÏen.

PRAVIDLO 36
Zapisovatel utkání
(a) Zapisovatel zapí‰e do oficiálního zápisu o utkání správn˘ záznam o vstﬁelen˘ch brankách, kdo je vstﬁelil a komu je pﬁipsána asistence, pokud nûjaká je.
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Zapisovatel také zaznamenává uloÏené tresty. A to jméno a ãíslo potrestaného hráãe, délku trestu, provinûní a ãas, kdy byl trest uloÏen.
(b) Po skonãení kaÏdého utkání zapisovatel podepí‰e oficiální zápis o utkání a nechá ho podepsat rozhodãím a obûma kapitány. Poté oficiální zápis o utkání
po‰le urãenému ãlenu pﬁíslu‰né komise.
(c) Pﬁed zaãátkem utkání zapisovatel získá od vedoucího nebo trenéra kaÏdého
muÏstva kompletní sestavu, ovûﬁenou a podepsanou ãinovníkem muÏstva.
Kapitáni a náhradní kapitáni kaÏdého muÏstva se ﬁádnû oznaãí v zápise o utkání.
(d) Zapisovatel pﬁedloÏí kompletní sestavu soutûÏících muÏstev rozhodãímu pﬁed
zaãátkem utkání a upozorní rozhodãího na jakékoli okolnosti, které nevyhovují pravidlÛm.
(e) Zapisovatel oznámí rozhodãímu, jestliÏe tent˘Ï hráã obdrÏel druh˘ nebo tﬁetí
men‰í trest, nebo druh˘ osobní trest, v tom samém utkání.
(f) Kde je pouÏíván místní rozhlas, zapisovatel oznámí nebo nechá oznámit okamÏitû po vstﬁelení kaÏdé branky jméno hráãe, kter˘ gól vstﬁelil a jméno kaÏdého hráãe, kter˘ obdrÏel asistenci.
Domácí ustanovení:
(b) Za odeslání zápisu odpovídá hlavní pﬁípadnû jin˘ urãen˘ rozhodãí.

PRAVIDLO 37
âasomûﬁiã
(a) âasomûﬁiã je povinen zaznamenat ãas zahájení a skonãení kaÏdého zápasu
a skuteãn˘ ãist˘ ãas bûhem utkání.
(b) âasomûﬁiã má povinnost upozornit rozhodãího na zaãátek utkání, na zaãátek
druhé poloviny a na zaãátek prodlouÏení. JestliÏe hﬁi‰tû není vybaveno automatick˘m bzuãákem, gongem nebo sirénou nebo jestliÏe toto zaﬁízení není
v provozu, ãasomûﬁiã musí upozornit na konec kaÏdé ãásti, prodlouÏení a na
konec zápasu písknutím na pí‰Èalu.
(c) âasomûﬁiã oznámí nebo nechá oznámit, Ïe do konce první a druhé poloviny,
nebo prodlouÏení zb˘vají dvû minuty.
(d) Zaznamenává ãas vstﬁelení branky, ãas trestÛ a vypr‰en˘ ãas v utkání. Toto
v‰e zaznamenává v minutách a vteﬁinách.
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PRAVIDLO 38
Napadání ãinovníkÛ utkání a ostatní osobní tresty
POZNÁMKA: K uplatnûní tohoto pravidla má rozhodãí v mnoha pﬁípadech moÏnosti uloÏení „osobního trestu“ nebo „men‰ího trestu pro hráãskou lavici“.
V principu je rozhodãímu naﬁízeno uloÏit „men‰í trest pro hráãskou lavici“ za provinûní, k nimÏ dojde na hráãské lavici nebo poblíÏ ní, av‰ak mimo hrací plochu,
a která jsou zpÛsobena nehrajícími ãleny druÏstva.
„Osobní trest“ za provinûní, k nimÏ dojde na hrací plo‰e nebo na trestné lavici
a kdy lze proviniv‰ího se hráãe snadno urãit.
(a) Osobní trest se uloÏí jakémukoli hráãi, kter˘ mluví neslu‰nû, hrubû nebo uráÏlivû ke komukoli nebo setrvává v hádkách nebo znevaÏuje ﬁízení utkání jakéhokoli ãinovníka utkání nebo kter˘ zámûrnû odkopne nebo odpálí kotouã
z dosahu rozhodãího, kter˘ ho chce získat.
(b) Osobní trest se uloÏí hráãi, jestliÏe bouchá kdykoli do hrazení holí ãi jin˘m
pﬁedmûtem.
(c) Osobní trest se uloÏí potrestanému hráãi, kter˘ nejde ihned a pﬁímo na trestnou lavici a nezaujme zde své místo. Hráã, kter˘ (pokraãující v ‰arvátce nebo
hádce, jíÏ se zúãastnil a která jiÏ skonãila a za kterou je potrestán) neodejde
pﬁímo na trestnou lavici nebo setrvává v pokusu o pokraãování ‰arvátky nebo
hádky nebo kter˘ brání rozhodãímu ve vykonávání jeho povinností, obdrÏí
osobní trest do konce utkání.
(d) Osobní trest do konce utkání se uloÏí hráãi, kter˘, po varování rozhodãího, setrvává ve zpÛsobu chování (vãetnû vyhroÏování, uÏívání uráÏlivého jazyka,
gest nebo podobn˘ch ãinÛ urãen˘ch, aby podnûcovala soupeﬁe k obdrÏení
trestu).
(e) V pﬁípadû, Ïe se takto proviní pracovník klubu, vedoucí, trenér nebo asistent,
musí opustit stadion a jejich jednání se oznámí pﬁíslu‰né komisi.
(f) JestliÏe je vedoucí, trenér nebo asistent nucen na pﬁíkaz rozhodãího opustit
hráãskou lavici, nesmí si sednout do blízkosti hráãské lavice ani jak˘mkoli zpÛsobem ﬁídit nebo se pokou‰et ﬁídit hru svého muÏstva.
(g) Osobní trest se uloÏí proviniv‰ímu se muÏstvu, jestliÏe jak˘koli hráã, vedoucí,
trenér nebo asistent mluví neslu‰nû, hrubû nebo uráÏlivû ke komukoli nebo
má hlasité pﬁipomínky k ãinovníkÛm utkání.
(h) Osobní trest se uloÏí proviniv‰ímu se muÏstvu, jestliÏe jak˘koli hráã, vedoucí,
trenér nebo asistent v blízkosti hráãské nebo trestné lavice hází cokoli na plochu bûhem utkání nebo bûhem pﬁeru‰ení hry.
(i) Osobní trest se uloÏí proviniv‰ímu se muÏstvu, jestliÏe jak˘koli hráã, vedoucí,
trenér nebo asistent brání jak˘mkoli zpÛsobem ãinovníku utkání vãetnû rozhodãího, ãasomûﬁiãe nebo brankového rozhodãího ve v˘konu jejich povinností.
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POZNÁMKA: Rozhodãí mÛÏe uloÏit dal‰í tresty podle tohoto pravidla nebo pravidla 24 (b), pokud je to povaÏováno za oprávnûné.
(j) Osobní trest se uloÏí hráãi nebo hráãÛm, kteﬁí, vyjma za úãelem zaujetí místa
na trestné lavici, vjedou ãi setrvávají v kruhu rozhodãích, zatímco rozhodãí
sdûluje nebo se radí s jak˘mkoli ãinovníkem utkání, vãetnû ãasomûﬁiãe, trestomûﬁiãe, zapisovatele nebo hlasatele.

PRAVIDLO 39
Úprava v˘stroje
(a) Hra nesmí b˘t pﬁeru‰ena ani zdrÏována z dÛvodu úpravy v˘stroje, dresÛ, bruslí nebo hokejek hráãÛ.
(b) Za poru‰ení tohoto pravidla se uloÏí men‰í trest.
(c) Odpovûdnost za udrÏování v˘stroje v ﬁádném stavu je na hráãi. JestliÏe je vyÏadována úprava na v˘stroji, hráã odejde z plochy, je vystﬁídán náhradníkem
a hra pokraãuje bez pﬁeru‰ení.
Domácí ustanovení:
(c) Poznámka:
V pﬁípadû, Ïe hráã ztratí pﬁilbu v prÛbûhu hry, musí si jí okamÏitû nasadit zpût na hlavu a ﬁádnû upevnit ﬁemínkem nebo odejít ihned stﬁídat, aniÏ by se zúãastnil hry. V pﬁípadû, Ïe se hráã bez pﬁilby nebo
ﬁádnû upevnûné pﬁilby zúãastní jak˘m-koli zpÛsobem hry bude potrestán men‰ím trestem.

(d) Av‰ak brankáﬁi, pﬁi pﬁeru‰ené hﬁe, se svolením rozhodãího, mÛÏe b˘t dovoleno udûlat úpravy na v˘stroji, dresu, bruslích. Brankáﬁi mÛÏe b˘t také povoleno
rozhodãím vymûnit jeho masku, ale Ïádn˘ ãas nebude poskytnut na její opravu ãi úpravu.
(e) Za poru‰ení pravidla brankáﬁem se uloÏí men‰í trest.

PRAVIDLO 40
Pokus o zranûní
(a) Trest ve hﬁe se uloÏí hráãi, kter˘ se úmyslnû pokusí zranit protihráãe, ãinovníka utkání, vedoucího, trenéra nebo asistenta a to jak˘mkoli zpÛsobem.
Okolnosti se oznámí pﬁíslu‰né komisi pro dal‰í jednání. Náhradník za takto potrestaného hráãe se povolí po pûti minutách.
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PRAVIDLO 41
VraÏení na hrazení
(a) Hráãi, kter˘ bodyãekuje, zasáhne loktem, napadne ãi podrazí soupeﬁe tak, Ïe
ten je prudce vrÏen proti hrazení, se uloÏí dle uváÏení rozhodãího a dle stupnû
síly nárazu na hrazení men‰í nebo vût‰í trest plus automaticky trest do konce
utkání.
POZNÁMKA: Jak˘koli bezdÛvodn˘ kontakt s hráãem vedoucím kotouã, kter˘
vyústí v to, Ïe tento hráã bude vrÏen na mantinel je „vraÏení“ a musí b˘t takto trestáno. V ostatních pﬁípadech, kde není kontakt s hrazením, to mÛÏe b˘t
povaÏováno za „napadení“.
Válcování soupeﬁe, kter˘ vede kotouã, po hrazení, kdyÏ soupeﬁ usiluje proniknout mezerou, není vraÏení na hrazení. Av‰ak jestliÏe soupeﬁ nevede kotouã,
potom by takov˘ zákrok mûl b˘t potrestán jako vraÏení, napadení, nedovolené bránûní, nebo jestliÏe ruce nebo hokejka jsou pouÏity jako drÏení nebo hákování.

PRAVIDLO 42
Zlomená hÛl
(a) Hráã, jehoÏ hÛl je zlomena, se mÛÏe úãastnit hry za pﬁedpokladu, Ïe okamÏitû upustí takovou hÛl. Men‰í trest se uloÏí za poru‰ení tohoto pravidla.
POZNÁMKA: Za zlomenou se povaÏuje taková hÛl, která je podle názoru rozhodãího nevhodná ke hﬁe.
(b) Brankáﬁ smí pokraãovat ve hﬁe se zlomenou holí aÏ do nejbliÏ‰ího pﬁeru‰ení
hry nebo do okamÏiku, kdy si dovolen˘m zpÛsobem opatﬁí novou hÛl.
(c) Hráã, jehoÏ hÛl je zlomena, nesmí obdrÏet hÛl hozenou na plochu z jakékoli
ãásti hﬁi‰tû, ale musí ji získat z hráãské lavice. Brankáﬁ, jehoÏ hÛl je zlomena,
nesmí obdrÏet hÛl hozenou na plochu z jakékoli ãásti hﬁi‰tû, ale mÛÏe ji získat
od spoluhráãe bez toho, Ïe by pﬁijel k hráãské lavici. Men‰í trest se uloÏí hráãi nebo brankáﬁi, kter˘ obdrÏí nezákonnû hÛl podle tohoto pravidla.
POZNÁMKA: Za zlomenou se povaÏuje taková hÛl, která je podle názoru hlavního rozhodãího nevhodná ke hﬁe.

PRAVIDLO 43
Napadení
(a) Hráãi, kter˘ najede do soupeﬁe, naskoãí do nûho nebo ho napadne, se uloÏí
men‰í nebo vût‰í trest plus automaticky osobní trest do konce utkání.
(b) Hráãi, kter˘ napadne brankáﬁe, zatímco brankáﬁ je ve svém brankovi‰ti se uloÏí vût‰í trest.
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Brankáﬁ není „lovnou zvûﬁí“ jen proto, Ïe se nachází mimo brankovi‰tû. Trest
za nedovolené bránûní nebo napadení (men‰í nebo vût‰í) by mûl b˘t uloÏen ve
v‰ech pﬁípadech, kdy soupeﬁ vyvolá bezdÛvodn˘ kontakt s brankáﬁem.
Domácí ustanovení:
Jeli-li udûlen za poru‰ení pravidla vût‰í trest, bude automaticky udûlen
i osobní trest do konce utkání.

PRAVIDLO 44
Krosãek
(a) Hráãi, kter˘ krosãekuje soupeﬁe, se uloÏí dle uváÏení rozhodãího men‰í nebo
vût‰í trest plus automaticky osobní trest do konce utkání.
(b) Hráãi, kter˘ krosãekuje brankáﬁe, zatímco on je ve svém brankovi‰ti, se uloÏí
vût‰í trest.
(c) Hráãi, kter˘ zraní soupeﬁe krosãekem, se uloÏí vût‰í trest.
POZNÁMKA: Krosãek je napadení soupeﬁe holí, kterou hráã drÏí obûma rukama, pﬁiãemÏ hÛl se nedot˘ká Ïádnou svou ãástí podlahy.
Domácí ustanovení:
Jeli-li udûlen za poru‰ení pravidla vût‰í trest, bude automaticky udûlen
i osobní trest do konce utkání.

PRAVIDLO 45
Úmyslné zranûní soupeﬁe
(a) Hráãi, kter˘ úmyslnû zraní soupeﬁe jak˘mkoli zpÛsobem, se uloÏí trest ve hﬁe.
(b) Náhradník za potrestaného hráãe se povolí po pûti minutách hry.
(c) V‰echny takové pﬁípady se ohlásí pﬁíslu‰né komisi.

PRAVIDLO 46
ZdrÏování hry
(a) Îádn˘ hráã nebo brankáﬁ nesmí zdrÏovat hru úmysln˘m vystﬁelením kotouãe
mimo hrací plochu.
Rozhodãí uloÏí men‰í trest, okamÏitû a bez varování, hráãi nebo brankáﬁi, kter˘ hodí puk ven z hrací plochy.
(b) Men‰í trest se uloÏí hráãi (vãetnû brankáﬁe), kter˘ zdrÏí hru úmysln˘m posunutím branky z jejího postavení. Trestné stﬁílení se naﬁídí, pokud hráã (vãetnû
brankáﬁe) úmyslnû posune branku, aby zabránil brejkové situaci soupeﬁova
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muÏstva nebo úmyslnû posune branku pﬁi ideální stﬁelecké pﬁíleÏitosti soupeﬁova muÏstva.
(d) Men‰í trest pro hráãskou lavici se uloÏí muÏstvu, které pﬁes varování rozhodãího kapitánovi nebo náhradnímu kapitánovi, aby postavilo na plochu správn˘
poãet hráãÛ a zaãalo hrát, dále zdrÏuje hru dodateãn˘m stﬁídáním nebo jak˘mkoli jin˘m zpÛsobem.

PRAVIDLO 47
Faul loktem a kolenem
(a) Hráãi, kter˘ pouÏije k zákroku na soupeﬁe loket nebo koleno, a to jak˘mkoli
zpÛsobem, se uloÏí men‰í trest.
(b) Hráãi, kter˘ zraní soupeﬁe faulem loktem nebo kolenem, se uloÏí vût‰í trest.

Domácí ustanovení:
Dle uváÏení rozhodãího se za faul loktem nebo kolenem udûlí men‰í nebo vût‰í trest plus automaticky trest do konce utkání.

PRAVIDLO 48
Vhazování
(a) Hráãi úãastnící se vhazování se postaví zpﬁíma ãelem k soupeﬁovu konci hﬁi‰tû, pﬁibliÏnû na vzdálenost jedné hole od sebe, a poloÏí ãepel hole na plochu.
Hole obou hráãÛ úãastnících se vhazování musí b˘t celou ãepelí na plo‰e.
V‰ichni ostatní hráãi musí b˘t vzdáleni alespoÀ 3 m od hráãÛ na vhazování
a musí b˘t v postavení ve hﬁe.
POZNÁMKA: JestliÏe, ani po varování rozhodãího, jeden z hráãÛ na vhazování
nezaujme správnou pozici, rozhodãí nahradí takto proviniv‰ího se hráãe jin˘m
hráãem na plo‰e. JestliÏe stále nûkdo z hráãÛ nezaujme správné postavení na
vhazování, rozhodãí uloÏí men‰í trest za zdrÏování hry proviniv‰ímu se muÏstvu.
(b) Pﬁi provádûní vhazování kdekoli na hrací plo‰e, se Ïádn˘ hráã nesmí dot˘kat
(holí ãi tûlem) protihráãe, dokud není po dokonãeném vhazování rozehrán kotouã. Za poru‰ení tohoto pravidla rozhodãí uloÏí men‰í trest nebo tresty hráãÛm, kteﬁí vyvolali takov˘ kontakt.
POZNÁMKA: Provádûní jakéhokoli vhazování zaãíná, kdyÏ rozhodãí urãí místo
na vhazování a puk je vhozen.
(c) JestliÏe hráã pﬁi vhazování nezaujme správné postavení ihned poté, co mu to
rozhodãí naﬁídí, mÛÏe ho rozhodãí na vhazování vymûnit za jeho spoluhráãe na
plo‰e.
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(d) Druhé poru‰ení tûchto ustanovení hráãem bûhem stejného vhazování mÛÏe b˘t
potrestáno men‰ím trestem.
(e) JestliÏe poru‰ení pravidla bylo spácháno nebo pﬁeru‰ení hry bylo zpÛsobeno
útoãícím hráãem, následující vhazování se provede na bodû pro vhazování ve
stﬁedním pásmu.
POZNÁMKA: Toto zahrnuje také pﬁeru‰ení hry zpÛsobené útoãícím hráãem,
kter˘ vystﬁelí kotouã na zadní ãást branky bránícího muÏstva bez jakéhokoli pﬁiãinûní bránícího hráãe.
(f) JestliÏe poru‰ení pravidla bylo spácháno hráãi obou muÏstev a vyústilo v pﬁeru‰ení hry, následující vhazování se provede na místû, kde k pﬁestupku do‰lo,
nebo na místû, kde hra byla pﬁeru‰ena v pﬁípadû, kdy je povoleno dokonãit
herní situaci, pokud pravidla nestanoví v˘slovnû jinak.
(g) JestliÏe pﬁeru‰ení hry nastane mezi koncov˘mi body na vhazování a blízko
konce hﬁi‰tû, kotouã se vhazuje na koncovém bodû pro vhazování na stranû,
kde k pﬁeru‰ení do‰lo, pokud pravidla nestanoví v˘slovnû jinak.
(h) Hráãi musí mít hole na plocho na ãáﬁe pro vhazování.
(i) JestliÏe je neoprávnûnû dosaÏena branka jako v˘sledek odraÏení kotouãe do
branky pﬁímo od rozhodãího, vhazování se uskuteãní na jednom z koncov˘ch
bodÛ pro vhazování.
(j) JestliÏe je hra pﬁeru‰ena z jakéhokoli dÛvodu, kter˘ není specifikován v pravidlech, kotouã se musí vhazovat na místû, kde se s ním naposled hrálo.
(k) Rozhodãí nemá povinnost ãekat na hráãe na vhazování. Je na hráãské odpovûdnosti, aby se dostavili k vhazování jak nejrychleji je to moÏné. JestliÏe jedno muÏstvo je pﬁipraveno na vhazování a druhé otálí, rozhodãí mÛÏe zahájit
hru vhozením kotouãe.
POZNÁMKA: Pokud je jedno muÏstvo v pozici na vhazování, kotouã mÛÏe b˘t
vhozen do pûti vteﬁin.
Domácí ustanovení:
(k) Poznámka:
DoplÀuje postup pﬁi stﬁídání hráãÛ dle pravidla 13.

PRAVIDLO 49
Padnutí na kotouã
(a) Men‰í trest se uloÏí hráãi, vyjma brankáﬁe, kter˘ úmyslnû padne na kotouã nebo si kotouã pﬁitiskne k tûlu.
POZNÁMKA: Obránce, kter˘ padne na kolena, aby blokoval stﬁelu, by nemûl
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b˘t potrestán, jestliÏe je kotouã vystﬁelen pod nûho nebo uvízne v jeho obleãení ãi v˘stroji, av‰ak jakékoli pouÏití rukou ke staÏení kotouãe ze hry se okamÏitû trestá.
(b) Men‰í trest se uloÏí brankáﬁi, kter˘ (kdyÏ jeho tûlo je zcela mimo hranice brankovi‰tû a kotouã je za brankovou ãarou) úmyslnû padne na kotouã, pﬁitiskne
si ho k tûlu, nebo ho pﬁidrÏí u hrazení.
(c) Bránícímu hráãi, vyjma brankáﬁe, není povoleno spadnout na kotouã, drÏet jej,
pﬁitisknout si ho k tûlu, kdyÏ se kotouã nachází v brankovi‰ti. Pﬁi poru‰ení tohoto pravidla se ihned pﬁeru‰í hra a naﬁídí se trestné stﬁílení proti proviniv‰ímu
se muÏstvu. Îádn˘ dal‰í trest se neuloÏí.
POZNÁMKA: Toto pravidlo je my‰leno následovnû: Trestné stﬁílení by mûlo b˘t
udûleno pouze, kdyÏ kotouã je v brankovi‰ti a hra je bezprostﬁednû pﬁeru‰ena.
V pﬁípadech, kdy kotouã je vnû brankovi‰tû „pravidlo 49 (a)“ se uloÏí pouze
men‰í trest.

PRAVIDLO 50
·arvátky (bitky)
(a) Vût‰í trest a osobní trest do konce utkání se uloÏí hráãi, kter˘ se zaãne bít. Bití
je definováno jako skuteãn˘ fyzick˘ kontakt hráãe se soupeﬁem, pﬁi kterém
jsou pouÏity pûsti. Pﬁetlaãování, strkání nebo sevﬁení je trestn˘m pﬁestupkem,
ale není to bití podle tohoto pravidla.
(b) Men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ byl udeﬁen a pokusí se ránu odplatit nebo jí
odplatí. Av‰ak, dle uváÏení rozhodãího, vût‰í nebo dvojit˘ men‰í trest mÛÏe b˘t
uloÏen hráãi, kter˘ pokraãuje v ‰arvátce.
POZNÁMKA: Rozhodãí má v tûchto pﬁípadech ‰irokou ‰kálu moÏností, jak˘
trest uloÏit. Toto pravidlo je stanoveno takto zámûrnû, s cílem umoÏnit rozhodãímu rozli‰it agresora v ‰arvátce a potrestat intenzitu jeho akce. Této volnosti by se nemûlo zneuÏívat.
Rozhodãím je naﬁízeno vyuÏít v‰echny prostﬁedky v tûchto pravidlech k zastavení ‰arvátek a zvlá‰tû by mûli pouÏít pravidlo 38 (c). Toto se neuplatní, pokud je uloÏen soubûÏn˘ vût‰í trest.
(c) Osobní trest do konce utkání se uloÏí hráãi, kter˘ se zaplete do ‰arvátky mimo hrací plochu nebo s jin˘m hráãem, kter˘ není na hrací plo‰e.
(d) Osobní trest do konce utkání se uloÏí hráãi nebo brankáﬁi na plo‰e, kter˘ jako
první zasáhne do jiÏ probíhající ‰arvátky.
(e) Jak˘koli hráã, kterému byl uloÏen vût‰í trest za bití, bude automaticky vylouãen pro zbytek utkání a dal‰í následné utkání jeho muÏstva.
POZNÁMKA: JestliÏe muÏstvo, jehoÏ hráã byl takto vylouãen, nesehraje dal‰í
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utkání (napﬁ. z dÛvodu technick˘ch potíÏí, pro nedostatek soupeﬁov˘ch hráãÛ,
apod.), tak se trest tohoto hráãe pﬁená‰í do dal‰ího regulérního utkání.
Vztahuje se to na v‰echny soutûÏe, které muÏstvo hraje.
Potrestané muÏstvo po‰le hráãe na trestnou lavici a hraje v oslabení po dobu
trvání vût‰ího trestu.

PRAVIDLO 51
Branky a pﬁihrávky
(a) Branky je dosaÏeno, jestliÏe byl kotouã dopraven mezi brankové tyãe pod pﬁíãnou tyã a zcela pﬁes brankovou ãáru holí hráãe útoãícího muÏstva.
(b) Branky je dosaÏeno, jestliÏe byl kotouã dopraven do branky jak˘mkoli zpÛsobem hráãem bránícího muÏstva. Branka se pﬁizná hráãi útoãícího muÏstva, kter˘ jako poslední hrál s kotouãem. Asistence se nepﬁizná Ïádná.
(c) JestliÏe útoãící hráã kopne kotouã a ten je odraÏen do branky jak˘mkoli hráãem bránícího muÏstva, vyjma brankáﬁe, branka se uzná. Branka bude pﬁiznána hráãi, kter˘ kopl kotouã. Asistence se nepﬁizná Ïádná.
(d) Branka se uzná, jestliÏe se kotouã po stﬁele útoãícího hráãe odrazí do branky
od jakékoli ãásti jeho spoluhráãe. Branka se pﬁizná hráãi, od kterého se kotouã odrazil do branky. Branka se neuzná, jestliÏe kotouã je kopnut, vhozen ãi
jinak úmyslnû dopraven do branky jak˘mkoli jin˘m zpÛsobem, neÏ holí.
(e) Branka se neuzná, jestliÏe se kotouã odrazí do branky pﬁímo od rozhodãího.
(f) Pokud hráã ﬁádnû dostane kotouã do brankovi‰tû soupeﬁova druÏstva a kotouã se stane voln˘m a dostupn˘m pro dal‰ího hráãe tohoto druÏstva a ten
vstﬁelí branku, branka se uzná.
(g) Jakákoli branka, která nepadne podle tûchto pravidel, se neuzná.
(h) Branka se pﬁipí‰e v záznamu branek tomu hráãi, kter˘ vstﬁelí kotouã do soupeﬁovy branky.
(i) JestliÏe hráã vstﬁelí branku, asistence se pﬁipí‰e hráãi, kter˘ pﬁímo pﬁihrál na
branku v útoãném pásmu. Asistence se pﬁipí‰e také hráãi, kter˘ pﬁihrál spoluhráãi do brejku a ten vstﬁelil branku.
Domácí ustanovení:
(c) JestliÏe útoãící hráã kopne kotouã a ten je odraÏen do branky jak˘mkoli hráãem bránícího muÏstva, vyjma brankáﬁe, branka se neuzná.
Hra bude pﬁeru‰ena a vhazování probûhne na nejbliÏ‰ím bodu vhazování u ãervené ãáry.
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PRAVIDLO 52
Discilinární trest
(a) Rozhodãí mÛÏe vylouãit ze hry a naﬁídit odchod do ‰atny pro zbytek utkání jakémukoli hráãi, vedoucímu, trenérovi nebo asistentovi, kter˘ se proviní disciplinárním trestem jakéhokoli druhu.
(b) Pokud je hráã takto vylouãen ze hry, je to stejné, jako kdyby obdrÏel osobní
trest do konce utkání, a proto se náhradník povolí ihned.
(c) Rozhodãí musí oznámit incident pﬁíslu‰né komisi pro dal‰í posouzení.
(d) JestliÏe hráã, trenér nebo vedoucí setrvává po varování rozhodãím v chování,
za které mu byl udûlen disciplinární trest, mÛÏe b˘t potrestán pﬁíslu‰nou komisí.

PRAVIDLO 53
Uchopení kotouãe rukama
(a) JestliÏe hráã, vyjma brankáﬁe, zámûrnû sevﬁe kotouã do ruky, hra se pﬁeru‰í
a tomuto hráãi se uloÏí men‰í trest. Brankáﬁi, kter˘ drÏí rukama kotouã déle
neÏ tﬁi vteﬁiny, mÛÏe b˘t uloÏen men‰í trest, jestliÏe v jeho bezprostﬁední blízkosti nejsou Ïádní útoãící hráãi.
(b) Brankáﬁ nesmí úmyslnû drÏet kotouã jak˘mkoli zpÛsobem, kter˘ podle názoru
rozhodãího zapﬁíãiní pﬁeru‰ení hry. Nesmí ani úmyslnû upustit kotouã za svoje
betony nebo na síÈ branky, ani úmyslnû stavût pﬁekáÏky u branky nebo blízko
ní, které by, podle názoru rozhodãího, mohly vést k zabránûní vstﬁelení branky.
POZNÁMKA: Cílem celého pravidla je uchovat kotouã v ustaviãném pohybu
a jakákoli akce brankáﬁe, která zapﬁíãiní zbyteãné pﬁeru‰ení hry, musí b˘t potrestána bez varování.
(c) Za poru‰ení tohoto pravidla brankáﬁem se uloÏí men‰í trest.
POZNÁMKA: V pﬁípadû hození kouãe brankáﬁem dopﬁedu a jeho získáním soupeﬁem, rozhodãí dovolí dokonãit hru. Hra se pﬁeru‰í za pﬁihrávku rukou dopﬁedu
(d) Men‰í trest se uloÏí hráãi, vyjma brankáﬁe, kter˘, zatímco hra probíhá, sebere
kotouã rukama z hrací plochy. JestliÏe hráã, vyjma brankáﬁe, sebere kouã rukama z hrací plochy ve vlastním brankovi‰ti, zatímco hra probíhá, hra se okamÏitû pﬁeru‰í a naﬁídí se trestné stﬁílení ve prospûch neproviniv‰ího se
muÏstva.
(e) Hráãi je povoleno otevﬁenou rukou zastavit nebo „odpálit“ kotouã ve vzduchu,
nebo posunout kotouã po plo‰e. Hra se nepﬁeru‰í, ledaÏe, dle názoru rozhodãího, tímto zpÛsobem hráã úmyslnû pﬁihraje spoluhráãi. V tomto pﬁípadû se
hra pﬁeru‰í a vhazování se provede na místû pﬁestupku.
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POZNÁMKA: Cílem tohoto pravidla je zajistit souvislost akce a rozhodãí by nemûl pﬁeru‰it hru, ledaÏe je pﬁesvûdãen˘, Ïe pﬁihrávka ke spoluhráãi byla provedena úmyslnû. Branka se neuzná, je-li kotouã odpálen rukama pﬁímo do
branky. Branka se uzná, jestliÏe kotouã je odpálen podle pravidel a do branky
se odrazí od bránícího hráãe, vyjma brankáﬁe.

PRAVIDLO 54
Vysoké hole
(a) Zvedat ãepel hole na normální úroveÀ pasu je zakázáno. Men‰í trest se uloÏí
kaÏdému hráãi, dle uváÏení rozhodãího, kter˘ udeﬁí nebo naznaãí úder soupeﬁi, zatímco ãepel jeho hole je nad pasem soupeﬁe. Vût‰í trest a osobní trest
do konce utkání se uloÏí hráãi, kter˘ zraní soupeﬁe vysokou holí.
(b) JestliÏe hráã nese nebo drÏí jakoukoli ãást hole nad úrovní ramen tak, Ïe zpÛsobí zranûní v obliãeji nebo na hlavû protihráãi, rozhodãí nemá jinou moÏnost,
neÏ uloÏit proviniv‰ímu se hráãi vût‰í trest a osobní trest do konce utkání.
(c) Branka nemÛÏe b˘t vstﬁelena holí, která je nad úrovní pﬁíãné tyãky branky, vyjma hráãe bránícího muÏstva.
(d) PouÏití hole k odpálení kotouãe nad normální v˘‰kou pasu je zakázáno. Pokud
se toto stane, rozhodãí zapíská a následující vhazování se provede na místû
pﬁestupku, ledaÏe:
1) Bránící hráã odpálí kotouã k soupeﬁi. V tomto pﬁípadû bude hra pokraãovat.
2) Bránící hráã si srazí kotouã do vlastní branky. V tomto pﬁípadû se pﬁizná
branka.
(e) JestliÏe je jedno muÏstvo oslabeno a hráã muÏstva, které má vût‰í poãet hráãÛ na plo‰e, zapﬁíãiní pﬁeru‰ení hry, kvÛli udeﬁení kotouãe holí nad normální
úrovní pasu, vhazování se provede na jednom z bodÛ pro vhazování u branky
muÏstva, které toto pﬁeru‰ení zapﬁíãinilo.
(f) Vût‰í trest se uloÏí, jestliÏe ãepel hole je vy‰vihnuta nad v˘‰ku ramen blízko
soupeﬁe, aÈ k jeho zastra‰ení nebo k pokusu o jeho zranûní. JestliÏe se uloÏí
v tomto pﬁípadû vût‰í trest, tak se také uloÏí automaticky osobní trest do konce utkání. âepel mÛÏe b˘t nad ramenem na zaãátku a na konci stﬁely.
V¯JIMKA: Îádn˘ trest nebude uloÏen, jestliÏe si hráã pﬁehazuje hokejku z jedné ruky do druhé pﬁes hlavu za úãelem odehrání kotouãe, pokud tímto neohrozí jiného hráãe.
POZNÁMKA: Není potﬁeba Ïádného skuteãného kontaktu k udûlení trestu za
vysokou hÛl, av‰ak soupeﬁící hráã musí b˘t v bezprostﬁední blízkosti, aby takov˘ trest mohl b˘t uloÏen.
Domácí ustanovení:
(a) Zvedat ãepel na v˘‰i ramen je zakázáno. Dle uváÏení rozhodãího
se udûlí men‰í nebo vût‰í trest plus automaticky trest do konce utkání
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hráãi, jenÏ udeﬁí nebo naznaãí úder holí nad v˘‰í ramen.
(d) PouÏití hole k odpálení kotouãe nad normální v˘‰kou „ramen“ je zakázáno.
(e) JestliÏe je jedno muÏstvo oslabeno a hráã muÏstva, které má vût‰í
poãet hráãÛ na plo‰e, zapﬁíãiní pﬁeru‰ení hry, kvÛli udeﬁení kotouãe holí nad normální úrovní „ramen“ vhazování se provede na jednom z bodÛ pro vhazování u branky muÏstva, které toto pﬁeru‰ení zapﬁíãinilo.

PRAVIDLO 55
DrÏení
(a) Men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ drÏí soupeﬁe rukama, nohama, holí nebo jin˘m
zpÛsobem.
(b) Vût‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ pﬁi drÏení zraní drÏeného hráãe.
Domácí ustanovení:
Hráãi, kter˘ uchopí nebo drÏí obliãejovou masku ãi pﬁilbu soupeﬁe, nebo ho drÏí za vlasy, se uloÏí dle uváÏení rozhodãího men‰í nebo vût‰í
trest plus osobní trest.

PRAVIDLO 56
Hákování
(a) Men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ zabrání, nebo se pokusí zabránit soupeﬁi v pohybu tím, Ïe ho hákuje holí.
(b) Vût‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ zraní soupeﬁe hákováním.
POZNÁMKA: JestliÏe hráã zadrÏuje protihráãe takov˘m zpÛsobem, Ïe tam je
pouze kontakt holí, tak toto není hákování ani drÏení.

PRAVIDLO 57
Nedovolené bránûní
(a) Men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ brání nebo pﬁekáÏí v pohybu soupeﬁi, kter˘ nemá kotouã v drÏení, kter˘ úmyslnû vyrazí hÛl z rukou soupeﬁe, kter˘ brání
soupeﬁi v získání jeho upu‰tûné hole, kter˘ odrazí ãi odpálí jakoukoli opu‰tûnou nebo zlomenou ãást hole nebo nelegální kotouã nebo jiné zbytky smûrem
k protihráãi vedoucím kotouã tak, aby odvrátil jeho pozornost.
POZNÁMKA: Poslední hráã, kter˘ se dotkne kotouãe, s v˘jimkou brankáﬁe, se
povaÏuje za hráãe, kter˘ má kotouã v drÏení. Pﬁi v˘kladu tohoto pravidla by
se rozhodãí mûl ujistit, kter˘ z hráãÛ je ten, kter˘ provádí nedovolené bránûní.
âasto je to ãin a pohyb útoãícího hráãe, kter˘ zpÛsobí nedovolené bránûní,
ponûvadÏ bránící hráãi jsou oprávnûni stát na svém místû nebo ve stínu
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útoãících hráãÛ. Hráãi v drÏení kotouãe nesmí dûlat nedovolenû prostor pro
hráãe vedoucího kotouã.
(b) Men‰í trest se uloÏí, jestliÏe jak˘koli hráã na hráãské nebo trestné lavici brání
sv˘m tûlem nebo holí v pohybu kotouãe nebo protihráãe na hrací plo‰e bûhem
hry.
(c) Men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ brání nebo pﬁekáÏí v pohybech brankáﬁi svou
holí nebo tûlem, zatímco on je v brankovi‰ti a kotouã není v brankovi‰ti.
(d) JestliÏe kotouã je v brankovi‰ti, útoãící hráã, kter˘ nemá kotouã v drÏení, nesmí stát v brankovi‰ti nebo drÏet hÛl v této oblasti. JestliÏe se kotouã dostane do branky za tûchto podmínek, branka se neuzná. Vhazování se provede
v neutrálním pásmu na bodû vhazování blíÏe k útoãící ãásti proviniv‰ího se
muÏstva.
(e) JestliÏe útoãící hráã byl fyzicky zablokován bránícím hráãem tak, Ïe to zapﬁíãinilo jeho postavení v brankovi‰ti a kotouã je vstﬁelen do branky, zatímco on
je stále v brankovi‰ti, branka se uzná.
(f) JestliÏe v dobû, kdy je brankáﬁ odvolán z ledu, kter˘koli ãlen jeho druÏstva,
vãetnû funkcionáﬁe, trenéra nebo vedoucího, jeÏ je neoprávnûnû na plo‰e, zabrání tûlem, holí nebo jin˘m pﬁedmûtem v pohybu kotouãe nebo protihráãe,
pﬁizná se neproviniv‰ímu se muÏstvu branka.
POZNÁMKA: Trest za nedovolené bránûní se udûlí ve v‰ech pﬁípadech, kdy
soupeﬁ má bezdÛvodn˘ kontakt s útoãníkem.
Rozhodãí by se mûl zvlá‰tû zamûﬁit na 3 typy nedovoleného bránûní, které by
mûly b˘t trestány:
1) KdyÏ bránící muÏstvo je v drÏení kotouãe na své polovinû a ostatní hráãi tohoto muÏstva vytváﬁí ochranou bariéru pro hráãe s kotouãem.
2) KdyÏ hráã na vhazování, po jeho provedení nadále zabraÀuje soupeﬁi z vhazování zapojit se do hry.
3) KdyÏ hráã pﬁihraje kotouã a potom napadne tûlem protihráãe.
V‰ichni útoãící a bránící hráãi se mÛÏou pokusit získat pozici pﬁed brankou.
Pokud pﬁi tomto dojde k fyzickému kontaktu, nebude to povaÏováno za nedovolené bránûní nebo hrubost. Av‰ak pokud hráã z jednoho muÏstva napadne
soupeﬁe nebo ho narazí, rozhodãí mÛÏe uloÏit men‰í trest za nedovolené bránûní , napadení nebo hrubost.

PRAVIDLO 58
Nedovolen˘ zásah divákÛ
(a) V pﬁípadû, Ïe divák drÏí hráãe nebo mu jinak brání ve hﬁe, rozhodãí písknutím pﬁeru‰í hru. JestliÏe má kotouã v drÏení muÏstvo, jehoÏ hráãi je bránûno, rozhodãí
dovolí dokonãit akci. Vhazování se provede na místû, kde byla hra pﬁeru‰ena.
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POZNÁMKA: Rozhodãí podá zprávu svazu pro disciplinární jednání o v‰ech
pﬁípadech, ve kter˘ch se hráã zaplete do ‰arvátky s divákem. Îádn˘ trest nebude uloÏen.
(b) V pﬁípadû, Ïe jsou na hﬁi‰tû vhozeny pﬁedmûty, které brání ve hﬁe, rozhodãí
pﬁeru‰í hru a naﬁídí vhazování na místû, kde byla hra pﬁeru‰ena.

PRAVIDLO 59
NaraÏení zezadu
(a) Vût‰í trest a osobní trest do konce utkání se uloÏí jakémukoli hráãi, kter˘ úmyslnû strãí, napadne tûlem ãi udeﬁí protihráãe zezadu a to kdekoli na hracím povrchu.
(b) Vût‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ zasáhne vysokou holí, krosãekuje, napadne tûlem ãi udeﬁí jak˘mkoli zpÛsobem zezadu na mantinel nebo brankovou konstrukci protihráãe, kter˘ se nemÛÏe bránit.
POZNÁMKA: Rozhodãí jsou instruování, aby nedávali jiné tresty, pokud je hráã napaden ze zadu jak˘mkoli zpÛsobem. Toto pravidlo musí b˘t pﬁísnû uplatÀováno.
Domácí ustanovení:
(a) Dle uváÏení rozhodãího se uloÏí men‰í trest plus osobní trest nebo
vût‰í trest plus osobní trest do konce utkání.

PRAVIDLO 60
Kopnutí kotouãe
(a) Kopnutí kotouãe je dovoleno ve v‰ech pásmech, av‰ak útoãící hráã nemÛÏe
kopnutím dosáhnout branky. Jedinou v˘jimkou, kdy se pﬁizná branka, je situace, kdy útoãící hráã kopne kotouã a ten se odrazí do branky od bránícího hráãe, vyjma brankáﬁe.
Domácí ustanovení:
Branka nebude uznána, jestliÏe útoãící hráã dosáhne branky kopnutím
a to i pﬁesto, Ïe se kotouã odrazí do branky od bránícího hráãe ãi brankáﬁe.

PRAVIDLO 61
Opu‰tûní hráãsk˘ch nebo trestn˘ch lavic
(a) Îádn˘ hráã nesmí opustit hráãskou lavici, aby se zapojil do ‰arvátky. Stﬁídání
je povoleno za pﬁedpokladu, Ïe stﬁídan˘ hráã se nezapojí do ‰arvátky.
Podobnû Ïádn˘ hráã na, nebo v blízkosti trestné lavice (ne na plo‰e) se nesmí
úãastnit bitky ãi jiné ‰arvátky s protihráãem na plo‰e.
(b) Osobní trest se uloÏí kaÏdému hráãi za poru‰ení tohoto pravidla. Rozhodãí
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podá zprávu o v‰ech poru‰ení pravidel tohoto typu pﬁíslu‰né komisi, která má
plnou moc uloÏit dal‰í disciplinární trest.
(c) Potrestan˘ hráã smí opustit trestnou lavici pouze po vypr‰ení svého trestu nebo na konci kaÏdé ãtvrtiny.
(d) Potrestan˘ hráã, kter˘ opustí trestnou lavici pﬁed vypr‰ením svého trestu,
jedno zda pﬁi pﬁeru‰ené hﬁe nebo v prÛbûhu hry, ale nezapojí se do ‰arvátky,
obdrÏí dal‰í men‰í trest, kter˘ si odpyká po vypr‰ení pﬁedchozího trestu.
(e) Jak˘koli potrestan˘ hráã, kter˘ opustí trestnou lavici v pﬁeru‰ené hﬁe a zapojí
se do ‰arvátky, obdrÏí men‰í trest a desetiminutov˘ osobní trest. Tyto tresty
odpyká po vypr‰ení pﬁedchozího trestu.
(f) JestliÏe hráã opustí trestnou lavici pﬁed uplynutím jeho trestu, ãasomûﬁiã si poznamená ãas a dá znamení rozhodãímu, kter˘ okamÏitû pﬁeru‰í hru.
(g) V pﬁípadû, kdy se hráã chybou trestomûﬁiãe vrací na plochu dﬁíve, neÏ jeho
trest uplynul, nebude potrestán Ïádn˘m dal‰ím trestem, ale musí odpykat zb˘vající ãást svého trestu.
(h) JestliÏe útoãící hráã v drÏení kotouãe je v takové pozici, Ïe nemá protihráãe
mezi sebou a brankáﬁem, a v této pozici je mu bránûno soupeﬁem, kter˘ neoprávnûnû vstoupil do hry, rozhodãí naﬁídí trestné stﬁílení proti proviniv‰ímu se
muÏstvu.
(i) JestliÏe v dobû, kdy byl brankáﬁ soupeﬁe odvolán z plochy a útoãící hráã v drÏení kotouãe nemá pﬁed sebou bránícího hráãe a hÛl nebo její ãást je hozena
soupeﬁem, nebo hráã v této pozici je faulován zezadu za úãelem zabránûní ve
stﬁelení jasné branky, tak se pﬁizná branka neproviniv‰ímu se muÏstvu. JestliÏe
v dobû, kdy byl brankáﬁ soupeﬁe odvolán z plochy a hráã jedoucí sám na branku je faulován hráãem, kter˘ vstoupil do hry neoprávnûnû, rozhodãí okamÏitû
uzná branku ve prospûch neproviniv‰ího se muÏstva.
(j) Jak˘koli nehrající trenér, asistent nebo vedoucí muÏstva, kter˘ vleze na plochu
po zahájení utkání bez svolení rozhodãího, bude automaticky vylouãen z utkání.
(k) JestliÏe se potrestan˘ hráã vrátí na plochu z trestné lavice pﬁedtím, neÏ jeho
trest vypr‰el, vlastní chybou nebo chybou trestomûﬁiãe, jakákoli branka vstﬁelená jeho muÏstvem v dobû, kdy se nacházel neoprávnûnû na hﬁi‰ti, nebude
uznána. Ale v‰echny tresty uloÏené v této dobû obûma muÏstvÛm musí b˘t
normálnû odpykány.
(l) JestliÏe hráã neoprávnûnû vstoupí do hry z jeho hráãské lavice, branka vstﬁelená jeho muÏstvem v dobû, kdy se nacházel neoprávnûnû na hﬁi‰ti, nebude
uznána. Ale v‰echny tresty uloÏené v této dobû obûma muÏstvÛm musí b˘t
normálnû odpykány.
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PRAVIDLO 62
Fyzické napadání ãinovníkÛ utkání
(a) Jak˘koli hráã, kter˘ se dotkne nebo drÏí rozhodãího nebo jiného ãinovníka utkání rukama ãi holí nebo podrazí ãi tûlem napadne takového ãinovníka, automaticky obdrÏí minimálnû desetiminutov˘ osobní trest pﬁi prvním provinûní. Pﬁi
druhém provinûní v tomtéÏ zápase obdrÏí minimálnû osobní trest do konce
utkání. Podle události mÛÏe b˘t uloÏen i trest ve hﬁe. Náhradník za takto vylouãeného hráãe je povolen.
(b) Jak˘koli hráã, kter˘ drÏí nebo udeﬁí ãinovníka utkání, obdrÏí trest ve hﬁe a bude vylouãen pro zbytek turnaje.
(c) Jak˘koli vedoucí, trenér nebo asistent, kter˘ drÏí nebo udeﬁí ãinovníka utkání,
bude vylouãen z utkání a bude mu naﬁízeno, aby ode‰el do ‰atny. Disciplinární
ﬁízení bude podstoupeno pﬁíslu‰né komisi.

PRAVIDLO 63
Hrubá nebo neslu‰ná gesta nebo ﬁeã
(a) Hráãi nesmí pouÏívat hrubá nebo neslu‰ná gesta nebo ﬁeã na plo‰e nebo kdekoli na hﬁi‰ti. Za poru‰ení tohoto pravidla se uloÏí osobní trest, vyjma pokud
k poru‰ení tohoto pravidla dojde v blízkosti hráãské lavice. V tomto pﬁípadû se
uloÏí men‰í trest pro hráãskou lavici.
(b) Vedoucí, trenéﬁi a asistenti nesmí pouÏívat hrubá nebo neslu‰ná gesta kdekoli na hﬁi‰ti. Za poru‰ení tohoto pravidla se uloÏí men‰í trest pro hráãskou lavici.

PRAVIDLO 64
Kotouã mimo hﬁi‰tû nebo nehrateln˘ kotouã
(a) JestliÏe kotouã opustí plochu hﬁi‰tû nebo narazí na jinou pﬁekáÏku neÏ hrazení okolo hrací plochy, hra se pﬁeru‰í a provede se vhazování na místû, odkud
byl kotouã vystﬁelen ãi odraÏen, pokud pravidla v˘slovnû nestanoví jinak.
(b) ZÛstane-li kotouã na vnûj‰í síti brankové konstrukce déle neÏ tﬁi vteﬁiny nebo
je-li za‰lápnut k brance mezi protihráãi, rozhodãí pﬁeru‰í hru a naﬁídí vhazování na pﬁilehl˘ch bodech pro vhazování, ledaÏe by, podle názoru rozhodãího,
pﬁeru‰ení hry bylo zpÛsobeno hráãem útoãícího muÏstva, v takovém pﬁípadû
se následující vhazování provede na nejbliÏ‰ím bodû na vhazování, kter˘ je
u branky proviniv‰ího se muÏstva nebo na bodû vhazování ve stﬁedu hﬁi‰tû.
POZNÁMKA: Toto se také t˘ká situace, kdy útoãící hráã vystﬁelí kotouã na zadní stranu sítû branky bránícího muÏstva bez jakéhokoli zásahu ãlena tohoto
muÏstva. Hráãi útoãícího a bránícího muÏstva mohou kdykoli hrát kotouãem,
kter˘ je na vnûj‰í síti brankové konstrukce. Av‰ak zÛstane-li kotouã na tomto
místû déle neÏ tﬁi vteﬁiny, hra se pﬁeru‰í a vhazování se provede na koncov˘ch
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bodech pro vhazování, vyjma pﬁípadu, kdy pﬁeru‰ení zpÛsobí útoãící hráã.
V tomto pﬁípadû se vhazování provede ve stﬁedu hﬁi‰tû.
(c) Men‰í trest se uloÏí brankáﬁi, kter˘ úmyslnû upustí kotouã na vnûj‰í síÈ brankové konstrukce, aby zpÛsobil pﬁeru‰ení hry.
(d) JestliÏe se kotouã dostane na vr‰ek hrazení, které obklopuje hrací plochu, je
povaÏován stále za kotouã ve hﬁe a mÛÏe b˘t hrán rukou nebo hokejkou.

PRAVIDLO 65
UdrÏování kotouãe v pohybu
(a) Kotouã musí b˘t neustále udrÏován v pohybu.
(b) DruÏstvo, které má kotouã v drÏení ve vlastním obranném pásmu, musí postupovat s kotouãem k brance soupeﬁe, s v˘jimkou jednoho zavezení kotouãe
za vlastní branku, brání-li mu v postupu hráãi soupeﬁe nebo je-li muÏstvo
v oslabení. Pﬁi prvním poru‰ení tohoto pravidla rozhodãí pﬁeru‰í hru a vysloví
napomenutí kapitánovi nebo asistentovi kapitána proviniv‰ího se muÏstva.
Vhazování se provede na koncov˘ch bodech u branky muÏstva, jeÏ se provinilo. Za druhé poru‰ení tohoto pravidla bûhem téÏe tﬁetiny se proviniv‰ímu hráãi uloÏí men‰í trest.
(c) Men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ úmyslnû, aniÏ je zadrÏován soupeﬁem, pﬁidrÏuje kotouã u hrazení.
(d) Za poru‰ení tohoto pravidla se vhazování provede na koncov˘ch bodech
u branky proviniv‰ího se muÏstva.

PRAVIDLO 66
Kotouã z dohledu a neprav˘ kotouã
(a) JestliÏe dojde ke shluku nebo padne-li hráã náhodnû na kotouã a kotouã je
z dohledu rozhodãího, rozhodãí ihned pﬁeru‰í hru a kotouã se vhazuje na nejbliÏ‰ím bodû pro vhazování, kde do‰lo k pﬁeru‰ení.
(b) Pokud se kdykoli v prÛbûhu hry objeví na hﬁi‰ti jin˘ neÏ prav˘ kotouã, hra se
nepﬁeru‰í, dokud není herní akce ukonãena zmûnou v drÏení kotouãe.

PRAVIDLO 67
Odmítnutí zahájit hru a ukonãení utkání
(a) V pﬁípadû, kdy jsou obû druÏstva na plo‰e a jedno z nich odmítá z jakéhokoli
dÛvodu hrát i pﬁes naﬁízení rozhodãího, rozhodãí varuje kapitána nebo náhradního kapitána a poskytne odmítajícímu druÏstvu lhÛtu 15 vteﬁin, aby zahájilo hru nebo pokraãovalo ve hﬁe. JestliÏe po uplynutí této doby druÏstvo
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stále odmítá hrát, uloÏí rozhodãí men‰í trest hráãi proviniv‰ího se muÏstva, kterého urãí vedoucí nebo trenér prostﬁednictvím kapitána. Pokud by se mûl pﬁípad opakovat, nemá rozhodãí jinou moÏnost, neÏ prohlásit utkání za ukonãené
ve prospûch neproviniv‰ího se muÏstva. Taková událost se oznámí pﬁíslu‰né
komisi pro dal‰í jednání.
(b) JestliÏe druÏstvo, které není na hﬁi‰ti, nenastoupí na plochu a nezaãne hrát
do 5 minut, pﬁestoÏe mu to hlavní rozhodãí naﬁídí prostﬁednictvím vedoucího
druÏstva nebo trenéra, rozhodãí prohlásí utkání za ukonãené ve prospûch neproviniv‰ího se druÏstva a oznámí tuto událost pﬁíslu‰né komisi pro dal‰í jednání.
(c) Prohlásit utkání za ukonãené je moÏné z následujících dÛvodÛ:
1) Na zaãátku utkání (rozhodãí pískne, aby vhodil kotouã) muÏstvo nemá
4 hráãe a brankáﬁe v poÏadované v˘stroji na plo‰e.
2) JestliÏe kapitán písemnû oznámí ﬁediteli turnaje, Ïe muÏstvo se nezúãastní
konkrétního zápasu a toto bude akceptováno. V tomto pﬁípadû se soupeﬁící
muÏstvo nemusí utkání zúãastnit a je mu pﬁiznáno vítûzství.
3) JestliÏe kvÛli zranûní nebo nevolnosti bûhem utkání nemÛÏe muÏstvo
postavit (pokud mají hrát v plném poãtu) 4 hráãe a brankáﬁe ke hﬁe.
(d) Body a branky v pﬁípadû ukonãeného utkání se udûlí následovnû:
1) MuÏstvo, kvÛli kterému se utkání ukonãilo, obdrÏí 0 bodÛ. Soupeﬁ obdrÏí
2 body (za vítûzství v zápase). V˘sledek zápasu bude zaznamenán jako 1:0.
2) Branka se pﬁidûlí kapitánovi vítûzného muÏstva. (Nesmí b˘t pﬁidûlena jinému
hráãi neÏ kapitánovi). Nepﬁiznají se Ïádné pﬁihrávky.
3) BrankáﬁÛm obou muÏstev se nepﬁipí‰ou Ïádné zásahy ani obdrÏená branka.
(e) MuÏstvo mÛÏe takto ztratit jeden zápas na turnaji bez vlivu na postavení muÏstva v turnaji. Pﬁi druhém takto ztraceném utkání v turnaji bude muÏstvo diskvalifikováno pro zbytek turnaje.
(f) V pﬁípadû vylouãení muÏstva z turnaje (kvÛli ukonãení dvou utkání), se následující statistiky zmûní takto:
1) V‰echny statistiky vylouãeného muÏstva a hráãÛ tohoto muÏstva budou
odstranûny z oficiálních statistik, vãetnû získan˘ch bodÛ, vstﬁelen˘ch
branek, pﬁihrávek, zásahÛ, obdrÏen˘ch branek, trestn˘ch minut a v‰ech
pﬁípadn˘ch ostatních statistik.
2) MuÏstvÛm, které jiÏ hrály z takto vylouãen˘m muÏstvem, musí b˘t
vymazány statistiky z tohoto zápasu.
POZNÁMKA: Toto se nevztahuje na vût‰í tresty, osobní tresty, tresty ve hﬁe,
které byly uloÏeny hráãÛm muÏstva, které bylo vylouãeno.
Domácí ustanovení:
(d) O v˘sledku ukonãeného utkání rozhoduje pﬁíslu‰ná komise.
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PRAVIDLO 68
Sekání
(a) Men‰í nebo vût‰í trest, dle uváÏení rozhodãího, se uloÏí hráãi, kter˘ brání nebo se pokou‰í bránit soupeﬁi v pohybu sekáním holí. Jak˘koli ﬁízen˘ kontakt
holí stíhajícího hráãe s tûlem protihráãe bude povaÏován za sekání. Bez ohledu na sílu tohoto kontaktu se uloÏí men‰í trest.
(b) Vût‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ zraní soupeﬁe sekáním. Pokud se uloÏí vût‰í
trest podle tohoto pravidla za faul, kter˘ vyústí ve zranûní v obliãeji nebo na
hlavû soupeﬁe, automaticky se uloÏí vût‰í trest.
POZNÁMKA: Rozhodãí mÛÏe potrestat za sekání jakéhokoli hráãe, kter˘ se
rozmáchne holí proti soupeﬁi (jedno zda v jeho dosahu ãi ne), aniÏ ho skuteãnû zasáhne, nebo hráãe, kter˘ pod záminkou hraní kouãe uãiní pﬁehnan˘ nápﬁah na kotouã s cílem zastra‰it soupeﬁe.
(c) Jakémukoli hráãi, kter˘ se rozmáchne holí proti soupeﬁi pﬁi ‰arvátce, se uloÏí
rozhodãím trest ve hﬁe. Toto je povaÏováno za úmysln˘ pokus o zranûní, a proto musí b˘t jednáno podle „Pravidla 40“.
(d) Jak˘koli hráã, kter˘ nemá kotouã v drÏení, nemÛÏe mít Ïádn˘ kontakt holí
s brankáﬁem, jinak to bude povaÏováno za sekání.
POZNÁMKA: Rozhodãí uloÏí ﬁádné tresty podle ostatních ãástí tohoto pravidla
a navíc musí ihned podat zprávu pﬁíslu‰né komisi o v‰ech poru‰eních pravidel
v této oblasti.
Domácí ustanovení:
Jeli dle uváÏení rozhodãího udûlen vût‰í trest, automaticky se udûlí
osobní trest do konce utkání.

PRAVIDLO 69
Bodnutí ‰piãkou a koncem hole
(a) Dvojit˘ men‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ bodne nebo se pokusí bodnout soupeﬁe ‰piãkou ãi koncem hole.
POZNÁMKA: Pokus o bodnutí ‰piãkou hole zahrnuje v‰echny pﬁípady, kdy je
bodnutí naznaãeno bez ohledu, zda dojde ãi nedojde ke kontaktu hole se soupeﬁem.
(b) Trest ve hﬁe se uloÏí hráãi, kter˘ zraní soupeﬁe bodnutím ‰piãkou ãi koncem
hole. Toto bude povaÏováno za úmysln˘ pokus o zranûní podle „Pravidla 45“.
POZNÁMKA: Bodnutí ‰piãkou hole je zákrok, pﬁi nûmÏ hráã zasáhne soupeﬁe
‰piãkou hole, bez ohledu na to, drÏí-li hÛl jednou ãi obûma rukama.
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Domáci ustanovení:
K bodu (a) dvojit˘m men‰ím trestem plus osobním trestem bude potrestán hráã, kter˘ se pokusí bodnout soupeﬁe ‰piãkou nebo koncem
hole. Vût‰í trest plus automaticky trest do konce utkání se uloÏí hráãi,
kter˘ bodne ‰piãkou ãi koncem hole protihráãe.

PRAVIDLO 70
Zaãátek utkání a tﬁetin
(a) Utkání zaãne ve stanovenou dobu vhazováním na stﬁedním bodu vhazování.
Stejn˘m zpÛsobem se provede vhazování po konci kaÏdé pﬁestávky. Îádné
prodlení z dÛvodu ceremoniálu, v˘stavy, ukázky není povoleno, leda se souhlasem ﬁeditele turnaje.
(b) Domácí muÏstvo má na v˘bûr branku, kterou chce bránit na zaãátku utkání.
Tam, kde jsou obû hráãské lavice na stejné stranû hﬁi‰tû, domácí muÏstvo zahájí utkání na hráãské lavici, která je vzdálenûj‰í od jejich branky. MuÏstva bûhem utkání nemûní hráãské lavice.
(c) Bûhem rozcviãení a pﬁed zaãátkem utkání kaÏdé muÏstvo omezí svoje aktivity
na vlastní polovinu hﬁi‰tû.
POZNÁMKA: V‰ichni hráãi musí b˘t obleãeni v dresech a pﬁipraveni ke hﬁe jednu hodinu pﬁed stanoven˘m zaãátkem utkání, jinak utkání bude prohlá‰eno za
ukonãené ve prospûch neproviniv‰ího se muÏstva.
(d) V‰ichni hráãi musí b˘t pﬁi rozcviãení obleãeni v plné v˘stroji.

PRAVIDLO 71
Hození hole
(a) JestliÏe jak˘koli bránící hráã, vãetnû brankáﬁe, úmyslnû hodí hÛl nebo její ãást
ãi jin˘ pﬁedmût smûrem ke kotouãi ve svém obranném pásmu, rozhodãí dovolí dokonãit hru a pokud není vstﬁelena branka, pﬁizná se trestné stﬁílení ve prospûch neproviniv‰ího se muÏstva. Hráãe na trestné stﬁílení urãí rozhodãí.
JestliÏe je v‰ak branka nestﬁeÏena a útoãící hráã nemá bránícího hráãe pﬁed
sebou a má pﬁíleÏitost vstﬁelit branku do okryté brány, pﬁizná se branka útoãící stranû.
(b) Vût‰í trest se uloÏí jakémukoli hráãi, kter˘ hodí hÛl nebo její ãást ãi jin˘ pﬁedmût kdekoli na plo‰e, vyjma toho, kdy byl takov˘ ãin potrestán udûlením trestného stﬁílení.
POZNÁMKA: JestliÏe hráã nebo brankáﬁ odloÏí zlomenou ãást hole odhozením
ke stranû hﬁi‰tû (ne pﬁes hrazení) tak, aby nepﬁekáÏela ve hﬁe nebo soupeﬁi, neuloÏí se Ïádn˘ trest. Rozhodãí ihned podá zprávu pﬁíslu‰né komisi pro disciplinární jednání o kaÏdém pﬁípadu, kde hÛl nebo její ãást je hozena ven ze hﬁi‰tû.
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Domácí ustanovení:
(a) Hráãe na provádûní trestného stﬁílení neurãuje rozhodãí, ale trenér
muÏstva.

PRAVIDLO 72
Hrací doba a oddechové ãasy
(a) Utkání se skládá ze dvou dvacetiminutov˘ch ãástí a jedné pûtiminutové pﬁestávky. Po jejím skonãení si muÏstva vymûní strany hﬁi‰tû. Pﬁi utkáních, kde není pﬁípustné, aby utkání skonãilo nerozhodnû, se po skonãení nerozhodného
zápasu povolí tﬁíminutová pﬁestávka a potom následuje desetiminutové prodlouÏení s náhl˘m vítûzstvím. JestliÏe v této dobû ani jedno muÏstvo nedosáhne branky, muÏstvÛm se poskytne tﬁíminutová pﬁestávka, vymûní se strany
hﬁi‰tû a zaãne dal‰ích deset minut prodlouÏení. Takto se pokraãuje dokud se
neurãí vítûz.
(b) ProdlouÏení se povaÏuje za souãást hry a v‰echny nevypr‰ené tresty zÛstávají v platnosti.
(c) O oddechov˘ ãas mÛÏe poÏádat pouze hráã, kter˘ má kotouã v drÏení, nebo
kapitán ãi náhradní kapitán pﬁi pﬁeru‰ené hﬁe. Hra se znovu zahájí vhazováním.
(d) KaÏdé muÏstvo pﬁíslu‰í jeden oddechov˘ ãas za poloãas o délce jedné minuty.
(e) MuÏstva mÛÏou pﬁi oddechovém ãase pﬁijet k hráãské lavici.
(f) Oddechov˘ ãas v prodlouÏení není.
(g) Jakékoli poru‰ení tûchto pravidel bude mít za následek dvouminutov˘ men‰í
trest.
Domácí ustanovení:
(a) Utkání se skládá ze ãtyﬁech dvanácti minutov˘ch tﬁetin. Soupeﬁi zahájí hru na opaãné polovinû hﬁi‰tû, neÏ se nachází jeho hráãská lavice.
Po první a tﬁetí ãtvrtinû následuje dvou minutová pﬁestávka.Po druhé
ãtvrtinû následuje patnáctiminutová pﬁestávka a soupeﬁi si vymûní strany tak, Ïe budou hájit polovinu hﬁi‰tû bliÏ‰í ke své hráãské lavici. Hrajeli se utkání do rozhodnutí, uplatÀuje se postup dle soutûÏního ﬁádu.
Pﬁed prodlouÏením si muÏstva strany nemûní.
(d) KaÏdému muÏstvu pﬁíslu‰í jeden oddechov˘ ãas za dvû
ãtvrtiny v délce 30 sekund.

PRAVIDLO 73
Nerozhodná utkání
(a) JestliÏe na konci utkání je v˘sledek nerozhodn˘, utkání se prohlásí za nerozhodné a kaÏdému muÏstvu se do celkového poﬁadí pﬁizná jeden bod, kromû
jednotliv˘ch utkání, kde není pﬁípustné, aby skonãila nerozhodnû v ﬁádné hrací
dobû. Zde se pouÏije „Pravidlo 73 (b)“.
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(b) Utkání, kde není pﬁípustn˘ nerozhodn˘ v˘sledek (pﬁed-ãtvrtfinále, ãtvrtfinále,
semifinále a finále nebo jiné typy vyluãovacích soutûÏí) se rozhodnou následovnû: Po skonãení takového utkání se povolí tﬁíminutová pﬁestávka a potom
následuje desetiminutové prodlouÏení s náhl˘m vítûzstvím. To znamená, Ïe
muÏstvo, které v prodlouÏení dosáhne první branky, je prohlá‰eno vítûzem.
JestliÏe v této dobû ani jedno muÏstvo nedosáhne branky, muÏstvÛm se poskytne tﬁíminutová pﬁestávka, vymûní se strany hﬁi‰tû a zaãne dal‰ích deset
minut prodlouÏení. Takto se pokraãuje, dokud se neurãí vítûz.
(c) V soutûÏi, která se odehrává ve skupinách a není zde prostor pro prodlouÏení
s náhlou smrtí k rozhodnutí nerozhodného v˘sledku, budou pouÏita trestná
stﬁílení. Trestného stﬁílení se úãastní ãtyﬁi hráãi z kaÏdého muÏstva. Vlastní procedura probíhá podle pravidla 28. Pﬁed zaãátkem kapitáni rozhodnou losem
o tom, kdo bude zaãínat. KaÏd˘ brankáﬁ musí bránit svoji branku. Není pﬁípustné, aby mûli branku spoleãnou. To muÏstvo, které vstﬁelí více branek ze
ãtyﬁ pokusÛ, vítûzí. Pokud je po první sérii stav nerozhodn˘, pokraãuje se
systémem náhlé smrti. Hráã se mÛÏe znova úãastnit trestného stﬁílení aÏ poté, co se ho zúãastnili v‰ichni jeho spoluhráãi, s v˘jimkou brankáﬁe.
Domácí ustanovení:
(a) Utkání se skládá ze ãtyﬁech dvanácti minutov˘ch tﬁetin. Soupeﬁi zahájí hru na opaãné polovinû hﬁi‰tû, neÏ se nachází jeho hráãská lavice.
Po první a tﬁetí ãtvrtinû následuje dvou minutová pﬁestávka.Po druhé
ãtvrtinû následuje patnáctiminutová pﬁestávka a soupeﬁi si vymûní strany tak, Ïe budou hájit polovinu hﬁi‰tû bliÏ‰í ke své hráãské lavici. Hrajeli se utkání do rozhodnutí, uplatÀuje se postup dle soutûÏního ﬁádu.
Pﬁed prodlouÏením si muÏstva strany nemûní.
Body (b), (c) se ﬁídí dle soutûÏního ﬁádu.

PRAVIDLO 74
PodraÏení
(a) Men‰í trest se uloÏí jakémukoli hráãi, kter˘ nastaví hÛl, koleno, nohu, paÏi, ruku nebo loket tak, Ïe soupeﬁ zakopne nebo upadne.
POZNÁMKA: JestliÏe hráã zpÛsobí pád soupeﬁe vedoucího kotouã tím, Ïe nepochybnû zahákuje holí kotouã a zmocní se ho, neuloÏí se Ïádn˘ trest.
(b) JestliÏe hráã, mající kotouã pod kontrolou v útoãném pásmu a nemající pﬁed
sebou jiného soupeﬁe neÏ brankáﬁe, je podraÏen nebo jinak faulován zezadu,
ãímÏ je mu zmaﬁena v˘hodná branková pﬁíleÏitost, naﬁídí se trestné stﬁílení ve
prospûch neproviniv‰ího se muÏstva. Pﬁesto rozhodãí nepﬁeru‰í hru, dokud
kotouã nezíská bránící muÏstvo.
POZNÁMKA: Cílem tohoto pravidla je obnovit v˘hodnou brankovou pﬁíleÏitost,
která byla zmaﬁena z dÛvodu faulu zezadu, kdyÏ tento faul byl proveden v útoãném pásmu.
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„Mít kotouã pod kontrolou“, znamená, Ïe hráã vede kotouã holí. Dotkne-li se
takto veden˘ kotouã jiného hráãe nebo jeho v˘stroje, zasáhne-li branku nebo
se stane voln˘m, nemá uÏ hráã kotouã pod kontrolou.
(c) JestliÏe je brankáﬁ soupeﬁe odvolán z ledu a hráã, mající kotouã pod kontrolou vnû svého obranného pásma, je podraÏen zezadu, aniÏ by mezi ním a brankou soupeﬁe byl jin˘ protihráã a takto mu je zmaﬁena v˘hodná branková
pﬁíleÏitost, rozhodãí okamÏitû pﬁeru‰í hru a pﬁizná branku útoãícímu muÏstvu.
Domácí ustanovení:
(a) Dle uváÏení rozhodãího se udûlí men‰í nebo vût‰í trest.

PRAVIDLO 75
Zbyteãná hrubost
(a) Men‰í trest se mÛÏe uloÏit, dle uváÏení rozhodãího, jakémukoli hráãi, kter˘ se
proviní zbyteãnou hrubostí.
(b) Vût‰í trest se uloÏí hráãi, kter˘ hrubostí zraní soupeﬁe.
POZNÁMKA: Není zámûrem pﬁekazit fyzick˘ kontakt mezi dvûma protihráãi,
kteﬁí se snaÏí hrát kotouãem. Av‰ak to neznamená, Ïe hráãi, kteﬁí nemají kotouã v drÏení, mohou napadat soupeﬁe ve snaze získat puk.
Trest za zbyteãnou hrubost by mûl b˘t uloÏen v kaÏdém pﬁípadû, kdy hráã má
zbyteãn˘ fyzick˘ kontakt s protihráãem, kter˘ hraje s kotouãem.
Domácí ustanovení:
UloÏí-li rozhodãí vet‰í trest, následuje automaticky osobní trest
do konce utkání.

PRAVIDLO 76
(Domácí ustanovení)
Postavení mimo hru
(a) Hráãi útoãícího muÏstva mohou pﬁedstihnout kotouã pﬁi pﬁechodu ãervené pÛlící ãáry, podmínkou je, Ïe kotouã bude pﬁes ãervenou pÛlící ãáru následnû
pﬁevezen na holi útoãícího hráãe.
(b) KdyÏ je kotouã pﬁes ãervenou pÛlící ãáru pﬁihráván, musí pﬁedstihnout útoãící
hráãe. V pﬁípadû, Ïe hráã pﬁedstihne kotouã, nesmí hrát za ãervenou pÛlící ãarou kotouãem, ledaÏe:
1) Kotouãe se nejprve dotkne spoluhráã, kter˘ ãervenou pÛlící ãáru pﬁekonal
aÏ za kotouãem.
2) Kotouãe se nejprve dotkne protihráã.
3) Hráã kter˘ pﬁedstihl kotouã na ãervené pÛlící ãáﬁe, se vrátí a alespoÀ
jednou bruslí se dotkne nejprve ãervené pÛlící ãáry.
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V pﬁípadû poru‰ení tohoto pravidla rozhodãí pﬁeru‰í hru a vhazování se uskuteãní nejblíÏe místa, odkud byl kotouã pﬁes ãervenou pÛlící ãáru pﬁihrán.
(c) KdyÏ muÏstvo v oslabení odehraje kotouã ze svého obranného pásma pﬁes
ãervenou pÛlící ãáru, musí v‰ichni hráãi muÏstva v poãetní pﬁevaze opustit
svoje útoãné pásmo nebo se alespoÀ jednou bruslí musí dotknout ãervené pÛlící ãáry tak, aby v jednom okamÏiku nebyl ani jeden hráã v útoãném pásmu.
V okamÏiku, kdy v útoãném pásmu není Ïádn˘ hráã muÏstva v poãetní pﬁevaze, mÛÏe se útoãící muÏstvo znovu vrátit do útoãného pásma aniÏ by pﬁitom
poru‰ilo pravidlo postavení mimo hru.
Pﬁi poru‰ení tohoto pravidla rozhodãí pﬁeru‰í hru v okamÏiku, kdy se kotouã
vrátí zpût do útoãného pásma muÏstva v poãetní pﬁevaze v dobû, kdy v pásmu je hráã nebo jsou hráãi útoãícího muÏstva v poãetní pﬁevaze, kteﬁí se nevrátili za ãervenou pÛlící ãáru. Následující vhazování se uskuteãní na nejbliÏ‰ím
koncovém bodu pro vhazování v obranném pásmu útoãícího muÏstva v poãetní pﬁevaze.

PRAVIDLO 77
(Domácí ustanovení)
Zakázané uvolnûní
(a) Pro uplatnûní tohoto pravidla rozdûluje ãervená stﬁedová ãára hﬁí‰tû na dvû
poloviny. Pokud hráã jednoho z druÏstev pﬁi rovnováÏném stavu nebo pﬁi vlastní poãetní pﬁevaze vystﬁelí nebo odrazí kotouã pﬁes pÛlící ãáru aÏ za brankovou ãáru soupeﬁova druÏstva (útoãné zóny), hra bude pﬁeru‰ena z dÛvodu
zakázaného uvolnûní a bude provedeno vhazování na koncovém bodu pro
vhazování pﬁed brankou proviniv‰ího se druÏstva. Hra nebude zastavena v pﬁípadû, Ïe kotouã takto vystﬁelen˘ nebo odraÏen˘ skonãí za brankovou ãárou
v brance soupeﬁova druÏstva. Branka bude uznána.
(b) Pro úãel tohoto pravidla, to znamená pro posouzení zda do‰lo nebo nedo‰lo
k zakázanému uvolnûní, je smûrodatné, kde se muÏstvo, které má (respektive
mûlo) kotouã v drÏení, naposledy kotouãe dotklo.
(c) JestliÏe v dobû, kdy rozhodãí signalizuje trest za pﬁestupek hráãe druÏstva,
které nemá kotouã v drÏení, zpÛsobí muÏstvo, které má kotouã v drÏení, zakázané uvolnûní, pak vhazování následující po pﬁeru‰ení hry bude provedeno
na nejbliÏ‰ím zvlá‰tním bodu pro vhazování v obranné zónû druÏstva, které
zpÛsobilo zakázané uvolnûní.
(d) Na zakázané uvolnûní se nemusí pﬁihlíÏet jako na poru‰ení pravidel a hra mÛÏe pokraãovat, jestliÏe:
1) Kotouã byl vystﬁelen nebo odraÏen hráãem, jehoÏ druÏstvo je v oslabení.
2) DruÏstvo, které zakázané uvolÀování zpÛsobilo, má na hrací plo‰e men‰í
poãet hráãÛ, neÏ soupeﬁ.
3) Hráã vystﬁelí kotouã tak, Ïe za pÛlící ãárou se odrazí od tûla nebo hole
protihráãe tak, Ïe se vrátí zpût na polovinu hráãe, kter˘ pÛvodnû kotouã
vystﬁelil a pﬁejde aÏ za brankovou ãáru.
4) Jeden z pﬁím˘ch úãastníkÛ vhazování pﬁímo z vhazování vystﬁelí kotouã
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tak, Ïe pﬁejde pÛlící ãáru i brankovou ãáru soupeﬁova druÏstva.
5) âárov˘ rozhodãí posoudí, Ïe kotouãem, kter˘ smûﬁuje do zakázaného
uvolnûní mohl bez problémÛ hrát holí nebo bruslemi hráã nebo brankáﬁ
druÏstva na jehoÏ stranû mûl kotouã brankovou ãáru protnout a zpÛsobit
tak zakázané uvolnûní. âárov˘ rozhodãí dá rukou pokyn k pokraãování ve
hﬁe, i kdyÏ kotouã pﬁe‰el brankovou ãáru.
6) Kotouã pﬁed tím, neÏ pﬁe‰el brankovou ãáru a zpÛsobil tak zakázané
uvolnûní, byl teãován bruslí, holí nebo tûlem hráãe nebo brankáﬁe opaãného
druÏstva, neÏ které kotouã do zakázaného uvolnûní vystﬁelilo.
7) Kotouã pﬁed tím, neÏ pﬁe‰el brankovou ãáru, protnul brankovi‰tû branky
opaãného druÏstva, neÏ které kotouã do zakázaného uvolnûní vystﬁelilo.
(e) Pokud rozhodãí mylnû oznaãí zakázané uvolnûní (kupﬁíkladu opomenutí pﬁi
oslabení t˘mu...apod.), provede se vhazování na stﬁedovém bodû pro vhazování.

PRAVIDLO 78
(Domácí ustanovení)
DrÏení hole
Men‰ím trestem bude potrestán hráã, kter˘ drÏí rukama nebo jin˘m zpÛsobem
soupeﬁovu hÛl. Trest se oznámí jako drÏení soupeﬁovy hole.

PRAVIDLO 79
(Domácí ustanovení)
Bodyãek
(a) Men‰ím nebo vût‰ím trestem plus automaticky osobním trestem do konce utkání dle zváÏení rozhodãího bude potrestán hráã, kter˘ úmyslnû bodyãekuje
protihráãe s kotouãem nebo bez kotouãe.
(b) Men‰ím nebo vût‰ím trestem plus automaticky trestem do konce utkání dle
zváÏení rozhodãího bude potrestán hráã, kter˘ fyzicky napadne protihráãe po
zapískání a pﬁeru‰ení hry, pﬁiãemÏ posouzení, zda se hráã mohl vãas svého
úmyslu o fyzick˘ kontakt po zapískání vzdát, záleÏí na rozhodãím.
(c) „Rolování“ protihráãe, kter˘ je v drÏení kotouãe a snaÏí se projet podél hrazení, pokud má za cíl jeho postupné zastavení, se nepovaÏuje za naraÏení na hrazení.
(d) Pokud je v˘sledkem naraÏení na hrazení nebo bodyãeku zranûní protihráãe,
udûlí rozhodãí viníkovi vût‰í trest a souãasnû osobní trest do konce utkání.

PRAVIDLA HRY
ãást VI

61

SEZNAM TRESTÒ
Bitky (·arvátky)
Neoprávnûné stﬁídání
Bodnutí koncem hole
Neslu‰ná ﬁeã
Bodnutí ‰piãkou hole
Odmítnutí zahájit hru
Brankáﬁská v˘stroj
Opu‰tûní lavice
Disciplinární trest
Padnutí na kotouã
DrÏení
PodraÏení
Faul loktem
Pokus o zranûní
Faul kolenem
Sekání
Fyzické napadání ãinovníkÛ utkání
Stﬁídání hráãÛ
Tresty pro brankáﬁe
Hákování
UdrÏování kotouãe v pohybu
Hození hole
Kopnutí kotouãe
Uchopení kotouãe rukama
Krosãek
Napadání ãinovníkÛ utkání
Úmyslné zranûní
Úprava v˘stroje
Napadení
Vhazování
Napadení zezadu
VraÏení na hrazení
Nedovolené bránûní
Vysoká hÛl
Nedovolen˘ zásah divákÛ
Zbyteãná hrubost
ZdrÏování hry
Nehrateln˘ kotouã
Zlomená hÛl
Postavení mimo hru
Zakázané uvolnûní
DrÏení hole
Bodyãek
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Pravidlo 50
Pravidlo 61
Pravidlo 69
Pravidlo 63
Pravidlo 69
Pravidlo 67
Pravidlo 17
Pravidlo 61
Pravidlo 52
Pravidlo 49
Pravidlo 55
Pravidlo 74
Pravidlo 47
Pravidlo 40
Pravidlo 47
Pravidlo 68
Pravidlo 62
Pravidlo 13
Pravidlo 29
Pravidlo 56
Pravidlo 65
Pravidlo 71
Pravidlo 60
Pravidlo 53
Pravidlo 44
Pravidlo 38
Pravidlo 45
Pravidlo 39
Pravidlo 43
Pravidlo 48
Pravidlo 59
Pravidlo 41
Pravidlo 57
Pravidlo 54
Pravidlo 58
Pravidlo 75
Pravidlo 46
Pravidlo 64
Pravidlo 42
Pravidlo 76
Pravidlo 77
Pravidlo 78
Pravidlo 79

RYCHL¯ P¤EHLED TRESTÒ - men‰í tresty (2)
Bitky (·arvátky)
Padnutí na kotouã
Bodnutí koncem hole
PodraÏení
Brankaﬁská v˘stroj
Sekání
DrÏení
Tresty pro brankáﬁe
Faul loktem
Uchopení kotouãe
Faul kolenem
Hákování
Úprava v˘stroje
Hole
Vhazování
Krosãek
VraÏení na hrazení
Napadání ãinovníkÛ utkání
Vysoká hÛl
Zbyteãná hrubost
Napadení
ZdrÏování hry
Nebezpeãná v˘stroj
Zlomená hÛl
Nedovolené bránûní
Neoprávnûné stﬁídání

Pravidlo 50
Pravidlo 49
Pravidlo 69
Pravidlo 74
Pravidlo 17
Pravidlo 68
Pravidlo 55
Pravidlo 29
Pravidlo 47
Pravidlo 53
Pravidlo 47
Pravidlo 56
Pravidlo 39
Pravidlo 15
Pravidlo 48
Pravidlo 44
Pravidlo 41
Pravidlo 38
Pravidlo 54
Pravidlo 75
Pravidlo 43
Pravidlo 46
Pravidlo 19
Pravidlo 42
Pravidlo 57
Pravidlo13, Pravidlo 61 (h)

DVOJIT¯ MEN·Í TREST
Bodnutí koncem hole
Bodnutí ‰piãkou hole

Pravidlo 69
Pravidlo 69

VùT·Í (5) TREST
Bitky (·arvátky)
Napadení zezadu
Faul loktem
Pokus o zranûní
Faul kolenem
Sekání
Hákování
VraÏení na hrazení
Krosãek
Vysoká hÛl
Napadení

Pravidlo 50
Pravidlo 59
Pravidlo 47
Pravidlo 40
Pravidlo 47
Pravidlo 68
Pravidlo 56
Pravidlo 41
Pravidlo 44
Pravidlo 54
Pravidlo 43
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OSOBNÍ DESETIMINUTOVÉ TRESTY
Fyzické napadání ãinovníkÛ utkání
Napadání ãinovníkÛ utkání
Neslu‰ná ﬁeã
Osobní tresty
Zlomená hÛl

Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo

62
38
63
26
42

TREST DO KONCE UTKÁNÍ - VYLOUâENÍ
Fyzické napadání ãinovníkÛ utkání
Napadání ãinovníkÛ utkání

Pravidlo 62
Pravidlo 38 (d)

TREST VE H¤E (5 minut)
Bodnutí koncem hole
Bodnutí ‰piãkou hole
Napadení zezadu
Pokus o zranûní
Úmyslné zranûní

Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo

69
69
59
40
45

Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo
Pravidlo

74
71
49
46
53
61

TRESTNÉ ST¤ÍLENÍ
Faul zezadu
Hození hole
Padnutí na kotouã v brankovi‰ti
Posunutí branky
Zvednutí kotouãe z brankovi‰tû
Neoprávnûn˘ vstup hráãe na plochu
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(b)

(b)
(d)
(h)

VYMEZENÍ POJMÒ
■

MANTINEL
Hrazení, zdi nebo hranice vyznaãující hrací plochu.

■

BRANKA
Konstrukce uzavﬁená sítí, umístûná na kaÏdém konci hﬁi‰tû. Do toho místa se
musí poslat puk, aby bylo dosaÏeno branky.

■

ST¤EDNÍ BOD
Pﬁesn˘ stﬁed od koncÛ a stran hrací plochy. (viz nákres.)

■

BOD NA VHAZOVÁNÍ
Kdykoli je kotouã vracen do hry rozhodãím v jejím prÛbûhu. Rozhodãí upustí
kotouã na bod pro vhazování pﬁibliÏnû z v˘‰ky pasu. Jeden hráã z kaÏdého
muÏstva stojí na bodu pro vhazování s hokejkou na plo‰e. V‰ichni ostatní hráãi stojí na sv˘ch místech mimo kruh vhazování dokud rozhodãí nevhodí kotouã
a hra nezaãne.

■

FAUL
Jakékoli osobní ãi technické poru‰ení pravidel podle rozhodnutí rozhodãího.

■

âINOVNÍCI UTKÁNÍ
Na mistrovství svûta budou pouÏiti dva rozhodãí. Budou sdílet zodpovûdnost,
av‰ak jeden bude urãen jako hlavní rozhodãí. Tento rozhodãí má koneãné slovo pﬁi v‰ech sporn˘ch situacích. Ostatní poÏadovaní ãinovníci jsou ãasomûﬁiã,
zapisovatel a osoba, která bude poãítat stﬁely na branku a dal‰í statistická data.

■

HLAVNÍ ROZHODâÍ
Má celkov˘ dohled nad utkáním, hráãi, v‰emi ostatními ãinovníky utkání, diváky a pﬁíslu‰enstvím. Je odpovûdn˘ pouze pﬁíslu‰né komisi a jeho rozhodnutí
jsou koneãná.

■

ROZHODâÍ
Zplnomocnûn˘ rozhodãí ustanoven˘ k pomoci hlavnímu rozhodãímu.

■

BRANKOV¯ ROZHODâÍ
Rozhoduje pouze zda je nebo není dosaÏeno branky. Jeho dal‰í povinnosti
jsou upraveny v pravidle 34. VyuÏití brankov˘ch rozhodãích spadá do kompetence ﬁídících orgánÛ.

■

ZAPISOVATEL
Vede záznam o v‰ech vstﬁelen˘ch brankách, faulech a ostatních informacích,
které jsou poÏadovány komisí o kaÏdém hráãi a muÏstvu.

■

âASOMù¤Iâ
Zaznamenává hrací ãas podle instrukcí rozhodãího.

■

TRESTOMù¤Iâ
Zaznamenává ãas trestÛ a kontroluje box ãinovníkÛ utkání.

■

BRANKÁ¤
Hráã vybaven˘ a urãen˘ k bránûní branky.

■

HRACÍ PLOCHA
Území mezi konci a stranami mantinelÛ. Rozmûry hrací plochy se mohou pohybovat mezi 20 - 30 m do ‰íﬁky a 40 - 60 m do dálky. Musí b˘t v‰ak zachován pomûr 1:2. Nejmen‰í moÏné hﬁi‰tû mÛÏe b˘t 20 ‰iroké a 40 dlouhé.
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■

Bodnutí koncem hole
(Butt - ending)
Pravidlo 69.

Rozhodãí pozvedne obû pﬁedloktí nad sebou
do v˘‰e prsou. Horní dlaÀ ponechává
otevﬁenou, spodní sevﬁe v pûst. Protismûrn˘m
pohybem pﬁedloktí naznaãí pﬁestupek.

■

Bodnutí ‰piãkou hole
(Spearing)
Pravidlo 69.

Rozhodãí naznaãí krátk˘m pohybem obou
rukou pﬁed tûlem bodnutí a potom spustí ruce
podél tûla.

■

Branka
(Goal scored)
Pravidlo 51.

Rozhodãí ukáÏe na branku do níÏ byl
dovolen˘m zpÛsobem dopraven kotouã.

■

DrÏení
(Holding)
Pravidlo 55.

Rozhodãí uchopí vy v˘‰i prsou zápûstí druhé
ruky.

■

Faul loktem
(Elboving)
Pravidlo 47.

Rozhodãí se dotkne lokte dlaní druhé ruky.

■

Hákování
(Hooking)
Pravidlo 56.

Rozhodãí naznaãí obûma rukama pohyb, jako
by pﬁitahoval cosi k trupu.
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■

Hrubost
(Rougning)
Pravidlo 50.

Rozhodãí sevﬁe dlaÀ v pûst a vytrãí paÏi od tûla
do strany.

■

Krosãek
(cross - checking)
Pravidlo 44.

Rozhodãí vystrãením paÏí ve v˘‰i prsou
s dlanûmi sevﬁen˘mi v pûst naznaãí pohyb
vpﬁed a zpût na vzdálenost asi pÛl metru pﬁed
sebe.

■

Ne
(Wash -out)

Rozhodãí prudk˘m pohybem pﬁed tûlem rozpaÏí
na úrovni ramen s dlanûmi obrácen˘mi dolÛ.

■

Nebezpeãná hra vysokou holí
(High - sticking)
Pravidlo 54.

Rozhodãí podrÏí ruce sevﬁené v pûst nad
sebou, horní z nich ve v˘‰i ãela.

■

Nedovolené bránûní
(Interference)
Pravidlo 57.

Rozhodãí zkﬁíÏí paÏe s rukama sevﬁen˘ma
v pûst a pﬁidrÏí je na prsou.

■

Oddechov˘ ãas
(Time - out)
Pravidlo 72.

Rozhodãí naznaãí pomocí obou rukou písmeno
„T“ ve v˘‰i prsou.

NÁKRESY
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■

PodraÏení
(Tripping)
Pravidlo 74.

Rozhodãí naznaãí úder rukou pod koleno
hranou dlanû, obû brusle zÛstávají na plo‰e.

■

Pﬁihrávka rukou
(Hand pass)
Pravidlo 53

Rozhodãí naznaãí otevﬁenou dlaní posunutí
vpﬁed

■

Sekání
(Slashing)
Pravidlo 68.

Rozhodãí naznaãí úder hranou dlanû na
pﬁedloktí druhé paÏe.

■

Trest ve hﬁe
(Match penalty)
Pravidlo 27.

Rozhodãí se dotkne plochou rukou temene
hlavy.

■

VraÏení na hrazení
(Boarding)
Pravidlo 41.

Rozhodãí udeﬁí rukou sevﬁenou v pûst do
otevﬁené dlanû druhé ruky ve v˘‰i prsou.

■

NaraÏení ze zadu
(Checking from behind)
Pravidlo 59.

Rozhodãí vytrãením paÏí s otevﬁen˘mi dlanûmi
od tûla ve v˘‰i prsou naznaãí náraz.
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■

V˘hoda na trest
(Delaied calling of penalty)

Rozhodãí zpﬁíma vztyãí paÏi, v které nedrÏí
pí‰Èalku.

■

Faul kolenem
(Kneeing)
Pravidlo 47.

Rozhodãí se dotkne dlaní kolena, pﬁiãemÏ obû
nohy zÛstanou na plo‰e.

■

DrÏení hole
(Holding the stick)
Pravidlo 78.

Tento signál se provádí ve dvou dobách.
Rozhodãí v první dobû naznaãí drÏení a v druhé
obûma rukama zpÛsob, jimÏ se bûÏnû uchopí
hÛl.

■

Zakázané uvolnûní (Icing)

Pravidlo 77.

Zadní rozhodãí signalizuje moÏné zakázané uvolnûní
vztyãením paÏe. PaÏe zÛstává vztyãena, dokud pﬁední
rozhodãí neodpíská zakázané uvolnûní nebo ho nezru‰í.
Jakmile dojde k zakázanému uvolnûní, zadní rozhodãí
nejprve zkﬁíÏí paÏe ve v˘‰i prsou, poté ukáÏe na
pﬁíslu‰n˘ bod vhazování a dobruslí k nûmu.

■

Postavení mimo hru
(Offsides)
Pravidlo 76.

Rozhodãí nejprve pﬁeru‰í hru zapískáním a poté
ukáÏe ve smûru s ãervenou ãáru.

■

V˘hoda na postavení mimo hru
(Delaied of ofssides)

Rozhodãí stojí bokem do hﬁí‰tû a rukou
nacházející se blíÏe k hrazení ukazuje do
útoãné poloviny.
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3

Hráãská hÛl
Pravidlo 15.

3

âepel:
Max. délka 32 cm
Max. ‰íﬁka 7,5 cm
Min. ‰íﬁka 5 cm

16

RukojeÈ:
Max. délka 163 cm
Max. ‰íﬁka 3 cm
Max. tlou‰Èka 2,5 cm

2,5

■

5-7,5
32

3

RukojeÈ:
Max. délka 163 cm
Max. ‰íﬁka 3 cm
Max. tlou‰Èka 2,5 cm

3

Roz‰íﬁená rukojeÈ:
Max. Délka 71 cm
Max. ‰íﬁka 9 cm
âepel:
Max. délka 39 cm
Max. ‰íﬁka 9 cm

16

Brankáﬁská hÛl
Pravidlo 15.

2,5

■

71

11,5
9
39

VyráÏeãka
Pravidlo 17.

Max. v˘‰ka 42 cm
Max. ‰íﬁka 21 cm

42 cm

■

21 cm

■

Lapaãka
Pravidlo 17.

Max. délka 42 cm
Max. ‰íﬁka 21 cm
2

.4

ax

m

30 cm

■

Betony
Pravidlo 17.

Max. ‰íﬁka 30 cm

30 cm

72

NÁKRESY
ãást VII

30 cm

cm

■

Pﬁilba
Pravidlo 18.

V‰ichni hráãi musí
nosit
Schválenou pﬁilbu
HECC/CSA.

Kotouã
Pravidlo 20.

2,54 cm

■

V˘‰ka 2,54 cm
·íﬁka 7,62 cm

7,62 cm
■

Koleãko
Pravidlo 16.

V‰echny brusle musí obsahovat pln˘ poãet
schválen˘ch koleãek.

■

Hráãské brusle
Pravidlo 16.

■

Brankáﬁské brusle
Pravidlo 17.
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■

■

Stﬁedov˘ kruh
Pravidlo 4.

Brankovi‰tû
Pravidlo 3.

360
183

60

0

Brankovi‰tû

18

180

0
45
ûr
m
lo
Po

Bod vhazování,
modr˘, ∅ 30 cm

122

Stﬁední ãára,
ãervená,
30 cm ‰iroká

112

50

15

cm

âá

■

ra

á
ro k
mod
r á, 5 c m ‰i

15

■

Branka
Pravidlo 2.

Koncov˘ kruh
Pravidlo 4.
90 45 90

360
183

5 85

5

5

30 120

5

30

60

120

122
127

170

5

5

5

85 5

60

0

18

450

450
900

■

Hrazení

5
7,5

Kruh rozhodãích

7,5

Ochranné sklo

5

Box pomocn˘ch rozhodãích

60

74

NÁKRESY
ãást VII

60

ká

35

‰iro

cm

cm

Po
lo
m
ûr
30
0

,5

Bod na vhazování
Pravidlo 4.

Stﬁední ãára
ãervená, 30 cm ‰iroká

Kruh rozhodãích
Pravidlo 7.

âerv
en
áã
ár
a

■

1500

max. 1200

Hráãská lavice druÏstva B

200 200

Box
Trestná lavice pomocn˘ch
druÏstva B
rozhodãích

max. 1200

Hráãská lavice druÏstva A

Trestná lavice
druÏstva A

1500

■
Hﬁi‰tû

Box brankového rozhodãího

Box brankového rozhodãího

NÁKRESY
ãást VII

75

© Federation Internationale de Roller Sports
© âeská Asociace Inline hokeje
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e-mail: inlinehokej@inlinehokej.cz
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Îádná ãást tohoto dokumentu nesmí b˘t pouÏita v ãeském jazyce, pﬁeloÏena a
pouÏita v jakémkoli jiném jazyce, nebo ‰íﬁena jakoukoli formou nebo jak˘mikoli
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