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IHRISKO
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min. 150

1. ČASŤ - IHRISKO
Na adovej ploche, mantineli, ochrannom skle, sieach, bránkach alebo na akýchkovek
plochách v priestore hráčskych lavíc, trestných lavíc, sedadiel bránkových rozhodcov a
lavice funkcionárov mimo adovej plochy nesmú by nijaké reklamy a reklamné znaky
okrem tých, ktoré určujú tieto pravidlá alebo vyhovujú požiadavkám poda Prílohy 1
(Predpisy o reklame).

100 - DEFINÍCIA IHRISKA
Hra adový hokej sa hrá na bielej adovej ploche nazývanej IHRISKO.

101 - ROZMERY IHRISKA
Maximálne rozmery: dĺžka 61 m a šírka 30 m
Minimálne rozmery: dĺžka 56 m a šírka 26 m
Rohy musia by zaoblené v tvare kružnice s polomerom 7 až 8,5 m.
 Na podujatiach IIHF sú rozmery stanovené takto: dĺžka 60 až 61m, šírka 29 až 30 m.

102 - MANTINEL
a) Ihrisko musí by ohraničené bielym plastovým alebo dreveným MANTINELOM.
b) Od adovej plochy musí ma výšku najmenej 117 cm a najviac 122 cm.
c) Mantinel musí by skonštruovaný tak, aby bol na strane od adovej plochy hladký a bez
akýchkovek prekážok, ktoré by hráčom mohli spôsobi zranenie. Zariadenia na upevnenie mantinelov musia by inštalované z vonkajšej strany hracej plochy.
d) Medzery medzi dielcami mantinelu môžu by široké najviac 3 mm.
103 - ODRAZOVÁ LIŠTA
Na spodnej časti mantinelov musí by pripevnená žltá ODRAZOVÁ LIŠTA vysoká 15 až
25 cm, meraná od vrchnej časti adovej plochy.

104 - DVIERKA
a) Všetky dvierka umožňujúce vstup na adovú plochu sa musia otvára smerom od
adovej plochy.
b) Medzery medzi dvierkami a mantinelom môžu by široké najviac 5 mm.
11

 Na podujatiach IIHF musí by nad mantinelom ochranné sklo a nad ochranným sklom
za bránkami aj ochranná sie.

OCHRANNÉ SKLO A MANTINELY
Všetky rozmery sú v cm.

 Na nekrytých ihriskách všetky čiary a body na vhadzovanie poda Pravidiel 112 a 113
môžu by vyznačené dvoma 5 cm širokými čiarami.
 Ak sú na mantineloch povolené reklamy, potom čiary musia by vyznačené aspoň na
odrazovej lište.
 Čiara sa považuje za súčas toho pásma, v ktorom je puk.
ROZDELENIE ADOVEJ PLOCHY

Drustva A

12

Bránková èiara

Smer hry

Stredné pásmo

Modrá èiara

Drustva A

Stredná èiara

Modrá èiara

Bránková èiara

Obranné pásmo

Útoèné pásmo
Drustva A

105 - OCHRANNÉ SKLO
a) Ochranné sklo umiestnené nad mantinelom na koncoch ihriska musí by vysoké 160
až 200 cm a musí presahova 4 m od bránkovej čiary smerom k strednému pásmu,
a nie nižšie ako 80 cm na pozdĺžnych bočných stranách, okrem hráčskych lavíc.

b) Medzery medzi dielcami ochranného skla môžu by široké najviac 5 mm.
c) Na všetkých miestach, kde je ochranné sklo prerušené, musí by čalúnenie pre ochranu
hráčov pred zranením.
d) V skle nesmú by nijaké otvory.
106 - OCHRANNÉ SIETE
Nad mantinelom a ochranným sklom na koncoch ihriska musia by umiestnené ochranné
siete.
110 - ROZDELENIE A VYZNAČENIE ADOVEJ PLOCHY
adová plocha je priečne rozdelená piatimi čiarami, ktoré sú vyznačené na ade a
pokračujú vertikálne na mantineloch bočných strán ihriska.
111 - BRÁNKOVÁ ČIARA
Vo vzdialenosti 4 m od koncov ihriska sú vyznačené červené 5 cm široké
BRÁNKOVÉ ČIARY
112 - MODRÉ ČIARY
a) Plocha medzi dvoma bránkovými čiarami je rozdelená na tri rovnaké časti 30 cm
širokými
MODRÝMI ČIARAMI
b) Tieto čiary vytvárajú tri pásma, ktoré sa nazývajú takto:
- z pohadu jedného družstva pásmo, v ktorom je jeho bránka, je:
OBRANNÉ PÁSMO
- v strede je:
STREDNÉ PÁSMO
- najvzdialenejšie pásmo je:
ÚTOČNÉ PÁSMO
113 - STREDNÁ ČIARA
V strede ihriska je červená 30 cm široká STREDNÁ ČIARA.
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STREDNÝ BOD NA
VHADZOVANIE A KRUH
Všetky rozmery sú v cm.
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BODY NA VHADZOVANIE
A KRUHY V KONCOVÝCH
PÁSMACH
Všetky rozmery sú v cm.
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DETAIL BODU
NA VHADZOVANIE
Všetky rozmery sú v cm.

114 - BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY
Všetky body a kruhy sú vyznačené na adovej ploche s cieom pomôc rozhodcom
zabezpeči správne postavenie hráčov pri vhadzovaní puku na začiatku stretnutia, na začiatku každej tretiny a po prerušení hry.

115 - STREDNÝ BOD NA VHADZOVANIE A KRUH
Presne v strede ihriska musí by vyznačený modrý kruhový bod s priemerom 30 cm.
Tento bod je stredom kruhu s polomerom 4,5 m, ktorý musí by vyznačený 5 cm
širokou modrou čiarou.

116 - BODY NA VHADZOVANIE V STREDNOM PÁSME
V strednom pásme 1,5 m od každej modrej čiary musia by vyznačené dva červené body
s priemerom 60 cm poda obrázku na strane 14.

117 - BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY V KONCOVÝCH PÁSMACH
a) Body na vhadzovanie a kruhy musia by vyznačené na adovej ploche v obidvoch koncových pásmach a na obidvoch stranách každej bránky, poda obrázku na strane 14.
b) Body na vhadzovanie sú červené s priemerom 60 cm, poda obrázku na strane 14.
c) Na protiahlých stranách bodov na vhadzovanie v koncových pásmach musí by vyznačené dvojité „L“, poda obrázku na strane 14.
d) Kruhy so stredom v bode na vhadzovanie a s polomerom 4,5 m sú vyznačené červenou 5 cm širokou čiarou.
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Všetky rozmery sú v cm.
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ÚZEMIE ROZHODCOV

Územie rozhodcov

Lavica funkcionárov mimo ¾adovej plochy

BRÁNKOVISKO
Všetky rozmery sú v cm.
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POHAD NA BRÁNKOVISKO
Všetky rozmery sú v cm
16

0
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118 - ÚZEMIE ROZHODCOV
Pred lavicou funkcionárov mimo adovej plochy musí by červenou 5 cm širokou čiarou
vyznačený polkruh s polomerom 3 m, ktorým je vytýčené ÚZEMIE ROZHODCOV, znázornené na strane 16.

119 - BRÁNKOVISKO
a) Pred každou bránkou musí by 5 cm širokou červenou čiarou vyznačené
BRÁNKOVISKO, poda obrázku na strane 16.
b) Bránkovisko musí ma svetlomodrú farbu. Vnútorná plochá bránky od bránkovej čiary
k zadnej časti bránkovej konštrukcie musí ma bielu farbu.
c) Bránkovisko, vrátane čiary bránkoviska, je priestor siahajúci do výšky 127 cm, teda po
najvyšší bod bránkovej konštrukcie
d) Priestor bránkoviska je určený takto: Je to polkruh s polomerom 180 cm vyznačeným
5 cm širokou čiarou so stredom v bránke na bránkovej čiare. Na ploche bránkoviska sú
vyznačené dva červené symboly v tvare písmena “L” s dĺžkami strán 15 cm a šírkou
čiary 5 cm. Symboly “L” sú vyznačené vo vzdialenosti 122 cm od bránkovej čiary na
ploche bránkoviska a dotýkajú sa vnútornej hrany polkruhu.
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 1. Bránkové žŕdky a siete musia by osadené tak, aby sa počas hry nepohybovali.
 2. Na Olympijských hrách, šampionátoch IIHF A-kategórie seniorov, A-kategórie
juniorov do 20 rokov a 18 rokov musia by bránky s ohybnými kolíkmi. Takéto
bránky sa dôrazne odporúčajú aj pre alšie podujatia.

 1. Každá hráčska lavica musí ma dvoje dvierok, z ktorých jedny musia by
v STREDNOM PÁSME.
 2. Okrem hráčov a šiestich funkcionárov družstva nesmú ma prístup na hráčske lavice
nijaké alšie osoby.
 Oznámi riadiacemu orgánu.
HRÁČSKE LAVICE A TRESTNÉ LAVICE
Všetky rozmery sú v cm.
200

min. 1000
Hráèska lavica drustva B

Sedadlo bránkového rozhodcu
Trestná lavica
drustva A

Lavica pre funkcionárov
mimo ¾adovej plochy

Trestná lavica
drustva B

min. 400

550

min. 400

min. 150

min. 150

18

min. 150

200

Sedadlo bránkového rozhodcu

min. 150

min. 1000
Hráèska lavica drustva A

130 - BRÁNKY
a) Bránky musia by umiestnené v strede bránkových čiar.
b) Zvislé žŕdky bránky siahajú do výšky 122 cm nad adovou plochou a sú od seba vzdialené 183 cm (vnútorný rozmer). Zvislé žŕdky a vodorovná horná žŕdka, ktorá ich spojuje, musia by zhotovené poda schváleného vzoru a sú zo schváleného materiálu. Ich
vonkajší priemer je 5 cm. Horná a zvislé žŕdky musia by červené.
c) Bránky musia ma rám na pripevnenie sietí, ktorého hĺbka je najviac 112 cm a najmenej
60 cm. Jeho vonkajšie časti sú červené a vnútorné časti musia by biele.
d) Sie z bieleho nylonového špagátu musí by pripevnená na zadnej časti
bránkovej konštrukcie tak, aby zadržala puk v bránke.
e) Vnútorné časti bránkovej konštrukcie, okrem hornej a zvislých žŕdok, musia by pokryté bielym čalúnením. Čalúnenie, ktoré je na konštrukcii pri adovej ploche, sa začína
najmenej 10 cm od zvislých žŕdok a má by pripevnené tak, aby nemohlo zabráni
vniknutiu celého puku za bránkovú čiaru.
140 - HRÁČSKE LAVICE
a) Ihrisko musí ma dve rovnaké lavice, ktoré sú určené iba pre hráčov v dresoch a
funkcionárov družstiev.
b) Lavice musia by na rovnakej strane stredného pásma priamo pri adovej ploche, oproti trestným laviciam. Musia by vzájomne oddelené ohradou alebo iným spôsobom, a
dobre prístupné zo šatní.
c) Každá lavica sa začína 2 m od strednej čiary a má dĺžku najmenej 10 m a šírku
najmenej 1,5 m.
d) Na každej lavici musí by miesto pre:
 16 hráčov a 6 funkcionárov družstva.
141 - TRESTNÉ LAVICE
a) Ihrisko musí ma dve rovnaké lavice nazývané trestné lavice, z ktorých každá musí by
najmenej pre 5 hráčov.
b) Musia by umiestnené po obidvoch stranách lavice funkcionárov mimo adu a oproti
hráčskym laviciam. Musia by dlhé najmenej 4 m a najmenej 1,5 m široké.
Na trestné lavice majú prístup iba potrestaní hráči a trestomerači.
142 - SEDADLÁ BRÁNKOVÝCH ROZHODCOV
Za mantinelom na obidvoch koncoch ihriska v priestore bránky musia by umiestnené
sedadlá, primerane chrániace bránkových rozhodcov pri výkone funkcie.
143 — LAVICA PRE FUNKCIONÁROV MIMO ADOVEJ PLOCHY
Medzi trestnými lavicami je lavica pre funkcionárov mimo adovej plochy dlhá 5,5 m, na
ktorej musí by miesto pre 6 osôb.
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1.Pri podujatiach IIHF sa odporúča, aby časomer a ukazovate stavu stretnutia bol elektronický s videotextom.

1. Červené svetlo musí by zapojené k časovému zariadeniu tak, aby ho bránkový
rozhodca po skončení tretiny nemohol zapnú.
2. Skutočnos, že bránkový rozhodca nemôže na konci tretiny zapnú červené svetlo,
neznamená, že gól neplatí. Rozhodujúci je fakt, či celý puk bol za bránkovou čiarou v
bránke predtým, ako sa skončila tretina.
3. Účel zeleného svetla je v tom, že umožňuje rozhodcom súčasne sledova bránku aj
svetlo, a tak presne vedie, kedy sa skončila tretina.

1. Počas stretnutia alebo bezprostredne po jeho skočení, smú do šatne rozhodcov
vstúpi iba osoby schválené riadiacim subjektom. V prípade porušenia tohto pravidla:

Oznámi riadiacemu subjektu.
1. Ak je poda názoru hlavného rozhodcu osvetlenie také, že neumožňuje pokračova
v stretnutí, má právo zruši zvyšok stretnutia alebo vyhlási prestávku dovtedy, pokia
sa situácia s osvetlením nezlepší.
2. Ak je nedostatočným osvetlením viac poškodené iba jedno družstvo a poda názoru
hlavného rozhodcu stretnutie nie je potrebné skonči, hlavný rozhodca má právo strie
da družstvá tak, že každé družstvo bude hra rovnaký čas na každej strane ihriska.

 Hudba môže hra počas rozcvičenia hráčov na adovej ploche a počas prerušenia hry.
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150 - SIGNALIZAČNÉ A ČASOVÉ ZARIADENIE
151 - SIRÉNA
Ihrisko musí by vybavené sirénou alebo iným vhodným zvukovým zariadením ovládaným
časomeračom.
152 - HODINY
Na ihrisku musia by elektrické hodiny (ukazovate stavu stretnutia), aby diváci, hráči
a funkcionári mali presné informácie o:
1) Názvoch obidvoch družstiev.
2) Odohranom čase v každej tretine, ktorý sa počíta smerom hore v
minutách a sekundách od 0.00 do 20.00.
3) Zostávajúcom čase uložených trestov najmenej dvoch hráčov každého
družstva, ktorý sa odpočítava od stanovenej výšky trestu po nulu.
4) Stave stretnutia.
5) Oddychových časoch odpočítavaných od 30 do 0 sekúnd.
6) Zostávajúcom čase prestávky odpočítavanom od 15 do 0 minút.
153 - ČERVENÉ A ZELENÉ SVETLÁ
Za každou bránkou musí by:
1) Červené svetlo, ktoré zapína bránkový rozhodca, ak bol dosiahnutý gól.
2) Zelené svetlo, ktoré automaticky zapínajú elektrické hodiny vtedy, ke
časomerač zastaví hodiny a na konci každej tretiny.
160 — ŠATNE HRÁČOV
Ihrisko musí ma pre každé družstvo vhodnú miestnos - šatňu s dostatočným priestorom
pre 25 funkcionárov a hráčov s výstrojom, vybavenú lavicami s vešiakmi a sprchami.
161 - ŠATŇA ROZHODCOV
Osobitná šatňa vybavená stoličkami alebo lavicami s vešiakmi, toaletou a sprchou, musí
by vyhradená výlučne pre rozhodcov.
170 - OSVETLENIE IHRISKA
Ihrisko musí by dostatočne osvetlené, aby hráči, funkcionári a diváci mohli pohodlne sledova hru počas celého stretnutia.
171 - FAJČENIE NA ŠTADIÓNE
Na ihriskách v halách musí by zákaz fajčenia v priestoroch hráčov a divákov, taktiež v šatniach a všade tam, kde sa môžu nachádza hráči.
172 - HUDBA NA ŠTADIÓNE
a) V priebehu hry a počas oddychových časov nesmie hra nijaká hudba.
b) Diváci na štadióne majú zákaz používa píšalky a klaksóny na stlačený vzduch.
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1. Ak sa stretnutie začalo, zmeny alebo dodatky v zozname nie sú povolené.
2. Ak družstvo počas stretnutia nemôže posla na adovú plochu správny počet hráčov,
pretože sú jeho hráči potrestaní alebo zranení, hlavný rozhodca musí prehlási
stretnutie za skončené.

Oznámi riadiacemu orgánu.

1. Kapitánom alebo náhradným kapitánom nesmie by brankár, hrajúci tréner alebo
hrajúci manažér.
2. Ak kapitán alebo náhradný kapitán nie je na adovej ploche, nesmie opusti hráčsku
lavicu, aby diskutoval s hlavným rozhodcom o akejkovek situácii. Hráčsku lavicu
smie opusti iba vtedy, ak ho pozve hlavný rozhodca.

Osobný trest (pozri Pravidlo 572)
(10´)
3. Ak je na adovej ploche kapitán a náhradný kapitán, právo na rozhovor s rozhodcom
má iba kapitán.
4. Hráči, ktorí nemajú na drese „C“ alebo „A“, nemajú právo na rozhovor s rozhodcom.

1. Pravidlá naria ujú používanie ochranného výstroja pre bezpečnos, zdravie a
prospech účastníkov. Avšak z pravidiel nevyplýva záruka IIHF, že používanie tohto
výstroja zabezpečí ochranu pred zranením. Hráč je povinný zabezpeči správne
používanie výstroja a používa a udržiava výstroj v dobrom stave poda návodu
výrobcu.
2. Reklama a znak výrobcu na výstroji hráčov, pozri Prílohu 1.

HRÁČSKA KORČUA
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2. ČASŤ - DRUŽSTVÁ, HRÁČI A VÝSTROJ
200 - HRÁČI V DRESOCH
a) Manažér alebo tréner družstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapiso
vateovi zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradných
kapitánov.
b) Každé družstvo môže ma najviac:
- 20 hráčov a
- 2 brankárov,
- spolu 22.
201 - KAPITÁN DRUŽSTVA
a) Každé družstvo musí urči KAPITÁNA a najviac DVOCH NÁHRADNÝCH KAPITÁNOV.
b) Na viditenom mieste na prednej strane dresu musí ma kapitán písmeno „C“ a náhradní kapitáni písmeno „A“. Písmená musia by vysoké 8 cm.
c) Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na adovej ploche právo diskutova
s hlavným rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry.
 Dôležité: Protest proti uloženiu trestu sa nepovažuje za žiados o výklad pravidiel
a trestá sa.
 Osobný trest (pozri Pravidlo 572
210 - VÝSTROJ
a) Hráči a brankári musia ma hokejky, korčule, ochranný výstroj a dresy.
b) Ochranný výstroj, okrem rukavíc, prilby a chráničov nôh brankára, musí by úplne pod
vrchným oblečením.
c) Všetky priestupky súvisiace s výstrojom sa trestajú poda ustanovení Pravidla 555.
220 - VÝSTROJ HRÁČOV
221- HRÁČSKE KORČULE
Hráči musia ma KORČULE PRE ADOVÝ HOKEJ s bezpečnostnými nožmi.
222 - HRÁČSKA HOKEJKA
a) Hokejky musia by vyrobené z dreva alebo iného materiálu schváleného IIHF.
b) Nesmú by na nich nijaké výčnelky a nesmú ma nijaké ostré hrany.
c) Na ktoromkovek mieste môžu by omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou
páskou.
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HRÁČSKA HOKEJKA
Všetky rozmery sú v cm.

5-

7,5

163

HRÁČSKA PRILBA

3
2,5

 Čepe hráčskej hokejky môže by zakrivená, pričom
zakrivenie musí by také, aby dĺžka kolmice meranej
medzi čepeou a priamkou spájajúcou ubovoné body
pätky a konca čepele, nebola väčšia ako 1,5 cm.
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HRÁČSKY OCHRANNÝ ŠTÍT

 Pravidlo 224 sa týka hráčov narodených:
- v roku 1989 - pre sezónu 2006/2007
- v roku 1990 - pre sezónu 2007/2008
- v roku 1991 - pre sezónu 2008/2009
- v roku 1992 - pre sezónu 2009/2010
CELOTVÁROVÁ MASKA
 Všetky národné federácie, ktoré sa
zúčastňujú na šampionátoch IIHF,
musia zabezpeči, aby ich hráči
používali prilby, ochranné štíty alebo
celotvárové masky určené výrobcom
pre adový hokej.
Celotvárová maska musí ma takú
konštrukciu, aby cez otvory masky
neprenikol ani puk ani špička hokejky.
 Pravidlo 226 sa týka hráčov narodených:
- v roku 1989 - pre sezónu 2006/2007
- v roku 1990 - pre sezónu 2007/2008
- v roku 1991 - pre sezónu 2008/2009
- v roku 1992 - pre sezónu 2009/2010
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d) Rozmery hráčskej hokejky:
- Rúčka: maximálna dĺžka maximálna šírka maximálna hrúbka rúčka musí by rovná
- Čepe:

maximálna dĺžka maximálna šírka minimálna šírka -

163 cm od pätky po koniec rúčky
3 cm
2,5 cm

32 cm od pätky po koniec čepele
7,5 cm
5 cm

223 - HRÁČSKA PRILBA
a) Všetci hráči musia používa hokejovú prilbu, ktorú majú počas hry a aj počas predzápasového rozcvičenia pripevnenú remienkom pod bradou.
b) Ak na medzinárodnom podujatí počas predzápasového rozcvičenia hráč(i) nemá na
hlave prilbu, náhradný rozhodca oznámi túto skutočnos riadiacim orgánom podujatia.
Na národných podujatiach sa v takomto prípade postupuje poda vlastných pravidiel.
c) Dolná hrana prilby musí by vzdialená nad obočím hráča najviac na šírku jedného palca
a medzi bradou a remienkom môže by medzera najviac na šírku jedného palca.
d) Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, nesmie alej pokračova v hre. Hráč môže
pokračova v hre, ak si nasadí prilbu spä na hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe
a pripevnená remienkom pod bradou.
Ak by hráč akýmkovek spôsobom pokračoval v hre bez riadne nasadenej
a pripevnenej prilby, bude mu uložený trest poda Pravidla 555 e).
224 - HRÁČSKY OCHRANNÝ ŠTÍT
a) Odporúča sa, aby všetci hráči používali celotvárovú masku alebo ochranný štít.
b) Hráči narodení po 31. decembri 1974 musia ma na prilbe najmenej ochranný štít.
c) Štít musí siaha vpredu a aj na bočných stranách až po úroveň spodnej časti nosa.
d) Všetky hráčky hokeja žien musia používa celotvárové masky.
e) Hráči a brankári kategórie do 18 rokov musia používa celotvárovú masku.
f) Hráči smú používa iba bezfarebné priehadné ochranné štíty alebo bezfarebné
priehadné celotvárové masky.
225 - HRÁČSKE RUKAVICE
Hráčske rukavice musia kry ruku a zápästie a nesmú ma odstránenú dlaňovú čas, aby
sa dala hokejka drža holými rukami.
226 - CHRÁNIČ KRKU
a) Odporúča sa, aby chrániče krku používali všetci hráči.
b) Hráči a brankári kategórie do 18 rokov musia používa chránič krku.
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 Pravidlo 227 sa týka hráčov narodených
- v roku 1987 - pre sezónu 2006/2007
- v roku 1988 - pre sezónu 2007/2008
- v roku 1989 - pre sezónu 2008/2009
- v roku 1990 - pre sezónu 2009/2010

CELOTVÁROVÁ
BRANKÁRSKA MASKA

BRANKÁRSKA HOKEJKA
Všetky rozmery sú v cm.

71

163

2,5

3

11,5

39

 Čepe brankárskej hokejky
môže by zakrivená, pričom
zakrivenie musí by také,
aby dĺžka kolmice meranej
medzi čepeou a priamkou
spájajúcou ubovoné body
pätky s koncom čepele nebola
väčšia ako 1,5 cm
9

VYRÁŽAČKA

BRANKÁRSKE KORČULE

LAPAČKA
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227 - CHRÁNIČ ZUBOV
a) Hráčom sa odporúča používa chránič zubov.
b) Hráči vekovej kategórie do 20 rokov, ktorí nepoužívajú celotvárovú masku, musia
používa chránič zubov.
230 - BRANKÁRSKY VÝSTROJ
Celý brankársky výstroj, okrem korčú a hokejky, musí by skonštruovaný tak, aby chránil
hlavu a telo, a nesmie obsahova nijaké časti odevu alebo iné pomôcky, ktoré by
brankárovi poskytli nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.
 Zástery brucha, siahajúce na stehná na prednej vonkajšej strane nohavíc, sú zakázané.
231 - BRANKÁRSKE KORČULE
Brankár musí ma špeciálne BRANKÁRSKE KORČULE schváleného tvaru.
232 - BRANKÁRSKE HOKEJKY
a) Hokejka musí by vyrobená z dreva alebo iného materiálu schváleného IIHF, ako je
hliník alebo plast.
b) Nesmú by na nich nijaké výčnelky a nesmú ma nijaké ostré hrany.
c) Na ktoromkovek mieste môžu by omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou.
d)Rozmery:
1. Rúčka: maximálna dĺžka maximálna šírka maximálna hrúbka -

163 cm od pätky po koniec rúčky
3 cm
2,5 cm

- Rozšírená čas rúčky: maximálna dĺžka - 71 cm od pätky a najviac 9 cm
široká. Rúčka musí by rovná.
2. Čepe: maximálna dĺžka 39 cm od pätky po koniec čepele
maximálna šírka 9 cm, okrem pätky, kde nesmie by väčšia ako 11,5 cm

233 - BRANKÁRSKE RUKAVICE
233a) - VYRÁŽAČKA
Maximálne vonkajšie rozmery ochrannej podušky pripevnenej na zadnej strane vyrážačky
sú:
 dĺžka 38,1 cm
 šírka 20,32 cm
233b) - LAPAČKA
a) Maximálne vonkajšie rozmery lapačky sú:
Manžeta rukavice na zápästí je vysoká najviac 10,16 cm a široká 20,32 cm.
Dĺžka vrecka rukavice meraná z ktoréhokovek horného konca manžety
nesmie by by väčšia ako 46 cm.
b) Maximálny obvod lapačky je 114,3 cm.
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BRANKÁRSKA PRILBA

CHRÁNIČE NÔH

C

D

C
E

A

B

A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

73,66 cm
76,20 cm
39,37 cm
22,86 cm
dåka postupne sa
zúujúcej èasti = 81,28 cm

ROZMERY DRESU BRANKÁRA

 1. Hráč, ktorý sa nepodriadi týmto ustanoveniam, nesmie by pripustený do hry.
 2. Ke sú, poda názoru hlavného rozhodcu, farby dresov súperiacich družstiev tak
podobné, že je možnos omylov pri trestaní, domáce družstvo je povinné vymeni
si dresy, ak to nariadi hlavný rozhodca.
 3. Ak vlasy hráča sú také dlhé, že zakrývajú jeho menovku alebo číslo na drese, musí
si ich da pod prilbu alebo upravi na konský chvost.
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234 — BRANKÁRSKA PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA
a) Brankári musia používa hokejovú prilbu s CELOTVÁROVOU MASKOU alebo
celohlavovú ochrannú prilbu.
Brankárska celotvárová maska musí by skonštruovaná tak, aby cez jej otvory
nemohol preniknú puk.
b) Ak brankárovi počas hry spadne prilba alebo celotvárová maska, hlavný rozhodca musí
preruši hru.
c) Ak brankár pri brejku zhodí z hlavy svoju prilbu a/alebo celotvárovú masku so zámerom
preruši hru, nariadi hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:


Trestné strieanie

(TS)

d) Ak brankár počas vykonávania trestného strieania zhodí z hlavy svoju prilbu a/alebo
celotvárovú masku so zámerom preruši hru, hlavný rozhodca v prospech družstva,
ktoré sa neprevinilo, prizná:


Gól

e) Ak počas hry prudká/silná strela zasiahne brankára do celotvárovej masky, hlavný
rozhodca musí preruši hru.
235 - BRANKÁRSKE CHRÁNIČE NÔH
Brankárske chrániče nôh, ke ich má brankár na nohách, nesmú by širšie ako 28 cm.
 Zástery alebo iné pomôcky zakrývajúce pred korčuami priestor medzi adovou plochou
a spodnou časou chráničov nôh, sú zakázané.

240 - DRESY
a) Všetci hráči družstva musia by jednotne vystrojení dresmi, nohavicami, štulpňami
a prilbami (výnimkou je brankár, ktorý môže ma prilbu inej farby ako ostatní hráči družstva).
 Základná farba musí pokrýva, okrem mien a čísel, približne 80 percent dresu.
 Dresy, vrátane rukávov, a štulpne musia ma rovnakú farbu.
 Dresy sa musia nosi zvonku na nohaviciach.
 Každý hráč musí ma na zadnej časti dresu číslo vysoké 25 až 30 cm a na obidvoch
rukávoch rovnaké čísla vysoké 10 cm. Čísla môžu by iba od 1 do 99.
b) Na šampionátoch IIHF musia ma hráči na zadnej hornej strane dresu svoje priezvisko
napísané 10 cm vysokými vekými latinskými tlačenými písmenami.
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2,54

PUK
Všetky rozmery sú v cm.

7,62

PUK S NÁPISMI A OBRÁZKAMI

Po skončení predĺženia a pred trestnými strieaniami meranie hokejky alebo
brankárskeho výstroja nie je dovolené.
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250 - PUK
a) PUK má spravidla čiernu farbu a musí by vyrobený zo zušachtenej gumy alebo z iného
materiálu schváleného IIHF.
b) Puk musí ma tieto rozmery:
Priemer - 7,62 cm
 Hrúbka - 2,54 cm
 Hmotnos - 156 až 170 g
c) Na obidvoch stranách puku môžu by akékovek nápisy alebo obrázky, ktoré nemajú
priemer väčší ako 4,5 cm alebo zaberajú najviac 35 % jeho plochy.
260 - MERANIE VÝSTROJA
a) Hlavný rozhodca môže poda svojho uváženia kedykovek premera ktorúkovek súčas
výstroja.
b) Kapitán družstva môže protestova proti konkrétnemu rozmeru ubovonej súčasti
výstroja. Hlavný rozhodca musí vykona potrebné meranie ihne . Po meraní výstroja,
bez ohadu na výsledok merania, gól nemožno odvola.
 Ak je protest neoprávnený, uloží sa trest družstvu, ktoré žiadalo o meranie.
 Menší trest pre hráčsku lavicu (pozri Pravidlo 555)

(2´)

 Ak je protest oprávnený, hráčovi, ktorý sa previnil, musí by uložený trest.
 Menší trest (pozri Pravidlo 555)

(2´)

c) O zmeranie výstroja počas jedného prerušenia hry, môže požiada iba jedno družstvo.
 O zmeranie brankárskeho výstroja, okrem hokejky, možno požiada iba po skončení
tretiny.
d) Ak kapitán družstva oslabeného o dvoch hráčov v posledných dvoch minútach stretnutia, alebo kedykovek počas predĺženia požiada o zmeranie výstroja a meraním sa zistí,
že výstroj je regulárny, nariadi hlavný rozhodca proti družstvu, ktoré požiadalo o premeranie výstroja:
Trestné strieanie

(TS)
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 Národné zväzy majú právo uplatni v stretnutiach, ktoré riadia systém dvoch
rozhodcov.
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3. ČASŤ - FUNKCIONÁRI A ICH POVINNOSTI

300 - DELEGOVANIE FUNKCIONÁROV
Na všetky medzinárodné stretnutia musia by delegovaní títo funkcionári:

ROZHODCOVIA STRETNUTIA - jeden hlavný rozhodca
- dvaja čiaroví rozhodcovia

FUNKCIONÁRI STRETNUTIA MIMO ADOVEJ PLOCHY
- dvaja bránkoví rozhodcovia
- jeden zapisovate (najviac s dvomi pomocníkmi)
- jeden časomerač
- jeden hlásate
- dvaja trestomerači
- jeden videobránkový rozhodca (požiadavka
sa týka najmä šampionátov IIHF)

310 - ROZHODCOVIA STRETNUTIA

311 - VÝSTROJ HLAVNÉHO ROZHODCU A ČIAROVÝCH ROZHODCOV
a) Hlavní rozhodcovia a čiaroví rozhodcovia musia ma oblečené čierne nohavice
a rozhodcovský dres. Hlavný rozhodca má na hornej časti rukávov 8 cm široké červené
pásky (iba v systéme troch rozhodcov).
b) Rozhodcovia musia ma korčule a čiernu hokejovú prilbu s bezfarebným priehadným
ochranným štítom, a musia by vystrojení schválenou píšalkou a kovovým meracím
pásmom dlhým najmenej 2 m.

312 - POVINNOSTI HLAVNÉHO ROZHODCU
Hlavný rozhodca všeobecne zodpovedá za celé stretnutie, riadi funkcionárov stretnutia
mimo adovej plochy a hráčov, a jeho rozhodnutia v prípade akéhokovek sporu sú
konečné.
313 - POVINNOSTI ČIAROVÝCH ROZHODCOV
a) Čiaroví rozhodcovia sú zodpovední najmä za priestupky týkajúce sa čiar (ofsajdy,
zakázané uvonenia).
b) Najčastejšie oni vhadzujú puk a pomáhajú hlavnému rozhodcovi vo vedení stretnutia.
Všetky povinnosti hlavných rozhodcov a čiarových rozhodcov sú uvedené v Prílohe 4.
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 1. Bránkoví rozhodcovia majú oblečený rozhodcovský dres.
 2. Ak po začiatku stretnutia je zrejmé, že bránkový rozhodca rozhoduje nepresne,
hlavný rozhodca ho môže nahradi iným bránkovým rozhodcom.

 Pozri tiež “videobránkový rozhodca a videopodporný systém” v športových predpisoch
IIHF (IIHF Sports Regulations).

HLAVNÝ ROZHODCA V ROZHOVORE S VIDEOBRÁNKOVÝM ROZHODCOM
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320 - FUNKCIONÁRI STRETNUTIA MIMO ADOVEJ PLOCHY

321 - BRÁNKOVÝ ROZHODCA
a) Za každou bránkou musí by jeden bránkový rozhodca. Bránkoví rozhodcovia si počas
stretnutia nesmú meni bránky. Na podujatiach IIHF bránkoví rozhodcovia nesmú by
z krajiny súperiacich družstiev.
b) Jedinou povinnosou bránkového rozhodcu je posúdi, či celý puk prešiel za bránkovú
čiaru medzi bránkovými žŕdkami, a potom túto skutočnos signalizova.
c) V prípade sporného gólu sa môže hlavný rozhodca poradi s bránkovým rozhodcom,
ale konečné rozhodnutie musí urobi hlavný rozhodca.
322 - ZAPISOVATE
Všetky povinnosti zapisovatea sú uvedené v Prílohe 4.21 až 4.23.
323 - ČASOMERAČ
Všetky povinnosti časomerača sú uvedené v Prílohe 4.24.
324 - HLÁSATE
Všetky povinnosti hlásatea sú uvedené v Prílohe 4.25.
325 - TRESTOMERAČ
Na trestnej lavici každého družstva musí by jeden trestomerač. Všetky povinnosti
trestomerača sú uvedené v Prílohe 4.26.

330 - VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A VIDEOPODPORNÝ SYSTÉM
a) Prezeranie videozáznamu je možné iba na základe požiadavky hlavného rozhodcu
alebo videobránkového rozhodcu.
b) Videopodporný systém môže používa iba hlavný rozhodca.
c) Videobránkový rozhodca alebo hlavný rozhodca môže prezera iba tieto situácie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Či celý puk prešiel za bránkovú čiaru v bránke.
Či puk vnikol do bránky skôr, ako bola posunutá bránková konštrukcia.
Či puk vnikol do bránky pred alebo po uplynutí času tretiny.
Či puk bol do bránky usmernený rukou alebo kopnutý.
Či sa puk odrazil do bránky od rozhodcu.
Či bol puk predtým, ako vnikol do bránky, zasiahnutý zdvihnutou hokejkou
útočiaceho hráča, ktorá bola nad úrovňou hornej žŕdky bránky.
7. Nastavenie správneho času na časomere, ak je čas viditený na monitore
videobránkového rozhodcu.

340 - RIADIACI SUBJEKT
Pojem „RIADIACI SUBJEKT“ alebo „PRÍSLUŠNÝ DISCIPLINÁRNY SUBJEKT“ sa v
týchto pravidlách používa na označenie priameho riadiaceho orgánu príslušných stretnutí.
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 Družstvo smie ma na adovej ploche iba jedného brankára.
Tohto brankára možno odvola a nahradi ho alším hráčom. Taký hráč nemá výhody
brankára.
1. Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá musia vzájomnou dohodou,
losovaním alebo iným podobným spôsobom rozhodnú, ktoré družstvo bude
domácim družstvom.
2. Práva domáceho družstva:
- výber hráčskej lavice,
- výber farby dresov,
- na vhadzovanie puku po prerušení hry má domáce družstvo možnos posla
na adovú plochu hrajúcu zostavu až po hosujúcom družstve.
3. Kedykovek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána
požiada hosujúce družstvo, aby poslalo na adovú plochu hrajúcu zostavu
a pokračovalo v hre.
1. Rozcvičenie hráča alebo brankára na adovej ploche pri prerušenej hre alebo po
skončení prvej, druhej, prípadne tretej tretiny, ak nasleduje predĺženie, nie je povolené.
2. Družstvá si nesmú vymeni strany, ak sa pred predĺžením alebo trestnými strieaniami neupraví adová plocha.
3. Pri používaní pravidla o striedaní sa za striedanie považuje výmena jedného alebo
viac hráčov.

PRIESTORY NA STRIEDANIE HRÁČOV
Všetky rozmery sú v cm.
300

min. 1000

200

200

Hráèska lavica drustva A

Priestor na striedanie
drustva B

Stredná èiara

Modrá èiara

300

Modrá èiara

300

Hráèska lavica drustva B

Priestor na striedanie
drustva A
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min. 1000

4. ČASŤ - PRAVIDLÁ HRY
400 - HRÁČI NA ADOVEJ PLOCHE
Počas hry družstvo nesmie ma na adovej ploche viac ako šes hráčov.
 Menší trest pre hráčsku lavicu
za príliš vea hráčov na adovej ploche (Pravidlo 573).
Šiestimi hráčmi sú:
Brankár
Pravý obranca
avý obranca
Pravé krídlo
Stredný útočník

(2´)

avé krídlo

402 - ZAČIATOK STRETNUTIA A TRETÍN
a) Stretnutie sa musí zača v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia.
b) Družstvá musia zača stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici.
c) Družstvá si musia vymeni strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.
410 - STRIEDANIE HRÁČOV A BRANKÁROV
a) Pri splnení podmienok uvedených v tejto časti možno strieda hráčov a brankárov
kedykovek počas hry alebo počas prerušenia hry.
b) Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s pukom alebo má akýkovek fyzický
kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na adovej ploche, musí nasledova trest.
 Menší trest pre hráčsku lavicu
za príliš vea hráčov na adovej ploche (Pravidlo 573).

(2´)

c) Ak počas striedania hráč vstupujúci alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne puku
náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.
411 - STRIEDANIE HRÁČOV Z HRÁČSKEJ LAVICE POČAS HRY
a) Hráči a brankári z hráčskej lavice sa môžu strieda počas hry kedykovek s podmienkou, že:
1. Striedajúci hráči a brankári sú vnútri územia ohraničeného príslušnou hráčskou
lavicou a 3 m vzdialenosou od mantinelov, poda obrázku na strane 36,
2. Striedajúci hráči a brankári sú mimo hry predtým, ako sa striedanie uskutoční
 Menší trest pre hráčsku lavicu (pozri Pravidlo 573).
(2´)
b) Ak brankár opustí svoje bránkovisko a prikorčuuje k svojej hráčskej lavici, aby ho
vystriedal iný hráč, pričom striedajúci hráč vstúpi na adovú plochu predčasne, rozhod
ca preruší hru, ak malo puk družstvo, ktoré sa previnilo, a potom sa vhadzuje na
strednom bode na vhadzovanie. Na strednom bode na vhadzovanie sa puk nevhadzuje iba v prípade, ak by družstvo, ktoré sa previnilo, takto získalo územnú výhodu.
Vtakomprípade sa miesto vhadzovania puku určí poda miesta, kde bola prerušená hra
(pozri Pravidlo 440g).
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SIGNÁL PRE STRIEDANIE HRÁČOV
PRAVIDLO 412
1. Ke sa družstvo pokúsi strieda hráčov po uplynutí prideleného času, hlavný
rozhodca musí posla hráča (hráčov) spä na hráčsku lavicu a napomenie trénera
družstva, ktoré sa previnilo.
2. Ďalšie porušenie tohto postupu zo strany toho istého družstva má za následok
uloženie trestu:
 Menší trest pre hráčsku lavicu (pozri Pravidlo 575).

(2´)

Rozcvičenie striedajúceho brankára na adovej ploche nie je povolené.
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412 - POSTUP PRI STRIEDANÍ HRÁČOV POČAS PRERUŠENIA HRY
a) Po prerušení hry musí hosujúce družstvo okamžite posla na adovú plochu hrajúcu
zostavu a nesmie ju zmeni dovtedy, kým hra znovu nepokračuje. Domáce družstvo
potom môže vykona striedanie hráčov, ale nesmie spôsobi zdržanie hry.
Ak pri striedaní niektoré družstvo spôsobí neprimerané zdržanie, hlavný rozhodca musí
nariadi družstvu, ktoré sa previnilo, aby hráči okamžite zaujali svoje miesta a alšie
striedanie nepovolí.
b) Postup pri striedaní:
1. Hlavný rozhodca sa presunie na miesto, na ktorom má by pred pokračovaním hry.
Čiarový rozhodca, ktorý bude vhadzova puk, sa musí presunú čo najrýchlejšie
na miesto vhadzovania.
2. Hlavný rozhodca musí poskytnú hosujúcemu družstvu pä sekúnd na vystriedanie hráčov.
3. Po piatich sekundách musí hlavný rozhodca vzpaži ruku, čím signalizuje, že
hosujúce družstvo už nemôže strieda.
4. So vzpaženou rukou musí hlavný rozhodca poskytnú domácemu družstvu pä
sekúnd na vystriedanie hráčov.
5. Po piatich sekundách musí hlavný rozhodca pripaži ruku, čím signalizuje, že
strieda nemôže už ani domáce družstvo.
6. Hne , ako hlavný rozhodca pripaží ruku, čiarový rozhodca, ktorý bude vhadzova,
zapíska, čím signalizuje obidvom družstvám, že majú najviac pä sekúnd na to,
aby sa pripravili na vhadzovanie puku.
7. Ke uplynie pä sekúnd (prípadne aj menej, ak sú hráči na vhadzovaní
pripravení), čiarový rozhodca vhodí puk. Čiarový rozhodca nemusí čaka, kým
hráči prikorčuujú na miesto vhadzovania.
c) Družstvá nemôžu strieda hráčov po nesprávne vykonanom vhadzovaní puku; výnim-

kou je prípad, že bol uložený trest, po ktorom sa zmenil počet hráčov na adovej ploche.
413 - STRIEDANIE HRÁČOV Z TRESTNEJ LAVICE
Potrestaný hráč, ktorý má by vystriedaný po skončení trestu, musí pred vystriedaním
odís po adovej ploche k svojej hráčskej lavici.
 Menší trest pre hráčsku lavicu (Pravidlo 563).

(2´)

415 - STRIEDANIE BRANKÁROV POČAS PRERUŠENIA HRY
a) Brankári počas prerušenia hry nesmú ís k hráčskym laviciam, okrem prípadu, že idú
strieda alebo pri oddychovom čase. Za porušenie tohto pravidla sa uloží
 Menší trest (Pravidlo 592).

(2´)

b) Ak bol brankár vystriedaný počas prerušenia hry, potom brankár, ktorý opustil hru, sa
môže do nej vráti, až ke hra pokračuje.
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1. Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, hlavný rozhodca a/alebo čiarový rozhodca musí ihne preruši hru.
2. Ak bola hra prerušená kvôli zranenému hráčovi, okrem brankára, zranený hráč musí
opusti adovú plochu a smie sa vráti až v alšom pokračovaní hry.
 Menší trest (pozri Pravidlo 554e).

(2´)

1. Rozcvičenie striedajúceho brankára na adovej ploche nie je povolené.
2. V tomto prípade sa do hry nemôže vráti ani jeden z obidvoch pôvodných brankárov.
Poznámka: Na podujatiach IIHF, na ktorých možno ma na súpiske troch brankárov,
v prípade, že jeden z dvoch brankárov v stretnutí musí odstúpi z hry,
možno využi ustanovenie 618, f) predpisov IIHF.

1. Hrací čas plynie od momentu vhodenia puku a musí sa zastavi po zapískaní.
2. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredví dané zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadi, aby sa ihne začala nasledujúca
prestávka. Ak hra znovu pokračuje, zostávajúci čas budú družstvá bráni tú istú
bránku, ako pred prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra
pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou.
3. Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeni strany v polovici tretej tretiny
a v polovici predĺženia.
4. Počas prestávky sa musí upravi povrch adovej plochy.

SIGNÁL PRE ODDYCHOVÝ ČAS
PRAVIDLO 422
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416 - ZRANENÍ HRÁČI
a) Ak je hráč zranený a nemôže pokračova v hre alebo odís na hráčsku lavicu, hra
pokračuje dovtedy, kým jeho družstvo nezíska puk. Hra sa nepreruší, ak družstvo
zraneného hráča má možnos dosiahnu gól.
b) Ak hráč, okrem brankára, je zranený alebo prinútený opusti adovú plochu počas
stretnutia, môže odís a by nahradený náhradníkom, ale hra musí pokračova bez
toho, aby družstvá opustili adovú plochu.
c) Ak bol potrestaný hráč zranený, môže odís do šatne, ale ak mu bol uložený menší
trest, väčší trest alebo trest v hre, potrestané družstvo musí ihne posla na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká trest, a ktorého na trestnej lavici smie vystrieda iba zranený potrestaný hráč, ktorému bol uložený menší trest.
d) Zranený potrestaný hráč sa do hry nesmie vráti skôr, ako uplynie jeho trest.
e) Ak sa zranený hráč zúčastní hry skôr, ako uplynul jeho trest, hlavný rozhodca uloží
tomuto hráčovi:
 Menší trest

(2´)

417 - ZRANENÝ BRANKÁR
a) Ak sa brankár zraní, musí alebo ihne pokračova v hre alebo by vystriedaný náhradným brankárom.
b) Ak obidvaja brankári družstva sú neschopní pokračova v hre, družstvo musí dosta
desa minút na preoblečenie iného hráča do brankárskeho výstroja.
419 — ČISTENIE ADOVEJ PLOCHY
Rozhodcovia majú právo odstráni sneh alebo necha odstráni sneh z adovej plochy
nahrnutý pri bránkových žŕdkach a na bránkovej čiare v bezprostrednom okolí bránky.
420 - HRACÍ ČAS
Stretnutie musí pozostáva z troch 20-minútových tretín čistého času a dvoch 15-minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeni strany.
421 - PREDĹŽENIE
V stretnutí, v ktorom musí by víaz, sa pokračuje predĺžením počas ktorého sa hrá na
NÁHLE VÍŤAZSTVO.
Ak ani jedno z družstiev počas predĺženia nedosiahne gól, na určenie víaza stretnutia
sa uplatnia trestné strieania.
422 - ODDYCHOVÝ ČAS
a) Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiada
jeden 30-sekundový oddychový čas.
b) O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiada hlavného rozhodcu ubovoný
hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámi oddychový čas zapisovateovi.
c) Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prís k svojim
hráčskym laviciam.
d) Obidve družstvá si môžu vzia oddychový čas počas toho istého prerušenia hry, ale
družstvo žiadajúce oddychový čas ako druhé, to musí oznámi hlavnému rozhodcovi
pred skončením prvého oddychového času.
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 Pod pojmom NÁHLE VÍŤAZSTVO sa rozumie situácia, ke počas predĺženia družstvo
dosiahne gól ako prvé, je víazom stretnutia.

 Ak je hra prerušená z akéhokovek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie puku
bude na bode na vhadzovanie, alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo.

BODY NA VHADZOVANIE A MYSLENÉ ČIARY
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430 - VÝSLEDOK STRETNUTIA
a) Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 20-minútových tretín viac gólov, je víazom
stretnutia a do poradia získa dva body.
b) Ak na konci stretnutia obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, stretnutie je
nerozhodné a každé družstvo získa do poradia jeden bod.
c) V stretnutí, v ktorom musí by víaz, sa pokračuje predĺžením, počas ktorého sa hrá na
NÁHLE VIŤAZSTVO. Ak ani potom ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie
víaza sa uplatnia trestné strieania.

440 — VHADZOVANIE PUKU
a) Vhadzovanie puku sa vykonáva na začiatku každej tretiny, na začiatku predĺženia,
a po akomkovek prerušení hry.
b) Všetky vhadzovania puku sa vykonávajú iba:
1. Na deviatich vyznačených bodoch na vhadzovanie
2. Na dvoch myslených čiarach paralelných s bočnými mantinelmi, spojujúcich body
na vhadzovanie v strednom pásme.
c) Na bode v strede adovej plochy sa vhadzuje puk:
1. Na začiatku tretiny a predĺženia.
2. Po dosiahnutí gólu.
3. Po chybe čiarových rozhodcov pri zakázanom uvonení.
4. Po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára, pokia pravidlá
nestanovujú inak.
d) Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme brániaceho sa družstva sa
vhadzuje puk:
1. Ak brániace sa družstvo vo svojom obrannom pásme akýmkovek porušením
pravidiel spôsobí prerušenie hry, puk sa bude vhadzova na koncovom bode na
vhadzovanie na tej strane, na ktorej bola hra prerušená.
2. Ak nebol uznaný gól, pretože sa puk odrazil do bránky od rozhodcu.
3. Ak útočiace družstvo nedosiahlo gól z trestného strieania.
e) Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme útočiaceho družstva sa vhadzuje
puk:
1. Ak útočiace družstvo spôsobí zakázané uvonenie.
2. Po úmyselnom ofsajde útočiaceho družstva.
f) Na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme sa vhadzuje puk:
1. Po ofsajde.
2. Ak porušilo pravidlá útočiace družstvo vo svojom útočnom pásme.
3. Ak po prerušení hry jeden alebo obidvaja obrancovia hrajúci v blízkosti ich modrej
útočnej čiary, alebo ktorýkovek hráč, ktorý prišiel z hráčskej lavice útočiaceho
družstva, vstúpia v útočnom pásme do priestoru za myslenou spojnicou najvzdialenejších bodov kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme, bližšou
k modrej čiare.
g) Na myslených čiarach sa vhadzuje puk:
1. Po prihrávke do ofsajdu, pokia nebol puk prihratý alebo vystrelený útočiacim
hráčom z jeho obranného pásma.
2. Po porušení pravidiel jedným alebo aj druhým družstvom na najbližšom mieste
myslenej čiary, kde bola prerušená hra, pokia poda horeuvedeného nie je
stanovené inak.
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1. Rozhodca na začiatku hry nepíska.
2. Striedanie hráčov je povolené až po dokončení vhadzovania puku a pokračovaní
v hre, okrem prípadu, že bol uložený trest, následkom ktorého sa na adovej ploche
zmenil počet hráčov niektorého družstva.
3. Ak hráč na vhadzovaní ani po upozornení nezaujme správne postavenie, môže ho
hlavný alebo čiarový rozhodca vymeni spoluhráčom z adovej plochy.
4. Ak hráč vnikne do kruhu na vhadzovanie, hlavný alebo čiarový rozhodca musí zapíska a vhadzovanie puku sa musí zopakova, okrem prípadu, že puk získalo družstvo,
ktoré sa neprevinilo.
5. Za priestupok hráča musí hlavný rozhodca uloži príslušný trest(y). (Pozri Pravidlo
554g, odsek b)
1. Hráč, ktorý vedie puk a má ho pod kontrolou, nespôsobí ofsajd, ak prejde čiaru pred
pukom.
2. Ofsajd nie je, ak brániaci hráč zavedie alebo prihrá puk do svojho obranného pásma,
v ktorom je hráč útočiaceho družstva.
3. Ofsajd je úmyselný, ak jeho cieom bolo bezdôvodné prerušenie hry.
OFSAJDOVÉ SITUÁCIE

nie je
Ofsajd

ajd
Ofs
Ofs
ajd
nie
je
nie je
Ofsajd

Ofsaj
d

Obranné pásmo

Útoèné pásmo

Smer hry

Korèule hráèa

Drustva A

Drustva A

Drustva A

Korèule hráèa v ofsajde
Prihrávka
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442 - SPÔSOB VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU
a) Hlavný alebo čiarový rozhodca vhodí puk medzi hokejky dvoch hráčov, ktorí sú na
vhadzovaní.
b) Hráči stoja tvárou k súperovmu koncu ihriska, približne vo vzdialenosti dĺžky jednej
hokejky od seba a čepele ich hokejok sa dotýkajú adovej plochy na bielej časti bodu
na vhadzovanie.
c) Hráč útočiaceho družstva na svojej útočnej polovici musí položi svoju hokejku na
adovú plochu ako prvý, ihne nasledovaný hráčom brániaceho sa družstva.
d) Ak sa puk vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie alebo na strednej čiare,
hokejku musí položi na adovú plochu ako prvý hráč hosujúceho družstva.

450 - OFSAJDY
a) Hráč útočiaceho družstva nesmie vstúpi do svojho útočného pásma skôr ako puk.
b) Určujúce faktory pri posudzovaní ofsajdu sú:
1. Postavenie hráčových korčú - hráč je v ofsajde, ke má obidve korčule za modrou čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celý puk prejde cez modrú čiaru.
2. Postavenie puku - celý puk musí by za modrou čiarou v útočnom pásme.
c) Pri porušení tohto pravidla sa musí preruši hra a puk sa vhadzuje:
1. Na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak puk za modrú čiaru
zaviedol útočiaci hráč.
2. Na mieste, z ktorého útočiaci hráč prihral alebo vystrelil puk za modrú čiaru (Pozri
odsek 4 tohto pravidla).
3. Na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho hráča, ak poda
mienky hlavného alebo čiarového rozhodcu hráč spôsobil ofsajd úmyselne.
4. Na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme družstva, ktoré sa
previnilo, ak puk prihral alebo vystrelil útočiaci hráč z jeho obranného pásma.
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 1. Predtým, ako možno zruši výhodu pri ofsajde, pričom puk je ešte v útočnom pásme,
musia útočiaci hráči opusti útočné pásmo.
 2. Pod pojmom IHNEĎ sa rozumie, že útočiaci hráči sa už nesmú dotknú puku, alebo
pokúša sa získa stratený puk spä, alebo núti brániacich hráčov hra s pukom
v obrannom pásme.
 3. V momente, ke čiarový rozhodca pripaží, útočiaci hráči môžu znova vstúpi do svojho
útočného pásma.
 1. Ak čiaroví rozhodcovia posúdia zakázané uvonenie nesprávne, puk sa vhadzuje na
strednom bode na vhadzovanie.
 2. Účelom tejto časti je presadi plynulos akcie a hlavný rozhodca a čiaroví rozhodcovia
by mali uplatňova toto pravidlo tak, aby sa tento cie dosiahol.
 3. Pod pojmom OSLABENÝ sa rozumie, že v dôsledku trestu(ov) má družstvo na
adovej ploche menší počet hráčov ako jeho súper.
ZAKÁZANÉ UVONENIE
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451 - VÝHODA PRI OFSAJDE
Ak útočiaci hráč je v útočnom pásme skôr ako puk, ale brániaci hráč má možnos s pukom
hra, čiarový rozhodca vzpaží ruku, čím signalizuje VÝHODU PRI OFSAJDE. Výnimkou je
situácia, ak puk bol vystrelený na bránku a brankár s ním musel hra.
Čiarový rozhodca pripažením ruky signalizuje skončenie výhody pri ofsajde a nechá
pokračova v hre, ke :
1. Brániace sa družstvo prihralo alebo vyviedlo puk do stredného pásma.
2. Útočiaci hráči ihne opustili útočné pásmo dotykom korčule o modrú čiaru.
460 - ZAKÁZANÉ UVONENIE
a) Pre potreby tohto pravidla stredná červená čiara rozdeuje ihrisko na dve polovice.
Pre posúdenie zakázaného uvonenia je rozhodujúce miesto posledného kontaktu
s pukom toho družstva, ktoré malo puk.
b) Ak hráč družstva, ktoré má na adovej ploche rovnaký alebo väčší počet hráčov ako
súper, vystrelí alebo usmerní puk zo svojej polovice adovej plochy za bránkovú
čiaru súpera, hra sa preruší a signalizuje sa zakázané uvonenie.
c) Puk sa vhadzuje na tom koncovom bode na vhadzovanie brániaceho sa družstva, ktorý
je najbližšie k miestu posledného kontaktu s pukom.
d) Zakázané uvonenie nie je, ak:
1. Puk vnikne do bránky - uzná sa gól.
2. Družstvo, ktoré sa previnilo, je v momente vystrelenia puku OSLABENÉ.
3. Puk predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru, sa dotkne akejkovek časti súperovho hráča, vrátane brankára.
4. Puk prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní.
5. Poda mienky čiarového rozhodcu, ktorýkovek hráč druhého družstva, okrem
brankára, mohol s pukom hra predtým, ako puk prešiel cez bránkovú čiaru.
6. V priebehu zakázaného uvonenia brankár opustí svoje bránkovisko alebo je
mimo svojho bránkoviska, a presúva sa smerom k puku, pričom “naznačí”
zastavenie puku.
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PUK ZA BRÁNKOVOU ČIAROU

Poznámka: Je nevyhnutné, aby hlavný rozhodca bol vemi presný pri posudzovaní
týchto situácií.

 1. Gól nemožno odvola po vhadzovaní, ktoré nasleduje bezprostredne po dosiahnutí
tohto gólu.

 2. Bránkovisko je definované ako priestor siahajúci nad vyznačenou plochou na ade
do výšky 127 cm nad adovou plochou.

Poznámka: Medzi brankárom a útočiacim hráčom sa môže vyskytnú KONTAKT
hokejkou alebo ktoroukovek časou tela.
Poznámka: Je nevyhnutné, aby hlavný rozhodca bol vemi presný pri posudzovaní
týchto situácií.
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470 - DEFINÍCIA GÓLU
Gól musí by uznaný:
1. Ak puk z hokejky hráča útočiaceho družstva celý prejde za bránkovú čiaru medzi
hornou a bočnými žŕdkami bránky.
2. Ak puk akýmkovek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva.
3. Ak sa po strele útočiaceho hráča puk odrazí do bránky po zásahu akejkovek časti
spoluhráča.
4. Ak puk vnikne do bránky v čase, ke bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku
vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, ke poda
mienky hlavného rozhodcu mal útočiaci hráč dostatok času na opustenie
bránkoviska.
5. Ak po tom, ako sa puk stal v bránkovisku voný, hokejkou ho usmerní do bránky
útočiaci hráč.
6. Ak sa puk priamo odrazí od korčule útočiaceho alebo brániaceho hráča.
7. Ak sa útočiaci hráč nachádza v bránkovisku v momente, ke puk prechádza cez
bránkovú čiaru a útočiaci hráč nijakým spôsobom nebránil brankárovi zachyti
puk, s výnimkou prípadov opísaných v Pravidle 471.
471 - NEUZNANIE GÓLU
a) Gól nesmie by uznaný:
1. Ak útočiaci hráč úmyselne puk kopol, hodil, odrazil rukou alebo puk ináč, ako svojou
hokejkou usmernil do bránky, aj keby sa potom odrazil od ktoréhokovek hráča,
brankára alebo rozhodcu.
2. Ak sa útočiaci hráč dotkol puku hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky.
3. Ak sa puk odrazil do bránky priamo od rozhodcu.
4. Ak útočiaci hráč stál alebo mal svoju hokejku v bránkovisku v čase vniknutia puku do
bránky, avšak okrem prípadu, ak útočiacemu hráčovi fyzicky bránil brániaci hráč
opusti bránkovisko v čase, ke puk vnikol do bránky.
5. Ak bola bránka posunutá/vysunutá zo svojej základnej polohy alebo konštrukcia
bránky sa nedotýkala kompletne adovej plochy.
6. Ak útočiaci hráč spôsobil akýkovek kontakt s brankárom, ke bol brankár
v bránkovisku a puk vnikol do bránky.
7. Ak útočiaci hráč mal akýkovek kontakt, okrem náhodného kontaktu, s brankárom,
ktorý bol mimo svojho bránkoviska, a puk vnikol do bránky.
8. Ak útočiaci hráč vstúpil alebo sa dotýkal bránkoviska a tým prekážal brankárovi
vo výhade a obmedzil schopnos brankára zachyti puk predtým, ako puk vnikol do
bránky.
9. Ak je brankár vtlačený do bránky za bránkovú čiaru spolu s pukom, ktorý chytil
alebo zadržal, pričom bola hra predtým prerušená. Ak je potrebné, hlavný rozhodca uloží trest.
b) Ak je puk skrytý pod hráčom, náhodne alebo úmyselne, a tento hráč je v bránkovisku
alebo pri bránkovisku, a hráč spolu s pukom vnikne za bránkovú čiaru. Ak je potrebné,
hlavný rozhodca uloží príslušný trest, v prípade potreby prizná trestné strieanie
(pozri Pravidlo 557).
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 1. Jednému hráčovi možno prizna za gól iba jeden bod.
 2. Ak hráč dosiahol gól po tom, ako sa puk odrazil od brankára, možno prizna dve
asistencie.
 3. V prípade, že chyba pri určení strelca gólu alebo priznaní asistencie je zrejmá, chybu
možno okamžite opravi. Ak zápis o stretnutí už podpísal hlavný rozhodca, oprava
sa nesmie vykona.
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472 - STRELEC GÓLU A ASISTENTI
a) V zápise o stretnutí sa GÓL pripíše hráčovi, ktorý dopravil puk do súperovej bránky.
b) Za každý gól sa hráčovi prizná jeden bod.
c) ASISTENCIA sa prizná hráčovi alebo hráčom, ktorí sa podieali na akcii bezprostredne
pred dosiahnutím gólu.
d) Pre každý gól možno prizna najviac dve asistencie.
e) Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod.

480 - PUK MIMO IHRISKA
Ak puk opustí hraciu plochu alebo sa dotkne akejkovek prekážky nad adovou plochou,
hra sa preruší a puk sa vhadzuje na mieste, odkia bol vystrelený alebo odkia sa odrazil,
ak pravidlá nestanovujú inak.

481 - PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI
Ak puk uviazne na vonkajšej strane bránkovej siete dlhšie ako tri sekundy, alebo ho protihráči pritlačia k bránkovej konštrukcii, hlavný rozhodca musí preruši hru, pričom puk sa
bude vhadzova:
1. Na najbližšom koncovom bode na vhadzovanie.
2. Na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak poda mienky hlavného
rozhodcu prerušenie hry zapríčinil útočiaci hráč.

482 - PUK MIMO DOHADU
Ak v boji o puk vznikne zhluk hráčov alebo hráč náhodne padne na puk a hlavný rozhodca puk stratí z dohadu, musí ihne preruši hru, pričom vhadzova sa bude na bode, kde
bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.

483 - NEPRAVÝ PUK
Ak sa kedykovek počas hry objaví na adovej ploche alší puk, hra nesmie by prerušená
dovtedy, kým pri hre nemôže dôjs k zámene pukov.

484 - PUK ODRAZENÝ OD ROZHODCU
Ak sa puk dotkne rozhodcu, hra nesmie by prerušená, okrem prípadu, že puk vnikne
priamo do bránky.

490 - ZASTAVENIE/PRIHRÁVKA PUKU RUKOU
a) Hráč smie zastavi alebo zrazi puk vo vzduchu otvorenou rukou, alebo rukou puk
posunú po adovej ploche, okrem prípadu, ke poda mienky hlavného rozhodcu hráč
úmyselne usmernil puk svojmu spoluhráčovi.
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SIGNÁL PRE PRIHRÁVKU RUKOU
PRAVIDLO 490

SIGNÁL PRE HRU S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
PRAVIDLO 492

SIGNÁL „NIE“
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b) Ak spoluhráč tohto hráča získal puk v strednom pásme, hlavný rozhodca preruší
hru a vhadzovanie puku bude na mieste, na ktorom sa stal priestupok, avšak
s výnimkou, že by družstvo, ktoré sa previnilo, získalo územnú výhodu; v takom
prípade bude vhadzovanie puku na mieste, kde bola prereušená hra.
c) Ak spoluhráč tohto hráča získal puk vo svojom obrannom pásme, hlavný
rozhodca hru nepreruší za predpokladu, že akcia prihrávky rukou sa skončí skôr,
ako hráč a puk opustia pásmo.
Ak však puk rukou prihrá hráč zo stredného pásma spoluhráčovi vo svojom
obrannom pásme, hlavný rozhodca preruší hru a vhadzovanie puku bude na mieste,
kde bola prerušená hra.
d) Ak spoluhráč tohto hráča získal puk vo svojom útočnom pásme, hlavný rozhodca
preruší hru a vhadzovanie puku bude v strednom pásme na bode na vhadzovanie
pri jeho útočnom pásme.
e) Gól sa nesmie uzna, ak puk zrazil útočiaci hráč, aj keby sa puk do bránky odrazil od
ktoréhokovek hráča alebo jeho hokejky alebo korčule, od brankára alebo rozhodcu.

491 - KOPNUTIE PUKU
Kopa do puku sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže by uznaný, ak puk kopol
do bránky útočiaci hráč. Gól môže by uznaný iba v prípade, ak sa kopnutý puk odrazil
do bránky od hokejky útočiaceho hráča.
492 - HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
a) Zastavenie alebo zrazenie puku hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané
a hra sa nepreruší iba vtedy, ak:
1. Puk je zrazený k protihráčovi a potom hlavný rozhodca musí použi signál NIE.
2. Hráč brániaceho sa družstva zrazí puk do vlastnej bránky a potom sa uzná gól.
b) Ak s pukom hral útočiaci hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom útočnom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na
vhadzovanie v strednom pásme.
c) Ak s pukom hral hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom
obrannom alebo strednom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie puku bude na mieste,
na ktorom sa stal priestupok. Ak by však družstvo, ktoré sa previnilo malo získa územnú výhodu, vhadzovanie puku bude na mieste, na ktorom bola prerušená hra.
d) Ak sa útočiaci hráč dotkol puku hokejkou, ktorú mal nad úrovňou hornej žŕdky bránky,
gól nemôže by uznaný.
493 - NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKOV
a) V prípade, že na adovú plochu padnú predmety, ktoré prekážajú v hre, hlavný rozhodca musí hru preruši, pričom puk sa bude vhadzova na mieste, kde bola hra prerušená.
b) V prípade, ak divák drží alebo ináč bráni hráčovi v hre, hlavný alebo čiarový rozhodca
musí hru preruši. Ak puk má družstvo hráča, ktorému divák bráni v hre, hra pokračuje do skončenia akcie.
 Oznámi riadiacemu subjektu.
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5. ČASŤ - TRESTY
500 - TRESTY - DEFINÍCIE A POSTUPY

Tresty poda ich časového trvania sú rozdelené na nasledujúce kategórie:
- MENŠÍ TREST

(2)

- MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU

(2)

- VÄČŠÍ TREST

(5)

- OSOBNÝ TREST

(10)

- OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA

(OK)

- TREST V HRE

(TH)

- TRESTNÉ STRIEANIE

(TS)

Dĺžka všetkých trestov zodpovedá čistému času hry.

1. Tresty uložené po skončení stretnutia musí hlavný rozhodca opísa v zápise o stretnutí.
2. Niektoré pravidlá stanovujú, že manažér alebo tréner musí urči hráča na odpykanie
trestu. Ak ho odmietajú urči, hlavný rozhodca má právo urči ktoréhokovek hráča
družstva, ktoré sa previnilo, aby odpykal trest.
3. Ak menšie alebo väčšie tresty dvoch hráčov toho istého družstva sa skončia v rovnakom čase, kapitán tohto družstva musí oznámi hlavnému rozhodcovi, ktorý z hráčov
sa vráti na adovú plochu ako prvý. Hlavný rozhodca to potom oznámi zapisovateovi.
4. Pri osobnom treste do konca stretnutia sa potrestanému hráčovi zapíše 20 minút.
Pri treste v hre sa potrestanému hráčovi zapíše do zápisu o stretnutí 25 minút.
5. Všetky osobné tresty do konca stretnutia a tresty v hre hlavný rozhodca musí uvies do
zápisu o stretnutí a:
 Oznámi riadiacemu subjektu ihne po skončení stretnutia.
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 Ak bol hráčovi súčasne uložený väčší a menší trest, väčší trest musí odpyka ako prvý.
To sa uplatní, ke obidva tresty boli uložené TOMU ISTÉMU hráčovi (Pravidlo 513).

 Určený hráč ihne odíde na trestnú lavicu a menší trest odpyká tak, akoby bol
potrestaný on.

 1. Pod pojmom OSLABENÉ DRUŽSTVO sa rozumie, že v dôsledku trestu(ov) má
družstvo na adovej ploche v čase dosiahnutia gólu menší počet hráčov ako jeho súper.
 2. Toto pravidlo sa nevzahuje na prípad, ak bol gól dosiahnutý z trestného strieania.

 1. Ak bol hráčovi súčasne uložený väčší a menší trest, väčší trest musí odpyka ako
prvý. To sa uplatní, ak obidva tresty boli uložené TOMU ISTÉMU hráčovi (Pravidlo 513).

 Ak bol hráčovi súčasne uložený menší trest a osobný trest alebo väčší trest
a automaticky osobný trest do konca stretnutia, potrestané družstvo okamžite pošle
na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest alebo väčší trest a nemôže by
vystriedaný.
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501 - MENŠÍ TREST
Pri MENŠOM TRESTE hráč, okrem brankára, musí opusti adovú plochu na dve minúty,
pričom náhradník nie je povolený.

502 - MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU
a) Pri MENŠOM TRESTE PRE HRÁČSKU LAVICU ktorýkovek hráč potrestaného
družstva, ktorého určí manažér alebo tréner prostredníctvom kapitána, okrem brankára,
musí opusti adovú plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený.
b) Ak je družstvo OSLABENÉ jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími trestami pre hráčsku lavicu a súper dosiahne gól, prvý z týchto trestov sa musí
automaticky skonči. Avšak, ak bol trest uložený v tom istom čase aj hráčovi druhého
družstva a obidve družstvá hrali s menším počtom hráčov na adovej ploche, vtedy sa
skončí menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu, ktorý znamenal oslabenie
družstva.

503 - VÄČŠÍ TREST
Pri VÄČŠOM TRESTE hráč, vrátane brankára, musí opusti adovú plochu na zvyšok
stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), pričom náhradník je povolený
po piatich minútach.

504 - OSOBNÝ TREST
a) Pri prvom OSOBNOM TRESTE hráč, okrem brankára, musí opusti adovú plochu na
desa minút, pričom náhradník je povolený okamžite. Hráč, ktorému sa skončil osobný trest, musí osta na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry.
b) Pri druhom OSOBNOM TRESTE hráč, vrátane brankára, musí automaticky opusti
adovú plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia),
ale náhradník je povolený okamžite.
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 1. Osobný trest do konca stretnutia neznamená automatické zastavenie činnosti, ale
riadiaci subjekt má právo zastavi hráčovi alebo funkcionárovi družstva činnos aj na
alšie stretnutia.
 2. Hráč alebo funkcionár družstva, ktorému bol v šampionátnych alebo turnajových
stretnutiach uložený druhý osobný trest do konca stretnutia, má automaticky zastavenú činnos na nasledujúce šampionátne alebo turnajové stretnutie jeho družstva.
 1. Hráč musí odís do šatne a náhradník je povolený po piatich minútach čistého času
hry.
 2. Hráč alebo funkcionár družstva, ktorému bol uložený trest v hre, má automaticky
zastavenú činnos minimálne pre nasledujúce stretnutie a jeho prípad prerokuje
riadiaci subjekt.

 1. Pri BREJKU, ke hráč má PUK POD KONTROLOU a je mimo svojho obranného
pásma, a medzi ním a brankárom sa nenachádza nijaký protihráč (pozri Pravidlo 533
a Pravidlo 539) a je faulovaný zozadu, pričom mu je zabránené dosiahnu gól, hlavný
rozhodca nariadi v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
Trestné strieanie

(TS)

 2. Ak súperov brankár nie je na adovej ploche a hráč má PUK POD KONTROLOU a
je mimo svojho obranného pásma, a medzi ním a opustenou bránkou sa nenachádza
nijaký protihráč (pozri Pravidlo 533 a Pravidlo 539) a je faulovaný zozadu, hlavný
rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
Gól

SIGNÁL PRE TRESTNÉ STRIEANIE
PRAVIDLO 508
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505 - OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA
Pri OSOBNOM TRESTE DO KONCA STRETNUTIA hráč, vrátane brankára alebo
funkcionára družstva, musí opusti adovú plochu a odís pre zvyšok stretnutia do šatne
a náhradník je povolený okamžite.

507 - TREST V HRE
Pri TRESTE V HRE hráč, vrátane brankára alebo funkcionára družstva, musí opusti
adovú plochu a odís pre zvyšok stretnutia do šatne. Na trestnú lavicu odíde náhradník,
ktorý sa do hry vráti po piatich minútach.

508 - TRESTNÉ STRIEANIE
a) Pre nariadenie trestného strieania za faul na hráča zozadu musí by splnených
týchto pä podmienok:
1. Priestupok sa stal na takom mieste, že puk bol už von z obranného pásma (celý
prešiel za modrú čiaru).
2. Útočiaci hráč mal puk a mal ho pod kontrolou.
3. Útočiaci hráč bol faulovaný zozadu.
4. Útočiaci hráč mal puk a mal ho pod kontrolou, a bola mu zmarená príležitos
dosiahnu gól.
5. Útočiaci hráč mal puk a mal ho pod kontrolou, a medzi ním a súperovým
brankárom nebol nijaký protihráč.
b) Ak sa za priestupok ukladá akýkovek iný trest, nariadi sa trestné strieanie a tento
trest sa uloží bez ohadu na to, či z trestného strieania bol alebo nebol dosiahnutý gól.
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 1. Ke porušenie pravidiel, za ktoré nasleduje trestné strieanie, sa vyskytne počas
riadneho hracieho času, trestné strieanie sa nariadi a ihne vykoná zvyčajným spôsobom, aj keby hlavný rozhodca zapískal s oneskorením spôsobeným poskytnutím
výhody. Ak v takom prípade sa skončí hrací čas tretiny alebo predĺženia, trestné
strieanie sa musí vykona.
 2. Ak brankár opustí svoje bránkovisko skôr, ako sa hráč dotkne puku, alebo zapríčiní
akékovek porušenie pravidiel, hlavný rozhodca musí vzpaži ruku a trestné strieanie musí necha dokonči. Ak je však trestné strieanie neúspešné, musí ho necha
opakova.
Ak brankár predčasne opustí bránkovisko, hlavný rozhodca musí:
1. V prvom prípade brankára NAPOMENÚŤ a necha trestné strieanie opakova.
2. V druhom prípade uloži brankárovi osobný trest a necha trestné strieanie
opakova.
3. V treom prípade prizna gól.
 3. Brankár sa môže pokúsi chyti strelu akýmkovek spôsobom, no nesmie hodi svoju
hokejku alebo iný predmet, pretože v takom prípade sa prizná gól v prospech
útočiaceho družstva.
 4. Ak počas vykonávania trestného strieania ktorýkovek hráč súperovho družstva ruší
alebo rozptyuje hráča, ktorý vykonáva trestné strieanie, a z toho dôvodu je trestné
strieanie neúspešné, hlavný rozhodca nechá trestné strieanie opakova a hráčovi
súperovho družstva uloží osobný trest.

 1. Všetky tresty uložené brankárovi, bez ohadu na to, kto ich odpyká, musia by
zaznamenané v zápise o stretnutí brankárovi.

 2. Všetky dodatkové tresty uložené brankárovi v tom istom prerušení hry musí vždy
odpyka alší hráč jeho družstva, ktorý bol na adovej ploche pri prerušení hry v čase
uloženia trestu.
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509 - VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEANIA
a) Družstvo, ktoré sa neprevinilo, prostredníctvom trénera alebo kapitána určí a oznámi
hlavnému rozhodcovi číslo hráča, ktorý vykoná trestné strieanie, pričom tento hráč
nesmie by v treste.
b) Hlavný rozhodca zabezpečí, aby hlásate oznámil meno a číslo hráča, ktorý neodpykáva trest a ani nemá odložený trest, že uvedený hráč vykoná trestné strieanie.
c) Hráči obidvoch družstiev sa musia presunú ku krajom ihriska za červenou čiarou.
d) Hlavný rozhodca položí puk na stredný bod na vhadzovanie.
Pri trestnom strieaní môže by v bránke iba brankár.
e) Brankár musí zosta v bránkovisku dovtedy, kým sa hráč nedotkne puku.
f) Hráč na základe inštrukcie hlavného rozhodcu musí hra s pukom smerom
k súperovej bránkovej čiare a má sa pokúsi dosiahnu gól.
g) Po vystrelení puku sa považuje trestné strieanie za skončené a v nijakom prípade
nemôže by dosiahnutý gól druhou strelou.
h) Ak bol dosiahnutý gól, puk sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie.
i) Ak nebol dosiahnutý gól, puk sa vhadzuje na niektorom koncovom bode na vhadzovanie v pásme, v ktorom sa trestné strieanie uskutočnilo.
 Čas, potrebný na vykonanie trestného strieania sa do čistého hracieho času neráta.
510 - DODATOČNÉ TRESTANIE
Okrem zastavenia činnosti poda týchto pravidiel môže riadiaci subjekt kedykovek po
skončení stretnutia vyšetri ubovoný incident a zastavi činnos za akýkovek priestupok,
ktorý sa stal na adovej ploche alebo mimo adovej plochy kedykovek pred, počas a po
stretnutí, bez ohadu na to, či tieto priestupky hlavný rozhodca potrestal alebo nepotrestal.

511 - TRESTY PRE BRANKÁRA
Brankár nikdy nejde na trestnú lavicu.
a) Pri menšom treste alebo prvom osobnom treste uloženom brankárovi:
 Brankár pokračuje v hre.
Jeho trest odpyká alší hráč jeho družstva, ktorý bol na adovej ploche v čase
prerušenia hry, ke sa stal priestupok, a ktorého prostredníctvom kapitána určí
manažér alebo tréner.

b) Pri väčšom treste, osobnom treste do konca stretnutia alebo treste v hre brankár musí
opusti adovú plochu pre zvyšok stretnutia.
Ak je to možné, vystrieda ho náhradný brankár alebo ktorýkovek hráč jeho družstva.
Hráčovi sa poskytne 10 minút na oblečenie kompletného brankárskeho výstroja.
c) V prípade väčšieho trestu alebo trestu v hre 5-minútový trest odpyká spoluhráč, ktorý
bol na adovej ploche v čase prerušenia hry, ke sa stal priestupok, a ktorého prostredníctvom kapitána určí tréner alebo manažér.
61

 1. Ak tresty dvoch hráčov toho istého družstva sa skončia v rovnakom čase, kapitán
družstva musí oznámi hlavnému rozhodcovi, ktorý z hráčov sa na adovú plochu
vráti ako prvý. Hlavný rozhodca to potom oznámi zapisovateovi.
 2. Ak je uložený väčší trest a menší trest v rovnakom čase dvom alebo viacerým
hráčom toho istého družstva, zapisovate musí ako prvý z týchto trestov zaznamena menší trest.
To sa tiež týka situácie, že dva tresty boli uložené RÔZNYM hráčom (Pravidlo 501).

62

512 - ZHODUJÚCE SA TRESTY
a) Ak je uložený obidvom družstvám rovnaký počet rovnakých trestov (menší trest, väčší
trest alebo trest v hre) v tom istom prerušení hry, také tresty možno označi ako:


ZHODUJÚCE SA TRESTY

b) V prípade uloženia takýchto trestov môžu okamžite nastúpi náhradníci, pričom sa
takéto tresty nepovažujú za odložené tresty.
c) V prípade, ke potrestaní hráči budú v stretnutí pokračova, musia ís na trestnú lavicu
a môžu ju opusti pri prvom prerušení hry po skončení ich trestov.

Z TOHTO PRAVIDLA EXISTUJE JEDINÁ VÝNIMKA (pozri článok d) tohto pravidla):
d) Ak je v tom istom prerušení hry uložený jeden menší trest po jednom hráčovi z
každého družstva a obidve družstvá mali na adovej ploche PLNÝ POČET HRÁČOV,
NÁHRADNÍCI NIE SÚ POVOLENÍ.
 Pre použitie tohto pravidla sa menší trest a menší trest pre hráčsku lavicu považujú za
rovnaké.

513 - ODLOŽENÝ TREST
Toto pravidlo sa využíva iba v súvislosti s menšími trestami, menšími trestami pre
hráčsku lavicu, väčšími trestami a trestami v hre.
a) Ak je uložený trest tretiemu hráčovi, pričom dvaja hráči jeho družstva už odpykávajú
tresty, čas trestu tohto hráča sa nesmie zača mera skôr, ako uplynie čas trestu jedného z týchto dvoch hráčov.
b) Hráč musí ís okamžite na trestnú lavicu, ale na adovej ploche bude náhradník.
c) Ak má družstvo troch alebo viacerých hráčov súčasne si odpykávajúcich tresty, a
pretože poda pravidla o odložených trestoch za tretieho previnilca je na adovej ploche
náhradník, ani jeden z troch potrestaných hráčov sa nesmie vráti na adovú plochu
pred prerušením hry. Ak však potrestané družstvo po uplynutí hráčovho trestu môže
ma na adovej ploche viac ako štyroch hráčov vrátane brankára, potom sa potrestaní
hráči smú vraca na adovú plochu v poradí, v akom sa končili ich tresty.
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AVIZOVANIE
TRESTU


UKLADANIE
TRESTU


 1. Pod pojmom DOKONČENIE AKCIE družstva, ktoré má puk sa rozumie, že družstvo
puk stratí, pričom ho získa alebo cielene usmerní hráč alebo brankár súperovho
družstva, alebo sa s ním nedá hra.
Odraz puku od hráča súperovho družstva, alebo od bránky, alebo od mantinelu, sa
za dokončenie akcie nepovažuje.
 2. Ak po tom, čo rozhodca avizoval uloženie trestu, ale predtým ako zapískal, vnikne
puk do bránky družstva, ktoré sa neprevinilo, ako priamy následok akcia hráča
družstva, ktoré sa previnilo, gól sa neuzná. Avizovaný trest sa musí uloži.
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514 - AVIZOVANIE TRESTOV
Pri porušení pravidiel, za ktoré sa ukladá trest, sa postupuje takto:

a) Ak má puk družstvo hráča, ktorý sa previnil, hlavný rozhodca okamžite zapíska a uloží
trest.

Puk sa musí vhadzova na mieste, kde bola hra prerušená, okrem prípadu, že hra bola
prerušená v útočnom pásme hráča, ktorý sa previnil, a vtedy sa puk musí vhadzova na
najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.

b) Ak družstvo hráča, ktorý sa previnil, nemá puk, hlavný rozhodca vzpaží ruku, čím avizuje, že uloží trest, a potom po dokončení akcie družstva, ktoré malo puk, zapíska a uloží
trest.

c) Ak po tom, ako hlavný rozhodca vzpažil ruku, znamenajúcu výhodu po priestupku,
a gól dostane družstvo, ktoré sa neprevinilo, ako dôsledok akcie tohto družstva, gól
sa uzná a trest sa uloží obvyklým spôsobom.

d) Ak po tom, ako hlavný rozhodca vzpažil ruku, dosiahne gól družstvo, ktoré sa neprevinilo, gól sa uzná a prvý menší trest sa neuloží. Všetky alšie tresty sa uložia. Ak družstvo,
ktoré sa previnilo, už bolo oslabené, avizovaný menší trest sa zruší, ale všetky tresty
odpykávané na trestnej lavici zostávajú.

e) Ak počas avizovania trestu hráčovi družstva, ktoré nemá puk, spôsobí družstvo, ktoré
má puk, zakázané uvonenie, alebo vystrelí puk zo svojho obranného pásma tak, že sa
puk dostane mimo hracej plochy alebo sa s pukom nedá hra, puk sa musí vhadzova
na bode na vhadzovanie v strednom pásme pri modrej čiare obranného pásma tohto
družstva.
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 Za vrazenie na mantinel sa nepovažuje, ak hráč protihráča vedúceho puk VALCUJE
po mantineli, ke sa snaží preniknú cez medzeru medzi ním a mantinelom.

SIGNÁL PRE VRAZENIE NA MANTINEL PRAVIDLO 520

VRAZENIE NA MANTINEL

 1. BODNUTIE je zákrok hráča, ktorý použije horný koniec rúčky svojej hokejky na
napadnutie protihráča.
 2. POKUS O BODNUTIE zahŕňa všetky prípady, pri ktorých hráč urobí pohyb bodnutia, ale protihráča sa nedotkne.

SIGNÁL PRE BODNUTIE
BODNUTIE
PRAVIDLO 521
 1.NAPADNUTIE je zákrok hráča, ktorého výsledkom
je prudké napadnutie telom protihráča, a to pri mantineli, bránkovej konštrukcii alebo kdekovek na
adovej ploche.
 2.Hráč, ktorý po zapískaní vyvolá fyzický kontakt s protihráčom a ak, poda mienky hlavného rozhodcu, mal
hráč po zapískaní dostatok času predís takému kontaktu, hlavný rozhodca mu uloží trest za NAPADNUTIE.
 3.Brankár, aj ke je mimo bránkoviska, nie je objekt,
ktorý možno napáda. Ak má protihráč zbytočný
kontakt s brankárom, hlavný rozhodca takému
hráčovi uloží trest za NEDOVOLENÉ BRÁNENIE
SIGNÁL PRE NAPADNUTIE
V HRE alebo NAPADNUTIE.
PRAVIDLO 522
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FAULY NA HRÁČOV
520 - VRAZENIE NA MANTINEL
a) Hráčovi, ktorý bodyčekuje, fauluje lakom, napadne alebo podrazí protihráča tak, že
spôsobí prudké vrazenie na mantinel, poda uváženia hlavného rozhodcu bude uložený:
 menší trest
(2´)
alebo
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý vrazením na mantinel zraní protihráča, bude poda uváženia hlavného
rozhodcu uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)

521 - BODNUTIE
a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnú protihráča, bude uložený:
 dvojitý menší trest + automaticky osobný trest

(2´+2´+10´)

b) Hráčovi, ktorý bodne protihráča, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
c) Hráčovi, ktorý bodnutím zraní protihráča, bude uložený:
 trest v hre

(TH)

522 - NAPADNUTIE
a) Hráčovi, ktorý nakorčuuje, naskočí alebo napadne protihráča, alebo ktorý nakorčuuje,
naskočí alebo napadne súperovho brankára v bránkovisku, bude poda uváženia
hlavného rozhodcu, uložený:
 menší trest
(2´)
alebo
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý napadnutím zraní protihráča, bude poda uváženia hlavného rozhodcu
uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
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 1. Napadnutie zozadu je taký zákrok na hráča, pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný
úder na zadnú čas tela a nie je schopný sa mu bráni.
 2. Ke však hráč svojím obratom neúmyselne vyvolá
telom kontakt so súperom, neposudzuje sa to ako
napadnutie zozadu.

SIGNÁL PRE NAPADNUTIE ZOZADU
PRAVIDLO 523

NAPADNUTIE ZOZADU

 PÁD POD NOHY je zákrok, pri ktorom sa hráč
spredu, zboku alebo zozadu priblíži k protihráčovi a
padne alebo sa vrhne svojím telom na jeho nohy v
oblasti od kolien smerom dole.

SIGNÁL PRE PÁD POD
NOHY
PRAVIDLO 524

PÁD POD NOHY

 KROSČEK je úder hokejkou, ktorú hráč drží obidvomi rukami a nijaká čas hokejky sa nedotýka
adovej plochy.

SIGNÁL PRE KROSČEK
PRAVIDLO 525

KROSČEK
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523 - NAPADNUTIE ZOZADU
a) Hráčovi, ktorý nakorčuuje, naskočí, napadne alebo akýmkovek spôsobom zasiahne
protihráča zozadu, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:




menší trest + automaticky osobný trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´ + 10´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý zraní protihráča napadnutím zozadu, bude uložený:


trest v hre

(TH)

524 — PÁD POD NOHY
a) Hráčovi, ktorý napadne protihráča pádom pod nohy, bude uložený:




menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý pádom pod nohy zraní protihráča, bude uložený:



väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(5´ + OK)
(TH)

525 - KROSČEK
a) Hráčovi, ktorý krosčekuje protihráča, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:




menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý krosčekom zraní protihráča, bude uložený:



väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(5´ + OK)
(TH)
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SIGNÁL PRE FAUL LAKŤOM
PRAVIDLO 526
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FAUL LAKŤOM

526 - FAUL LAKŤOM
a) Hráčovi, ktorý svojím lakom fauluje protihráča, bude uložený:




menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý faulom lakom zraní protihráča, musí by uložený:



väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(5´ + OK)
(TH)

527 - NADMERNÁ HRUBOSŤ
Hráčovi, ktorý poruší pravidlá tak, že môže spôsobi alebo spôsobí protihráčovi zranenie,
bude uložený:


trest v hre

(TH)

Okolnosti prípadu oznámi:


riadiacemu subjektu

71

SIGNÁL PRE PÄSTNÝ SÚBOJ
HRUBOSŤ PRAVIDLO 528

PÄSTNÝ SÚBOJ, HRUBOSŤ

Poda tohto pravidla budú uložené príslušné tresty obidvom účastníkom bitky alebo
šarvátky.
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528 — PÄSTNÝ SÚBOJ, HRUBOSŤ
a) Hráčovi, ktorý počas bitky alebo šarvátky úmyselne odhodí svoju/e rukavicu/e, bude
uložený:
 osobný trest
(10´)
b) Hráčovi, ktorý začne bitku, bude uložený:
 trest v hre

(TH)

c) Hráčovi, ktorý odplatí alebo sa pokúsi odplati úder päsou, bude uložený:
 menší trest
(2´)
d) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý ako prvý zasiahne do prebiehajúcej šarvátky, bude
uložený:
 osobný trest do konca stretnutia
(OK)
e) Hráčovi, ktorý napriek výzve hlavného rozhodcu na skončenie pokračuje v šarvátke,
pokúša sa pokračova alebo bráni čiarovému rozhodcovi vo výkone svojich povinností,
bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:




dvojitý menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´ + 2´)
(5´ + OK)
(TH)

f) Hráčovi alebo funkcionárovi družstva, ktorý je na adovej ploche alebo mimo adovej
plochy a zúčastní sa bitky alebo pokračuje v šarvátke s hráčom alebo funkcionárom
družstva mimo hracej plochy, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:




osobný trest
alebo
osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(10´)
(OK)
(TH)

g) Hráčovi, ktorý sa previnil neprimeranou hrubosou, bude poda uváženia hlavného
rozhodcu uložený:




menší trest
alebo
dvojitý menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia

(2´)
(2´ + 2´)
(5´ + OK)

h) Hráčovi, ktorý strhne alebo drží masku alebo prilbu protihráča, alebo protihráča ahá
za vlasy, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:


menší trest
alebo
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia

(2´)
(5´ + OK)
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1.Pod POKUSOM O ÚDER HLAVOU sa rozumie aj prípad, ke
hlavou, ale nevznikne kontakt s protihráčom.

SIGNÁL PRE HRU SO
ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
PRAVIDLO 530

SIGNÁL PRE DRŽANIE
PRAVIDLO 531

hráč predstiera úder

HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU

DRŽANIE

DRŽANIE HOKEJKY
SIGNÁL PRE DRŽANIE
HOKEJKY
PRAVIDLO 532
(Postupnos dvoch signálov)
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529 - ÚDER HLAVOU
Hráčovi, ktorý sa pokúsi alebo úmyselne udrie hlavou protihráča, bude uložený:
 trest v hre
(TH)

530 - HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
a) Hráčovi, ktorý nesie svoju hokejku alebo jej čas nad úrovňou svojich ramiena a spôsobí ňou kontakt s protihráčom, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:




menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý nesie alebo drží ktorúkovek čas svojej hokejky nad úrovňou ramien
a spôsobí ňou zranenie protihráča, bude uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
c) Ak však zranenie so zdvihnutou hokejkou je posúdené ako náhodné, hráčovi, ktorý
sa previnil bude uložený:
 dvojitý menší trest
(2´ + 2´)

531 - DRŽANIE PROTIHRÁČA
Hráčovi, ktorý drží protihráča rukami alebo hokejkou, bude uložený:
 menší trest

(2´)

532 - DRŽANIE HOKEJKY
Hráčovi, ktorý rukami alebo iným spôsobom drží hokejku protihráča, bude uložený:
 menší trest
(2´)
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SIGNÁL PRE HÁKOVANIE PRAVIDLO 533

HÁKOVANIE

 1. Pod pojmom BREJK sa rozumie situácia, ke medzi hráčom, ktorý má puk pod kontrolou a súperovým brankárom, alebo bránkou, ak bol brankár odvolaný, nie je
nijaký protihráč.
 2. PUK POD KONTROLOU má hráč vtedy, ak ho vedie svojou hokejkou. Ak sa takto
vedený puk dotkne iného hráča alebo jeho výstroja, alebo sa dotkne bránky, alebo
sa stane voným, potom sa už tento hráč nepovažuje za hráča, ktorý má puk pod
kontrolou.
 3. Hlavný rozhodca nesmie preruši hru dovtedy, kým má puk útočiace družstvo.
 4. Rozhodujúcou skutočnosou je poloha puku. Aby mohlo by nariadené trestné
strieanie alebo priznaný gól, puk musí by úplne za obrannou modrou čiarou.
 5. Zámerom tohto pravidla je obnovenie príležitosti na dosiahnutie gólu, ktorá bola
zmarená priestupkom zozadu.
 1. Toto pravidlo sa týka akéhokovek nedovoleného bránenia, najmä však:
- vyrazenia hokejky z rúk protihráča,
- bránenia protihráčovi znovu získa stratenú hokejku,
 2. Posledný hráč, okrem brankára, ktorý sa dotkol puku, sa považuje za hráča, ktorý
má puk.
 3. Ak útočiaci hráč úmyselne stojí v bránkovisku, pričom brankár mu nebráni v pohybe,
hlavný rozhodca musí preruši hru a vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na
vhadzovanie v strednom pásme.

SIGNÁL PRE NEDOVOLENÉ
BRÁNENIE V HRE PRAVIDLO 534
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NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE

533 - HÁKOVANIE
a) Hráčovi, ktorý svojou hokejkou hákovaním prekáža alebo sa pokúša prekáža v pohybe
protihráča, bude uložený:
 menší trest
(2´)
alebo
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý hákovaním zraní protihráča, bude uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
 trest v hre

(5´ + OK)
(TH)

c) Ke pri BREJKU hráč, ktorý má puk pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo
a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je v tejto situácii zozadu
hákovaný, čím stratí príležitos dosiahnu gól, hlavný rozhodca nariadi :
 trestné strieanie
(TS)
d) Ke je súperov brankár odvolaný z adovej plochy a ak hráč, ktorý má puk pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu hákovaný v situácii, že medzi ním
a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, čím stratí príležitos dosiahnu gól, hlavný
rozhodca okamžite preruší hru a prizná:
 gól

534 - NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE
a) Hráčovi, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe protihráčovi, ktorý nemá puk, bude
uložený:
 menší trest
(2´)
b) Hráčovi na hráčskej alebo trestnej lavici, ktorý počas hry svojou hokejkou alebo telom
bráni v pohybe protihráča s pukom, bude uložený:
 menší trest
(2´)
c) Hráčovi, ktorý svojou hokejkou alebo telom bráni alebo prekáža v pohybe brankára,
ktorý je vo svojom bránkovisku, bude uložený:
 menší trest
(2´)
d) Ke je súperov brankár odvolaný z adovej plochy a ktorýkovek člen jeho družstva, vrátane funkcionára družstva, ktorý neoprávnene vstúpi na adovú plochu, bráni svojou
hokejkou alebo telom v pohybe protihráčovi s pukom, hlavný rozhodca v prospech
družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
 gól
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1.Pod POKUSOM O KOPNUTIE sa rozumie aj prípad, ke
ale nevznikne kontakt s protihráčom.

SIGNÁL PRE FAUL
KOLENOM
PRAVIDLO 536

hráč predstiera kopnutie,

FAUL KOLENOM

 1. Hlavný rozhodca uloží trest za seknutie hráčovi,
ktorý sa svojou hokejkou zaženie na protihráča
bez toho, aby sa ho skutočne dotkol, alebo sa
prudko zaženie po puku s cieom zastraši protihráča.
 2. KLEPNUTIE PO HOKEJKE, ktorou protihráč
vedie puk, sa nepovažuje za seknutie, ak jeho
jediným cieom je získanie puku.

SIGNÁL PRE SEKNUTIE
PRAVIDLO 537

SEKNUTIE
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535 - KOPNUTIE
Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnú iného hráča, bude uložený:
 trest v hre

(TH)

536 - FAUL KOLENOM
a) Hráčovi, ktorý použije koleno na faulovanie protihráča, bude uložený:
 menší trest
alebo
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
 trest v hre
b) Hráčovi, ktorý faulom kolenom zraní protihráča, bude uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
 trest v hre

(2´)
(5´ + OK)
(TH)

(5´ + OK)
(TH)

537 - SEKNUTIE
a) Hráčovi, ktorý svojou hokejkou seknutím prekáža alebo sa pokúša prekáža v pohybe
protihráča, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:
 menší trest
(2´)
alebo
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý seknutím zraní protihráča, bude uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
 trest v hre

(5´ + OK)
(TH)

c) Hráčovi, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po protihráčovi, bude
uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
(5´ + OK)
alebo
 trest v hre
(TH)
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 1. POKUSOM O PICHNUTIE sú všetky prípady, ke sa
urobí pohyb pichnutia bez fyzického kontaktu.
 2. PICHNUTIE je akcia, pri ktorej hráč, ktorý má hokejku v jednej alebo obidvoch rukách pichne protihráča
koncom jej čepele.

SIGNÁL PRE PICHNUTIE
PRAVIDLO 538
Dôležité: Ak poda mienky hlavného rozhodcu hráč nepochybne získal puk tak, že puk
pristavil, pričom protihráča podrazil alebo spôsobil jeho pád, neukladá sa nijaký trest.

SIGNÁL PRE
PODRAZENIE
PRAVIDLO 539

PODRAZENIE

 1. Pod pojmom BREJK sa rozumie situácia, ke medzi hráčom, ktorý má puk pod kontrolou a súperovým brankárom, alebo bránkou, ak bol brankár odvolaný, nie je nijaký
protihráč.
 2. PUK POD KONTROLOU má hráč vtedy, ak ho vedie svojou hokejkou. Ak sa takto
vedený puk dotkne iného hráča alebo jeho výstroja, alebo sa dotkne bránky, alebo
sa stane voným, potom sa už tento hráč nepovažuje za hráča, ktorý má puk pod
kontrolou.
 3. Hlavný rozhodca nesmie preruši hru dovtedy, kým má puk útočiace družstvo.
 4. Rozhodujúcou skutočnosou je poloha puku. Aby mohlo by nariadené trestné
strieanie alebo priznaný gól, puk musí by úplne za obrannou modrou čiarou.
 5. Zámerom tohto pravidla je obnovenie príležitosti na dosiahnutie gólu, ktorá bola
zmarená priestupkom zozadu.
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538 - PICHNUTIE
a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnú protihráča, bude uložený:


dvojitý menší trest + osobný trest

b) Hráčovi, ktorý pichne protihráča, bude uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
 trest v hre
c) Hráčovi, ktorý pichnutím zraní protihráča, bude uložený:
 trest v hre

(2´+2´+10´)

(5´ + OK)
(TH)

(TH)

539 - PODRAZENIE
a) Hráčovi, ktorý nastaví svoju hokejku, stehno, koleno, nohu, rameno, ruku alebo lake
takým spôsobom, že zapríčiní podrazenie alebo pád protihráča, bude poda uváženia
hlavného rozhodcu uložený:




menší trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý podrazením zraní protihráča, bude uložený:



väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(5´ + OK)
(TH)

c) Ke pri BREJKU hráč, ktorý má PUK POD KONTROLOU a opustil svoje obranné
pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je hráč v tejto
situácii zozadu podrazený, čím stratí príležitos dosiahnu gól, hlavný rozhodca nariadi:


trestné strieanie

(TS)

d) Ke je súperov brankár odvolaný z adovej plochy a ak hráč, ktorý má PUK POD KONTROLOU a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu podrazený v situácii, že medzi ním
a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, hlavný rozhodca prizná:


gól
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SIGNÁL PRE OSOBNÝ TREST
PRAVIDLÁ 504, 550, 551
 Pri uplatnení tohto pravidla má hlavný rozhodca nasledujúce možnosti:
 1.Menší trest pre hráčsku lavicu za priestupky, ktoré sa vyskytli na hráčskej
lavici alebo v jej blízkosti, ale mimo hracej plochy, a týkajúce sa nehrajúcich osôb.
 2.Osobný trest za priestupky, ktoré sa vyskytli na hracej ploche alebo
na trestnej lavici, pri ktorých je trestaný hráč identifikovatený.
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540 — NAPADNUTIE HLAVY A KRKU
a) Hráčovi, ktorý ktoroukovek časou tela napadne oblas hlavy a krku protihráča, alebo
protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným sklom alebo mantinelom, bude poda uváženia hlavného rozhodcu uložený:




menší trest + automaticky osobný trest
alebo
väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo
trest v hre

(2´ + 10´)
(5´ + OK)
(TH)

b) Hráčovi, ktorý napadnutím hlavy a krku zraní protihráča, bude uložený:


trest v hre

(TH)

c) Údery do hlavy počas bitky alebo šarvátky sa posudzujú a trestajú poda Pravidla 528
- Pästný súboj, hrubos.
541 — HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN
Za napadnutie telom v hokeji žien bude uložený:
 menší trest
alebo, poda uváženia hlavného rozhodcu, bude uložený:
 väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia

(2´)
(5´ + OK)

ĎALŠIE TRESTY
550 — NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA HRÁČOV
a) Ak hráč:
1. Ktorý po uložení trestu ihne nejde na trestnú lavicu alebo do šatne.
2. Ktorý nie je na adovej ploche, ale voči rozhodcom alebo iným osobám používa
neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá.
3. Ktorý nie je na adovej ploche, ale akýmkovek spôsobom ruší ktoréhokovek
funkcionára stretnutia.
jeho družstvu bude uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

b) Hráčovi, ktorý
1. Počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcov.
2. Úmyselne odstrčí puk z dosahu rozhodcu, ke ho chce zdvihnú.
3. Vstúpi alebo zotrváva v území rozhodcov, ke sa tam hlavný rozhodca dorozumieva
s ktorýmkovek funkcionárom.
bude uložený:


osobný trest

(10´)

Za akékovek alšie diskusie bude hráčovi uložený:


osobný trest do konca stretnutia

(OK)
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 Rukavice a hokejku musí hráčovi na trestnú lavicu prinies spoluhráč.

84

c) Hráčovi na adovej ploche:
1. Ktorý pred, počas a po stretnutí používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy
alebo gestá voči ktorýmkovek osobám na adovej ploche alebo kdekovek na ihrisku,
okrem blízkeho okolia hráčskej lavice.
2. Ktorý kedykovek udiera hokejkou alebo iným predmetom po mantineli.
3. Ktorý po skončení bitky alebo akejkovek šarvátky, v ktorej bol zapletený, nejde
priamo a okamžite na trestnú lavicu, alebo zdržiava hru zbieraním svojho výstroja.
4. Ktorý provokuje protihráča, aby mu bol uložený trest.
bude uložený:
 osobný trest
(10´)
d) Hráčovi na adovej ploche, ktorý pokračuje v konaní, za ktoré mu bol predtým uložený
osobný trest, bude uložený:
 osobný trest do konca stretnutia
(OK)
e) Hráčovi, ktorý sa previní rasovými alebo etnickými urážkami, bude uložený:
 osobný trest do konca stretnutia
(OK)
f) Hráčovi, ktorý:
1. Akýmkovek spôsobom sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou, chytí, sotí alebo
napadne rukami, hokejkou alebo telom, podrazí, sekne, udrie rozhodcu alebo opuje
rozhodcu stretnutia.
2. Zosmiešňuje alebo ruší alebo poškodzuje priebeh stretnutia.
3. Na adovej ploche alebo mimo nej, kdekovek na zimnom štadióne pred, počas a po
stretnutí neslušne gestikuluje voči rozhodcom alebo iným osobám.
4. Opuje ktorúkovek osobu na adovej ploche alebo kdekovek na zimnom štadióne.
bude uložený:
 trest v hre
(TH)
g) Hráčovi, ktorý nie je na adovej ploche a hodí hokejku alebo ktorúkovek súčas
výstroja na adovú plochu z hráčskej lavice, bude uložený
 menší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (2´+OK)
h) Ak nemožno urči hráča na hráčskej lavici, ktorý hodil hokejku alebo iný predmet z
hráčskej lavice na adovú plochu, bude družstvu uložený
 menší trest menší trest pre hráčsku lavicu
(2´)
551 — NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA FUNKCIONÁROV DRUŽSTIEV
a) Za ktoréhokovek funkcionára družstva:
1. Ktorý voči rozhodcom alebo ktorýmkovek osobám používa neslušné, vulgárne alebo
urážlivé výrazy alebo gestá.
2. Ktorý akýmkovek spôsobom ruší ktoréhokovek funkcionára stretnutia.
3. Ktorý kedykovek udiera po mantineli hokejkou alebo iným predmetom.
bude jeho družstvu uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)
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b) Ak v takomto konaní pokračuje, bude mu uložený:


osobný trest do konca stretnutia

(OK)

c) Funkcionárovi družstva, ktorý sa previní rasovými alebo etnickými urážkami, bude
uložený:


osobný trest do konca stretnutia

(OK)

d) Ktorémukovek funkcionárovi družstva, ktorý
1. Chytí alebo sotí rozhodcu.
2. Zosmiešňuje alebo poškodzuje priebeh stretnutia.
3. Neslušne gestikuluje voči rozhodcom alebo iným osobám.
4. Opuje rozhodcu.
bude uložený:


trest v hre

(TH)

e) Funkcionárovi družstva, ktorý hodí hokejku alebo iný predmet z hráčskej lavice na
adovú plochu, bude uložený:


osobný trest do konca stretnutia

(OK)

a pre jeho družstvo:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

f) Ak funkcionár družstva, ktorého hlavný rozhodca nemôže identifikova, hodí hokejku
alebo iný predmet z hráčskej lavice na adovú plochu, jeho družstvu bude uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)
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UDRŽIAVANIE PUKU V POHYBE

POSUNUTIE BRÁNKY
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554 - ZDRŽIAVANIE HRY
554a) - UDRŽIAVANIE PUKU V POHYBE
a) Puk sa musí po celý čas udržiava v pohybe. Družstvo, ktoré má puk vo svojom
obrannom pásme, musí postupova s pukom k súperovej bránke, pričom:
1. Môže zavies puk za svoju bránku iba jedenkrát.
2. Nemusí postupova dopredu, ak mu v tom zabraňujú hráči súperovho družstva.
3. Nemusí postupova dopredu, ak je oslabené.
b) Hráč, ktorý opustil svoje obranné pásmo, nesmie prihra alebo zavies puk spä do
svojho obranného pásma s cieom zdržiava hru, okrem prípadu, ke jeho družstvo je
oslabené.
Pri prvom priestupku hlavný rozhodca
 napomenie kapitána družstva, ktoré sa previnilo.
Pri druhom priestupku počas tej istej tretiny bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený:
 menší trest
(2´)
c) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý drží, zašapuje alebo svojou hokejkou, korčuami alebo
telom hrá s pukom pri mantineli tak, že zapríčiní prerušenie hry, okrem prípadu, že je
skutočne napádaný protihráčom, bude uložený:
 menší trest
(2´)

554b) - POSUNUTIE BRÁNKY
a) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, bude
uložený:
 menší trest
(2´)
b) Ke sa to stane počas posledných dvoch minút stretnutia alebo kedykovek počas
predĺženia, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
 trestné strieanie
(TS)
c) Ke hráč alebo brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, pričom má
súper puk pod kontrolou a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč
a tým zabráni dosiahnutiu gólu, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa
neprevinilo, prizná:
 trestné strieanie
(TS)
d) Ak je súperov brankár odvolaný z adovej plochy a hráč jeho družstva posunie bránku
z jej základnej polohy, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo,
prizná:
 gól
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554c) - VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý priamo vystrelí, vyhodí alebo vyrazí/odrazí puk rukou alebo
hokejkou mimo hracej plochy, bude uložený:


menší trest

(2´)

554d) - ÚPRAVA VÝSTROJA
a) Z dôvodu opravy alebo úpravy hráčskeho výstroja a oblečenia hra sa nesmie preruši
ani stretnutie predĺžova, a hráč, ktorý takú úpravu potrebuje, musí odís z adovej
plochy.
b) Hra sa nesmie preruši ani stretnutie predĺžova z dôvodu opravy alebo úpravy
brankárskeho výstroja a oblečenia. Brankár, ktorý takú úpravu potrebuje, musí odís
z adovej plochy a na jeho miesto musí okamžite prís náhradný brankár.
c) Za porušenie tohto pravidla bude hráčovi alebo brankárovi uložený:


menší trest

(2´)

554e) - ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ ADOVÚ PLOCHU
Zranenému hráčovi, ktorý odmieta opusti adovú plochu, bude uložený:


menší trest

(2´)

554f) - VIAC HRÁČOV NA ADOVEJ PLOCHE PO DOSIAHNUTÍ GÓLU
Ak má družstvo po dosiahnutí gólu na adovej ploche väčší počet hráčov, ako je potrebný
pri jednom striedaní, bude mu uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

554g) - PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ
a) Ke rozhodca vymenil hráča na vhadzovaní a alší hráč toho istého družstva po
NAPOMENUTÍ otáa so zaujatím správneho postavenia, družstvu bude uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

b) Ke predtým, ako bol vhodený puk, vnikne do kruhu na vhadzovanie hráč, ktorý nie
je na vhadzovaní, jeho spoluhráč na vhadzovaní musí by vymenený. Pri druhom
priestupku počas toho istého vhadzovania bude družstvu, ktoré sa previnilo, uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

554h) — NESKORÝ NÁSTUP
Družstvu, ktoré po skončení prestávky nie je pripravené so správnym počtom hráčov na
adovej ploche zača alšiu tretinu alebo predĺženie, bude uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)
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 Hráč, ktorý sa previnil, nesmie v stretnutí hra dovtedy, kým chybný výstroj neupraví
alebo neodstráni.

SPADNUTÁ PRILBA
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555 - NEDOVOLENÝ ALEBO NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ
a) Ak hráč alebo brankár, ktorý:
1. Nosí svoj výstroj alebo ochranný štít tak, že môže spôsobi zranenie protihráča.
2. Nosí neschválený výstroj.
3. Používa alebo nosí nedovolené alebo nebezpečné korčule, hokejku alebo iný výstroj.
4. Okrem rukavíc, prilby a brankárskych chráničov nemá svoj výstroj pod oblečením.
5. Použije rukavice s úplne alebo čiastočne odstránenou alebo vyrezanou dlaňovou
časou, umožňujúce použi holú ruku.
musí opusti adovú plochu a jeho družstvo bude NAPOMENUTÉ.
b) Hlavný rozhodca môže požiada hráča alebo brankára, aby odstránil akékovek osobné doplnky, ktoré poda názoru hlavného rozhodcu môžu by počas hry nebezpečné pre
samotného hráča alebo brankára a pre ostatných účastníkov stretnutia. Ak tieto doplnky
sú ažko odstránitené, potom hráč alebo brankár ich musí mimo adovej plochy prelepi
páskou alebo ich vsunú pod dres a zabezpeči ich tak,aby neboli nebezpečné. Ak hráč
svoje osobné doplnky alebo neodstráni alebo ich nezabezpečí tak, aby neboli
nebezpečné, musí tento hráč alebo brankár taktiež opusti adovú plochu a jeho
družstvo bude NAPOMENUTÉ.
c) Pri druhom porušení pravidla ktorýmkovek hráčom toho istého družstva priestupkom,
za ktorý bolo jeho družstvo napomenuté, hlavný rozhodca uloží hráčovi alebo
brankárovi, ktorý sa previnil:


osobný trest

(10´)

d) Ak hráč alebo brankár odmietne odovzda alebo poškodí svoju hokejku alebo akúkovek
čas svojho výstroja, ke kvôli meraniu o to požiadal hlavný rozhodca, tento výstroj sa
považuje za nedovolený a hráčovi alebo brankárovi bude uložený:


menší trest + osobný trest

(2´ +10´)

e) Ak družstvo požiadalo o premeranie akéhokovek výstroja hráča súperovho družstva a
ak sa podozrenie potvrdilo, tomuto hráčovi bude uložený:


menší trest

(2´)

f) Ak družstvo požiadalo o premeranie akéhokovek výstroja súpera a ak sa podozrenie
nepotvrdilo, družstvu, ktoré požiadalo o premeranie, bude uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

g) Hráčovi na adovej ploche, ktorému počas hry spadne prilba, a ktorý si spadnutú prilbu
nenasadí spä na hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe a pripevnená remienkom
pod bradou, a pokračuje v hre, bude uložený:


menší trest

(2´)
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1.ZLOMENÁ HOKEJKA je taká, ktorá poda mienky hlavného rozhodcu nie je spôsobilá na riadnu hru.
2.Hráč sa môže zúčastni hry aj bez hokejky.

 Hráča, ktorý si ahne na adovú plochu, aby zablokoval strelu, nemožno potresta, ak sa
puk dostane pod jeho telo alebo uviazne v jeho oblečení alebo výstroji. Ak však použije
ruky na to, aby sa s pukom nedalo hra, trest sa mu uloží.
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556 - ZLOMENÁ HOKEJKA
a) Hráč alebo brankár, ktorému sa zlomila hokejka, nemôže prija hokejku hodením
na adovú plochu, ale môže prija hokejku od spoluhráča bez toho, aby išiel k svojej
hráčskej lavici.
b) Hráčovi, ktorému sa zlomila hokejka a okamžite nepustí jej úlomky z rúk, bude uložený:


menší trest

(2´)

c) Brankár môže hra so zlomenou hokejkou až do najbližšieho prerušenia hry alebo dovtedy, kým novú hokejku nezíska dovoleným spôsobom.
d) Brankárovi, ktorý si počas prerušenia hry ide k svojej hráčskej lavici vymeni hokejku,
bude uložený:


menší trest

(2´)

Trest sa neuloží, ak brankár príde k svojej hráčskej lavici a vystrieda ho náhradný brankár.
e) Brankár smie počas hry prís k hráčskej lavici a vymeni si svoju hokejku.
f) Hráčovi, ktorý nesie aj novú hokejku spoluhráčovi alebo brankárovi a zapojí sa do hry,
bude uložený:


menší trest

(2´)

557 - PADNUTIE HRÁČA NA PUK
a) Hráčovi, okrem brankára, ktorý úmyselne padne na puk, drží puk alebo puk stiahne pod
svoje telo, bude uložený:


menší trest

(2´)

b) Ke brániaci hráč, okrem brankára, úmyselne padne na puk, drží puk alebo puk
stiahne pod svoje telo, ke je puk v bránkovisku jeho družstva, hlavný rozhodca
družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná:


trestné strieanie

(TS)

c) Ke bol súperov brankár odvolaný z adovej plochy a hráč úmyselne padne na puk, drží
puk alebo puk stiahne pod svoje telo, ke je puk v bránkovisku jeho družstva, hlavný
rozhodca družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná:


gól
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PADNUTIE BRANKÁRA NA PUK

 Hráč smie svojimi rukami puk zastavi, zrazi alebo posúva po adovej ploche.
Avšak: GÓL NEPLATÍ, ak puk rukou zrazil útočiaci hráč, ani keby sa odrazil od hráča
ktoréhokovek družstva alebo od rozhodcu.

 Účelom tohto pravidla je udrža puk nepretržite v hre a brankárovi, ktorý akýmkovek
spôsobom zapríčiní zbytočné prerušenie hry, bude uložený trest.
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558 - PADNUTIE BRANKÁRA NA PUK
a) Brankárovi, ktorého celé telo je mimo bránkoviska, pričom puk je za bránkovou čiarou
alebo za vzdialenejšími oddeovacími čiarami na kruhoch na vhadzovanie, a ktorý
úmyselne padne na puk alebo puk stiahne pod svoje telo, prípadne puk drží alebo
pritláča na ktorúkovek čas bránky alebo mantinelu, bude uložený:


menší trest

(2´)

b) Brankárovi, ktorý padne na puk alebo ho vtiahne pod svoje telo v priestore medzi
bránkovou čiarou a vzdialenejšími oddeovacími čiarami na kruhoch na vhadzovanie,
pričom nie je ohrozovaný protihráčom, bude uložený:


menší trest

(2´)

559 - ZOVRETIE PUKU RUKOU HRÁČA
a) Hráčovi, okrem brankára, ktorý vo svojej ruke zovrie puk, bude uložený:
 menší trest
(2´)
b) Hráčovi, okrem brankára, ktorý rukou zdvihne puk z adovej plochy, bude uložený:
 menší trest
(2´)
c) Ke brániaci hráč, okrem brankára, rukou zdvihne v svojom bránkovisku puk z adovej
plochy, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
 trestné strieanie
(TS)
d) Ke brániaci hráč rukou zdvihne v svojom bránkovisku puk z adovej plochy, pričom je
brankár odvolaný z adovej plochy, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa
neprevinilo,prizná:
 gól
560 - ZOVRETIE PUKU RUKOU BRANKÁRA
a) Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a drží puk dlhšie ako tri sekundy, bude
uložený:
 menší trest
(2´)
b) Ke brankár hodí puk dopredu a ako prvý s pukom hrá spoluhráč, bude brankárovi
uložený:
 menší trest
(2´)
c) Brankárovi, ktorý úmyselne pustí puk za svoje chrániče, bude uložený:
 menší trest

(2´)
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 1. Ak hráč neoprávnene vstúpi do hry zo svojej hráčskej lavice alebo z trestnej lavice
svojou chybou alebo chybou trestomerača, potom gól, ktorý by dosiahlo jeho
družstvo nesmie by uznaný, lebo hráč bol na adovej ploche neoprávnene; všetky
tresty uložené obidvom družstvám musia by odpykané.
 2. Ak hráč opustí trestnú lavicu chybou trestomerača, nesmie mu by za to uložený
trest, ale tento hráč musí odpyka zvyšok svojho trestu od momentu neoprávneného
vstupu do hry.
 3. Trestomerač si musí zaznamena čas a v nasledujúcom prerušení hry na to upozorni
hlavného rozhodcu.
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561 — ZÁSAH PROTI DIVÁKOM
Hráčovi, ktorý fyzicky zasiahne voči divákovi, bude poda uváženia hlavného rozhodcu
uložený:
 trest v hre
(TH)

562 - HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ ALEBO HRÁČSKU LAVICU
a) Hráčovi, inému ako určuje Pravidlo 564, ktorý opustí trestnú alebo hráčsku lavicu a svojím konaním zapríčiní uloženie menšieho, väčšieho alebo osobného trestu, bude automaticky uložený:
 osobný trest do konca stretnutia
(OK)
b) Ke hráč neoprávnene vstúpi do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má puk
a medzi sebou a súperovým brankárom nemá nijakého protihráča, hlavný rozhodca
prizná:
 trestné strieanie
(TS)
c) Ke je súperov brankár odvolaný z adovej plochy a ak vtedy hráč neoprávnene vstúpi
do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má puk, hlavný rozhodca
v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
 gól

563 - HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ LAVICU
a) Potrestanému hráčovi, ktorý opustí trestnú lavicu pred uplynutím svojho trestu, s výnimkou konca tretiny, hlavný rozhodca uloží:
 menší trest
(2´)
b) Ke sa priestupok vyskytol pri šarvátke počas prerušenia hry, bude hráčovi, ktorý sa
previnil, uložený:
 menší trest + osobný trest do konca stretnutia
(2´ + OK)
a odpyká sa po uplynutí predchádzajúceho trestu.
c) Ke má by vystriedaný hráč, ktorý odpykával trest na trestnej lavici a hráč neprejde
ihne po adovej ploche k svojej hráčskej lavici predtým, ako sa uskutoční striedanie,
jeho družstvu bude uložený:
 menší trest pre hráčsku lavicu
(2´)
d) Hráčovi, ktorý je na trestnej lavici a opustí ju pred uplynutím svojho trestu so zámerom
poruši pravidlá, hlavný rozhodca uloží:

menší trest + osobný trest do konca stretnutia
(2´ + OK)
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 1. Striedanie vykonané pred šarvátkou je prípustné za predpokladu, že takto striedajú
ci hráči sa do šarvátky nezapoja.
 2. Ak hráči obidvoch družstiev naraz opustia svoje hráčske lavice, poda tohto pravidla
bude potrestaný prvý identifikovatený hráč z každého družstva.
 3. Pre určenie, ktorý hráč ako prvý opustil svoju hráčsku lavicu, môže sa hlavný rozhodca poradi s čiarovými rozhodcami a s funkcionármi mimo adovej plochy.
 4. Poda tohto pravidla možno každému družstvu uloži najviac pä osobných trestov
a/alebo osobných trestov do konca stretnutia.

 Ke sa zranil hráč, a preto bola prerušená hra, prítomný lekár môže vstúpi na
adovú plochu, aby ošetril zraneného hráča.
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564 - HRÁČ OPUSTÍ HRÁČSKU ALEBO TRESTNÚ LAVICU POČAS ŠARVÁTKY
a) Nijaký hráč nesmie kedykovek počas šarvátky opusti hráčsku alebo trestnú
lavicu.
b) Prvému hráčovi, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú lavicu, bude
uložený:
 dvojitý menší trest + osobný trest do konca stretnutia
(2´+2´+OK)
c) Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku alebo trestnú lavicu, musí by uložený:
 osobný trest
(10´)
565 - FUNKCIONÁR DRUŽSTVA OPUSTÍ HRÁČSKU LAVICU
Funkcionárovi družstva, ktorý kedykovek počas tretiny vstúpi na adovú plochu bez súhlasu hlavného rozhodcu, bude uložený:


osobný trest do konca stretnutia

(OK)

566 - ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, KEĎ JE DRUŽSTVO NA ADOVEJ PLOCHE
a) Ak sú obidve družstvá na adovej ploche a jedno družstvo z akéhokovek dôvodu odmieta hra, aj ke bolo na to vyzvané hlavným rozhodcom, hlavný rozhodca musí
napomenú kapitána tohto družstva a poskytnú tomuto družstvu 30 sekúnd na to, aby
začalo alebo pokračovalo v hre.
b) Ke po skončení tohto času družstvo ešte stále odmieta hra, hlavný rozhodca uloží:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

c) Pri opakovaní sa tohto prípadu hlavný rozhodca prehlási stretnutie za skončené
v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a prípad oznámi riadiacemu subjektu.


riadiacemu subjektu

567 - ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, KEĎ DRUŽSTVO NIE JE NA ADOVEJ PLOCHE
a) Ak družstvo, ktoré nie je na adovej ploche, odmieta prís na adovú plochu a zača hru,
aj ke bolo na to vyzvané hlavným rozhodcom prostredníctvom kapitána, manažéra
alebo trénera, hlavný rozhodca poskytne tomuto družstvu dve minúty na to, aby znova
pokračovalo v hre.
b) Ak družstvo bude pokračova v hre v rámci týchto dvoch minút, uloží hlavný rozhodca
družstvu, ktoré sa previnilo:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

c) Ak po skončení tohto času družstvo odmieta prís na adovú plochu, hlavný rozhodca
prehlási stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a tento
prípad hlavný rozhodca oznámi riadiacemu subjektu ihne po skončení stretnutia.
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 Hráčovi alebo brankárovi, ktorý posunie zlomenú hokejku k okraju ihriska (ale nie za
mantinel) takým spôsobom, že nenaruší hru alebo nezasiahne protihráča, trest sa
neuloží.

 V tomto prípade je rozhodujúcim faktorom poloha puku. Aby sa mohlo nariadi trestné
strieanie alebo prizna gól, musí by celý puk za modrou čiarou obranného pásma útočiaceho družstva.

102

568 - VYHODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU Z HRACEJ PLOCHY
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí hokejku, jej čas alebo akýkovek iný predmet
z hracej plochy, bude uložený:


osobný trest do konca stretnutia

(OK)

569 - HODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU VNÚTRI HRACEJ PLOCHY
Poznámka: Rozhodujúcim faktorom pri ukladaní menšieho trestu alebo nariadení trestného strieania je poloha puku alebo hráča vedúceho puk v momente,
ke protihráč hodil, vystrelil alebo usmernil (ubovonou časou tela) hokejku
alebo jej čas, alebo akýkovek predmet smerom k puku alebo k hráčovi
vedúcemu puk. O situácii, ke bol brankár odvolaný z adovej plochy, hovorí
odsek e) tohto pravidla.
a) Hráčovi alebo brankárovi na adovej ploche alebo na hráčskej lavici, alebo
funkcionárovi družstva, ktorý vystrelí alebo hodí hokejku, jej čas alebo akýkovek predmet, alebo ktorý usmerní (ubovonou časou tela) hokejku alebo jej čas, alebo
akýkovek predmet smerom k puku alebo k hráčovi vedúcemu puk vo svojom útočnom
pásme alebo v strednom pásme, bude uložený:

menší trest
(2´)
b) Ke hráč, brankár alebo funkcionár brániaceho sa družstva sa dopustí niektorého
z priestupkov uvedených v odseku a) tohto pravidla vo svojom obrannom pásme,
hlavný rozhodca nariadi proti jeho družstvu:

trestné strieanie
(TS)
c) Ke brankár úmyselne nechá svoju hokejku, jej čas alebo akýkovek iný predmet pred
svojou bránkou, a ak puk zasiahne takýto predmet, ke brankár je alebo nie je na
adovej ploche, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:

gól
d) Ak hráč na adovej ploche alebo brankár hodí, vystrelí alebo usmerní (ubovonou
časou tela) hokejku alebo jej čas, alebo akýkovek predmet z dosahu prebiehajúcej
akcie takým spôsobom, že nenaruší hru, hráčovi alebo brankárovi sa neuloží nijaký
trest.
e) Ak hráč na adovej ploche alebo hráč/brankár na hráčskej lavici, alebo funkcionár
družstva hodí alebo vystrelí hokejku alebo jej čas, alebo akýkovek predmet, alebo
ktorý usmerní (ubovonou časou tela) hokejku alebo jej čas, alebo akýkovek predmet smerom k puku alebo k hráčovi vedúcemu puk v ktoromkovek pásme v čase,
ke bol brankár odvolaný z adovej plochy, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré
sa neprevinilo, prizná:

gól
570 - HODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU PRI BREJKU
a) Ke proti hráčovi, ktorý má puk pod kontrolou, opustil svoje obranné pásmo a medzi
ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, ktorýkovek člen súperovho
družstva, vrátane funkcionárov družstva, hodí alebo vystrelí hokejku, jej čas alebo
iný predmet, alebo ktorý usmerní (ubovonou časou tela) hokejku alebo jej čas, alebo
akýkovek predmet smerom k puku alebo k hráčovi vedúcemu puk, hlavný rozhodca v
prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:


trestné strieanie

(TS)
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 1. Tento hráč sa smie vráti na adovú plochu za predpokladu, že:
1. Rana je úplne uzatvorená a zakrytá vhodným obväzom.
2. Na hráčovi a jeho výstroji nie je nijaká krv a má vymenené alebo vyčistené
oblečenie.
2. Ak na povrchu adovej plochy, na zariadeniach ihriska alebo na akýchkovek predmetoch sú krvavé škvrny, hlavný rozhodca musí zabezpeči, aby ich zamestnanci
zimného štadióna odstránili po prvom prerušení hry

SIGNÁL PRE PRÍLIŠ VEA
HRÁČOV NA ADOVEJ
PLOCHE
PRAVIDLO 573

”FILMOVANIE” PÁDU
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b) Ak bol súperov brankár odvolaný z adovej plochy a hráč tohto družstva na adovej
ploche hodí smerom k puku svoju hokejku, jej čas alebo akýkovek iný predmet, aby
zabránil vystreleniu puku na prázdnu bránku, hlavný rozhodca v prospech družstva,
ktoré sa neprevinilo, prizná:


gól

571 - PREVENCIA PRED INFEKCIOU KRVOU
Hráč, ktorý krváca alebo má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča
a musí opusti ad, aby mohol by ošetrený a/alebo očistený. Ke sa tomu nepodriadi, bude
mu uložený:


menší trest

(2´)

572 - PROTESTOVANIE KAPITÁNA ALEBO NÁHRADNÉHO KAPITÁNA
Ke kapitán alebo náhradný kapitán príde protestova proti trestu, bez ohadu na to, či bol
na adovej ploche alebo prišiel z hráčskej lavice, hlavný rozhodca kapitánovi alebo
náhradnému kapitánovi uloží:


menší trest

(2´)

573 - PRÍLIŠ VEA HRÁČOV NA ADOVEJ PLOCHE
a) Ke v priebehu hry má družstvo na adovej ploche viac hráčov ako je oprávnené ich
ma, bude mu uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

b) Ke v posledných dvoch minútach hry a kedykovek počas predĺženia družstvo úmyselne zle strieda (príliš vea hráčov na adovej ploche), hlavný rozhodca v prospech
družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:


trestné strieanie

(TS)

575 - NEDODRŽANIE POSTUPU PRI STRIEDANÍ
a) Ke sa družstvo pokúsi strieda hráča(ov) po vymedzenom časovom intervale, hlavný
rozhodca pošle hráča(ov) spä na hráčsku lavicu a družstvo NAPOMENIE.
b) Za alšie porušenie tohto postupu kedykovek počas stretnutia bude družstvu, ktoré sa
previnilo, uložený:


menší trest pre hráčsku lavicu

(2´)

576 — “FILMOVANIE PÁDU”
Hráčovi, ktorý poda mienky hlavného rozhodcu očividne predstiera pád alebo zranenie
s úmyslom, aby bol protihráč potrestaný, bude uložený:


menší trest

(2´)
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1. Je nevyhnutné, aby hlavný rozhodca bol vemi presný pri posudzovaní týchto situácií.
2. KONTAKT, náhodný alebo iný, medzi brankárom a útočiacim hráčom môže by
hokejkou alebo ktoroukovek časou tela.
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590 - TRESTY PRE BRANKÁROV
Postupy pri udeovaní trestov pre brankárov sú uvedené v Pravidle 511.
 Osobitné prípady trestania brankárov sú uvedené v týchto pravidlách:
1. 509
Vykonanie trestného strieania
2. 554c
Vystrelenie alebo vyhodenie puku z hracej plochy
3. 556
Zlomená hokejka
4. 558
Padnutie brankára na puk
5. 560
Zovretie puku rukou brankára
6. 568 až 570
Hodenie hokejky alebo iného predmetu

591 - BRANKÁR ZA STREDNOU ČERVENOU ČIAROU
Brankárovi, ktorý sa akýmkovek spôsobom zúčastní hry za strednou červenou čiarou,
bude uložený:
 menší trest
(2´)
592 - PRÍCHOD BRANKÁRA K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENIA HRY
Brankárovi, ktorý počas prerušenia hry príde k hráčskej lavici, okrem prípadu, že bude
strieda alebo počas oddychového času, bude uložený:
 menší trest
(2´)
593 - BRANKÁR OPUSTÍ BRÁNKOVISKO POČAS ŠARVÁTKY
Brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska, bude
uložený:
 menší trest
(2´)
594 - BRANKÁR PUSTÍ PUK NA SIEŤ BRÁNKY
Brankárovi, ktorý pustí puk na sie bránky, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený:
 menší trest
(2´)

595 — OCHRANA BRANKÁROV
a) Vo všetkých prípadoch, ke útočiaci hráč vyvolá akýkovek úmyselný kontakt s brankárom, ktorý je v bránkovisku, s výnimkou náhodného kontaktu, a bez ohadu na
to, či bol alebo nebol dosiahnutý gól, útočiacemu hráčovi bude uložený príslušný trest.
b) Brankár nie je “lovná zver”, hoci je aj mimo svojho bránkoviska. Útočiacemu hráčovi
bude uložený trest v každom prípade, ke vyvolá zbytočný kontakt s brankárom (pozri
Pravidlo 522). Náhodný kontakt je dovolený v prípade, ke je brankár v hernej akcii s
pukom a je mimo bránkoviska, avšak iba za predpokladu, že útočiaci hráč prejaví skutočnú snahu vyhnú sa takému zbytočnému kontaktu s brankárom.
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3. Ak je útočiaci hráč brániacim hráčom natlačený, strčený alebo vrazený do súperovho
brankára, takýto kontakt sa nepovažuje za kontakt vyvolaný útočiacim hráčom, avšak
za predpokladu, že útočiaci hráč prejaví skutočnú snahu vyhnú sa takému kontaktu
s brankárom.
4. Ke útočiaci hráč stojí v bránkovisku, hra sa preruší a vhadzovanie puku bude na
najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.
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c) Ak brankár hral s pukom mimo svojho bránkoviska, a potom mu útočiaci hráč úmyselne prekáža pri návrate do bránkoviska, útočiacemu hráčovi bude uložený príslušný
trest.
d) Trest sa uloží brankárovi, ak pri hre mimo bránkoviska prekáža v hre útočiacemu
hráčovi, ktorý chce získa puk, alebo útočiaci hráč sa snaží ináč zasiahnu proti
inému protihráčovi.
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1. Pre časový plán sú rozhodujúce hodiny na ukazovateli stavu stretnutia.
2. Počas rozcvičenia na adovej ploche:
a) Každé družstvo sa musí rozcvičova na svojej polovici ihriska, a to tak, aby v strede
stredného pásma ostal voný devä metrov široký priestor.
b) Všetci hráči musia ma kompletný výstroj.
3. Počas rozcvičenia na adovej ploche môže hra hudba.
4. Na šampionátoch IIHF na rozcvičenie na adovej ploche dozerá náhradný hlavný
rozhodca.
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PRÍLOHA 1 - PREDPISY O REKLAME
Reklamy môžu by umiestnené na adovej ploche, mantineli, na ochrannom skle, sieach,
bránkach alebo na hráčskych a trestných laviciach, sedadlách bránkových rozhodcov
a priestore funkcionárov mimo adovej plochy, na oblečení hráčov a/alebo ich výstroji, na
oblečení rozhodcov a/alebo ich výstroji, s podmienkou, že sú špecifikované a písomne
povolené od:
1. IIHF pre šampionáty IIHF.
2. Národných zväzov pre všetky domáce a medzinárodné stretnutia, hrané na ich
území.

PRÍLOHA 2 - PREDZÁPASOVÝ ČASOVÝ PLÁN
A ROZCVIČENIE NA ADE
Najmä v stretnutiach na podujatiach IIHF má by dodržaný nasledujúci časový plán
(časový plán môže by na šampionátoch IIHF aj zmenený) :
Čas
- 90:00

Obidvom družstvám sa doručia formuláre pre napísanie zostáv.

- 60:00

Na časomere sa začne odpočítavanie 20 minút na rozcvičenie. Družstvá
poskytnú zapisovateovi svoje zostavy na formulári. Do tlačového strediska
sa doručia kópie predbežných zostáv obidvoch družstiev. Na adovej ploche
sa môžu rozcviči rozhodcovia stretnutia.

- 40:00

Na časomere sa začne odpočítavanie 20 minút na rozcvičenie. Rozhodcovia
stretnutia opustia adovú plochu. Družstvá nastúpia na adovú plochu na
rozcvičenie. Počas 20-minútového rozcvičenia môže hra na štadióne
hudba.

- 20:00

Siréna oznámi skončenie rozcvičenia na adovej ploche. Družstvá opustia
adovú plochu. Vykoná sa úprava adovej plochy. Na časomere sa začne
odpočítavanie 20 minút. Družstvá v zápise o stretnutí vyznačia kapitána
a náhradných kapitánov, a zostavu hráčov, ktorí budú na adovej ploche na
začiatku stretnutia.

- 10:00

Fotokópiu zápisu o stretnutí dostanú obidve družstvá, rozhodcovia,
a funkcionári dopingovej kontroly. Hlásate prečíta kompletný zoznam mien
hráčov obidvoch družstiev.

- 07:00

Rozhodcom sa oznámi, že o jednu minútu majú odís na adovú plochu.
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- 06:00

Obidvom družstvám sa oznámi, že o jednu minútu majú odís na adovú
plochu. Rozhodcovia opustia svoju šatňu a idú priamo na adovú plochu.

- 05:00

Obidve družstvá opustia svoju šatňu a idú priamo na adovú plochu. Na
adovú plochu nastúpia rozhodcovia.

- 04:00

Na adovú plochu nastúpia obidve družstvá.

- 03:15

Rozhodcovia stoja v území rozhodcov.

- 02:50

Hlásate predstaví hlavného rozhodcu a čiarových rozhodcov.

- 02:30

Obidve družstvá sa postavia svoje modré čiary.

- 02:00

Kapitáni obidvoch družstiev sa v území rozhodcov pozdravia s hlavným
rozhodcom a čiarovými rozhodcami.

- 01:00

Obidve družstvá odídu z adovej plochy na svoje hráčske lavice. Na adovej
ploche ostanú iba hráči, ktorí tam majú by na začiatku stretnutia.

- 00:15

Hlavný rozhodca vyzve obidve družstvá na úvodné vhadzovanie puku na
bode na vhadzovanie v strede adovej plochy.

- 00:00

Úvodné vhadzovanie puku.
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HLÁSENIA:
(Pozri tiež IIHF Public Announcer Handbook a IIHF Off Ice Official Handbook).
Góly a asistencie:
“Čas 36.12; gól, Pezinok, číslo 99, Ivan NOVÝ, asistencia číslo 42, Ján STARÝ, a číslo 22,
Jozef ČIERNY.”
Tresty:
“Čas 42,17; číslo 5, Juraj BIELY, Vrútky, menší trest, zdržiavanie hry, a číslo 19, Peter
ZELENÝ, Medzev, väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, podrazenie.”
 Trest hosujúceho družstva musí by vyhlásený ako prvý.
 V prípade, že potrestaný hráč nemôže ís na trestnú lavicu alebo v prípade trestu pre
brankára:
“Trest odpyká číslo 14, Ján HNEDÝ. ”
Skončenie trestov:
“Šamorín hrá so štyrmi hráčmi.” (ak družstvo hrá oslabené o jedného hráča kvôli alšiemu
trestu), alebo
“Šamorín hrá s piatimi hráčmi” (ak družstvo už nemá trestaných hráčov, kvôli ktorým hralo
oslabené), alebo
“Obidve družstvá hrajú s piatimi hráčmi” (ak už družstvá nemajú trestaných hráčov, kvôli
ktorým by hrali oslabené).
Prezeranie videozáznamu videobránkovým rozhodcom:
“Prezeranie videozáznamu.”
V prípade, že bol dosiahnutý gól, použije sa hlásenie poda “Góly a asistencie”.
V prípade, že nebol dosiahnutý gól:
“Gól nebol dosiahnutý.”
Oddychový čas:
“Polomka, oddychový čas.”
“Koniec oddychového času.”
Posledné minúty tretín stretnutia:
V čase 19.00 prvej/druhej tretiny: “Minúta do konca (prvej/druhej) tretiny.”
V čase 18.00 tretej tretiny: “Dve minúty do konca tretej tretiny.”
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PRÍLOHA 3 - OFICIÁLNE HLÁSENIA
P 3.1 - POVINNÉ HLÁSENIA
Pre informáciu hráčov, trénerov, rozhodcov a divákov sú povinné tieto hlásenia:
1. Góly a asistencie
2. Tresty
3. Skončenie trestov
4. Prezeranie videozáznamu videobránkovým rozhodcom
5. Oddychový čas
6. Posledné minúty tretín/stretnutia

P 3.2 - HLÁSENIA PRE OBECENSTVO
1. Ofsajd
2. Zakázané uvonenie
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PRÍLOHA 4 - POVINNOSTI FUNKCIONÁROV
P 4.1 — NESPÔSOBILOSŤ HLAVNÉHO ALEBO ČIAROVÉHO ROZHODCU PRED
STRETNUTÍM
Ke z nejakého dôvodu delegovaný hlavný rozhodca alebo delegovaní čiaroví rozhodcovia nemohli nastúpi na stretnutie, s náhradným hlavným a/alebo čiarovým rozhodcom
musia súhlasi manažéri obidvoch družstiev.
Ak takýto súhlas nie je možný, rozhodcov musí delegova riadiaci orgán.
P 4.2 — NESPÔSOBILOSŤ HLAVNÉHO ALEBO ČIAROVÉHO ROZHODCU POČAS
STRETNUTIA
a) Ke hlavný rozhodca opustí adovú plochu alebo je zranený, čiarový rozhodca alebo
druhý hlavný rozhodca (pri systéme dvoch rozhodcov) musí preruši hru, avšak nie
vtedy, ak jedno z družstiev má možnos dosiahnu gól.
b) Ke hlavný rozhodca nemôže pokračova v rozhodovaní stretnutia, jeden z čiarových
rozhodcov prevezme povinnosti hlavného rozhodcu. Musí ho vybra hlavný rozhodca
alebo, ak to je nevyhnutné, manažéri družstiev.
c) Ke čiarový rozhodca alebo druhý hlavný rozhodca nemôže pokračova v
rozhodovaní stretnutia, hlavný rozhodca má právo urči náhradníka, ak to pokladá za
nevyhnutné.
d) Ak sa delegovaný rozhodca počas stretnutia vráti, musí ihne vymeni náhradného
rozhodcu.
P 4.3 — SYSTÉM TROCH ROZHODCOV
Hlavný rozhodca a čiaroví rozhodcovia musia zosta na adovej ploche na konci každej
tretiny a na konci stretnutia dovtedy, kým všetci hráči neopustia adovú plochu a neodídu
do svojich šatní.
P 4.4 — SYSTÉM TROCH ROZHODCOV - POVINNOSTI HLAVNÉHO ROZHODCU
PRED STRETNUTÍM
Hlavný rozhodca zodpovedá za celé stretnutie, riadi funkcionárov stretnutia a hráčov
a v prípade akéhokovek sporu je jeho rozhodnutie konečné.
Pred začiatkom stretnutia sa musí hlavný rozhodca ubezpeči, že delegovaní funkcionári
mimo adovej plochy sú na svojich určených miestach a presvedči sa, že sú v poriadku
časové a signalizačné zariadenia.
Musí zvola družstvá na adovej ploche, aby v určenom čase začali každú tretinu
a predĺženie.
P 4.5 — SYSTÉM TROCH ROZHODCOV - POVINNOSTI HLAVNÉHO ROZHODCU
POČAS STRETNUTIA
a) Hlavný rozhodca musí uklada a zapisovateovi oznamova také tresty, ktoré za
priestupky predpisujú pravidlá.
Musí uznáva dosiahnuté góly.
b) Hlavný rozhodca môže v prípade sporného gólu konzultova s čiarovými rozhodcami,
bránkovým rozhodcom a videobránkovým rozhodcom, ak je to možné, a až potom
urobi rozhodnutie, ktoré musí by konečné.
c) Zapisovateovi musí oznámi číslo hráča, ktorý dosiahol gól a čísla hráčov, ktorí mali
na góle asistenciu.
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 Na šampionátoch IIHF A-kategórie asistencie určuje zapisovate.
d) Dôvod neuznania gólu musí rozhodca necha vyhlási počas najbližšieho prerušenia hry.
e) Na základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie kapitána niektorého
družstva zmeria akýkovek výstroj (Pravidlo 260).
Musí zvola družstvá na adovej ploche, aby v určenom čase začali každú tretinu alebo
predĺženie.
Vhadzuje puk na začiatku každej tretiny alebo predĺženia a po dosiahnutom góle.
P 4.6 — SYSTÉM TROCH ROZHODCOV - POVINNOSTI HLAVNÉHO ROZHODCU PO
STRETNUTÍ
a) Hlavný rozhodca si od zapisovatea ihne po stretnutí vyžiada zápis o stretnutí. Zápis
o stretnutí skontroluje a podpíše, a potom ho vráti zapisovateovi.
b) Pre riadiaci subjekt musí hlavný rozhodca ihne po stretnutí v zápise o stretnutí opísa
všetky podrobnosti týkajúce sa:
1. osobných trestov do konca stretnutia,
2. trestov v hre,
3. akýchkovek mimoriadnych situácií, ktoré vznikli pred, počas a po stretnutí.
P 4.7 - POVINNOSTI ČIAROVÝCH ROZHODCOV
a) Čiaroví rozhodcovia musia posudzova a zapískaním prerušova hru pri akomkovek
porušení týchto pravidiel:
1. Ofsajd.
2. Zakázané uvonenie.
3. Puk mimo hracej plochy, s pukom nemožno hra alebo sa puku dotkla
neoprávnená osoba.
4. Bránka posunutá zo svojej základnej polohy.
5. Postavenie hráčov pri vhadzovaní.
6. Predčasný vstup hráča pri striedaní brankára.
7. Nedovolený zásah divákov.
8. Zranení hráči.
9. Prihrávka rukou spoluhráčovi.
10. Zásah puku so zdvihnutou hokejkou.

b) Čiaroví rozhodcovia musia zapíska v prípade prihrávky rukou alebo zásahu puku so
zdvihnutou hokejkou iba vtedy, ak je zrejmé, že hlavný rozhodca tento priestupok
nespozoroval.
c) Čiarový rozhodca zapíska a hlavnému rozhodcovi oznámi iba tieto tresty:
1. Príliš vea hráčov na adovej ploche.
2. Hodenie hokejky alebo akéhokovek predmetu z priestoru hráčskej alebo
trestnej lavice.
d) (bez textu)
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e) Čiarový rozhodca musí oznámi hlavnému rozhodcovi, ak ho o to požiada, svoj názor
na akúkovek situáciu, ktorá sa vyskytla v priebehu hry.
f) Musí okamžite oznámi svoj názor na okolnosti týkajúce sa úmyselného posunutia
bránky zo svojej základnej polohy.
Musí okamžite oznámi svoj názor v prípade:
1. Menších trestov pre hráčsku lavicu.
2. Väčších trestov.
3. Osobných trestov.
4. Osobných trestov do konca stretnutia.
5. Trestov v hre.
g) Čiaroví rozhodcovia musia vykonáva všetky vhadzovania puku, okrem vhadzovaní
puku na začiatku tretín a predĺženia, a po dosiahnutí gólu.

P 4.8 — SYSTÉM DVOCH ROZHODCOV
Rozhodcovia zodpovedajú za celé stretnutie, riadia funkcionárov stretnutia a hráčov
a v prípade akéhokovek sporu je ich rozhodnutie konečné.

P 4.9 — SYSTÉM DVOCH ROZHODCOV - POVINNOSTI ROZHODCOV PRED
STRETNUTÍM
Pred začiatkom stretnutia sa musia rozhodcovia ubezpeči, že delegovaní funkcionári
mimo adovej plochy sú na svojich miestach, a presvedči sa, že sú v poriadku časové
a signalizačné zariadenia.
Musia zvola družstvá na adovej ploche, aby v určenom čase začali každú tretinu
a predĺženie.

P 4.10 — SYSTÉM DVOCH ROZHODCOV - POVINNOSTI ROZHODCOV POČAS
STRETNUTIA
Rozhodcovia musia uklada a zapisovateovi oznamova také tresty, ktoré za priestupky
predpisujú pravidlá.
Musia preruši hru pri akomkovek inom porušení pravidiel.
Musia uznáva dosiahnuté góly.
Zapisovateovi musia oznámi meno alebo číslo hráča, ktorý dosiahol gól, a čísla hráčov,
ktorí mali na góle asistenciu.
Pri najbližšom prerušení hry musia necha obecenstvu vyhlási dôvod neuznania gólu.
Na základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie kapitána niektorého družstva
zmerajú akýkovek výstroj (Pravidlo 260).
Musí zvola družstvá na ade, aby v určenom čase začali každú tretinu alebo predĺženie.
Musia vhadzova puk po každom prerušení hry.
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P 4.11 — SYSTÉM DVOCH ROZHODCOV - POVINNOSTI ROZHODCOV PO
STRETNUTÍ
Rozhodcovia musia zosta na adovej ploche na konci každej tretiny a predĺženia dovtedy,
kým všetci hráči neopustia adovú plochu a neodídu do svojich šatní.
Ihne po skončení stretnutia vyžiadajú Zápis o stretnutí, skontrolujú ho a podpíšu, a potom
ho vrátia zapisovateovi.
Pre riadiaci orgán musia ihne po stretnutí v zápise opísa všetky podrobnosti týkajúce sa:
1. osobných trestov do konca stretnutia,
2. trestov v hre,
3. akýchkovek mimoriadnych situácií, ktoré vznikli pred, počas a po stretnutí.

P 4.20 — FUNKCIONÁRI MIMO ADOVEJ PLOCHY
P 4.21 — POVINNOSTI ZAPISOVATEA PRED STRETNUTÍM
Zapisovate musí od manažérov alebo trénerov obidvoch družstiev získa zoznam
všetkých hráčov oprávnených v stretnutí hra.
V Zápise o stretnutí musí uvies tieto informácie:
1. Meno, pozíciu a číslo každého hráča; kapitána a náhradných kapitánov označí
písmenami "C" a "A" pred ich menami.
2. Všetky údaje týkajúce sa stretnutia, a to miesto, dátum, názvy domáceho a
hosujúceho družstva a mená rozhodcov a funkcionárov mimo adovej plochy.

P 4.22 - POVINNOSTI ZAPISOVATEA POČAS STRETNUTIA
a) Zapisovate musí v Zápise o stretnutí zaznamenáva:
1. Dosiahnuté góly.
2. Čísla hráčov, ktorí dosiahli gól, a čísla hráčov, ktorým bola priznaná asistencia.
3. Hráčov obidvoch družstiev, ktorí boli na adovej ploche, ke bol dosiahnutý gól.
4. Všetky tresty, ktoré uložili rozhodcovia, spolu s číslami potrestaných hráčov,
priestupkami, časom, kedy boli uložené a časovým trvaním každého trestu.
5. Všetky nariadené trestné strieania spolu s menom hráča, ktorý ho vykonal, a
výsledok trestného strieania.
6. Čas vstupu náhradného brankára do hry.
 Hráčov, ktorým sa prizná asistencia na šampionátoch IIHF A-kategórie
a na olympijských hrách, určuje zapisovate.
 Žiados kapitánov obidvoch družstiev na zmenu hráčov, ktorí dosiahli gól alebo im bola
priznaná asistencia, možno vykona počas stretnutia alebo ešte predtým, ako zápis
o stretnutí podpísal hlavný rozhodca.
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b) Zapisovate zodpovedá za:
1. Správne oznamovanie trestov a dosiahnutých gólov na ukazovateli stavu stretnutia.
2. Správnos odpykaného času všetkých potrestaných hráčov.
3. Okamžité oznámenie hlavnému rozhodcovi všetkých rozdielov medzi časom
na hodinách na ukazovateli stavu stretnutia a správnym časom.
4. Vykonanie akýchkovek úprav, ktoré nariadil hlavný rozhodca.
5. Upozornenie hlavného rozhodcu, že tomu istému hráčovi bol v tom istom
stretnutí uložený druhý osobný trest.
6. Upozornenie hlavného rozhodcu, že sa hry zúčastnil hráč, ktorý nie je uvedený
v zápise o stretnutí.

P 4.23 — POVINNOSTI ZAPISOVATEA PO STRETNUTÍ
Zapisovate musí pripravi zápis o stretnutí na podpis hlavnému rozhodcovi, a potom
zariadi doručenie zápisu o stretnutí riadiacemu orgánu.

P 4.24 - POVINNOSTI ČASOMERAČA
a) Časomerač musí:
1. Sledova a zabezpeči dodržanie predzápasového časového plánu (Príloha 2 Predzápasový časový plán a rozcvičenie na adovej ploche).
2. Zaregistrova čas začiatku a konca každej tretiny a stretnutia.
3. Mera čas 15-minútových prestávok medzi tretinami.
4. Počas stretnutia mera čistý čas hry.
5. Oznamova čas začiatku a konca všetkých trestov,
6. Oznamova čas začiatku a konca oddychových časov.

b) V prípade, že nie je k dispozícii automatické zvukové zariadenie alebo siréna, musí signalizova pomocou zvukového zariadenia, sirény alebo píšalkou koniec každej tretiny
a predĺženia.
c) Časomerač musí rozhodcom a obidvom družstvám oznámi, že do začiatku druhej
a tretej tretiny ostávajú tri minúty.
d) V prípade akéhokovek sporu týkajúceho sa času je rozhodnutie hlavného rozhodcu
konečné.
P 4.25 - POVINNOSTI HLÁSATEA
Hlásate musí prostredníctvom miestneho rozhlasu:
1. Oznámi strelca gólu a asistentov.
2. Oznámi tresty.
3. Oznámi skončenie trestov.
4. Oznámi, že do konca prvej a druhej tretiny zostáva jedna minúta.
5. Oznámi, že do konca stretnutia alebo do konca tretej tretiny zostávajú dve
minúty.
 Pozri Prílohu 3, v ktorej sú vzory hlásení.
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P 4.26 - POVINNOSTI TRESTOMERAČOV
a) Na každú trestnú lavicu musí by delegovaný jeden trestomerač.
b) Trestomerač musí:
1. Správne informova potrestaného hráča, ak o to hráč požiada, o zvyšku jeho trestu.
2. Po odpykaní trestu vo vhodnom čase pusti potrestaného hráča na adovú plochu.
3. Informova zapisovatea, ak hráč opustí trestnú lavicu pred uplynutím trestu.

PRÍLOHA 5 - NÁKRES BRÁNKOVEJ KONŠTRUKCIE

zvislá zadná rúrka
L=132 cm.

Ø 3,3 cm

´
celková dlžka
hornej
zadnej rúrky
230 cm.
Ø7 cm biele plastické
calúnenie
vnútra bránky.
ˇ

Ø5 cm

R=40 cm
40 cm
Ø5 cm
h=122 cm

m

0c

11
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R=

55

´
celková dlžka
spodnej
zadnej rúrky
L=390 cm.
w=183
cm

cm

Ø 3,3 cm rúrka s
Ø6 cm bielym plastickým
calúnením.
ˇ
R=3,5 cm
vnútorný polomer
kruhu
10 cm medzera medzi
´
calúnením
a
zvislou žrdkou
ˇ
Ø7 cm biele plastické
calúnenie
vnútra bránky
ˇ
Ø 5 cm

PRÍLOHA 6 - SIGNALIZÁCIA HLAVNÉHO A
ČIAROVÝCH ROZHODCOV
P 6.1 - SIGNÁLY HLAVNÉHO ROZHODCU
VRAZENIE NA MANTINEL - PRAVIDLO 520
(BOARDING)
Na úrovni pŕs zovretou päsou jednej ruky udrie do otvorenej
dlane druhej ruky.

BODNUTIE - PRAVIDLO 521
(BUTT- ENDING)
Urobí protismerný pohyb predlaktí, ktoré sú nad sebou.
Horná ruka má otvorenú dlaň a dolná ruka má zovretú päs.

SIGNÁL PRE STRIEDANIE HRÁČOV
- PRAVIDLO 412
(PLAYER CHANGE SIGNAL)
Hlavný rozhodca poskytne pä sekúnd hosujúcemu
družstvu, aby vystriedalo hráčov. Po piatich sekundách
vzpaží ruku, čím dá znamenie, že hosujúce družstvo už
nemôže vystrieda ani jedného hráča a domáce družstvo má
na striedanie hráčov pä sekúnd.

NAPADNUTIE - PRAVIDLO 522
(CHARGING)
Na úrovni pŕs urobí krúživý pohyb zovretými päsami (jedna
okolo druhej).
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NAPADNUTIE ZOZADU - PRAVIDLO 523
(CHECKING FROM BEHIND)
Urobí pohyb obidvomi rukami smerom vpred do najvzdialenejšej polohy od pŕs, pričom dlane rúk sú otvorené smerom
od tela a sú na úrovni pliec.

PÁD POD NOHY - PRAVIDLO 524
(CLIPPING)
Jednou rukou si zozadu udrie do nohy pod kolenom, pričom
má obidve korčule na ade.

KROSČEK - PRAVIDLO 525
(CROSS - CHECKING)
Urobí pohyb obidvomi rukami so zovretými päsami smerom
vpred (do vzdialenosti asi pol metra od pŕs) a naspä.

AVIZOVANIE TRESTU - PRAVIDLO 514
(DELAYED CALLING OF PENALTY)
Ruku, v ktorej nemá píšalku, vzpaží nad hlavu. Je vhodné
raz ukáza na hráča, a potom vzpaži ruku nad hlavu.
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FAUL LAKŤOM - PRAVIDLO 526
(ELBOWING)
Udrie jednou rukou do laka druhej ruky.

PUK ZA BRÁNKOVOU ČIAROU
- PRAVIDLO 470
(GOAL SCORED)
Ukáže otvorenou dlaňou na bránku,
do ktorej vnikol puk dovoleným spôsobom.

PRIHRÁVKA RUKOU - PRAVIDLO 490
(HAND PASS)
Rukou s otvorenou dlaňou urobí pohyb znázorňujúci
prihrávku.

HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
- PRAVIDLO 530
(HIGH STICKING)
Drží obidve zovreté päste tesne nad sebou, pričom spodná je
na úrovni čela.
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DRŽANIE PROTIHRÁČA - PRAVIDLO 531
(HOLDING)
Na úrovni pŕs zovrie rukou zápästie druhej ruky.

DRŽANIE HOKEJKY - PRAVIDLO
532
(HOLDING THE STICK)
Najskôr použije signál pre držanie,
za ktorým nasleduje signál znázorňujúci základné držanie hokejky
dvomi rukami.

HÁKOVANIE - PRAVIDLO 533
(HOOKING)
Na úrovni brucha urobí obidvomi
rukami pohyb znázorňujúci priahovanie.

NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE
- PRAVIDLO 534
(INTERFERENCE)
Na úrovni pŕs podrží prekrížené ruky so zovretými päsami.
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FAUL KOLENOM - PRAVIDLO 536
(KNEEING)
Udrie si dlaňou ruky po kolene, pričom má obidve korčule na
ade.

TREST V HRE - PRAVIDLO 507
(MATCH PENALTY)
Tapne si dlaňou ruky na hornú čas prilby.

OSOBNÝ TREST
- PRAVIDLÁ 504, 550, 551
(MISCONDUCT PENALTY)
Dá si obidve ruky vbok. Ten istý signál sa použije pre nešportové správanie, desaminútový osobný trest a osobný
trest do konca stretnutia.

TRESTNÉ STRIEANIE - PRAVIDLO 508
(PENALTY SHOT)
Nad hlavou prekríži obidve ruky. Signál sa použije po prerušení hry.
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PÄSTNÝ SÚBOJ, HRUBOSŤ - PRAVIDLO 528
(ROUGHING)
Ruku so zovretou päsou vystrie bokom od tela.

SEKNUTIE - PRAVIDLO 537
(SLASHING)
Okrajom dlane jednej ruky si sekne po predlaktí druhej ruky.

PICHNUTIE - PRAVIDLO 538
(SPEARING)
Obidvomi rukami urobí pohyb naznačujúci pichnutie smerom
nabok od prednej časti tela.

ODDYCHOVÝ ČAS - PRAVIDLO 422
(TIME OUT)
Na úrovni pŕs použitím obidvoch rúk vytvorí písmeno „T“.
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PRÍLIŠ VEA HRÁČOV NA ADOVEJ
PLOCHE - PRAVIDLO 573
(TOO MANY PLAYERS ON THE ICE)
Šikmo od tela ukáže šiestimi prstami na úrovni pŕs.

PODRAZENIE - PRAVIDLO 539
(TRIPPING)
Jednou rukou si udrie do nohy pod kolenom, pričom má
obidve korčule na adovej ploche.

SIGNÁL „NIE“
(WASH OUT)
Ráznym pohybom upaží obidve ruky na úroveň pliec, pričom
dlane rúk smerujú dole;
- hlavný rozhodca signál použije, ak „gól nie je“, „nie je
prihrávka rukou“, „nie je hra s pukom so zdvihnutou
hokejkou“,
- čiarový rozhodca signál použije, ak „nie je zakázané
uvonenie“ a v určitých situáciách, ak „nie je ofsajd“.

ÚDER DO HLAVY A KRKU - PRAVIDLO 540
(CHECKING TO THE HEAD AND NECK AREA)
Priloží otvorenú dlaň ruky na bočnú čas hlavy.

HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN - PRAVIDLO 541
(WOMEN BODY CHECKING)
Otvorenú dlaň ruky, v ktorej nemá píšalku, pohybom
pred telom, priloží na opačné rameno.
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P 6.2 - SIGNÁLY ČIAROVÉHO ROZHODCU
VÝHODA PRI OFSAJDE - PRAVIDLO 451
(DELAYED OFFSIDE)
Vzpaží nad hlavu ruku s otvorenou dlaňou, v ktorej má
píšalku. Výhodu pri ofsajde zruší pripažením zdvihnutej ruky.

ZAKÁZANÉ UVONENIE - PRAVIDLO 460
(ICING THE PUCK)
Zadný čiarový rozhodca (alebo hlavný rozhodca v systéme
dvoch rozhodcov) signalizuje možnos zakázaného
uvonenia vzpažením ruky nad hlavu. Ruku drží vzpaženú
dovtedy, kým predný čiarový rozhodca (alebo hlavný rozhodca) alebo zapíska, čím dá znamenie, že bolo zakázané
uvonenie, alebo ho zruší signálom „nie“. Ak predný čiarový
rozhodca zruší zakázané uvonenie, potom zadný čiarový
rozhodca pripaží ruku a tiež ukáže signál „nie“. Ak zákazané
uvonenie je, zadný čiarový rozhodca prekríži ruky na úrovni
pŕs, potom ukáže na príslušný bod na vhadzovanie a k nemu
korčuuje.

OFSAJD - PRAVIDLO 450
(OFFSIDE)
Najskôr zapíska, potom rukou s otvorenou
dlaňou v predpažení ukáže na modrú čiaru.
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ABECEDNÝ REGISTER
NÁZOV
Asistencia
Avizovanie trestov
Bod (gól - asistencia)
Bodnutie
Body na vhadzovanie
Brankárska hokejka
Brankárske chrániče nôh
Brankárske rukavice
Brankársky výstroj
Bránka
Bránková čiara
Bránková sie
Bránkovisko
Bránkový rozhodca
Brejk
Celotvárová maska
Časomerač
Čepe hokejky
Červená čiara
Červené svetlá
Čiarový rozhodca
Čistý čas
Dodatočné trestanie
Dokončenie akcie
Domáce družstvo
Dresy
Držanie
Držanie hokejky
Dve minúty do konca tretej tretiny
Dvierka
Faul kolenom
Faul lakom
“Filmovanie pádu”
Funkcionári družstva
Funkcionári mimo adovej plochy
Gól
Hákovanie
Hlavný rozhodca
Hlásate
Hlásenia
Hodenie hokejky
Hodenie predmetu
Hodiny
Hosujúce družstvo
Hra s pukom so zdvihnutou hokejkou

ČÍSLO PRAVIDLA
472
514
472
521
114 až 117, 440
232
210, 235
233
230
130
111, 460, 558
130, 481, 594
119, 460, 470, 534, 557, 558
142, 321
533, 539, 570
234, 528h
300, 323, PRÍLOHA 4
222, 232, 234
113, 460, 591
153
300, 311, 313, PRÍLOHA 4.7
420, 500
510
514
240, 412
240
531
532
554b,573, PRÍLOHA 3, PRÍLOHA 4.25
104
503, 536
503, 526
576
551, 565
320, PRÍLOHA 4.20 až 4.26
470, 471, 472
533
300, 311, 312, PRÍLOHA 4
300, 324, PRÍLOHA 4.25
PRÍLOHA 3
568 až 570
568 až 570
152
412, PRÍLOHA 3
492
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Hra so zdvihnutou hokejkou
Hra telom v hokeji žien
Hrací čas
Hráči na adovej ploche
Hráčska hokejka
Hráčska lavica
Hráčske rukavice
Hráčske šatne
Hráčsky výstroj
Hrubos
Hudba
Chránič krku
Chránič zubov
Ihrisko
Infekcie
Junior
Kapitán
Klepnutie po hokejke
Kopnutie hráča
Kopnutie puku
Korčule
Krosček
Kruhy
Krv
Lapačka
Lavica funkcionárov mimo adovej plochy
Manažér
Mantinel
Masky
Ma puk
Menší trest
Menší trest pre hráčsku lavicu
Meranie výstroja
Modrá čiara
Nadmerná hrubos
Náhle víazstvo
Náhradný kapitán
Náhradník za potrestaného hráča
Napadnutie
Napadnutie zozadu
Napomenutie
Nebezpečný výstroj
Nedovolené bránenie v hre
Nedovolený výstroj
Nedovolený zásah divákov
Nekryté ihrisko
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530
541
420
400
222
140, 562, 564, 592
225, 528, 555
160
220
527, 528
172, PRÍLOHA 2
226
227
100, 101
418, 571
227
201, 566, 567, 572
537
535
491
221, 231, 450, 451
503, 525
114, 115, 117, 440
418, 571
233b
143
200, 201, 500, 567
102
234
533, 534
501
502
260, 555
112, 450, 451, 533, 539, 570
527
421, 430
201, 572
503 až 505, 507, 512
522
503, 523
509, 554a, 554g, 555
555
534
555
493
110, 420

Neskorý nástup
Nespôsobilos hlavného/čiarového rozhodcu
Nešportové správanie sa funkcionárov družstiev
Nešportové správanie sa hráčov
Neuznanie gólu
Oblečenie
Obranné pásmo
Oddychový čas
Odložený trest
Odrazová lišta
Ofsajd
Odmietnutie zača hru
Odpočítavanie
Ochrana brankárov
Ochranné siete
Ochranné sklo
Ochranný štít
Opustenie hráčskej lavice
Opustenie trestnej lavice
Oslabenie
Osobný trest
Osobný trest do konca stretnutia
Osvetlenie ihriska
Pád pod nohy
Padnutie na puk
Pästný súboj
Pichnutie
Plný počet hráčov
Púvanie
Podrazenie
Posledná minúta prvej a druhej tretiny
Posledné dve minúty stretnutia
Posunutá bránka
Predčasné skončenie stretnutia
Predĺženie
Predpisy o reklame
Prerušenie hry
Prestávka
Prihrávka puku rukou
Prilba
Príliš vea hráčov na adovej ploche
Protestovanie kapitána alebo náhradného kapitána

Puk
Puk mimo ihriska
Puk na bránkovej sieti
Puk odrazený od rozhodcu
Puk pod kontrolou

554h
PRÍLOHA 4.1, 4.2
550, 551
550
471, 554b
200, 210, 240
112, 440, 490, 533, 569, 570
415, 422, 592, PRÍLOHA 3
513
103, 110 Poznámka 2
442, 450, 451
566, 567
152, PRÍLOHA 2
595
106
105
224, 555
562, 563, 564, 565
562, 563, 564
460, 502, 514, 554a
504
505
170
524
557, 558
528
503, 538
512, PRÍLOHA 3
550, 551
539
PRÍLOHA 2, PRÍLOHA 3
554b, 573, PRÍLOHA 3, PRÍLOHA 4.25
471, 554b
200, 566, 567
421, 554b, 573
PRÍLOHA 1
114, 172, 412, 415, 422, 440, 512, 556
420, 554h
490, 559, 560
223, 234
400, 410, 573
572
250, 330b, 450, 460, 480 až 484
490, 491, 492
480, 481, 482, 554c
481, 594
470, 484
533, 539
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Puk v pohybe
Remienok na prilbe
Riadiaci subjekt
Rozcvičenie na ade
Rozhodcovia
Rozhodcovský výstroj
Ruka
Seknutie
Signalizácia rozhodcov
Signál "NIE"
Siréna
Stredná čiara
Stredné pásmo
Stretnutie playoff
Striedanie brankára
Striedanie hráčov
Systém dvoch rozhodcov
Systém troch rozhodcov
Šarvátka
Šatňa rozhodcov
Tréner
Trest v hre
Trestná lavica
Trestné strieanie
Trestomerač
Tresty
Tresty pre brankára
Tretina
Úder do hlavy a krku
Úder hlavou
Ukazovate stavu stretnutia
Úmyselný ofsajd
Úprava výstroja
Útočné pásmo
Územie rozhodcov
"Valcovanie" protihráča
Väčší trest
Vhadzovanie
Videobránkový rozhodca
Videopodporný system
Vlasy
Vrazenie na mantinel
Výhoda pri ofsajde
Vyhodenie puku z hracej plochy
Vyrážačka
Výsledková tabua
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554a
223
340
172, 402, 415, 417, PRÍLOHA 2
310, PRÍLOHA 4.1 až 4.11
311
490, 559, 560
503, 537
PRÍLOHA 6
492, 514
151
113, 460, 591
112, 116, 140, 440, 490, 569
421
415
410 až 413, 554f, 575
300, PRÍLOHA 4.8
PRÍLOHA 4.3 až 4.7
564, 593
161
200, 201, 500, 550a, 567
507
141, 562, 563, 564
430, 508, 509
300, 325, 562, PRÍLOHA 4.26
500
509, 511, 554c, 558, 560, 569,
590 až 594
420, 421
540
529
152
450
554d
112, 490, 569
118, 550
520
503
313, 440, 442, 554g
330
330
240, 528h
503, 520
451
554c
233a
152

Výsledok stretnutia
Začiatok stretnutia a tretín
Zakázané uvonenie
Zákaz fajčenia
Zakrivenie hokejky
Zapisovate
Zásah proti divákom
Zastavenie činnosti
Zastavenie puku rukou
Zdržiavanie hry
Zelené svetlá
Zhodujúce sa tresty
Zlomená hokejka
Zostava
Zostavy družstiev
Zranený hráč/brankár

430
402, 566, 567
440, 460
171
222, 232
143, 300, 322, PRÍLOHA 4.21 až 4.23
561
507
490
554
153
512
556
402, Poznámka 3, PRÍLOHA 2
200
416, 417, 554e
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