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 ÚVOD 
 
 
 
Príloha pravidiel ľadového hokeja (IIHF CASE BOOK) je prílohou k Pravidlám ľadového 
hokeja. Obsahuje výklad pravidiel, návody, postupy a inštrukcie pre hlavných a čiarových 
rozhodcov. Slúži ako pomôcka pre lepšie objasnenie pravidiel hry najmä pre hráčov, 
funkcionárov družstiev a médiá. Počas stretnutia často vzniknú situácie, ktoré si vyžadujú 
rozhodnutia alebo výklad, ktorý je v súlade s duchom a účelom Pravidiel ľadového hokeja. 
Je normou pre športové správanie sa a mali by ju poznať a uplatňovať hráči, funkcionári 
družstiev a rozhodcovia. 
 
Príloha pravidiel ľadového hokeja (IIHF CASE BOOK) je platná už pre sezónu 2010-2011. Je 
dôležité poznamenať, že v období 2010-2014 sa môžu v stretnutiach vyskytnúť  situácie, 
ktoré nie sú obsiahnuté v tejto publikácii, a preto pred začiatkom každej sezóny, ak to bude 
potrebné, bude IIHF vydávať doplnky. 
 
Príloha pravidiel ľadového hokeja je rozdelená na časti, pričom každá časť a všetky pravidlá 
sú očíslované rovnako ako v Pravidlách ľadového hokeja (2010-2014).   
 
V Prílohe pravidiel ľadového hokeja sa text jednotlivých častí skladá spravidla z troch častí: 
 
V časti “A” sú návody, inštrukcie a postupy, ktorými by sa mali riadiť hlavní a čiaroví 
rozhodcovia;  
časť „B“ objasňuje pravidlá, ktoré nie sú úplne vysvetlené v Pravidlách ľadového hokeja; 
časť „C“ sa zaoberá situáciami, ktoré môžu vzniknúť počas stretnutia a uvádza ich riešenia a 
správne rozhodnutia. 
 
V prípade otázok alebo akýchkoľvek problémov týkajúcich sa výkladu pravidiel v situáciách, 
ktoré vznikli v stretnutiach, ale aj v situáciách uvedených v tejto publikácii, Sekretariát IIHF a 
Športové oddelenie IIHF poskytne potrebné informácie. Odoslanie otázok a pripomienok 
sprostredkuje národný hokejový zväz alebo predseda komisie rozhodcov národného 
hokejového zväzu.    
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1. ČASŤ  -  IHRISKO 
  
 
PRAVIDLO  119  -  BRÁNKOVISKO 
 
B  -  Výklad 
 
1. Rozmery bránkoviska sa merajú od vonkajších hrán čiar vymedzujúcich bránkovisko. 

Čiary sa považujú za súčasť bránkoviska. 
  
 
PRAVIDLO  141  -  TRESTNÉ  LAVICE 
 
B  -  Výklad 
 
1. Družstvu patrí tá trestná lavica, ktorá je naproti jeho hráčskej lavice. Počas stretnutia 

trestnú lavicu nemožno vymeniť. 
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2. ČASŤ  -  DRUŽSTVÁ, HRÁČI  A  VÝSTROJ  
 
 
PRAVIDLO  200  -  HRÁČI  V  DRESOCH 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1.    Hlavní rozhodcovia musia byť informovaní o tom, že v družstve môže hrať mimoriadny  
       brankár a majú o tom informovať zapisovateľa. 
 
B  -  Výklad 
 
1. Mená hráčov možno meniť v zápise o stretnutí len pred začiatkom stretnutia. 
 
2. Družstvo môže mať v dresoch oblečených iba dvoch brankárov. 
 
3. Registrovaný hráč družstva, pokiaľ je oprávnený v stretnutí hrať, sa môže zúčastniť na 

rozcvičení na ľadovej ploche pred stretnutím, aj keby nebol uvedený v zápise o 
stretnutí. 

 
 
PRAVIDLO  201  -  KAPITÁN  DRUŽSTVA 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak vznikne situácia, že kapitán a obidvaja náhradní kapitáni sú na hráčskej lavici, 

hlavný rozhodca môže požiadať o rozhovor s kapitánom tak, že ho zavolá z hráčskej 
lavice. 

 
2. Hlavný rozhodca vždy diskutuje iba s kapitánom. Ak z nejakého dôvodu má rozhodca 

problém komunikovať s kapitánom, má ísť priamo k hráčskej lavici a diskutovať 
s trénerom. 

 
 
PRAVIDLO  223  -  HRÁČSKA  PRILBA 

 
B  -  Výklad 
 
1.      Brankár, ktorý sa počas prestávky vráti cez ihrisko na svoju hráčsku lavicu, nemusí  
         mať na hlave prilbu a masku. 
 
2. Ak hráči alebo náhradný brankár sú na svojej hráčskej lavici, nemusia mať na hlave  

prilbu. 
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PRAVIDLO  224 – HRÁČSKA CELOTVÁROVÁ MASKA A OCHRANNÝ ŠTÍT 
PRAVIDLO 311 –  VÝSTROJ HLAVNÉHO ROZHODCU A ČIAROVÉHO   
                              ROZHODCU 
 
B  -  Výklad 
 
1.     Ochranný štít musí byť bezfarebný a priehľadný. Toto pravidlo platí pre hráčov aj  
        rozhodcov. 
 
PRAVIDLO  234  -  BRANKÁRSKA PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA 
 
B  -  Výklad 
 
1.      Ak brankárovi počas hry spadne z hlavy prilba a/alebo celotvárová maska a puk vnikne  
         do bránky ešte predtým, ako hlavný rozhodca preruší hru, gól sa uzná. 
 
2.      Ak puk zasiahne brankárovu prilbu a/alebo celotvárovú masku a vnikne do bránky,  
         hlavný rozhodca gól uzná. 
 
 
PRAVIDLO  260  -  MERANIE  VÝSTROJA 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu 
 
1. Každé meranie hokejky (vrátane zakrivenia čepele) sa musí  vykonať  pomocou 

šablóny na meranie hokejky.  
 
2. Výstroj brankára na základe žiadosti kapitána družstva sa meria ihneď po skončení 

tretiny.  
 
3.      Po skončení predĺženia a pred samostatnými nájazdmi meranie hokejky alebo  
         brankárskeho výstroja nie je dovolené. 
 
4.     Výstroj brankára sa meria v území rozhodcov alebo v inom vhodnom priestore na  
        štadióne na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu. 
 
5.     Hlavný rozhodca môže zmerať akúkoľvek hokejku alebo skontrolovať výstroj, či je  
        nebezpečný bez toho, aby ho o to niektoré družstvo požiadalo. Hokejka alebo výstroj,  
        ktorý je nebezpečný, musia byť odstránené. Iné rozmery výstroja  možno merať iba na  
        základe žiadosti súperovho družstva. 
 
B  -  Výklad 
 
1.     Brankárske alebo hráčske hokejky možno merať kedykoľvek. 
 
2.     Po dosiahnutí gólu môže požiadať o zmeranie hokejky ktorékoľvek družstvo. 
 
3.     Nie je nevyhnutné, aby hráč, ktorému sa meria hokejka, sa fyzicky zúčastňoval hry.  
        Skutočnosť, že sa tento hráč môže zúčastniť hry stačí na to, aby žiadosť o zmeranie  
        bola oprávnená. 
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4.     Brankár môže hrať s hráčskou hokejkou a ak sa požaduje zmeranie takejto hokejky,     
        postupuje sa rovnako, akoby s hokejkou hral hráč. 
 
5.     Čepeľ hráčskej hokejky musí mať šírku 7,5 cm, meranú v ktoromkoľvek bode od jej  
        špičky až po pätku. 
 
6. Ak sa zistí, že meraná hokejka je neregulárna, hlavný rozhodca vráti túto hokejku 

družstvu. Potrestanému hráčovi, ktorého hokejka bola neregulárna,  prinesie regulárnu 
hokejku na trestnú lavicu jeho spoluhráč. Družstvo môže na hráčskej lavici upraviť 
zakrivenie čepele. Ak hráč znovu použije túto hokejku a družstvo súpera požiada o jej 
zmeranie, hokejka sa opäť premeria. 

 
7.     Ak kapitán družstva požiada o zmeranie rozmerov hokejky hráča súpera, tento  
        protihráč musí byť v čase požiadania na ľadovej ploche. 
 
8.     Ak kapitán družstva požiada o zmeranie zakrivenia čepele hokejky hráča súpera a  
        hlavný rozhodca nedokáže meranie vykonať, hokejku treba odstrániť z hry. Podľa  
        Pravidla 555  sa neuloží nijaký trest ani jednému družstvu. 
 
9.     O zmeranie hokejky možno požiadať aj počas vykonávania samostatných nájazdov po    
        skončení predĺženia.  
 
10.   Žiadať o zmeranie alebo protestovať proti určitým rozmerom ktorejkoľvek časti výstroja  
        protiháča nesmie okrem kapitána alebo náhradného kapitána nijaký iný hráč. 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Brániace sa družstvo požiadalo o zmeranie hokejky útočiaceho hráča, keď bola hra 
prerušená v jeho obrannom pásme. 
 

Rozhodnutie:    Ak sa zistilo, že hokejka je neregulárna, uloží sa trest a vhadzovanie puku  
                           bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v obrannom pásme  
                           družstva, ktoré sa previnilo. Ak sa zistilo, že hokejka je regulárna,      
                           brániacemu sa družstvu, ktoré požiadalo o meranie, sa uloží menší trest  
                           pre hráčsku lavicu a vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov   
                           na vhadzovanie v jeho obrannom pásme. 

 
2. situácia 
Meranie brankárskeho výstroja sa uskutočnilo počas prestávky medzi tretinami, pričom sa 
zistilo, že výstroj je neregulárny a brankárovi bol uložený menší trest. 
 
Rozhodnutie:   Trest odpyká ktorýkoľvek spoluhráč brankára, pretože v čase merania nebol  
                           na ľadovej ploche nijaký hráč. Ak sa meria hokejka brankára počas hry a  
                           zistí sa, že je neregulárna, trest odpyká ktorýkoľvek spoluhráč brankára,  
                           ktorý bol na ľadovej ploche v čase, keď bola prerušená hra (pozri Pravidlo   
                           511 a) ). 
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3. situácia 
Kapitán družstva požiadal o zmeranie rozmerov hokejky hráča súpera. Tento hráč, ktorý bol 
na ľadovej ploche, odišiel na hráčsku lavicu.  
 
Rozhodnutie:   Kedykoľvek vznikne požiadavka na meranie hokejky a rozhodcovia mali  
                          možnosť sledovať hokejku odchádzajúceho hráča, túto hokejku môžu  
                          zmerať. To znamená, že ak hráč, ktorého hokejka sa má merať, odíde na  
                          hráčsku lavicu, hokejku možno zmerať s podmienkou, že o meranie bolo            
                          požiadané ešte predtým, ako hráč opustil hraciu plochu a hokejku tohto  
                          hráča stále videl aspoň jeden z rozhodcov. 
 
4. situácia 
Hráč, ktorý práve vstúpil na trestnú lavicu, aby si odpykal trest, alebo trestnú lavicu po 
odpykaní trestu práve opustil.  
 
Rozhodnutie:  Hokejku hráča, ktorý je na trestnej lavici, alebo ktorý sa vrátil na hraciu      
                         plochu z trestnej lavice, možno zmerať kedykoľvek. 
 
5. situácia 
Hráč bol určený na vykonanie trestného strieľania. Predtým, ako hráč vykoná trestné 
strieľanie, požiada družstvo súpera o zmeranie hokejky hráča, ktorý má vykonať trestné 
strieľanie.  
 
Rozhodnutie:  Ak sa zistilo, že hokejka je regulárna, družstvu, ktoré požiadalo o zmeranie  
                         hokejky, sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu. Tréner alebo manažér   
                         prostredníctvom kapitána určí hráča, ktorý odpyká menší trest, a tento hráč  
                         ihneď odíde na trestnú lavicu a ostane na nej bez ohľadu na to, ako dopadlo  
                         trestné strieľanie. 
                         Ak sa zistilo, že hokejka je neregulárna, hráčovi sa uloží menší trest. Tento  
                         hráč ihneď odíde na trestnú lavicu. Tréner alebo manažér prostredníctvom  
                         kapitána určí iného hráča, ktorý vykoná trestné strieľanie. 
 
                         Poznámka: Časový úsek od nariadenia trestného strieľania až po jeho  
                                            dokončenie sa považuje za jedno prerušenie hry. 
 
6. situácia 
Hráč určený na vykonanie trestného strieľania po požiadaní hlavného rozhodcu odmietne 
odovzdať svoju hokejku na premeranie alebo ju úmyselne zlomí.  
 
Rozhodnutie:  Hráč nesmie použiť túto hokejku, avšak okrem prípadu, že bola premeraná  
                         a považuje sa za regulárnu. Tento hráč nesmie vykonať trestné strieľanie.  
                         Uloží sa mu menší trest a osobný trest a musí ísť ihneď na trestnú lavicu,  
                         kde bude 12 minút. Tréner alebo manažér prostredníctvom kapitána určí  
                         ďalšieho hráča, ktorý odpyká jeho menší trest. Tento hráč ide na trestnú  
                         lavicu ešte pred vykonaním trestného strieľania. Tréner alebo manažér  
                         prostredníctvom kapitána určí ďalšieho hráča, ktorý vykoná trestné strieľanie. 
 
7. situácia 
Družstvo “A” požiada o zmeranie hokejky hráča družstva “B”, ktorý bol určený na vykonanie 
trestného strieľania. Meraním sa zistilo, že hokejka hráča družstva “B” je regulárna.  
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Rozhodnutie:  Družstvu „A“  sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu. Hráč družstva „A“  
                         ihneď odíde na trestnú lavicu a ostane na nej bez ohľadu na výsledok  
                         trestného strieľania (pozri Pravidlo 502 b) ). 
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3. ČASŤ  -  FUNKCIONÁRI  A  ICH  POVINNOSTI 
 
 
PRAVIDLO  313  -  POVINNOSTI  ČIAROVÝCH ROZHODCOV 
 
A  -  Postup čiarového rozhodcu 
 
1. Čiaroví rozhodcovia nie sú povinní oznámiť hlavnému rozhodcovi pokus o bodnutie, 

keď sa za tento priestupok ukladá dvojitý menší trest a osobný trest. Na požiadanie 
hlavného rozhodcu majú však povinnosť poskytnúť svoj názor na priestupok. 

 
2. Čiaroví rozhodcovia nesmú prerušiť hru, keď sa po zranení hrou so zdvihnutou 

hokejkou má uložiť dvojitý menší trest. Na požiadanie hlavného rozhodcu majú však 
povinnosť poskytnúť svoj názor na priestupok. 

 
3. Čiaroví rozhodcovia nie sú povinní oznámiť hlavnému rozhodcovi pokus o pichnutie, 

keď sa za tento priestupok ukladá dvojitý menší trest a osobný trest. Na požiadanie 
hlavného rozhodcu majú však povinnosť poskytnúť svoj názor na priestupok. 

 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hlavný rozhodca avizuje trest družstvu A a čiarový rozhodca spozoroval ďalší priestupok 
družstva A, za ktorý sa ukladá menší trest pre hráčsku lavicu. 
 

Rozhodnutie:   Čiaroví rozhodcovia nesmú prerušiť hru ani použiť nijaký signál. Čiarový  
                          rozhodca môže oznámiť priestupok hlavnému rozhodcovi po najbližšom  
                          prerušení hry. 
 
 

PRAVIDLO  322  -  ZAPISOVATEĽ 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu 
 
1.    Hlavný rozhodca sa musí presvedčiť, či zapisovateľ od neho dostal správnu informáciu. 
 
 
 

PRAVIDLO  323  -  ČASOMERAČ 
 
B  -  Výklad 
 
1.    Akákoľvek strata času stretnutia alebo času trestu ako následok porušenia pravidiel pri  
       vhadzovaní puku musí byť nahradená. O presnosti náhrady času možno konzultovať  
       s videobránkovým rozhodcom. 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Bol dosiahnutý gól, avšak hlavného rozhodcu upozornili, že v čase dosiahnutia gólu bol 
zastavený časomer.  
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná za predpokladu, že neuplynul čas tretiny. Hlavný rozhodca sa  
                          musí poradiť s čiarovými rozhodcami a časomeračom a pokúsi sa určiť, ako  
                          dlho bol časomer zastavený, a potom vykoná potrebnú korekciu času.  
                          Keď ani hlavný rozhodca ani funkcionári mimo ľadovej plochy nevedia   
                          stanoviť potrebnú korekciu času, potom stretnutie pokračuje s tým časom,  
                          ktorý je na časomere. 
 
 
PRAVIDLO  330  -  VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu 
 
1.     Pred každým vhodením puku na začiatku stretnutia, každej tretiny a predĺženia musí  
        hlavný rozhodca skontrolovať funkčnosť telefónneho spojenia medzi lavicou  
        funkcionárov mimo ľadovej plochy a videobránkovým rozhodcom, a funkčnosť  
        videopodporného systému. 
 
2.     Po prerušení hry pri bránke v situácii, že mohol byť dosiahnutý gól, hlavný rozhodca má  
        byť pripravený, že videobránkový rozhodca môže požiadať o prezeranie videozáznamu.  
        Pred vhodením puku má hlavný rozhodca skontrolovať, či nebliká maják  
        videobránkového rozhodcu. 
 
3.     Hlavný rozhodca má zreteľne používať signály – „gól“ alebo „nie je gól“. Avšak, ak má  
        akékoľvek pochybnosti, má pokojne signalizovať, že požiada o prezeranie  
        videozáznamu. 
 
4. Hlavný rozhodca by pred začiatkom prezerania videozáznamu nemal ísť k hráčskym  

laviciam. 
 

5. Hlavný rozhodca nemá hráčom vysvetľovať, čo sa na videozázname prezerá, lebo 
všetko môže byť ináč. 

 
6. Počas prezerenia videozáznamu majú byť všetci hráči na svojich hráčskych laviciach. 
 
7. Po signalizovaní „gól“ alebo „nie je gól“  netreba na hráčskych laviciach oznamovať 

výsledok prezerania videozáznamu. 
 
8. Pred prezeraním videozáznamu si majú rozhodcovia rýchlo a krátko prediskutovať 

situáciu a pripraviť sa na odpoveď videobránkového rozhodcu. 
 
9. Rozhodcovia majú mať pripravené rozhodnutie pre prípad, že videobránkový rozhodca 

z videozáznamu nedokáže poskytnúť jednoznačné riešenie situácie. 
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10. Keď hlavný rozhodca požiada o prezeranie videozáznamu, má informovať 
videobránkového rozhodcu o dôvode, prečo požiadal o prezeranie, a súčasne byť si 
vedomý, že videobránkový rozhodca bude kontrolovať všetky situácie. 

 
11. O prezeranie videozáznamu môže požiadať hlavný rozhodca alebo videobránkový 

rozhodca aj po trestných strieľaniach alebo samostatných nájazdoch po predĺžení. 
 
12. Hlavní rozhodcovia majú poznať Pravidlo 330 a sedem dôvodov na prezeranie 

videozáznamu. 
 
B  -  Výklad 
 
1.     Hlavný rozhodca nemôže požiadať o prezeranie videozáznamu v týchto prípadoch: 
       
        a)      Či puk vnikol alebo nevnikol do bránky pred alebo po zapískaní. 
    

b) Či puk bol usmernený do bránky inou časťou tela ako rukou alebo korčuľou. 
 
        c)      Hráč sa skĺzol na brankára, pokiaľ však nevidno, že puk je v bránke.  
 
        d)      Či sa počas trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení  
                 pohyboval puk smerom dopredu, ak si ho hráč položil na čepeľ svojej hokejky a  
                 po piruete ho vystrelil.  
 
        e)      Či bol niektorý útočiaci hráč v bránkovisku, keď puk vnikol do bránky. 
 
        f)       Či pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení nebola  
                 posunutá bránka. 
 
2.      Hlavný rozhodca nemôže požiadať o prezeranie videozáznamu, aby videobránkový                   
         rozhodca posúdil, či pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení po   
         nejakom odraze puku hráč nevystrelil puk druhýkrát. 
 
3.     Videobránkový rozhodca môže prezerať videozáznam pri oprave stavu časomeru po   
        vhadzovaní puku, pri ktorom boli porušené pravidlá. 
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4. ČASŤ  -  PRAVIDLÁ  HRY 
 
 
PRAVIDLO  411  -  STRIEDANIE HRÁČOV Z HRÁČSKEJ LAVICE POČAS HRY 
 
B  -  Výklad 
 
1. Hráč vstupujúci na ľadovú plochu musí byť v priestore ohraničenom myslenou čiarou 

vzdialenou 1,5 m od svojej hráčskej lavice dovtedy, kým je vracajúci sa spoluhráč na 
ľadovej ploche. 

 
2. Hráč, ktorý má jednu korčuľu na ľadovej ploche a druhú korčuľu na svojej hráčskej 

lavici, sa považuje za hráča mimo ľadovej plochy. 
 
3. Neexistuje limit pre počet striedaní brankára hráčom alebo náhradným brankárom 

počas hry. 
 
4. Odsek a) tohto pravidla sa týka striedania hráčov a brankárov. Ak strieda brankár 

náhradného brankára a naopak, alebo hráč strieda hráča, alebo hráč strieda brankára, 
musí sa dodržať Pravidlo 411, a). Ak sa toto pravidlo poruší, hlavný rozhodca použije 
proti družstvu, ktoré sa previnilo, Pravidlo 573. 

 
 
C  - Situácie 
 
1. situácia 
Počas avizovania trestu družstvo, ktoré sa neprevinilo, predčasne vystriedalo brankára, 
pričom hra bola prerušená v čase, keď bol puk v jeho obrannom pásme. 
 
Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie  
                           v obrannom pásme družstva, ktorému bol uložený trest. 
 
 
PRAVIDLO  412  -  POSTUP  PRI  STRIEDANÍ  HRÁČOV  POČAS   
                                PRERUŠENIA  HRY 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu 
 
1. Hlavný rozhodca musí ruku vzpažiť a potom pripažiť po každom prerušení hry, aj keď 

je jasné, že družstvá hráčov striedať nebudú. 
 
2. V prípade, že hosťujúce družstvo posiela svojich hráčov na ľadovú plochu oneskorene 

v nádeji, že domáce družstvo pošle svojich hráčov na ľadovú plochu ako prvé, treba 
nechať hosťujúce družstvo dostriedať a dať možnosť domácemu družstvu poslať na 
ľadovú plochu svojich hráčov, a teda dať mu možnosť striedať ako druhému. Hlavný 
rozhodca pri takýchto situáciách musí byť pri dodržiavaní päťsekundového intervalu 
presný a nepovoliť hosťujúcemu družstvu striedanie hráčov po vzpažení ruky. Ak 
hlavný rozhodca vidí, že tréneri obidvoch družstiev sa snažia poslať svojich hráčov na 
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ľadovú plochu bez úmyslu striedanie úmyselne predĺžovať, môže im na striedanie 
pridať niekoľko sekúnd. 

 
3. Hlavný rozhodca aj po uplynutí piatich sekúnd musí povoliť striedanie hráčov, ktorí 

práve prekračujú mantinel, ale má napomenúť družstvo za pomalé striedanie. 
 
4. Po prerušení hry hlavný rozhodca sa pozrie na hráčsku lavicu hosťujúceho družstva a 

ak je zrejmé, že družstvo nebude striedať, odpočíta požadovaný čas, a potom vzpaží 
ruku. Rovnaký postup musí dodržať aj pre domáce družstvo. V takomto prípade musí 
hlavný rozhodca prejaviť cit pre hru a odhadnúť, či družstvá budú alebo nebudú 
striedať hráčov. 

 
5. Po dosiahnutí gólu musí hlavný rozhodca použiť signalizáciu pre striedanie hráčov 

rovnako, ako pri ktoromkoľvek inom prerušení hry. 
 
6. Čiaroví rozhodcovia do uvedeného postupu nesmú zasahovať, pretože je v 

kompetencii len hlavného rozhodcu. 
 
7. Po zakázanom uvoľnení má dostať čiarový rozhodca prinášajúci puk dostatočný čas 

na to, aby  dokorčuľoval na miesto vhadzovania puku v koncovom pásme . 
 
8. Ak sa družstvá pokúšajú striedať po určenom čase, hlavný rozhodca musí hráčov 

poslať späť na hráčsku lavicu a nemal by váhať ísť k ich hráčskej lavici a vysvetliť 
trénerovi situáciu ešte predtým, ako uloží nejaký trest. 

 
9. Po porušení pravidla o striedaní hráčov hlavný rozhodca musí najskôr družstvo 

napomenúť, že po ďalšom porušení pravidla pri striedaní hráčov uloží menší trest 
pre hráčsku lavicu družstvu, ktoré sa previnilo. 

 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak po prerušení hry družstvá správne dokončili striedanie hráčov, a potom bol uložený 

trest jednému alebo obidvom družstvám, môžu družstvá vykonať ďalšie striedanie. 
 
2. Za striedanie hráčov sa považuje striedanie jedného až piatich hráčov okrem brankára. 
 
C  - Situácie 
 
1. situácia 
Počas vhadzovania puku hlavný rozhodca uloží hráčovi osobný trest.  
 
Rozhodnutie:   Družstvo môže nahradiť iba hráča, ktorému bol uložený osobný trest. Nie je  
                          dovolené nijaké ďalšie striedanie hráčov obidvoch družstiev. 
                       
2. situácia 
Počas vhadzovania puku hlavný rozhodca uloží také tresty hráčom obidvoch družstiev, ktoré 
neovplyvnia pomer síl na ľadovej ploche. 
 
Rozhodnutie:   Nie je dovolené nijaké striedanie hráčov obidvoch družstiev. 
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PRAVIDLO  415  -  STRIEDANIE  BRANKÁROV  POČAS  PRERUŠENIA  HRY 
                                
B  -  Výklad 
 
1. Keď brankára vystriedal náhradný brankár počas prerušenia hry, náhradný brankár 

musí zostať v hre až do nasledujúceho prerušenia hry, ale v priebehu hry môže byť 
vystriedaný iným hráčom. 

 
 
PRAVIDLO  416  -  ZRANENÍ  HRÁČI 
 
B  - Výklad 
 
1.      Náhradník, ktorý na trestnej lavici odpykáva trest namiesto zraneného hráča, musí  
         zostať na trestnej lavici dovtedy,  kým zranený hráč nie je spôsobilý vrátiť sa do  
         hry. Keď sa zranený hráč vráti do hry, musí počas najbližšieho prerušenia hry ísť  
         na trestnú lavicu a vymeniť svojho náhradníka (pozri Pravidlo 416 c) ). 
 
 
 PRAVIDLO  417  -  ZRANENÝ  BRANKÁR 
 
A  - Postup hlavného rozhodcu a čiarového rozhodcu 
 
1.  Ak je zranený brankár, právo prerušiť hru má hlavný rozhodca aj čiaroví rozhodcovia. 
 
 
B  - Výklad 
 
1. Ak zranený brankár odíde z ľadovej plochy na hráčsku lavicu, musí byť nahradený. 

Ak sa však počas toho istého prerušenia hry pokúsi vrátiť do bránky, uloží sa menší 
trest pre hráčsku lavicu (pozri Pravidlo 592). 

 
2. Hráčovi, ktorý má nahradiť zraneného brankára, sa poskytne desať minút na 

oblečenie brankárskeho výstroja. Hlavný rozhodca začne merať desať minút, keď 
zistí, že zranený brankár sa nemôže vrátiť do hry. Ak hráč v brankárskom výstroji 
nastúpi do bránky, zranený brankár, ktorý bol nahradený, sa už nemôže vrátiť do hry. 

  
3. Ak hráč, ktorý má nahradiť zraneného brankára, si obliekol brankársky výstroj a je 

pripravený nastúpiť do bránky pred uplynutím desaťminútového limitu, môže zvyšok 
času využiť na rozcvičenie. 

 
 
PRAVIDLO  420  -  HRACÍ  ČAS 
 
A  - Postup hlavného rozhodcu 
 
1. Hlavný rozhodca na konci tretiny nemusí zapískať. Zvuk sirény je postačujúci. 
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PRAVIDLO  422  -  ODDYCHOVÝ  ČAS  
 
A  - Postup hlavného rozhodcu 
 
1.      Družstvo už nemôže požiadať o oddychový čas, ak dokončilo striedanie hráčov  
         a/alebo hráči a rozhodcovia sú na svojich miestach pripravení na vhadzovanie puku. 
 
2. Ani jedno družstvo nemôže požiadať o oddychový čas, ak bol vymenený hráč na 

vhadzovaní puku. 
 
3. Rozcvičovanie brankárov na ľadovej ploche počas oddychového času nie je povolené. 
 
 
PRAVIDLO  440  -  VHADZOVANIE PUKU 
 
B  - Výklad 
 
1. Vhadzovanie puku v koncovom pásme bude iba na bode na vhadzovanie na tej strane 

ľadovej plochy, na ktorej bol puk v momente prerušenia hry. Ak po strele puk opustil 
hraciu plochu, vhadzovanie puku bude iba na koncovom bode na vhadzovanie na tej 
strane, z ktorej bol puk vystrelený. 

 
2.     Ak bol hráčovi útočiaceho družstva počas vhadzovania puku v jeho útočnom pásme  
        uložený trest, nasledujúce vhadzovanie puku musí byť na jednom z dvoch bodov na  
        vhadzovanie v koncovom pásme družstva, ktoré sa previnilo. 
 
3.    Keď útočiaci hráč posunul bránku v svojom útočnom pásme a neprejavil snahu vyhnúť   
       sa bránke, vhadzovanie puku bude v strednom pásme na bode na vhadzovanie pri jeho  
       útočnej modrej čiare. Ak však útočiaci hráč nemal možnosť bránke sa vyhnúť a bránku  
       posunul, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v jeho útočnom pásme. 
 
4.  Ak čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde a brániaci hráč zapríčiní zakázané       
        uvoľnenie, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v koncovom pásme tak,   
        ako aj pri inom zakázanom uvoľnení. 
 
5.     Ak je v útočnom pásme uložený trest iba útočiacemu hráčovi, nasledujúce vhadzovanie   
        puku musí byť na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v koncom pásme družstva,   
        ktoré sa previnilo,a to bez ohľadu na to, ktoré družstvo spôsobilo prerušenie hry. 
 
6.    Ak puk zasiahne rozhodcu a odrazí sa von z hracej plochy zo stredného pásma,  
       vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme  
       najbližšom k miestu, kde puk zasiahol rozhodcu alebo sa od neho odrazil. Ak sa to  
       stane v koncovom pásme, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie na tej   
       strane, na ktorej puk zasiahol rozhodcu alebo sa od neho odrazil. 
 
7.    Na vhadzovaní puku sa nesmie zúčastniť brankár. 
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C  - Situácie 
 
1. situácia 
Družstvo “A” hrá oslabené, pretože mu bol uložený menší trest. Družstvu “B” hlavný 
rozhodca avizuje menší trest v jeho útočnom pásme. Družstvo “A” s úmyslom, aby uplynul 
čas jeho menšieho trestu, úmyselne hrá s pukom vo svojom obrannom pásme 
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca musí prerušiť hru a vhadzovanie puku bude na bode na  
                          vhadzovanie v koncovom pásme družstva, ktoré zdržiavalo hru  
                          (družstvo “A”).  
 
2. situácia 
Prerušenie hry vo svojom obrannom pásme zapríčinil brániaci hráč. 
 
Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v obrannom pásme na tej  
                          strane, na ktorej bola prerušená hra. 
 
3. situácia 

Prerušenie hry v obrannom pásme zapríčinil brániaci hráč a hlavný rozhodca uložil trest 
brániacemu sa družstvu. Predtým, ako hra pokračovala, bol uložený trest útočiacemu 
hráčovi . 
 
Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude v obrannom pásme na jednom z dvoch bodov na  
                          vhadzovanie družstva, ktoré bolo potrestané ako prvé.  
 
4. situácia 
Útočiacemu hráčovi bol uložený trest  v jeho útočnom pásme. Nasledujúce vhadzovanie 
puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v koncovom pásme družstva, ktoré sa 
previnilo. Avšak, v tom istom prerušení hry bol uložený trest aj hráčovi brániaceho sa 
družstva.  
 
Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie  
                          v koncovom pásme družstva, ktoré sa previnilo ako prvé. 
 
5.  situácia 

Útočiacemu hráčovi bol uložený osobný trest v jeho útočnom pásme. 
 
Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie v tom pásme,  
                          v ktorom bol puk pri prerušení hry.  (Na časomere nebude nijaký trest.) 
 
 
PRAVIDLO  442  -  SPÔSOB  VYKONANIA  VHADZOVANIA  PUKU 
 
A  - Postup hlavného a čiarového rozhodcu 
 
1.      Pri vhadzovaní puku sa postupuje rovnako na všetkých vyznačených deviatich bodoch  
         na vhadzovanie. 
 
2.      Čiaroví rozhodcovia nesmú avizovať vhodenie puku pohybom ruky smerom hore  
         a nasledujúcim hodením puku smerom dole. 
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3.      Čiarový rozhodca na vhadzovaní nemá vhodiť puk skôr, ako jeho partner zaujme svoje  
         miesto. 
 
4.      Ani po uplynutí piatich sekúnd nemá čiarový rozhodca na vhadzovaní vhodiť puk skôr,   
         kým z ľadovej plochy neodídu hráči, ktorí sa nezúčastnia hry. 
 
5. Čiarový rozhodca na vhadzovaní predtým, ako vhodí puk, musí mať istotu, že na 

ľadovej ploche je správny počet hráčov. 
 
6. Ak sa hráč na vhadzovaní nepostaví správne podľa vyznačenia na ľadovej ploche, 

čiarový rozhodca ho bez napomenutia vymení. 
 
7. Čas piatich sekúnd po zapískaní treba využiť na komunikáciu s hráčmi a na 

usmernenie ich postavenia. 
 
8. Hráča na vhadzovaní, ktorý sa dotkne protihráča predtým, ako bol vhodený puk, 

čiarový rozhodca bez napomenutia vymení. 
 
9. Ak hráč vnikne do kruhu alebo stojí v kruhu  na vhadzovanie,  pričom čiarový 

rozhodca a dvaja hráči sú pripravení na vhadzovanie puku, potom čiarový rozhodca 
bez napomenutia vymení  toho hráča na vhadzovaní, ktorého družstvo sa previnilo. 

 
10. Keď bol hráč vymenený z vhadzovania puku, rozhodcovia nesmú určovať, ktorý hráč 

ho na vhadzovaní nahradí. O tom rozhoduje družstvo, pričom hráč musí byť jedným z 
tých, ktorí boli v čase vhadzovania puku na ľadovej ploche a na vhadzovanie musí 
prísť hráč okamžite. 

 
11. Treba sa vyhýbať súčasnej výmene dvoch hráčov na vhadzovaní v koncom pásme.  

Pokiaľ je to možné, treba vymeniť hráča, ktorý sa previnil ako prvý. 
 
12. Ak do kruhu na vhadzovanie vstúpili hráči obidvoch družstiev (predtým nebolo 

napomínané ani jedno družstvo), potom musia byť vymenení obidvaja hráči na 
vhadzovaní. 

 
13. Zadný čiarový rozhodca musí sledovať hráčov vnikajúcich do kruhu na vhadzovanie 

za chrbtom čiarového rozhodcu na vhadzovaní. Ak zadný čiarový rozhodca zistí 
takéto porušenie pravidla o vhadzovaní puku (hráč(i) v kruhu), zapíska a oznámi to 
čiarovému rozhodcovi na vhadzovaní. Takto však postupuje iba voči družstvu, 
ktorého hráč ešte nebol pri tomto vhadzovaní puku vymenený, pretože ak je to už 
druhý priestupok, hlavný rozhodca za tento priestupok ukladá trest. 

 
14. Čiarový rozhodca nesmie z vhadzovania puku vymeniť druhého hráča toho istého 

družstva. To je povinnosťou hlavného rozhodcu, lebo bude ukladať trest. 
 
15. Čiaroví rozhodcovia môžu vhodiť puk, aj keď je na mieste vhadzovania iba jeden 

hráč, ale túto možnosť sa odporúča prvýkrát v stretnutí využiť pri vhadzovaní puku v 
strednom pásme. 

 
16. Ak bol v kruhu na vhadzovanie v koncovom pásme vymenený hráč z vhadzovania, 

hlavný rozhodca svoje postavenie na ľadovej ploche nemení. Ak to je prvý priestupok, 
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iba družstvo napomenie. Ak urobí priestupok pri tom istom vhadzovaní druhé 
družstvo, hlavný rozhodca, v prípade, že je to tiež prvý priestupok, družstvo rovnako 
napomenie, že za druhý priestupok pri vhadzovaní puku uloží trest.  

 
17. Ak sa pri vhadzovaní puku v koncovom pásme vyskytne problém, musí sa hlavný 

rozhodca presunúť k čiarovému rozhodcovi, aby mu pomohol, a aby hráčov 
napomenul. V takejto situácii musí hlavný rozhodca zapískať, čím upozorní čiarového 
rozhodcu, že sa presúva. Po napomenutí družstva, ktoré spôsobilo problém, sa 
hlavný rozhodca vráti na svoje pôvodné postavenie 

 
18. Ak už jedno družstvo bolo napomenuté a jeho hráč bol z vhadzovania puku 

vymenený, a potom hráči obidvoch družstiev predčasne vstúpia do kruhu na 
vhadzovanie, hlavný rozhodca musí uložiť trest družstvu, ktorého hráč už bol na 
vhadzovaní puku vymenený a napomenúť druhé družstvo. 

 
19. Ak už bolo družstvo potrestané, napomínanie a ukladanie trestu za vhadzovanie puku 

sa znovu opakuje.  
 
20.      Ak bol počas vhadzovania puku hráčovi uložený trest, obidve družstvá môžu  
           vystriedať hráčov. 
 
 
B  - Výklad 
 
1.      Hokejka hráča na vhadzovaní sa nemusí dotýkať ľadovej plochy celou čepeľou. Pre  
         vhadzovanie puku je postačujúce, ak sa ľadovej plochy dotýka špička čepele. 
 
2.      Korčule hráčov, ktorí sa nezúčastňujú vhadzovania puku, musia byť mimo kruhu na  
         vhadzovanie a za  “oddeľovacími čiarami”. 
 
3.     Hráči, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, sa nesmú pohybovať okolo kruhu na  
         vhadzovanie, aj keď sú na svojej strane hracej plochy. Útočiaci hráč na svojej útočnej  
         polovici musí zaujať postavenie na vhadzovanie puku ako prvý. 
 
4.      Hráč sa nesmie zvrtnúť okolo miesta na vhadzovanie a puk odkopnúť. Avšak, ak hráč  
         najskôr hrá s pukom so svojou hokejkou a puk sa stane voľný, potom ho môže  
         odkopnúť. Účelom je, aby sa hráč nemohol otočiť a odkopnúť puk bez pokusu hrať  
         s pukom so svojou hokejkou a zabrániť tak súperovmu hráčovi v hre jeho hokejkou. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 

Čiarový rozhodca je pripravený vhodiť puk, ale jeden z hráčov na vhadzovaní mu vyrazí puk 
z ruky. 
 
Rozhodnutie:   Čiarový rozhodca vykonávajúci vhadzovanie puku zapíska a ak išlo o  
                             úmysel, vymení hráča na vhadzovaní, ktorý sa previnil. 
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PRAVIDLO  450  -  OFSAJD 
 
A  - Postup hlavného a rozhodcu 
 
1. Ak pri posudzovaní ofsajdu urobí čiarový rozhodca chybu a preruší hru, vhadzovanie 

bude na bode na vhadzovanie v strednom pásme pri modrej čiare, pri ktorej prerušil 
hru. 

 
B  - Výklad 
 
1.      Hráč musí mať na ľadovej ploche jednu korčuľu alebo topánku s korčuľou v tom  
         momente, keď celý puk prejde cez modrú čiaru.  
 
2. Ak hráč vystrelí puk zo svojho obranného pásma a jeho spoluhráč je v útočnom pásme 

skôr, ako puk prejde cez jeho útočnú modrú čiaru, a potom s pukom hrá, spôsobí 
ofsajd. Vhadzovanie puku bude na koncovom bode na vhadzovanie na tej strane,  

         z ktorej hráč puk vystrelil. 
 
3. Keď sa skončil trest a trestomerač otvoril dvierka trestnej lavice (za predpokladu, že 

dvierka sú v koncovom pásme), hráč opúšťajúci trestnú lavicu môže spôsobiť ofsajd. 
Skutočnosť, že na ľadovú plochu hráč vstúpi neskôr, ako puk prejde cez modrú čiaru, 
nemení nič na tom, že hráč bol v ofsajde. Pokiaľ sú dvere na trestnej lavici otvorené, 
hráč, ktorému sa skončil trest, sa považuje za hráča na ľadovej ploche. 

 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 

Hráč má jednu korčuľu na modrej čiare alebo v strednom pásme a druhú korčuľu v útočnom 
pásme v momente, keď celý puk prejde cez modrú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Nie je ofsajd. 
 
2. situácia 

Hráč má obidve korčule v strednom pásme, ale hokejku má v svojom útočnom pásme za 
modrou čiarou v momente, keď celý puk prejde cez modrú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Nie je ofsajd. 
 
3. situácia 

Hráč má jednu korčuľu nad modrou čiarou alebo nad stredným pásmom (nedotýka sa 
korčuľou ľadovej plochy) a druhú korčuľu v útočnom pásme v momente, keď celý puk prejde 
cez modrú čiaru.  
 
Rozhodnutie:   Je ofsajd, lebo korčuľa sa musí dotýkať ľadu. 
 
4. situácia 

Hráč má obidve korčule v útočnom pásme v momente, keď celý puk prejde cez modrú čiaru. 
 

Rozhodnutie:   Je ofsajd. 
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5. situácia 

Hráč vystrelí puk zo stredného pásma a jeho spoluhráč je v útočnom pásme skôr, ako puk 
prejde cez jeho útočnú modrú čiaru, avšak s pukom nehrá.  
 
Rozhodnutie:   Čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde. Keď tento hráč opustí  
                          svoje útočné pásmo, potom s pukom môže hrať. 
 
6. situácia 

Hráč má jednu korčuľu v strednom pásme a druhú korčuľu na modrej čiare v momente, keď 
celý puk prejde cez modrú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Nie je ofsajd. 
 
7. situácia 

Hráč má obidve korčule vo svojom útočnom pásme, ale puk je ešte na modrej čiare.  
 
Rozhodnutie:   Ofsajd nie je dovtedy, kým celý puk neprejde cez modrú čiaru do útočného  
                           pásma. 
 
8. situácia 

Hráč s obidvomi korčuľami vo svojom útočnom pásme za modrou čiarou príjme prihrávku od 
spoluhráča, zastaví puk svojou hokejkou predtým, ako puk prejde cez modrú čiaru, a potom 
ho stiahne za modrú čiaru.  
 
Rozhodnutie:   Je ofsajd. Hráč musí mať najmenej jednu korčuľu v strednom pásme alebo  
                           na modrej čiare predtým, ako puk zavedie do útočného pásma. 
 
9. situácia 

Útočiaci hráč má obidve korčule vo svojom útočnom pásme za modrou čiarou a spoluhráč  
v strednom pásme vystrelí puk, ktorý trafí protihráča, odrazí sa od jeho tela alebo hokejky,  
a potom puk prejde cez modrú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Je ofsajd. 
 
10. situácia 

Útočiaci hráč má obidve korčule vo svojom útočnom pásme za modrou čiarou. Protihráč, 
ktorý má puk v strednom pásme vystrelí, prihrá alebo zavedie puk späť do svojho obranného 
pásma, pričom útočiaci hráč je ešte stále v útočnom pásme. 
 
Rozhodnutie:   Nie je ofsajd. 
 
11. situácia 

Útočiace družstvo má puk v útočnom pásme. Puk je na modrej čiare, ale časť puku sa 
dostane za modrú čiaru (časť puku je na modrej čiare a druhá časť puku je v strednom 
pásme). Útočiaci hráč odtiaľ prihrá puk späť do útočného pásma. 
 
Rozhodnutie:   Ofsajd nie je, pretože za modrú čiaru do stredného pásma musí prejsť celý                    
                          puk. 
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12. situácia 

Útočiaci hráč prejde s pukom cez modrú čiaru, potom ho vyvedie svojou hokejkou za modrú 
čiaru do stredného pásma, pričom korčule má stále v útočnom pásme, a nakoniec stiahne 
puk späť do útočného pásma. 
 
Rozhodnutie:   Je ofsajd. 
 
13. situácia 

Brániaci hráč vystrelí puk zo svojho obranného pásma a celý puk sa dostane za modrú 
čiaru. Potom sa puk odrazí od spoluhráča v strednom pásme späť do jeho obranného 
pásma, v ktorom je ešte útočiaci hráč.  
 
Rozhodnutie:   Je ofsajd, lebo odrazený puk sa nepovažuje za prihrávku. 
 
14. situácia 

Útočiaci hráč rozkročmo nad modrou čiarou prevezme prihrávku na svoju hokejku, ktorú má 
v strednom pásme, potom vojde korčuľou, ktorú mal v strednom pásme, za modrú čiaru, 
pričom puk má stále na hokejke v strednom pásme, a nakoniec stiahne puk za modrú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Je ofsajd. 
 
15. situácia 

Útočiaci hráč s obidvomi korčuľami vo svojom útočnom pásme za modrou čiarou príjme 
prihrávku od spoluhráča v strednom pásme, zastaví puk svojou hokejkou predtým, ako 
prejde puk cez modrú čiaru, dotkne sa a korčuľuje jednou korčuľou na modrej čiare, a potom 
zavedie puk za modrú čiaru, pričom má korčuľu stále na modrej čiare. 
 
Rozhodnutie:   Nie je ofsajd. 
 
16. situácia 

Útočiaci alebo brániaci hráč z koncového pásma vystrelí puk za modrú čiaru do stredného 
pásma. Celý puk sa dostane za modrú čiaru a odtiaľ sa od rozhodcu v strednom pásme 
odrazí späť za modrú čiaru do koncového pásma, pričom útočiaci hráč je ešte stále vo 
svojom útočnom pásme.  
 
Rozhodnutie:   Ofsajd je dovtedy, kým útočiaci hráč neopustí svoje útočné pásmo. 
 
17. situácia 

 Puk sa odrazil tak, že útočiaci hráč sa dostal do ofsajdu a bola prerušená hra. 
 
Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom  
                           pásme. 
 
 
PRAVIDLO  451  -  VÝHODA  PRI  OFSAJDE 
 
B  - Výklad 
 
1. Brániaci hráč počas vyprázdňovania pásma môže zaviesť puk za bránkovú čiaru  
         s podmienkou, že sa nepokúša zdržiavať hru. 



 
26

2.      Ak je puk prudko vystrelený na brankára alebo do blízkosti brankára, uplatní sa  
         pravidlo o úmyselnom ofsajde. 
 
3.      Ak útočiaci hráč opúšťajúci koncové pásmo úmyselne hrá s pukom alebo napáda  
         brániaceho hráča vyvádzajúceho puk zo svojho obranného pásma, ofsajd sa posúdi  
         ako úmyselný. 
 
4.      Útočiace družstvo počas signalizovanej výhody pri ofsajde (ruka je stále zdvihnutá)  
         nemôže dosiahnuť gól, avšak okrem prípadu, keď brániace sa družstvo strelí puk alebo  
         ináč dopraví puk do svojej vlastnej bránky bez akejkoľvek akcie alebo kontaktu zo  
         strany útočiaceho družstva. 
 
5.     Ak je puk vystrelený spred strednej červenej čiary a prejde za bránkovú čiaru, vznikne   
        zakázané uvoľnenie, aj keď by bola aktuálna výhoda pri ofsajde. V prípade výhody pri  
        ofsajde si čiarový rozhodca musí byť najskôr istý, že puk nesmeruje k bránke, a ak   
        smeruje k bránke, musí okamžite prerušiť hru. Výhoda pri ofsajde sa signalizuje rukou,   
        v ktorej nie je píšťalka. 
 
6.     Ak bol odvolaný brankár a vznikla situácia vyprázdňovania pásma súčasne so strelou         
        útočiaceho družstva na prázdnu bránku, gól nemôže byť uznaný, pokiaľ útočiace   
        družstvo po vyprázdnení pásma znovu nezískalo puk. 
 
7. Útočiace družstvo môže v súvislosti s bodom 6 dosiahnuť gól iba vtedy, ak už bola 

signalizovaná výhoda pri ofsajde zrušená. 
 
8. Ak hra bola prerušená v dôsledku nevyužitia výhody pri ofsajde, vhadzovanie puku 

bude v strednom pásme na bode na vhadzovanie pri útočnej modrej čiare alebo na 
najbližšom bode na vhadzovanie od miesta, odkiaľ bol puk prihratý. 

 
9. Ak nevydarená prihrávka alebo strela útočiaceho hráča zasiahne spoluhráča, ktorý 

predstihol puk smerujúci do jeho útočného pásma, alebo ak puk po prihrávke alebo 
strele opustí hraciu plochu, hra sa preruší a vhadzovanie puku bude na najbližšom 
bode na vhadzovanie od miesta, odkiaľ bol puk prihratý alebo vystrelený. 

 
10. Ak čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde a brániaci hráč alebo brankár 

vystrelí puk tak, že opustí hraciu plochu ponad ochranné sklo, vhadzovanie puku bude 
na bode na vhadzovanie v obrannom pásme brániaceho sa družstva, ktorý je najbližšie 
k miestu odkiaľ bol puk vystrelený, a tomuto brániacemu hráčovi alebo brankárovi bude 
uložený menší trest podľa Pravidla 554 c). 

 
11. Ak čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde a vystrelený puk sa odrazí od 

brániaceho hráča a opustí hraciu plochu, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode 
na vhadzovanie od miesta, odkiaľ bol puk vystrelený. 

 
12.   Keď čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde, pričom útočiace družstvo strieda  
        hráčov, a útočiaci hráč sa priamo zo svojho útočného pásma vracia cez mantinel na  
        svoju hráčsku lavicu (ktorej časť presahuje do jeho útočného pásma), aby mohol byť  
        vystriedaný spoluhráčom, striedajúci spoluhráč musí vstúpiť na ľadovú plochu  
        v strednom pásme. Ak striedajúci spoluhráč vstúpi zo svojej hráčskej lavice na ľadovú  
        plochu priamo do svojho útočného pásma, pričom výhoda pri ofsajde ešte trvá, aj on  
        musí opustiť svoje útočné pásmo. Keď aj ostatní útočiaci hráči vyprázdnia svoje útočné  
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        pásmo, čiarový rozhodca pripaží ruku a hra pokračuje bez prerušenia. 
 
13. Ak je brániacemu sa družstvu uložený trest v jeho obrannom pásme, pričom čiarový 

rozhodca útočiacemu družstvu signalizuje výhodu pri ofsajde, vhadzovanie puku bude 
na bode na vhadzovanie v obrannom pásme družstva, ktorému bol uložený trest. 

 
 
PRAVIDLO  460  -  ZAKÁZANÉ  UVOĽNENIE  
 
A  -  Postup hlavného a čiarového rozhodcu 
 
1.     Predný čiarový rozhodca posudzuje zakázané uvoľnenie od momentu, keď   
        zaregistroval signál zadného čiarového rozhodcu. Avšak, predný čiarový rozhodca,  
        keď korčuľuje cez modrú čiaru, si má signal overiť, a potom ešte raz predtým, ako  
        zapíska alebo zruší zakázané uvoľnenie. 
 
2.     O tom, či hráč mohol alebo nemohol hrať s pukom, vždy rozhoduje predný čiarový  
        rozhodca.    
 
3.     Ak zadný čiarový rozhodca nesignalizuje zakázané uvoľnenie, potom posúdenie  
        situácie ostáva na prednom čiarovom rozhodcovi, ktorý, ak si je istý, že vzniklo  
        zakázané uvoľnenie, musí zapískať. 
 
4.     Ak predný čiarový rozhodca korčuľujúci do koncového pásma nezaregistroval signál  
        “nie” zadného čiarového rozhodcu a zapískal, že bolo zakázané uvoľnenie,  
        vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v strede ihriska. 
 
5.     Keď zadný čiarový rozhodca nevie určiť, či puk bol alebo nebol vystrelený alebo  
        odrazený spoza strednej červenej čiary, môže predný čiarový rozhodca použiť signál  
        “nie”. 
 
6.     Bez ohľadu na situáciu alebo dôvod, ak kedykoľvek niektorý čiarový rozhodca zruší  
        zakázané uvoľnenie signálom “nie”, druhý čiarový rozhodca to musí tiež potvrdiť  
        signálom “nie”. 
 
7. Zakázané uvoľnenie je, aj keď puk prejde cez bránkovisko alebo sa dotkne čiary  
       bránkoviska. 
 
8.    V systéme štyroch rozhodcov má hlavný rozhodca, ktorý je v strednom pásme, sledovať  
       hráčov družstva, ktoré sa previnilo zakázaným uvoľnením. 
 
9.    Zadný čiarový rozhodca, ktorý signalizoval zakázané uvoľnenie, sa ihneď po prerušení  
       hry presunie pred hráčsku lavicu družstva, ktoré sa previnilo, aby zaistil, že nebude  
       striedať ani jeden hráč, a potom dokončí signalizáciu súvisiacu so zakázaným  
       uvoľnením. 
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B  -  Výklad 
 
1. Pre posúdenie zakázaného uvoľnenia je určujúci počet hráčov v hre v čase alebo v  

momente, keď niektoré družstvo vystrelilo puk zo svojej polovice za bránkovú čiaru 
súperovho družstva.  

 
2. Vhadzovanie puku po zakázanom uvoľnení je na bode na vhadzovanie v koncovom 

pásme na tej strane ľadovej plochy, z ktorej bol puk vystrelený. 
 
3.     Keď sa skončil trest a trestomerač už otvoril dvierka trestnej lavice, pri situácii  
        zakázaného uvoľnenia sa hráč, vracajúci sa z trestnej lavice, považuje už za hráča na    
        ľadovej ploche. 
 
4.     Zakázané uvoľnenie je, ak bol brankár mimo svojho bránkoviska v momente vystrelenia  
        puku spoza strednej červenej čiary a vracia sa do svojho bránkoviska. 
 
5.     Zakázané uvoľnenie nie je, ak brankár opustí svoje bránkovisko smerom k puku po  
        tom, ako bol puk vystrelený spoza strednej červenej čiary, a potom sa vracia do svojho  
        bránkoviska. 
 
6.     Ak je brankár v čase vystrelenia puku spoza strednej červenej čiary mimo svojho  
        bránkoviska a korčuľuje k svojej hráčskej lavici, aby ho mohol vystriedať ďalší  
        spoluhráč, pričom puk smeruje k nemu, a na ceste k hráčskej lavici: 

• Nepokúsi sa hrať s pukom – je zakázané uvoľnenie. 
• Pokúsi sa hrať s pukom – nie je zakázané uvoľnenie. 
• Vracia sa späť do svojho bránkoviska a nepokúsi sa hrať s pukom – je zakázané 

uvoľnenie. 
• Vracia sa späť do svojho bránkoviska a pokúsi sa hrať s pukom –  nie je 

zakázané uvoľnenie. 
 
7.   Zakázané uvoľnenie nie je, ak bol brankár mimo svojho bránkoviska a nepokúsil sa do  
      neho vrátiť. 
 
8.    Družstvo, ktoré má puk, môže “využiť čiaru” na to, aby nevzniklo zakázané uvoľnenie. 
 
9.    Pod “využitím čiary” sa rozumie situácia, že puk na hráčovej hokejke (nie pri hráčovej  
       korčuli) sa dotýka strednej červenej čiary, aby po vystrelení puku nevzniklo zakázané  
       uvoľnenie. 
 
10.   Ak podľa mienky čiarového rozhodcu niektorý hráč (okrem brankára) súperovho  
        družstva mohol, ale nehral s pukom predtým, ako prejde cez jeho bránkovú čiaru, hra  
        pokračuje a zakázané uvoľnenie nie je. To sa týka aj situácie, keď súperove družstvo  
        strieda hráčov počas hry a mohlo by hrať s pukom, ale s pukom nehrá, aby sa  
        neporušilo pravidlo “príliš veľa hráčov na ľadovej ploche”. Zakázané uvoľnenie nie je. 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč vystrelí puk spred strednej červenej čiary a puk vnikne do bránky súpera. 
 
Rozhodnutie:   Uzná sa gól. 
 
2. situácia 
Puk prihratý z obranného pásma spoluhráčovi, ktorý s obidvomi korčuľami stojí pred 
strednou červenou čiarou, sa dotkne hokejky, ktorú má tento hráč za strednou červenou 
čiarou, a potom puk prejde za súperovu bránkovú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Zakázané uvoľnenie nie je. 
 
3. situácia 
Puk vystrelený útočiacim hráčom zasiahne brániaceho hráča, ktorý je na svojej polovici 
ihriska, a po odraze od brániaceho hráča prejde za bránkovú čiaru družstva, ktorého hráč 
vystrelil puk. 
 

Rozhodnutie:   Zakázané uvoľnenie nie je. 
 
4. situácia 
Hráč stojaci na svojej polovici ihriska vystrelí puk, ktorý dopadne na hornú sieť bránky 
súpera po tom, ako prešiel cez bránkovú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Zakázané uvoľnenie je, lebo puk prešiel najskôr cez bránkovú čiaru. 
 
5. situácia 
Hráč má obidve korčule za strednou červenou čiarou a puk má na svojej hokejke pred 
strednou červenou čiarou. Z tejto pozície vystrelí puk za súperovu bránkovú čiaru, pričom za 
strednou červenou čiarou sa puk jeho hokejky nedotýkal a ani “nevyužil čiaru”. 
 
Rozhodnutie:   Je zakázané uvoľnenie. 
 
6. situácia 
Puk bol vystrelený spred strednej červenej čiary, dotkol sa bránkovej žŕdky, a potom prešiel 
za bránkovú čiaru súperovho družstva. 
 
Rozhodnutie:   Zakázané uvoľnenie nie je. 
 
7. situácia 
Puk je vystrelený spred strednej červenej čiary a preskočí hokejku protihráča, ktorý sa s ním 
snažil hrať, alebo protihráč sa pokúsil zastaviť puk, ale ho minul.  
 

Rozhodnutie:   Zakázané uvoľnenie je preto, lebo protihráč sa pokúsil s pukom hrať.  
 
8. situácia 
Čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde, počas ktorej brániace sa družstvo vystrelí 
puk za bránkovú čiaru súpera. 
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Rozhodnutie:   Vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v koncovom pásme  
                          brániaceho sa družstva ako pri každom inom zakázanom uvoľnení.  
                          V momente, keď puk prejde cez modrú čiaru, skončí sa výhoda pri ofsajde a  
                          nasledujúca situácia sa posudzuje ako zakázané uvoľnenie 
 
9. situácia 
Brankár je jednou alebo obidvomi korčuľami v bránkovisku a natiahne ruku s hokejkou 
smerom k puku, ale sa ho nedotkne a nechá puk prejsť za bránkovú čiaru. 
 
Rozhodnutie:   Je zakázané uvoľnenie. 
 
 
PRAVIDLO  470  -  DEFINÍCIA  GÓLU 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1. Ak sa puk dostal do bránky, rozhodca musí zapískať a ukázať rukou smerom do 

bránky. 
 
 2.   Pokiaľ sa puk dostal do bránky pred koncom tretiny (19:59) a zvukový signál oznámil  
       koniec tretiny, pričom hlavný rozhodca gól uznal, nie je potrebné, aby bolo v strede  
       ihriska vhadzovanie puku. V takom prípade musí hlavný rozhodca zabezpečiť, aby  
       zapisovateľ zaznamenal gól v zápise o stretnutí s časom 19:59. 
 
3.    Ak brankár chytil puk pred svojou bránkovou čiarou, a potom sa puk v lapačke dostal za  
       bránkovú čiaru, gól sa uzná. Túto situáciu možno prezerať na videozázname. 
 
4.    Ak puk v bránke nevidno, ale je zrejmé, že je za bránkovou čiarou (napríklad v lapačke),  
       gól sa uzná. Túto situáciu možno prezerať na videozázname. 
 
5.    Keď je puk pod telom a hlavný rozhodca alebo videobránkový rozhodca ho nevidí za   
       bránkovou čiarou, gól sa neuzná. 
 
6.    Je možná situácia, že puk síce nevidno, ale všetky okolnosti situácie nasvedčujú tomu,    
       že puk je v bránke, gól sa uzná. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Útočiaci hráč natočením korčule dotýkajúcej sa ľadovej plochy usmerní puk do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím. 
 
2. situácia 
Puk sa dotkne korčule hráča v pohybe a vnikne do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.  
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3. situácia 
Útočiaci hráč usmerní puk svojou korčuľou do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.  
 
4. situácia 
Puk zasiahne útočiaceho hráča stojaceho v bránkovisku, ktorý, keď puk po odraze padne do 
bránkoviska, vykorčuľuje z bránkoviska, a potom puk usmerní do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná.  
 
5. situácia 
Vystrelený puk sa odrazí do bránky od prilby alebo ktorejkoľvek časti tela útočiaceho hráča.  
 

Rozhodnutie:   Gól sa uzná, pretože v takom prípade nejde o úmyselné usmernenie puku  
                           do bránky ani hlavou ani telom. 
 
6. situácia 
Bol dosiahnutý gól, avšak hlavného rozhodcu upozornili, že v čase dosiahnutia gólu bol 
zastavený časomer. 
 

Rozhodnutie:   Gól sa uzná za predpokladu, že neuplynul čas tretiny. 
 
7. situácia 
Chybou časomerača ostal hráč na trestnej lavici aj po uplynutí jeho trestu. Počas tohto času 
dosiahlo družstvo súpera gól. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná.  
 
 
PRAVIDLO  471  -  NEUZNANIE GÓLU 
 
B  -  Výklad 
 
1. Gól nemožno uznať, ak puk vnikol do bránky alebo prešiel cez bránkovú čiaru v čase, 

keď bola bránka akokoľvek posunutá zo svojho miesta. 
 
2. Gól nemožno uznať, ak sa útočiaci hráč dotkne puku s hokejkou vo výške nad úrovňou 

hornej bránkovej žŕdky a puk sa odrazí do bránky od ktoréhokoľvek hráča, brankára 
alebo rozhodcu. Rovnako sa postupuje, keď útočiaci hráč puk odrazí rukou. 

 
3. Gól nemožno uznať, ak bol dosiahnutý akoukoľvek kopnutou strelou. 
 
4. Útočiaci hráč nesmie puk úmyselne usmerniť do bránky nijakou časťou tela. V takom 

prípade sa gól neuzná ani vtedy, ak sa puk odrazil od ktoréhokoľvek hráča, brankára 
alebo rozhodcu, ale uzná sa vtedy, ak hráč takto usmernil puk do vlastnej bránky. 

 
5. Gól nemožno uznať, keď hráč úmyselne zrazí alebo usmerní puk do bránky súperovho 

družstva svojou hlavou alebo prilbou, ochranným štítom alebo ktoroukoľvek časťou 
tela, okrem korčule. 
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6. Gól nemožno uznať, ak bol dosiahnutý v čase 20.00, prípadne 00.00. 
 
7. Ak sa puk odrazí do bránky od rozhodcu, gól nemožno uznať, ale ak puk po odraze od 

rozhodcu strelí do bránky hráč, gól sa uzná. 
 
8. Gól nemožno uznať, ak puk zasiahne rozhodcu, a potom sa puk odrazí do bránky od 

hráča alebo brankára. 
 
9. Gól nemožno uznať, ak puk nevnikne za bránkovú čiaru ako jeden celok. 
 
10. Ak útočiaci hráč korčuľuje cez bránkovisko a puk sa odrazí od tohto hráča alebo jeho 

hokejky a vnikne do bránky, gól nemožno uznať (za predpokladu, že útočiaci hráč bol  
         v bránkovisku skôr, ako puk).  
 
11. Ak je puk prikrytý telom a hlavný rozhodca prerušil hru predtým, ako puk prešiel za 

bránkovú čiaru, gól sa neuzná a situáciu nemožno prezerať ani na videozázname. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Brániaci hráč dopraví puk do vlastnej bránky, pričom v bránkovisku bol útočiaci hráč. 
 

Rozhodnutie:   Gól sa uzná. 
 
2. situácia 
Útočiaci hráč odrazí puk rukou a puk sa odrazí do bránky od ktoréhokoľvek hráča 
(útočiaceho alebo brániaceho), jeho hokejky alebo korčule, brankára alebo rozhodcu. 
 

Rozhodnutie:   Gól sa neuzná. 
 
3. situácia 
Útočiaci hráč úmyselne odrazí puk rukou. Puk sa odrazí od súperovho brankára  
k spoluhráčovi, ktorý potom strelí puk do bránky. 
 

Rozhodnutie:  Gól sa neuzná. 
 
4. situácia 
Útočiaci hráč úmyselne odrazí puk rukou. Puk sa odrazí od súperovho brankára k ďalšiemu 
brániacemu hráčovi a od neho k ďalšiemu útočiacemu hráčovi, ktorý potom strelí puk do 
bránky.  
 

Rozhodnutie:  Hra sa preruší a gól sa neuzná.  
 
5. situácia 
Hráč rukou odrazí puk, puk trafí rúčku hokejky spoluhráča, a  potom priamo vnikne do 
súperovej bránky. 
 

Rozhodnutie:  Gól sa neuzná. 
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6. situácia 
Puk vnikol do bránky, odrazil sa z nej von, hra potom pokračuje v druhom koncovom pásme, 
kde puk tiež vnikol do bránky, a preto bola hra prerušená. Počas tohto prerušenia hry 
rozhodcovia rozhodli, že platiť mal prvý gól.   
 

Rozhodnutie: Takéto rozhodnutie môžu rozhodcovia urobiť iba počas tohto prerušenia hry,  
                        a teda dovtedy, kým hra nepokračovala ďalším vhadzovaním. Druhý gól,  
                        ktorý zapríčinil prerušenie hry, neuznajú, uznajú prvý gól, a potom musia  
                        vrátiť časomer na čas, v ktorom bol dosiahnutý prvý gól.  
 
7. situácia 
Čiarový rozhodca sa chystal oznámiť hlavnému rozhodcovi priestupok, za ktorý sa ukladá 
väčší trest alebo trest v hre, ale predtým družstvo, ktoré sa previnilo, dosiahlo gól. 
 
Rozhodnutie:   Čiarový rozhodca musí  situáciu oznámiť hlavnému rozhodcovi, ktorý  
                          odvolá gól a uloží trest. 
 
 
 

PRAVIDLO  472  -  STRELEC  GÓLU  A  ASISTENTI  
 
B  -  Výklad 
 
1.   Asistenciu nemožno priznať, ak rozhodca uzná gól, aj keď puk nevnikol do bránky. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč dosiahol gól alebo prihral na gól, ale meno hráča nie je uvedené v zápise o stretnutí.   
 

Rozhodnutie:   Gól sa neuzná, hráč musí odísť do šatne a v stretnutí už nemôže  
                          pokračovať. Skutočnosť, že meno hráča nie je v zápise o stretnutí musí byť  
                          oznámená hlavnéhu rozhodcovi ešte predtým, ako hra pokračuje. Ak bola  
                          hra znovu otvorená, tento gól neskôr nemožno odvolať, aj keď sa zistilo, že  
                          meno hráča nie je v zápise o stretnutí. 
 
 
2. situácia 
Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9 a ten prihrá puk hráčovi A10, ktorý dosiahne gól.  
 

Rozhodnutie:   Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9. 
 
 
3. situácia 
Hráč A8 vystrelí puk smerom na bránku, ale brankár sa ho nedotkne, puk získa hráč A9 a 
prihrá ho hráčovi A10, ktorý dosiahne gól.   
 
Rozhodnutie:   Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9, lebo medzitým nemal puk pod  
                           kontrolou nijaký hráč družstva “B”. 
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4. situácia 
Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9, avšak puk sa odrazí od tela, hokejky alebo korčule hráča 
družstva “B8”, ale nakoniec ho hráč A9 získa, a potom ho prihrá hráčovi A10, ktorý dosiahne 
gól. 
 
Rozhodnutie:   Asistencie sa priznajú hráčom A8 a A9, lebo medzitým nemal puk pod  
                          kontrolou nijaký hráč družstva “B”. 
 
5. situácia 
Hráč A8 vystrelí puk smerom na brankára, ktorý ho vyrazí, a hráč A10 potom dosiahne gól.  
 

Rozhodnutie:   Asistencia sa prizná hráčovi A8.  
 
6. situácia 
Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9, ktorý sa ho pokúsi prihrať hráčovi A10, avšak hráč družstva 
B8 puk zachytí a získa ho pod kontrolu. Hráč A10 dovolene napadne hráča družstva B8, 
získa puk a dosiahne gól.   
 

Rozhodnutie:   Asistencia sa neprizná nijakému hráčovi, lebo pred dosiahnutím gólu mal  
                          puk pod kontrolou hráč súperovho družstva. 
 
7. situácia 
Hráč A8 prihrá puk hráčovi A9, ktorý ho prihrá hráčovi A10 a tento hráč puk vystrelí smerom 
na bránku, pričom brankár puk vyrazí, ale potom hráč A10 dosiahne gól.   
 
Rozhodnutie:   Asistencia sa prizná hráčom A8 a A9 (pozri Pravidlo 472). 
 
 
PRAVIDLO  481  -  PUK  NA  BRÁNKOVEJ SIETI 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu 

 
1.     Ak útočiaci hráč vystrelí puk na zadnú stranu bránkovej siete a brániaci hráč má  
        možnosť s pukom hrať, ale sa o to ani nepokúsi, hlavný rozhodca slovne vyzve  
        brániaceho hráča, aby pokračoval v hre. Ak tento hráč sa ani potom nepokúsi s pukom  
        hrať, hlavný rozhodca preruší hru a napomenie brániace sa družstvo, že sa má pokúsiť  
        dostať puk z bránkovej siete do hry. Vhadzovanie puku bude na koncovom bode na  
        vhadzovanie brániaceho sa družstva. 

 
 

B  -  Výklad 
 
1. Hráči môžu hrať s pukom, zraziť ho alebo vyklepnúť ho zo zadnej strany bránkovej 

siete, ak tam nebol dlhšie ako tri sekundy. 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Puk padne na hornú sieť bránky brániaceho sa družstva, ale predtým, ako rozhodca 
zapískaním preruší hru, hráč útočiaceho družstva svojou hokejkou vyrazí puk z hornej siete. 
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca môže nechať pokračovať v hre, ak nedošlo k porušeniu  
                          pravidla o hre s pukom so zdvihnutou hokejkou. 
 
2. situácia 
Puk padne na hornú sieť bránky brániaceho sa družstva, ale predtým, ako rozhodca 
zapískaním preruší hru, hráč útočiaceho družstva svojou hokejkou vyrazí puk z hornej siete, 
a potom dosiahne gól. 
 

Rozhodnutie:   Gól môže byť uznaný, ak útočiaci hráč svojou hokejkou vyrazí puk z hornej  
                          siete bez toho, aby porušil pravidlo o hre s pukom so zdvihnutou hokejkou,  
                          a nebol v bránkovisku v momente vyrazenia puku. 
 
3. situácia 
Puk padne na hornú sieť bránky brániaceho sa družstva, ale predtým, ako rozhodca 
zapískaním preruší hru, hráč útočiaceho družstva svojou hokejkou z vnútra bránky vyrazí 
puk z hornej siete, a potom dosiahne gól. 
 

Rozhodnutie:   Gól môže byť uznaný, ak útočiaci hráč svojou hokejkou vyrazí puk z hornej  
                          siete bez toho, aby porušil pravidlo o hre s pukom so zdvihnutou hokejkou,  
                          a nebol v bránkovisku v momente vyrazenia puku. 
 
PRAVIDLO  490  -  ZASTAVENIE/PRIHRÁVKA  PUKU  RUKOU 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu a čiarového rozhodcu 
 
1. Hlavný rozhodca nemusí signalizovať prihrávku rukou, ak hráč brániaceho sa 

družstva prihrá puk rukou spoluhráčovi vo vlastnom obrannom pásme, avšak okrem 
prípadu, že puk opustí ich obranné pásmo. 

 
2. Hlavný rozhodca má signalizovať prihrávku rukou, aby avizoval možný priestupok, a 

potom použiť signal “nie”, ak hra môže pokračovať, alebo prerušiť hru a zopakovať 
signál pre prihrávku rukou. 

 
3. Čiarový rozhodca môže signalizovať prihrávku rukou, aby avizoval možný priestupok, 

iba vtedy, ak hlavný rozhodca túto situáciu nespozoroval. Čiaroví rozhodcovia majú 
vždy dať možnosť hlavnému rozhodcovi, aby prihrávku rukou posúdil ako prvý. 

 
B  -  Výklad 
 
1.      Počet prihrávok rukou hráčov brániaceho sa družstva vo svojom obrannom pásme nie   
         je ohraničený. 
 
2.      Brankár môže prihrať alebo odraziť puk rukou svojmu spoluhráčovi v svojom   
         obrannom pásme, ale nesmie puk chytiť a hodiť svojmu spoluhráčovi smerom 
         dopredu (pozri Pravidlo 560 b)). 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Útočiaci hráč zrazí puk rukou, puk sa potom odrazí od súperovho brankára a získa ho 
spoluhráč hráča, ktorý puk zrazil rukou ako prvý. 
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca preruší hru. 
 
 
2. situácia 
Hráč zrazí puk rukou, puk sa potom odrazí od tela spoluhráča a získa ho hráč súperovho 
družstva. 
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca hru nepreruší. Hru preruší, ak by s pukom hral spoluhráč                           
                          hráča, ktorý zrazil puk rukou ako prvý. Skutočnosť, že puk zasiahne hráča  
                          ešte neznamená, že hráč s pukom hral. 
 
3. situácia 
Hráč v svojom obrannom pásme odzrazí puk rukou zo svojho obranného pásma do 
stredného pásma. Puk sa dotkne protihráča v strednom pásme (nehral s pukom ani nemal 
puk pod kontrolou), a potom puk prevezme spoluhráč (v strednom pásme) hráča, ktorý puk 
odzrazil rukou. 
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca preruší hru. Vhadzovanie puku bude na bode na  
                          vhadzovanie v obrannom pásme družstva, ktorého hráč odrazil puk rukou. 
 
 
PRAVIDLO  492  -  HRA  S  PUKOM  SO  ZDVIHNUTOU  HOKEJKOU 
 
A  -  Postup hlavného a čiarového rozhodcu 
 
1.       Ak sa hráč dotkne puku hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien, hlavný  
          rozhodca musí avizovať signálom pre hru so zdvihnutou hokejkou, že môže byť  
          porušené pravidlo. Podľa toho, kto získal puk, môže hlavný rozhodca alebo nechať   
          pokračovať v hre použitím signálu “nie”, alebo zapískaním prerušiť hru a signál pre  
          hru so zdvihnutou hokejkou zopakovať. 
 
2.       Hlavný rozhodca je povinný avizovať tento priestupok kdekoľvek na hracej ploche, ale  
          osobitne v koncových pásmach. 
 
3.       Čiaroví rozhodcovia môžu prerušiť hru za tento priestupok iba v strednom pásme, a  
          iba vtedy, keď majú istotu, že to nevidel hlavný rozhodca.  
 
4. Čiarový rozhodca tento priestupok neavizuje nijakým signálom. Ak však preruší hru, 

zapíska a použije signal pre hru so zdvihnutou hokejkou. Čiaroví rozhodcovia použijú 
tento postup iba vtedy, ak hlavný rozhodca túto situáciu nevidel a nepoužil príslušný 
signál. Čiaroví rozhodcovia musia vždy ponechať príležitosť hlavnému rozhodcovi, 
aby možnosť priestupku avizoval ako prvý. 
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B  -  Výklad 
 
1.      Ak bola hra prerušená, pretože hráč zasiahol puk s hokejkou nad úrovňou svojich  
         ramien, puk sa bude vhadzovať na bode na vhadzovanie mieste podľa Pravidla 492 c)  
         a Pravidla 440 d), bez ohľadu na skutočnosť, že hra bola prerušená, lebo puk opustil  
         hraciu plochu. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Útočiaci hráč sa dotkol puku s hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky, potom sa puk 
odrazil od tela hráča a vnikol do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa neuzná. 
 
 
2. situácia 
Útočiaci hráč sa dotkol puku s hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky, potom sa puk 
odrazil od hráča, alebo brankára, alebo rozhodcu do bránky. 
 

Rozhodnutie:   Gól sa neuzná. 
 
 
3. situácia 
Brániaci hráč má svoju hokejku nad úrovňou hornej žŕdky bránky alebo nad úrovňou ramien 
útočiaceho hráča, ale puk sa odrazí do bránky od ramena brániaceho hráča. 
 

Rozhodnutie:   Gól sa uzná, lebo puk sa nedotkol hokejky. 
 
 
4. situácia 
Hráč družstva, ktoré má puk, sa dotkne puku s hokejkou nad úrovňou ramien počas 
avizovania trestu družstvu, ktoré nemá puk. 
 
Rozhodnutie:   Nech bude s pukom hrať ktorýkoľvek hráč, hra sa preruší. Vhadzovanie  
                          puku bude na niektorom bode na vhadzovanie v obrannom pásme družstva,  
                          ktorému bol uložený trest.  
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5. ČASŤ  -  TRESTY  
 
PRAVIDLO  500  -  TRESTY - DEFINÍCIE A POSTUPY 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak počas rozcvičenia na ľadovej ploche pred stretnutím vznikne šarvátka, bez ohľadu 

na to, či ju hlavný rozhodca videl alebo nevidel, tresty uložiť nemôže. V zápise o 
stretnutí musí hlavný rozhodca uviesť akýkoľvek incident, ktorý vznikol pred stretnutím, 
a ak je to možné, využiť aj pomoc funkcionárov mimo ľadovej plochy. 

 
2. Keď pred začiatkom stretnutia sú na ľadovej ploche hráči spolu s rozhodcami 

pripravení na otvorenie stretnutia, môže hlavný rozhodca uložiť príslušné tresty 
rovnako, ako kedykoľvek počas stretnutia. 

 
3. Keď sa stretnutie skončilo, ale družstvá a rozhodcovia ešte neopustili ľadovú plochu, 

tresty môžu byť uložené za akékoľvek porušenie pravidiel rovnako, ako počas 
stretnutia a hlavný rozhodca ich musí uviesť v zápise o stretnutí. 

 
4. Keď bol hráčovi uložený osobný trest v posledných desiatich minútach stretnutia,  
         v prípade, že nebude predĺženie, tento hráč musí odísť do šatne. 
 
5. Ak bol hráčovi uložený menší trest, osobný trest, väčší trest plus osobný trest do 

konca stretnutia a trest v hre, zapisovateľ zapíše do zoznamu trestov v zápise o 
stretnutí dve minúty za menší trest, desať minút za osobný trest, 5 minút za väčší 
trest,  20 minút za osobný trest do konca stretnutia a 25 minút za trest v hre. 

 
6. Keď je počas jedného prerušenia hry uložených viac menších trestov, kapitán určí,  
         v akom poradí budú tresty jeho spoluhráčov odpykané. V tomto prípade nie je dôležité,  
         v akom poradí sa priestupky vyskytli na ľadovej ploche. 
 
7. Ak bol hráčovi uložený dvojitý menší trest, na časomere, ak je to možné, sa 

zaznamenajú štyri minúty.  
 
8.     Trest nemusí byť odpykávaný ihneď po jeho uložení, pretože môže byť odloženým  
         trestom. Rozhodujúce je, aké tresty sú už v tom čase odpykávané. 
 
9.    Trest sa skončí, ak uplynie čas trestu zobrazený na časomeračskom zariadení. Na  
        časomere sa nezobrazujú iba zhodujúce sa menšie tresty, osobné tresty, väčšie  
        tresty, osobné tresty do konca stretnutia a tresty v hre. 
 
10.   Ak tresty odpykávajú dvaja alebo viacerí hráči a ich tresty sa skončia, na ľadovú plochu  
        sa hráči vracajú v poradí, v akom sa skončili ich tresty. 
 
 
 
 



 
39

PRAVIDLO  501  -  MENŠÍ  TREST  A   
PRAVIDLO  502  -  MENŠÍ  TREST  PRE  HRÁČSKU  LAVICU 
 
B  -  Výklad 
 
1.   V súvislosti s výkladom pravidla o menšom treste si treba položiť tri otázky: 

• Odpykáva družstvo menší trest? 
• Má družstvo na ľade menší počet hráčov ako družstvo súpera? 
• Dostalo družstvo gól? 

     Ak odpoveď na všetky otázky je „áno“, skončí sa prvý odpykávaný menší trest, avšak  
      iba v prípade, že gól nebol dosiahnutý z trestného strieľania alebo sa musí uplatniť  
      Pravidlo 502 b). 
 
2.   Keď je družstvo oslabené menšími trestami alebo menšími trestami pre hráčsku  
      lavicu a hlavný rozhodca nariadi proti tomuto družstvu trestné strieľanie, z ktorého bol  
      dosiahnutý gól, na ľadovú plochu sa nevráti nijaký hráč. 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Družstvu “A” je uložený menší trest pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na ľadovej 
ploche. Ak v tom istom prerušení hry požiada družstvo “A” o zmeranie hokejky hráča 
družstva “B” a zistí sa, že protest bol neoprávnený, družstvu “A” sa uloží druhý menší trest 
pre hráčsku lavicu.  
 
Rozhodnutie:   Obidva tresty (2 plus 2 minúty) odpyká jeden hráč družstva “A”. 
 
2. situácia 
Hráčovi A5 uložil rozhodca menší trest za hákovanie. Ešte počas tohto prerušenia hry 
rozhodca uložil družstvu “A” menší trest pre hráčsku lavicu. 
 
Rozhodnutie:  Hráč A5 odpyká svoj menší trest. Družstvo “A” určí ďalšieho hráča na  
                         odpykanie menšieho trestu pre hráčsku lavicu a družstvá hrajú 3 proti 5. 
 
 
Príklady situácií – oslabené družstvo dostalo gól    
 
          Družstvo “A”                                                              Družstvo “B” 
 
1.  A6 – 2 minúty v 3.00                                                    B11 – 2 minúty v 3.00 

A9 – 2 minúty v 3.30                                                    Gól v 4.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 4 
• od 3.30 hrajú družstvá 3 proti 4 
• v 4.00 sa vráti hráč A9 

 
2. A6 – 2 minúty v 3.30                                                     B11 – 2 minúty v 3.00 
         A9 – 2 minúty v 4.00                                                     Gól v 4.30 

• hráč A6 sa vráti v 4.30 
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3. A6 – 2 minúty  v 3.00                                                    B11 – 2 minúty v 3.00                           
         A9 – 5 minút plus osobný trest                             
                 do konca stretnutia v 3.30                                    Gól v 4.00 
            

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 4 
• od 3.30 hrajú družstvá 3 proti 4         
• hráč A9 odíde z hry 
• za hráča A9 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest 
• v 4.00 sa z trestnej lavice nevráti nijaký hráč (pozri Pravidlo 502 b) ) 

 
 
4. A6 – 5 minút plus osobný trest                                          B11 – 2 minúty v 3.00                           
                 do konca stretnutia v 3.00     
         A9 – 2 minúty v 3.30                                                          Gól v 4.00 
                              

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 4 
• za hráča A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest 
• od 3.30 hrajú družstvá 3 proti 4         
• v 4.00 sa vráti hráč A9 

 
 
5. A6 – 5 minút plus osobný trest                                          B11 – 2 minúty v 3.00                           
                 do konca stretnutia v 3.00     
         A9 – 2 minúty v 3.00                                                          Gól v 4.00 
                              

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5 
• hráč A6 odíde z hry 
• v 4.00 sa nevráti z trestnej lavice nijaký hráč 

 
 
6. A6 – 2 minúty  plus 5 minút plus osobný trest              Gól v 9.15 
                 do konca stretnutia v 4.00                  
         A9 – 2 minúty v 8.00               
 

• hráč A6 odíde z hry  
• v 9.15 sa vráti na ľadovú plochu hráč A9, lebo jeho menší trest sa začal 

odpykávať ako prvý 
 
 
7. A6 – 2 minúty plus 5 minút plus osobný trest               
                 do konca stretnutia v 4.00                  
         A9 – 2 minúty v 9.10                                                   Gól v 9.15 
 

• hráč A6 odíde z hry  
• za hráča A6 ide na trestnú lavicu tresty odpykať náhradník  
• v 9.15 sa vráti na ľadovú plochu náhradník za hráča A6, lebo jeho menší trest sa 

začal odpykávať ako prvý 
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8. A7 – 5 minút plus osobný trest do konca 
                  stretnutia v 3.00                  
         A11 – 5 minút plus osobný trest  do konca 

         stretnutia v 3.10                                    
A12 – 2 minúty v 4.00                                                    Gól v 4.30 
 
• hráčí A7 a A11 odídu z hry  
• za hráčov A7 a A11 idú na trestnú lavicu náhradníci odpykať 5-minútové tresty 
• na ľadovú plochu sa nevráti nikto, lebo menší trest hráča A12 sa v čase gólu ešte 

neodpykával 
   
 

9. A4 – 2 minúty v 10.00                                                    B8 – 2 minúty v 11.00 
A7 – 2 minúty v 10.30                                                    Gól v 12.10 
A9 – 2 minúty v 11.00                                                    
 

• od 11.00 hrajú družstvá 3 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A9 a B8 sa vzájomne 
rušia 

• od 12.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo do hry sa vrátil hráč A4, pričom na 
časomere je vyznačený iba menší trest hráča A7 

• po góle v 12.10 sa vráti hráč A7 
 
 
10.  A9 – 5 minút plus osobný trest do konca                      B11 – 2 plus 2 minúty v 3.30 
                  stretnutia v 3.00                                                   Gól v 4.30 

A6 – 2 minúty v 3.30                          
          
• hráč A9 odíde z hry  
• za hráča A9 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest 
• od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 4 
• v 3.30 sa vzájomne zruší menší trest hráča  A6 a jeden menší trest hráča B11 
• družstvo „B“ musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý odpyká druhý 

menší trest hráča  B11 
• hráč B11 sa vráti po prvom prerušení hry po 7.30 
• v 4.30 sa na ľadovú plochu nevráti nikto  

 
 
11. A6 – 5 minút plus osobný trest do konca                     B11 – 5 minút plus osobný trest         
                 stretnutia v 3.00                                                              do konca stretnutia v 3.30                                                                                                                                                          

A9 – 2 minúty v 3.30                                                    Gól v 4.00                
 

• hráčí A6 a B11 odídu z hry 
• družstvo „A“ a družstvo „B“ musia poslať na trestnú lavicu náhradníkov, ktorí 

odpykajú 5-minútové tresty za hráčov A6 a B11 
• od 3.30 hrajú družstvá 3 proti 4 
• menší trest hráča A9 a väčší trest hráča B11 sa vzájomne nerušia 
•  v 4.00 sa vráti hráč A9 
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12. A7 – 2 plus 2 minúty v 12.00                                        B3 – 2 minúty v 12.00 
A9 – 2 minúty v 13.15                                                  Gól v 13.30 
 

• v 12.00 musí družstvo „A“ poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 
jeden menší trest hráča A7, lebo druhý menší trest hráča A7 sa vzájomne ruší s 
menším trestom hráča B3 

• v 13.30 sa po góle družstva „B“ vráti do hry náhradník za hráča A7 
• hráč A7 sa vráti po prvom prerušení hry po 15.30 
 
 

13. A7 – 2 minúty v 3.30                                                     B11 – 2 minúty v 3.30 
         Gól v 4.00                                                                     B14 - 5 minút plus osobný trest         

                                                                                                do konca stretnutia v 3.30        
                                                                                      B19 – 2 minúty v 3.30 
• hráč B14 odíde z hry 
• družstvo „B“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká väčší trest 

hráča B14 
• od 3.30 hrajú družstvá 5 proti 3, lebo menší trest hráča A7 sa vzájomne ruší s 

menším trestom hráča B11 alebo B19 (určí kapitán) 
• po góle družstva „A“ sa v 4.00 vráti na ľadovú plochu hráč B11 alebo B19 
 
 

14. A6 – 5 minút plus osobný trest  do konca                     B11 – 2 minúty v 3.30 
          stretnutia v 3.00                                                           Gól v 4.00 

A9 – 2 minúty v 3.30                  
                 
• hráč A6 odíde z hry 
• družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká väčší trest 

hráča A6 
• od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 5 
• vzájomne sa zrušia menšie tresty hráčov A9 a B11 
• v 4.00 sa nikto nevráti z trestnej lavice, pretože náhradník za hráča A6 odpykáva 

väčší trest 
• hráči A9 a B11 opustia trestnú lavicu pri prvom prerušení hry po 5.30 
 

15. A8 – 2 plus 2 minúty v 3.00       
         A9 – 2 minúty v 3.30                                                      Gól v 4.30 
                                                                                                Gól v 5.30 

• v 4.30 sa skončí jeden menší trest hráča A8 a družstvá hrajú 3 proti 5 
• v 5.30 sa skončí menší trest hráča A9 a družstvá hrajú 4 proti 5 
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PRAVIDLO  503  -  VÄČŠÍ  TREST 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak je hráčovi družstva „A“ avizovaný menší trest a väčší trest plus automaticky 

osobný trest do konca stretnutia a družstvo „B“ dosiahlo gól ešte pred prerušením 
hry, menší trest sa neuloží, ale družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, 
ktorý odpyká väčší trest. Poradie priestupkov, za ktoré boli uložené tresty, nemá na 
túto situáciu nijaký vplyv. 

 
2. Keď je hráč v brejku faulovaný a za tento priestupok sa nariaďuje väčší trest plus 

automaticky osobný trest do konca stretnutia, a tiež trestné strieľanie, potom väčší 
trest plus osobný trest do konca stretnutia musí byť uložený bez ohľadu na to, či 
z trestného strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól. 

 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč družstva “A” odpykáva menší trest a hlavný rozhodca avizuje tomuto družstvu väčší 
trest plus automaticky osobný trest do konca stretnutia. Družstvo “B” dosiahne gól ešte 
pred prerušením hry.  
 
 Rozhodnutie:   Skončí sa prvý menší trest (Pravidlo 502 b) ), ale hlavný rozhodca hráčovi,  
                           ktorý sa previnil uloží väčší trest plus automaticky osobný trest do konca  
                           stretnutia. 
 
 
PRAVIDLO  504  -  OSOBNÝ  TREST 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráčovi bol uložený osobný trest, a keď už bol na trestnej lavici, bol mu uložený ďalší 
osobný trest.  
 
Rozhodnutie:   Druhý osobný trest sa hráčovi mení na osobný trest do konca stretnutia.  
                          V zápise o stretnutí sa zaznamená 10 minút za prvý osobný trest a 20  
                          minút za osobný trest do konca stretnutia. Druhý osobný trest sa  
                          nezaznamenáva, lebo sa automaticky mení na osobný trest do konca  
                          stretnutia a hráč odíde do šatne. 
 
 
PRAVIDLO  508  -  TRESTNÉ  STRIEĽANIE 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1. Keď hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie, musí ho signalizovať.  
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2. Hlavný rozhodca si musí pamätať číslo dresu hráča, ktorý sa previnil, a oznámiť toto 
číslo a priestupok hráča zapisovateľovi. 

 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč v brejku je zozadu faulovaný, spadne na ľadovú plochu, potom vstane a nikým 
neohrozovaný vystrelí na bránku.  
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, lebo hráč mal možnosť  
                          vystreliť na bránku, ale hráčovi, ktorý sa previnil, uloží menší trest. 
 
 
2. situácia 
Hráč v brejku je podrazený a puk sa stane voľný, a potom príde zozadu spoluhráč, 
prevezme puk, nikým neohrozovaný ho vystrelí na bránku, ale gól nedosiahne.  
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, lebo družstvo malo možnosť  
                          vystreliť na bránku, avšak uloží menší trest hráčovi, ktorý sa previnil. 
 
 
3. situácia 
Hráč v brejku je zozadu faulovaný a hlavný  rozhodca avizuje, že nariadi trestné strieľanie, 
ale skôr, ako preruší hru, avizuje druhý priestupok, pričom nezáleží na tom, či priestupok 
urobil ten istý hráč družstva.  
 
Rozhodnutie:   Nariadením trestného strieľania sa potrestá prvý priestupok a hráč, ktorý  
                          urobil druhý priestupok, musí ísť na trestnú lavicu odpykať trest a ostáva na  
                          trestnej lavici bez ohľadu na to, či sa z trestného strieľania dosiahne alebo  
                          nedosiahne gól. Keď však družstvo odpykávalo ešte aj iný menší trest,                           
                          potrestaný hráč ostane na trestnej lavici a odpyká si svoj menší trest, v  
                          súlade s Pravidlom 502 b) bez ohľadu na výsledok trestného strieľania. 
                          Jeho družstvo bude hrať oslabené o dvoch hráčov.  
 
 

4. situácia 
Hráč A10 na trestnej lavici odpykáva trest. Hráč A8 má byť potrestaný za seknutie, ale pred 
prerušením hry je v prospech družstva “B” nariadené trestné strieľanie za ďalší faul hráča 
družstva “A”. Družstvo “B” z trestného strieľania dosiahne gól.   
 
Rozhodnutie:   Do hry sa nevráti nijaký hráč, pričom hráč A8 musí odpykať svoj trest bez  
                          ohľadu na výsledok trestného strieľania. 
 
5. situácia  
Útočiaci hráč je v brejku a hráč brániaceho sa družstva, stojaci za bránkou, posunie bránku.  
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie, lebo medzi brankárom a  
                          hráčom v brejku nebol nijaký brániaci hráč. 
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6. situácia 
Brankár brániaceho sa družstva bol odvolaný z ľadovej plochy a v bránkovisku leží brániaci 
hráč, vystrelený puk sa dostane pod tohto hráča, ale bez toho, aby sa pokúsil puk zakryť, 
padnúť na puk alebo puk stiahnuť pod svoje telo, pričom puk ostane pod jeho telom.  
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, lebo ležiaci hráč neurobil                           
                          nijaký pokus o úmyselné prikrytie puku. 
 
 
 

PRAVIDLO  509  -  VYKONANIE  TRESTNÉHO  STRIEĽANIA 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1.    Pri vykonávaní trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení, keď  
       hráč vykonávajúci trestné strieľanie urobí obrat o 360 stupňov pred pokusom o  
       vystrelenie puku na bránku, hlavný a čiarový rozhodca sa musia zamerať na posúdenie  
       týchto situácií: 
 
       a)     Či hráč s pukom pod kontrolou nepretržite korčuľuje smerom k bránke. 
 
       b)     Trestné strieľanie alebo samostatný nájazd po predĺžení sa považuje za  
               skončený, ak hráč a puk sa nepohybuje nepretržite k bránke.  
 
       c)     Ak sa hráč dotkne brankára predtým, ako puk vnikne do bránky, trestné strieľanie  
               alebo samostatný nájazd po predĺžení sa považuje za skončený. Gól sa neuzná  
               a hráčovi možno uložiť menší trest za nedovolené bránenie v hre (pozri Pravidlo  
               595).  
   
 
B  -  Výklad 
 
1. Pri trestnom strieľaní môže byť v bránke iba brankár. 
 
2. Náhradný brankár pred trestným strieľaním nemá právo na rozcvičenie na ľadovej 

ploche. 
 
3. Ak sa porušenie pravidiel, za ktoré sa nariaďuje trestné strieľanie, vyskytne v 

posledných sekundách stretnutia, ale hrací čas uplynul predtým, ako hlavný rozhodca 
zapískaním prerušil hru, trestné strieľanie sa nariadi, a ak bol z neho dosiahnutý gól, 
zaznamená sa s časom 19.59. 

 
4. Ak hráč pri vykonávaní trestného strieľania sa potkne alebo spadne na ľadovú 

plochu, ale ak puk je ešte stále v pohybe smerom k bránke súpera, môže hráč vstať a 
pokračovať vo vykonávaní  trestného strieľania. 

 
5. Ak funkcionár súperovho družstva ruší hráča vykonávajúceho trestné strieľanie, 

hlavný rozhodca tomuto funkcionárovi uloží osobný trest do konca stretnutia, a ak 
sa z trestného strieľania nedosiahne gól, nariadi sa jeho opakovanie (pozri Pravidlo 
551 b) ). 
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6.     Ak proti družstvu, ktoré nemá brankára s brankárskym výstrojom, je nariadené trestné  
        strieľanie, družstvo musí určiť hráča, ktorý bude mať počas trestného strieľania  
        všetky brankárske výhody a povinnosti, ale nemusí mať oblečený brankársky výstroj.  
        Po skončení trestného strieľania sa tento hráč považuje za riadneho hráča. Toto platí  
        len v prípade, že družstvo nemá brankára a len pri trestnom strieľaní. 
 
7.     Ak brankár počas vykonávania trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po  
         predĺžení posunul bránku tým, že roztiahol svoje nohy a chráničmi chcel zastaviť puk,  
         pričom puk nevnikol do bránky, gól sa neuzná. 
 
8.      Ak brankár počas vykonávania trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po  
         predĺžení pri svojom zákroku posunul bránku po vniknutí puku do bránky, gól sa uzná.  
         Túto situáciu nemožno prezerať na videozázname. 
 
 
9.      Ak brankár počas vykonávania trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po  
         predĺžení pri svojom zákroku posunul bránku ešte pred vniknutím puku do bránky,  
         gól sa uzná. Túto situáciu nemožno prezerať na videozázname. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč vykonávajúci trestné strieľanie stratí nad pukom kontrolu alebo predbehne puk, keď 
sa pokúsi o vystrelenie puku na bránku. 
 

Rozhodnutie:   Hráč sa môže vrátiť a znovu získať puk, ak puk je stále v pohybe dopredu  
                          smerom k súperovej bránke. 
 
 
2. situácia 
Puk vystrelený hráčom vykonávajúcim trestné strieľanie zasiahne ochranné sklo za 
brankárom, odrazí sa späť, zasiahne chrbát brankára a puk vnikne do bránky.   
 
Rozhodnutie:  Gól sa neuzná, lebo puk prešiel cez bránkovú čiaru, čím sa trestné  
                         strieľanie skončilo. 
 
 
3. situácia 
Hráč vykonávajúci trestné strieľanie vystrelí puk tak nevydarene, že puk zasiahne bočný 
mantinel a od mantinelu sa odrazí do bránky.  
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, lebo pohyb puku sa považuje za pohyb smerom k bránke. 
 
 
4. situácia 
Hráč vykonávajúci trestné strieľanie vystrelí a:  

a) puk zasiahne žŕdku bránky a odrazí sa do bránky;  
b) puk zasiahne brankára a odrazí sa do bránky; 



 
47

c) puk zasiahne žŕdku bránky, od nej sa odrazí do brankára a od brankára do 
bránky; 

d) puk zasiahne brankára, od brankára sa odrazí do žŕdky bránky a od nej sa odrazí 
do bránky; 

e) puk vkĺzne do bránky za bránkovú čiaru spolu s brankárom. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná. 
 
 
5. situácia 
Hráč vykonávajúci trestné strieľanie vystrelí puk, puk sa odrazí od žŕdky alebo brankára  
späť do hráča vykonávajúceho trestné strieľanie a od neho do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa neuzná. 
 
 
6. situácia 
Hráč počas vykonávania trestného strieľania odhodí svoje rukavice, aby odpútal pozornosť 
brankára, a potom streli puk do bránky.   
 
Rozhodnutie:   Trestné strieľanie sa považuje za skončené. Gól sa neuzná a  
                           strieľajúcemu hráčovi sa uloží osobný trest.  
 
 
7. situácia 
Hráč vykonávajúci trestné strieľanie sa pokúsi vystreliť na bránku, ale nezasiahne puk, 
pričom však puk pokračuje v pohybe smerom k bránke. Potom sa hráč dotkne puku 
druhýkrát a puk strelí do bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, pretože pri prvom pokuse o strelu sa hokejka nedotkla puku a  
                          tento pokus nie je možné považovať za strelu. Kontakt puku s hokejkou bol  
                          až pri druhom pokuse, ktorý sa preto považuje za prvú strelu. 
 
 
8. situácia 
Hráč pri vykonávaní trestného strieľania zlomí svoju hokejku.  
 

Rozhodnutie:   Trestné strieľanie sa považuje za skončené. 
 
 
9. situácia 
Brankár fauluje hráča vykonávajúceho trestné strieľanie, pričom za tento priestupok sa 
ukladá menší trest. Z trestného strieľania nebol dosiahnutý gól.    
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca  uloží brankárovi menší trest, ktorý odpyká ľubovoľný  
                          spoluhráč brankára, ktorého určí prostredníctvom kapitána manažér alebo  
                          tréner.  Tento hráč musí ísť okamžite na trestnú lavicu a musí odpykať trest  
                          za brankára bez ohľadu na to, ako sa skončí opakované  trestné strieľanie.  
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10. situácia 
Brankár fauluje hráča vykonávajúceho trestné strieľanie, pričom za tento priestupok sa 
ukladá väčší trest. Z trestného strieľania nebol dosiahnutý gól.    
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca uloží brankárovi väčší trest a automaticky osobný  trest  
                          do konca stretnutia. Brankár ešte pred opakovaním trestného strieľania  
                          musí odísť do šatne a manažér alebo tréner určí prostredníctvom kapitána   
                          ľubovoľného spoluhráča brankára, ktorý odpyká väčší trest a musí ísť na  
                          trestnú lavicu ešte pred opakovaním trestného strieľania. Tento hráč  
                          zostane na trestnej lavici až do skončenia trestu. Pri opakovanom trestnom 
                          strieľaní bude v bránke náhradný brankár.  
 
 
11. situácia 
Hráč družstva “A” slovne napáda hlavného rozhodcu predtým, ako družstvo “B” vykonalo 
trestné strieľanie.  
 
Rozhodnutie:   Hráčovi družstva “A” sa uloží osobný trest a musí odísť na trestnú lavicu  
                          ešte predtým, ako družstvo “B” vykoná trestné strieľanie. 
 
 
PRAVIDLO  511  -  TRESTY  PRE  BRANKÁRA 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1. Hlavný rozhodca ihneď po prerušení hry a signalizácii trestu pre brankára korčuľuje 

jazdou vzad k trestnej lavici. 
 
2. Je nevyhnutné, aby hlavný rozhodca v tomto časovom úseku videl hráčov družstva, 

ktoré sa previnilo, a zaznamenal čísla dresov hráčov, ktorí boli v čase priestupku na 
ľadovej ploche. Je dôležité, aby hlavný rozhodca vedel, ktorí hráči boli vtedy na ľadovej 
ploche, lebo jeden z nich odpyká trest namiesto brankára. 

 
3. Pri trestnej lavici oznámi hlavný rozhodca zapisovateľovi čísla všetkých hráčov  
         z družstva potrestaného brankára, ktorí boli na ľadovej ploche v čase priestupku. Trest  
         brankára odpyká jeden z hráčov, ktorí boli vtedy na ľadovej ploche. 
 
4. Hlavný rozhodca musí oznámiť kapitánovi družstva, ktoré sa previnilo, že jeden  
        z hráčov (zo zoznamu oznámených čísel dresov) musí odpykať trest namiesto  
         brankára. 
 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak je potrebné nahradiť brankára a náhradný brankár je uvedený v zápise o stretnutí a 

má oblečený brankársky výstroj, v takom prípade vždy musí ísť do bránky náhradný 
brankár. Hráč si môže obliecť brankársky výstroj a ísť do bránky iba vtedy, keď 
družstvo nemá náhradného brankára. 

 
2. Ak bolo brankárovi uložených viac trestov v tom istom prerušení hry, jeden spoluhráč  
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         z jeho družstva, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku, musí odpykať všetky  
         tresty (pre objasnenie pozri 2. situáciu).  
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Na trestnej lavici je náhradník, ktorý odpykáva osobný trest za brankára a brankárovi je 
počas odpykávania tohto trestu uložený druhý osobný trest. 
 
Rozhodnutie:   Brankár musí odísť z hry (druhý osobný trest sa automaticky mení na  
                          osobný trest do konca stretnutia – Pravidlo 504) a hráč, ktorý odpykával  
                          brankárov osobný trest, opustí trestnú lavicu a môže sa zapojiť do hry.  
 
 
2. situácia 
Brankárovi bol uložený menší trest a osobný trest.  
 
Rozhodnutie:   Jeden hráč, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku, odpyká menší  
                          trest, a druhý hráč, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku, odpyká  
                          12 minút. Týchto hráčov prostredníctvom kapitána určí tréner alebo  
                          manažér. 
 
 
3. situácia 
Brankár na hráčskej lavici (alebo počas prerušenia hry alebo počas hry) poruší pravidlá 
alebo z hráčskej lavice fauluje protihráča.  
 

Rozhodnutie:   Trest namiesto brankára odpyká jeden z hráčov, ktorí boli na ľadovej ploche  
                           v čase priestupku. Tohto hráča prostredníctvom kapitána určí tréner alebo  
                           manažér. 
 
 
4. situácia 
Hlavný rozhodca avizuje brankárovi, že mu uloží menší trest. Po prerušení hry mu však 
uloží ďalší menší trest. 
 

Rozhodnutie:   Obidva tresty namiesto brankára odpyká jeden z hráčov, ktorí boli na  
                          ľadovej ploche v čase priestupku. Tohto hráča prostredníctvom kapitána  
                          určí tréner alebo manažér. 
 
 
5. situácia 
Hlavný rozhodca počas toho istého prerušenia hry uloží brankárovi dvojitý menší trest, 
väčší trest plus automaticky osobný trest do konca stretnutia. 
 

Rozhodnutie:   Všetky tresty namiesto brankára (dvojitý menší trest a väčší trest) odpyká  
                           jeden z hráčov, ktorí boli na ľadovej ploche v čase priestupku. Tohto  
                           hráča prostredníctvom kapitána určí tréner alebo manažér. 
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Príklady trestov pre brankára 
 
          Družstvo “A”                                                             Družstvo “B” 
 
1. A1 (brankár)  -  2 minúty plus osobný trest v 3.00 
         A1 (brankár)  – 2 minúty plus osobný trest v 3.30 
 

• V 3.00 musí družstvo „A“ poslať na trestnú lavicu dvoch hráčov, ktorí boli na 
ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, pričom jeden hráč odpyká 2 
minúty a druhý hráč 12 minút. 

• V 3.30 musí družstvo „A“ poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej 
ploche v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká druhý menší trest 
brankára. 

• Pretože bol uložený druhý osobný trest, A1 (brankár) automaticky dostane 
osobný trest do konca stretnutia. 

• Hráč, ktorý od 3.00 odpykával namiesto brankára trest 12 minút, opustí trestnú 
lavicu (brankár je vylúčený z hry do konca stretnutia). 

• Od 3.30 hrajú družstvá 3 (družstvo „A“) proti 5. 
• Druhý menší trest pre brankára sa začína v 3.30. 
• Hráč, ktorý odpykáva prvý menší trest za brankára sa vráti na ľadovú plochu  

v 5.00, ak družstvo „B“ dovtedy nedosiahne gól. 
• Brankárovi A1 sa do zápisu o stretnutí zaznamená 34 minút (2 + 10 +  2 + 20). 

 
2.      A30 (brankár)  -  2 minúty v 3.00 
         A30 (brankár)  – 2 minúty v 3.30 
 

• Od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5. 
• Družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej ploche 

v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká prvý menší trest brankára. 
• V 3.30 musí družstvo „A“ poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej 

ploche v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká druhý menší trest 
brankára. 

• Od 3.30 hrajú družstvá 3 proti 5. 
• Hráč, ktorý odpykáva prvý menší trest za brankára sa vráti na ľadovú plochu 

v 5.00, ak družstvo „B“ dovtedy nedosiahne gól. 
• Do zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú brankárovi A30. 
 

 
3.      A30 (brankár)  -  2 minúty v 3.00 
         A30 (brankár)  – osobný trest v 3.30 
 

• Od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5. 
• Družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej ploche 

v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká menší trest brankára. 
• V 3.30 musí družstvo „A“ poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý bol na 

ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká osobný trest 
brankára. 

• Od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 5. 
• Druhý trest (osobný trest) sa začína v 3.30. 
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• Hráč, ktorý odpykáva menší trest sa vráti na ľadovú plochu v 5.00, ak družstvo 
„B“ dovtedy nedosiahne gól. 

• Hráč, ktorý odpykáva osobný trest za brankára sa vráti na ľadovú plochu po 
prvom prerušení hry po 13.30. 

• Do zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú brankárovi A30. 
 
 

4.      A30 (brankár)  -  osobný trest v 3.00 
         A30 (brankár)  – 2 minúty v 3.30 
 

• Od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5. 
• Družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu hráča, ktorý bol na ľadovej ploche 

v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká osobný trest brankára. 
• V 3.30 musí družstvo „A“ poslať na trestnú lavicu ďalšieho hráča, ktorý bol na 

ľadovej ploche v čase priestupku svojho brankára, a ktorý odpyká menší trest 
brankára. 

• Od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 5. 
• Menší trest sa začína v 3.30. 
• Hráč, ktorý odpykáva menší trest za brankára sa vráti na ľadovú plochu v 5.30, 

ak družstvo „B“ dovtedy nedosiahne gól. 
• Hráč, ktorý odpykáva osobný trest za brankára sa vráti na ľadovú plochu po 

prvom prerušení hry po 13.00. 
• Do zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú brankárovi A30. 

 
 
PRAVIDLO  512  -  ZHODUJÚCE  SA  TRESTY 
 
B  -  Výklad 
 
1.      Pokiaľ je to možné, treba vzájomne zrušiť čo najväčší možný počet trestov s rovnakou  
         dĺžkou. 
 
2. Pokiaľ je to možné, tresty treba vzájomne zrušiť tak, aby na trestnej lavici bolo čo 

najmenej náhradníkov. 
 
3. Pokiaľ je to možné, tresty treba vzájomne zrušiť tak, aby na ľadovej ploche bolo čo 

najviac hráčov. 
 
 
Príklady zhodujúcich sa menších trestov 
 
          Družstvo “A”                                                              Družstvo “B” 
 
1.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                    B11 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 4 
 
 
2.      A6 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                           B11 – 2 minúty v 3.00       
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• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, 
• družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka za hráča A6 
• menší trest hráča B11 sa vzájomne ruší s jedným menším trestom hráča A6 

 
 
3.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                     B11 – 2 minúty v 3.30 
          A9 – 2 minúty v 3.30 
 

• od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo vzájomne sa rušia menšie tresty hráčov A9 
a B11 

 
 
4. A6 – 2 minúty v 3.00                                                       B11 – 2 minúty v 3.30 

A9 – 2 minúty v 3.30 
A7 – 2 minúty v 3.30 
 
• od 3.30 hrajú družstvá 3 proti 5, lebo trest hráča B11 sa vzájomne ruší s menším 

trestom hráča A9 alebo A7 (určí kapitán) 
 
 
5.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                     B12 – 2 plus osobný trest v 3.15 
          A9 – 2 minúty v 3.15 
 

• od 3.15 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A9 a B12 sa 
vzájomne rušia 

 
6.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                     B12 – 2 plus 2 minúty v 4.00 
          A9 – 2 plus 2 minúty v 4.00 
 

• od 4.00 hrajú družstvá 4 proti  5, lebo dvojité menšie tresty hráčov A9 a B12 sa   
          vzájomne rušia 

 
 
7.        A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B11 – 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menší trest hráča B11 sa vzájomne ruší s  
menším trestom hráča A6 alebo A9 (určí kapitán) 

 
 
8.        A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B11 – 2 plus 2 minúty v 3.30 
           A9 – 2 minúty v 3.30 
 

• od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 4, lebo menší trest hráča A9 sa vzájomne ruší s 
jedným menším trestom hráča B11 

• družstvo „B“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší  
trest hráča B11 
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9.        A6 – 2 minúty plus osobný trest v 3.00                       B11 – 2 plus osobný trest v 3.00 
 

• družstvá hrajú 4 proti 4 
• družstvo „A“ aj družstvo „B“ musí poslať na trestnú lavicu po jednom 

náhradníkovi, ktorí sa vrátia na ľadovú plochu v 5.00 
• A6 a B11 sa vrátia na ľadovú plochu pri prvom prerušení hry po 15.00 

 
 
10.      A6 – 2 minúty v 9.00                                                   B4 – 2 minúty v 9.20 
           A9 – 2 minúty v 9.20                                                   B7 – 2 minúty v 9.20 
           A8 – 2 minúty v 9.20 
 

• od 9.20 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A9 a A8 sa 
vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B4 a B7 

 
 
11.      A6 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                        B11 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo dvojitý menší trest hráča B11 sa 
vzájomne ruší s dvojitým menším trestom hráča A6 alebo A9 (určí kapitán) 

 
 
12.      A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B11 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo dvojité menšie tresty hráčov A9 a B11 sa 
vzájomne rušia 

 
13.      A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B11 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 minúty v 3.00                                                   B12 – 2 minúty v 3.00 
           A7 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo vzájomne sa rušia dvojité menšie tresty 
hráčov A7 a B11, a menší trest hráča B12 s menším trestom hráča A6 alebo 
A9 (určí kapitán) 

 
 
14.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                  B11 – 2 plus 2 plus 2 minúty 
            A9 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                                  v 3.00 
            A7 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                        B12 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov B11 a B12 sa 
vzájomne rušia s menšími trestami hráčov A9 a A7 

 
 
15.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                  B11 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
            A9 – 2 plus 2 plus 2 minúty v 3.00                             B12 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
            A7 – 2 minúty v 3.00 
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• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov B11 a B12 sa 
vzájomne rušia s menšími trestami hráča A9 a menším trestom hráča A6 alebo 
A7 (určí kapitán) 

 
 
16.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                  B11 – 2 plus 2 plus 2 minúty  
            A9 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                                  v 3.00 
            A7 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                        B12 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5, lebo všetky menšie tresty  sa navzájom rušia 
 
 
17.      A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B8 – 2 minúty v 3.00 
           A3 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                         B9 – 2 minúty v 3.00 
           A5 – 2 minúty v 3.00                                                    B7 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti  5, lebo tri menšie tresty družstva „B“ sa 
vzájomne rušia s dvojitým menším trestom hráča A3 a s menším trestom hráča 
A6 alebo A5 (určí kapitán) 

 
 
18.      A5 – 2 minúty v 3.00                                                    B8 – 2 minúty v 3.00 
           A6 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                         B9 – 2 minúty v 3.00 
           A7 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A5 a A7 sa 
vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B8 a B9 

 
19.      A5 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                         B8 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
           A6 – 2 minúty v 3.00                                                    B9 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
           A7 – 2 plus 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A6 a A7 sa 
vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B8 a B9 

 
 
20.      A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B11 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5, lebo dvojitý menší trest hráča B11 sa 
vzájomne ruší s menšími trestami hráčov A6 a A9 

 
 
21.      A6 – 2 minúty v 3.00                                B8 – 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 minúty v 3.00                                B7 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5, lebo  vzájomne sa rušia všetky menšie tresty 
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22.      A6 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                         B8 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5, lebo vzájomne sa rušia všetky menšie tresty 
 
 
23.      A6 – 2 plus osobný trest v 3.00                                   B11 – 2 minúty v 3.00 
           A9 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
 

• družstvá hrajú 4 proti 5 
• menšie tresty hráčov A6 a B11 sa vzájomne rušia 
• družstvo „A“ je oslabené 4 minúty o jedného hráča (A9) 
• hráč A9 sa vráti na ľadovú plochu v 7.00 
• hráč A6 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 15.00 a B11 po prvom 

prerušení hry po 5.00 
 
 
24.       A6 – trestné strieľanie v 3.00                                        B11 – 2 minúty v 3.00 
            A9 – 2 minúty v 3.00 
 

• od 3.00 družstvá hrajú 4 proti 4 
 
 
25.      A15 – 2 minúty v 4.00 
                                                                                                  B10 – 2 minúty v 4.20 
           A18 – 2 minúty v 4.30 
           A77 – 2 plus 2 minúty v 5.00                                          B21 – 2 minúty v 5.00 
 

• od 4.20 hrajú družstvá 4 proti 4 
• od 4.30 hrajú družstvá 3 proti 4 
• od 5.00 hrajú družstvá 3 proti 4 
• v 5.00 sa vzájomne ruší menší trest B21 s jedným menším trestom A77 
•    družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka 
• v 6.00 sa začína menší trest náhradníka za A77, ale A15 môže opustiť trestnú  

                     lavicu po prvom prerušení hry po skončení jeho trestu; družstvá hrajú 3 proti 4 
• hráč  A77 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 10.00 
• hráč  B21 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 7.00 

 
 
26.     A6 – 2 minúty v 3.00 
          A7 – 2 minúty v 3.30                                                     B9 – 2 minúty plus osobný trest 
                                                                                                        do konca stretnutia v 3.30 
                                                                                             

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5 
• od 3.30 hrajú družstvá 4 proti 5 
• hráč B9 musí odísť do šatne 
• na trestnú lavicu nemusí ísť za hráča B9 nijaký náhradník, lebo na 
           časomere  nie sú zobrazené tresty hráčov A7 a B9 (zhodujúce sa tresty) 
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Príklady zhodujúcich sa väčších trestov 
 
          Družstvo “A”                                                              Družstvo “B” 
 
1.       A3 – 5 minút plus osobný trest do                                B5 – 5 minút plus osobný trest                 
                  konca stretnutia v 3.00                                                  do konca stretnutia v 3.00        
                     

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5 
• družstvá nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A3 a B5 

sa už do hry nevrátia 
 
 
2.       A1 (brankár) – 5 minút plus osobný trest                    B8 – 5 minút plus osobný trest  
                   do konca stretnutia v 3.00                                          do konca stretnutia v 3.00    
                              

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5 
• družstvá nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A1 a B8 sa už do 

hry nevrátia 
 
 
Príklady zhodujúcich sa menších a väčších trestov 
 
          Družstvo “A”                                                              Družstvo “B” 
 
1.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                    B14 – 5 minút plus osobný trest      
          A9 -  5 minút plus osobný trest do                                          do konca stretnutia v 3.30      
                  konca stretnutia v 3.30           
         

• aj po 3.30 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo väčšie tresty hráčov A9 a B14 sa 
vzájomne rušia  

• družstvá nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A9 a B14 
sa už do hry nevrátia 

 
 
2.       A6 – 2 minúty v 3.00                                                   B19 – 2 minúty plus 5 minút plus 
          A7 -  2 minúty plus 5 minút plus osobný trest                       osobný trest do konca  
                   do konca stretnutia v 4.00                                            stretnutia v 4.00          
                                           

• aj po 4.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty plus väčšie tresty plus 
osobné tresty do konca stretnutia hráčov A7 a B19 sa vzájomne rušia 

• družstvá nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože hráči A7 a B19 
sa už do hry nevrátia 

 
 
3.  A6 – 2 minúty v 3.00                                                    B11 – 2 minúty v 4.00 

A5 – 2 minúty v 4.00                                                    B19 – 5 minút plus osobný trest 
A7 – 5 minút plus osobný trest do                                          do konca stretnutia v 4.00 
         konca stretnutia v 4.00            
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• aj po 4.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A5 a B11 a väčšie 
tresty plus osobné tresty do konca stretnutia hráčov A7 a B19  sa vzájomne rušia                          

• družstvá nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A7 a B19 sa už do 
hry nevrátia 

 
 
4.  A3 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                         B8 – 2 plus 5 minút plus osobný 
                                                                                                      trest do konca stretnutia 
                                                                                                       v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 4, lebo vzájomne sa ruší jeden menší trest hráča 
A3 a menší trest  hráča B8 

• náhradník za hráča A3 sa vráti v 5.00 a náhradník za hráča B8 sa vráti v 8.00  
• hráč B8 sa už do hry nevráti 

 
 
5. A3 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                            B8 – 2 plus 5 minút plus osobný 

A5 – 2 minúty v 3.00                                                               trest do konca stretnutia  
A7 – 5 minút plus osobný trest                                               v 3.00 
        do konca stretnutia v 3.00                                      B9 – 5 minút plus osobný trest  
                                                                                               do konca stretnutia v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 4, lebo vzájomne sa ruší väčší trest a osobný trest 
do konca stretnutia hráča A7 a menší trest hráča A5 s trestami hráča B8 

• hráči A7, B8 a B9 sa už do hry nevrátia 
• náhradník za hráča B9 musí odpykať 5-minútový trest 
• náhradník za hráča B9 sa vráti na ľadovú plochu v 8.00 

 
 
 
6. A7 – 2 minúty v 4.00                                                     B4 – 5  minút plus osobný trest 

A9 – 5 minút plus osobný trest do                                         do konca stretnutia v 5.00 
         konca stretnutia v 5.00                                         B3 – 2 minúty v 5.10 
A8 – 2 minúty v 5.10                                                      B7 – 2 minúty v 5.10 
A4 – 2 minúty v 5.10           
                             
• aj po 5.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo väčšie tresty a osobné tresty do konca 

stretnutia hráčov A9 a B4 sa vzájomne rušia  
• od 5.10 hrajú družstvá ešte stále 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A8 a A4  sa 

vzájomne rušia s menšími trestami hráčov B3 a B7 
• družstvá nepošlú  na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A9 a B4 sa už do 

hry nevrátia 
 
 
7. A3 – 2 plus 5 minút plus osobný  trest do                     B8 – 2 plus 5 minút plus osobný 
                  konca stretnutia v 3.00                                                 trest do konca stretnutia 
                                                                                                        v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5, lebo tresty hráčov A3 a B8 sa vzájomne rušia  
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• družstvá nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A3 a B8 sa už do 
hry nevrátia 

 
8. A3 – 2 minúty v 3.00                                                    B8 – 2 minúty  v 3.00 

A7 – 5 minút plus osobný trest                                    B9 – 5 minút plus osobný trest do 
        do konca stretnutia v 3.00                                            konca stretnutia v 3.00 
 

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5, a väčšie tresty a osobné tresty do konca 
stretnutia hráčov A7 a B9 sa vzájomne rušia  

• družstvá nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože hráči A7 a B9 sa už do 
hry nevrátia 

 
 
9.     A6 – 5 minút plus osobný trest do                                 B11 – 2 minúty v 3.00 
                  konca stretnutia v 3.00 

A9 – 2 minúty v 3.00                    
                  
• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5, lebo menšie tresty hráčov A9 a B11 sa vzájomne 

rušia 
• družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 5-minútový 

trest hráča A6, pretože hráč A6 sa už do hry nevráti 
 
Príklady kombinácií zhodujúcich sa väčších trestov a trestov v hre 
 
          Družstvo “A”                                                              Družstvo “B” 
 
1.       A6 – 5 minút plus osobný trest                                     B7 – trest  v hre v 3.00   
                  do konca stretnutia v 3.00                                            

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5 a na trestnú lavicu nejdú  nijakí náhradníci   
                   
 
2.      A6 – trest v hre v 3.00                                                  B8 – trest v hre v 3.00      
                                                                                         

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 5 a na trestnú lavicu nejdú nijakí náhradníci 
 
 
PRAVIDLO  513  -  ODLOŽENÝ  TREST 
 
B  -  Výklad 
 
1.      Pri použití pravidla o odložených trestoch hráči musia odpykať svoj celý trest a   
         trestnú lavicu opustia až po prvom prerušení hry, ktoré nasleduje po uplynutí ich  
         trestov. 
 
2.      Pravidlo o odloženom treste sa neuplatní, keď za potrestaného hráča ide okamžite na  
         ľadovú plochu náhradník. 
 
3.     Tresty musia byť zaznamenané v zápise o stretnutí, ale nesmú sa objaviť na časomere. 
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Príklady odložených trestov  
 
          Družstvo “A”                                                              Družstvo “B” 
 
1.       A6 – 2 plus 2 plus 10 minút v 13.00 
          A6 – 2 minúty v 20.00 (koniec tretiny) 
 

•    menší trest uložený na konci tretiny sa začne merať od začiatku nasledujúcej 
tretiny a družstvá hrajú 4 proti 5 

•    meranie osobného trestu po prerušení jeho merania bude pokračovať v 2.00 po 
skončení menšieho trestu  

• hráč A6 sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 9.00 
•    družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest  

                     hráča A6 na začiatku tretiny a vráti sa na ľadovú plochu v 2.00 
 
 
2.      Počas prerušenia hry boli družstvu „A“ uložené tieto tresty: 
         A4 - 2 minúty 
         A5 - 2 minúty 
         A6 - 2 plus 2 minúty 
         A7 - 5 minút plus osobný trest do konca stretnutia            
                                

• hráč A7 sa do hry už nevráti 
• za hráča A7 musí odpykať trest náhradník  
• poradie, v akom budú odpykávať svoje tresty ďalší traja hráči, určí kapitán, aj keď 

jeden hráč má odpykať dvojitý menší trest 
 
 
3.      A6 – 2 minúty v 3.00                                                     B7 – 2 plus 2 minúty v 3.00 
                                                                                               B7 -  2 minúty v 3.30 (hráč B7 je 
                                                                                                        na trestnej lavici)            
        

• od 3.00 hrajú družstvá 5 proti 4 
• družstvo „B“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest    
         hráča B7 
• od 3.30 hrajú družstvá 5 proti 4, lebo menší trest hráča B7 (bol mu uložený v  
         3.30, keď bol na trestnej lavici) sa pripočíta k trestu, ktorý za hráča B7 odpykáva          
         náhradník 
• náhradník za hráča B7 musí odpykať 4 minúty a môže sa vrátiť na ľadovú plochu  

                  v 7.00 
• ak družstvo „A“ nedosiahne gól, družstvá budú hrať 5 proti 4 až do 7.00 
• hráč B7 musí odpykať celý čas svojich troch trestov (6 minút) a trestnú lavicu  
         opustí po prvom prerušení hry po 9.00 
 
 

4.      A7 – 2 plus 2 minúty v 3.00                                                   
         A8 – 2 minúty v 3.00 
         A9 -  2 minúty (menší trest pre hráčsku lavicu) v 3.00     
   

• od 3.00 hrajú družstvá 3 proti 5 
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• od 3.00 hráči A8 a A9 odpykávajú menšie tresty (sú zobrazené na časomere) 
• od 5.00 začína odpykávať svoje dva menšie tresty hráč A7 
• od 5.00 hrajú družstvá 4 proti 5 
• v 5.00 sa vráti na ľadovú plochu A8 alebo hráč A9 (na základe rozhodnutia  
         kapitána)           
• dôvodom pre takéto rozhodnutie je zámer dostať na ľadovú plochu najväčší  
         možný počet hráčov 
          
 

5. A6 – 5 minút plus osobný trest do konca stretnutia v 3.00  
A8 (náhradník za A6) – 2 minúty v 3.30   (bol mu uložený v 3.30, keď bol na trestnej  
                                                                  lavici)           
A8 (náhradník za A6) – osobný trest v 4.00   (bol mu uložený v 4.00, keď bol na  
                                                                        trestnej lavici)                   
 

• hráč A6 sa do hry už nevráti 
• družstvo „A“ musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 5-minútový    
          trest hráča A6 
• od 3.00 hrajú družstvá 4 proti 5 
• v 3.30 bol uložený hráčovi A8 menší trest, keď bol na trestnej lavici           
• družstvá hrajú 4 proti 5 
• hráč A8 začne odpykávať menší trest v 8.00 po skončení 5-minútového trestu 

(odložený trest) 
• v 4.00 bol uložený hráčovi A8 osobný trest 
• družstvá hrajú 4 proti 5 
• v 4.00 musí poslať družstvo „A“ na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší 

trest hráča A8, ktorý bol uložený v 3.30 
• hráč A8 začne odpykávať osobný trest v 10.00 (odložený trest) 
• ak družstvu „A“ už nebudú uložené ďalšie tresty a družstvo „B“ nedosiahne gól po 

uplynutí 5-minútového trestu až do 10.00, po 10.00 už budú družstvá hrať  
         5 proti 5 

 
 
 
PRAVIDLO  514  -  AVIZOVANIE  TRESTOV 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1. Hlavný rozhodca avizuje uloženie trestu vzpažením ruky, ale pokiaľ hra pokračuje, nie 

je potrebné ukázať na hráča, ktorý sa previnil. 
 
2. Keď má byť avizované uloženie druhého trestu, hlavný rozhodca ruku, ktorú vzpažil po 

prvom priestupku, drží stále vzpaženú, a druhou rukou dvakrát ukáže na druhého 
hráča, ktorý sa previnil. Jednu ruku musí mať vzpaženú až do prerušenia hry. 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Družstvu “A” je avizovaný trest a hráč družstva “B” vystrelí puk na bránku, brankár úmyselne 
rukavicou prihrá puk svojmu spoluhráčovi 
 
Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca musí prerušiť hru.  
 
 
2. situácia 
Hráčovi družstva “A” je avizovaný trest a družstvo “B” nahradilo brankára hráčom. Hráč 
družstva “B” korčuľuje s pukom na hokejke pred svojou bránkou a hráč družstva “A” 
klepnutím do jeho hokejky spôsobí, že puk vnikne do prázdnej bránky.  
 
Rozhodnutie:   Gól sa neuzná, pretože puk vnikol do prázdnej bránky po zákroku hráča  
                          družstva, ktorému bol avizovaný trest (pozri Pravidlo 514 c) ). Hráčovi  
                          družstva “A” sa uloží avizovaný trest. 
 
 
3. situácia 
Hráčovi družstva “A” je avizovaný trest a družstvo “B” nahradilo brankára hráčom. Puk má 
hráč družstva “B” a pri pokuse prihrať puk spoluhráčovi ho vystrelí tak, že sa odrazí od hráča 
družstva “A” do prázdnej bránky. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa neuzná a uloží sa avizovaný trest. 
 
 
4. situácia 
Hlavný rozhodca avizuje trest pre družstvo “A” a družstvo “B” nahradilo brankára hráčom. 
Hráč družstva “B” vystrelí puk tak, že trafí hráča družstva “A” za strednou červenou čiarou a 
od neho sa puk odrazí do bránky družstva “B”. 
 
Rozhodnutie:   Gól sa neuzná a uloží sa avizovaný trest. 
 
 
5. situácia 
Hlavný rozhodca avizuje trest hráčovi A6 a za jeho priestupok chce nariadiť trestné 
strieľanie. Pred prerušením hry hráč A6 urobil ďalší priestupok, za ktorý sa ukladá menší 
trest.  
 
Rozhodnutie:   Ak družstvo “B” pred prerušením hry dosiahne gól, trestné strieľanie sa  
                          nenariadi, ale hlavný rozhodca uloží menší trest hráčovi A6. Ak družstvo  
                          “B” pred prerušením hry nedosiahne gól, hlavný rozhodca nariadi proti  
                          družstvu “A” trestné strieľanie a uloží menší trest hráčovi A6. Tento hráč  
                          ide ihneď na trestnú lavicu a zostane na nej až do odpykania svojho trestu,  
                          a to bez ohľadu na výsledok trestného strieľania. 
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6. situácia 
Družstvo je oslabené menším trestom a hlavný rozhodca avizuje tomuto družstvu dvojitý 
menší trest, pričom družstvo, ktoré sa neprevinilo, dosiahne pred prerušením hry gól.  
 
 Rozhodnutie:   Zruší sa odpykávaný menší trest a všetky avizované tresty sa uložia. 
 
 
7. situácia 
Hráč družstva “A” si odpykáva menší trest a hlavný rozhodca avizuje menší trest hráčovi 
družstva “A”. Ďalší hráč družstva “A” hodí svoju hokejku po puku vo svojom obrannom 
pásme, ale družstvo “B” aj napriek tomu dosiahlo gól pred prerušením hry.  
 
Rozhodnutie:   Po dosiahnutí gólu družstva “B” sa trestné strieľanie nenariadi, hráč  
                          odpykávajúci si menší trest ostane na trestnej lavici a hráčovi družstva “A”,  
                          ktorému mal byť uložený avizovaný menší trest, sa trest zruší. 
 
 
8. situácia 
Hráčovi, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí a v stretnutí hrá, bol uložený trest. 
 
Rozhodnutie:   Hráč musí odísť do šatne a do hry sa už nevráti. Trest odpyká ktorýkoľvek  
                          hráč, okrem brankára, ktorého určí tréner prostredníctvom kapitána. 
 
 
9. situácia 
Hráčovi má byť uložený väčší trest plus osobný trest do konca stretnutia, a potom za 
ďalší priestupok ešte pred alebo už po prerušení hry aj trest v hre. 
 

Rozhodnutie:   Družstvo musí poslať na trestnú lavicu jedného hráča, ktorý odpyká trest 10  
                          minút za potrestaného hráča, počas ktorých bude družstvo oslabené. 
                          V zápise o stretnutí sa potrestanému hráčovi zaznamená 5 plus 20 plus 25  
                          minút. 
 
 
PRAVIDLO  523  -  NAPADNUTIE  ZOZADU 
 
B  -  Výklad 
 
1. Pod pojmom “akýmkoľvek spôsobom” sa rozumie hra so zdvihnutou hokejkou,  

krosček, napadnutie, atď., ale nie nedovolené bránenie v hre. 
 
2. Potrestané musí byť vrazenie do hráča zozadu, ktoré spôsobí jeho náraz do mantinelu 

alebo bránkovej konštrukcie, najmä keď hráč nie je schopný sa brániť. Hlavný 
rozhodca nesmie zľavovať z prísneho uplatňovania tohto pravidla. 

 
3. Ak sa hráč k protihráčovi otočí chrbtom tak, aby do neho protihráč vrazil alebo ho 

napadol zozadu, neposudzuje sa to ako „napadnutie zozadu“, lebo hráč náraz 
očakával. Taký priestupok možno kvalifikovať ako „vrazenie na mantinel“ alebo 
„napadnutie“. 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč družstva “A” je v brejku a hráč družstva “B” ho zozadu krosčekuje takým spôsobom, že 
hlavný rozhodca mu uloží trest za napadnutie zozadu a nariadi aj trestné strieľanie. 
 
Rozhodnutie:   Hráč družstva “A” vykoná trestné strieľanie a hráč družstva “B”, ktorý  
                          fauloval, si musí odpykať automaticky uložený osobný trest.  
 
 
 
PRAVIDLO  528  -  PÄSTNÝ SÚBOJ, HRUBOSŤ 
 
A  -  Postup hlavného a čiarového rozhodcu  
 
1. Ak sa vyskytnú situácie, že po prerušení hry sa hráči vzájomne strkajú, hlavný 

rozhodca má napomenúť trénerov alebo kapitánov obidvoch družstiev. 
 
2. Ak sa tieto situácie opakujú aj po napomenutí, hlavný rozhodca uloží menší trest za 

hrubosť. Ak také situácie pokračujú aj pri ďalších prerušeniach hry, hlavný rozhodca 
môže uložiť osobné tresty. 

 
3. Ak vznikne situácia, že je dôvod na uloženie viacnásobných osobných trestov do 

konca stretnutia, hlavný rozhodca musí zabezpečiť, že v zápise o stretnutí budú 
zaznamenané všetky uložené osobné tresty do konca stretnutia. 

 
4. Ak sa majú uložiť viacnásobné tresty, hlavný rozhodca môže požiadať čiarových 

rozhodcov, aby potrestaných hráčov odviedli na trestné lavice predtým, ako budú 
uložené zodpovedajúce tresty. 

 
5. Hlavný rozhodca musí vedieť rozlíšiť dvoch iniciátorov a tretieho hráča, ktorý zasiahol 

do prebiehajúcej šarvátky. 
 
 
B  -  Výklad 
 
1.       Keď je podľa tohto pravidla uložený väčší trest plus osobný trest do konca  
          stretnutia, zaznamená sa a vyhlási sa ako “hrubosť”.  
 
2.      Keď je je podľa tohto pravidla uložený uložený trest v hre, zaznamená sa a vyhlási sa  
         ako “päsný súboj”. 
 
3.      Za pästný súboj alebo hrubosť možno považovať aj taký incident, pri ktorom majú  
         hráči ešte rukavice na rukách. 
 
6. Pri situáciách, ktoré možno posúdiť ako pästný súboj, jednému hráčovi možno uložiť   
         trest v hre a druhému hráčovi väčší trest plus osobný trest do konca stretnutia. 
 
5.      Za hrubosť možno uložiť menší trest, dvojitý menší trest alebo väčší trest plus  
         osobný trest do konca stretnutia. 
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6. Keď bol za “pästný súboj” uložený trest v hre jednému alebo obidvom hráčom, 
prípadne aj viacerým hráčom, tento incident sa považuje za bitku. Za odplácanie 
možno uložiť väčší trest plus osobný trest do konca stretnutia. 

 
7.     Za pokračovanie v bitke hráčovi nemožno uložiť trest v hre plus osobný trest do  
        konca stretnutia.  
 
8.      Dvom hráčom môžu byť za bitku uložené tresty v hre aj vtedy, keď sa neurčí  
         agresor alebo jej podnecovateľ. 
 
9. Keď je zrejmé, že jeden z hráčov je agresor alebo podnecovateľ, tomuto hráčovi môže 

byť uložený trest v hre, a druhému hráčovi, v závislosti od stupňa odplácania, väčší 
trest plus osobný trest do konca stretnutia. 

 
10.   “Tretím hráčom” podľa tohto pravidla je prvý hráč, ktorý zasiahne do šarvátky. Uloženie  
         hoci len jedného trestu znamená, že išlo o šarvátku, avšak rozhodnutie záleží na tom,  
         ako sa hráč zapojil do šarvátky.  
 
11.   Osobný trest do konca stretnutia možno uložiť iba hráčovi, ktorý ako prvý zasiahne  
        do prebiehajúcej šarvátky, po ktorej jednému alebo obidvom hráčom je uložený trest v  
        hre alebo väčší trest plus osobný trest do konca stretnutia. 
 
12.   Zrazenie alebo stiahnutie prilby protihráča z jej normálnej polohy musí byť posúdené a   
        potrestané ako „hrubosť“. 
 
 
PRAVIDLO  534  -  NEDOVOLENÉ  BRÁNENIE  V  HRE 
 
B  -  Výklad 
 
1. Útočiaci hráč smie korčuľovať cez bránkovisko pred alebo za brankárom. 
 
2.       Ak útočiaci hráč korčuľuje cez bránkovisko a vyvolá kontakt s brankárom, alebo  
          korčuľuje za brankárom a brankár cúvne do hráča, hráčovi sa uloží menší trest  
          za nedovolené bránenie v hre. 
 
2. Keď útočiaci hráč vystrelil puk do svojho útočného pásma, pričom brániaci hráč cúva  
         do svojho obranného pásma a vysunie hokejku nabok, aby prekážal útočiamu hráčovi  
         obísť ho, tomuto brániacemu hráčovi sa uloží trest za nedovolené bránenie v hre. 
 
 
PRAVIDLO  534  -  NEDOVOLENÉ  BRÁNENIE  V  HRE 
PRAVIDLO  554 b)  -  POSUNUTIE  BRÁNKY 
 
B  -  Výklad 
 
Podľa odsekov d) obidvoch pravidiel priznanie gólu sa vzťahuje iba na situácie, že puk je  
v strednom alebo obrannom pásme družstva, ktoré sa previnilo. 
 
 



 
65

PRAVIDLO  541  -  HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN 
 
B  -  Výklad 
1.     Cieľom tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených  
        fyzickým kontaktom tiel hráčok. Preto akýkoľvek očividný alebo úmyselný kontakt  
        s protihráčkou, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať puk) sa musí   
        potrestať podľa tohto pravidla. Podľa tohto pravidla sa netrestá náhodný kontakt tiel  
        hráčok vyplývajúci z normálnej hry s pukom.  
 
3. Hlavný rozhodca musí každý fyzický kontakt posudzovať na základe toho, či hráčka       
         vyvolala kontakt úmyselne. Potrestaná musí byť tá hráčka, ktorá vyvolala fyzický  
         kontakt, aby zasiahla aspoň telo protihráčky, ak už nedokázala získať puk. Hlavným  
         cieľom každej akcie je však získať puk, a preto hlavní rozhodcovia musia umožniť  
         hráčkam „boj“ o puk. 
 
4. Potrestané musí byť úmyselné zapríčinenie kolízie alebo pokus o zintenzívnenie   
         kolízie. Patria sem všetky prípady, pri ktorých hráčka vstúpi do dráhy protihráčky   
         pohybujúcej sa opačným smerom a spôsobí fyzický kontakt. Trest sa neuloží hráčke,  
         ktorá evidentne chce hrať s pukom, a pritom neúmyselne spôsobí kolíziu  
         s protihráčkou. 
 
4.       Nie je povolené korčuľovať proti hráčke, ktorá sa evidentne snaží získať puk. Sú to  
          všetky prípady, keď hráčka očakáva prihrávku alebo keď korčuľuje naproti puku. Ak  
          hráčka stojí na ľadovej ploche bez pohybu, protihráčka musí túto hráčku obísť.  
 
5.      Protihráčky sa môžu navzájom opierať a snažiť sa prenikať pozdĺž mantinelu a tým  
         vyvolávať telesný kontakt iba za predpokladu, že sa evidentne snažia získať puk.   
        Takéto zákroky sú povolené, pokiaľ zostanú na úrovni „kontaktu“ a nezmenia sa na  
         „napádanie“. 
 
6.      Ak dve alebo viac hráčok sa snaží získať puk v tesnej blízkosti mantinelu, za každý  
         úmyselný kontakt musí byť uložený trest. Pod úmyselným kontaktom sa rozumie najmä    
         tlačenie, strkanie alebo vrazenie protihráčky ramenom na mantinel.Teda trestá sa   
         každý očividný telesný kontakt, ktorý nesúvisí s bojom o puk. 
 
7.     Hráčky majú právo zotrvať na tom mieste na ľadovej ploche, ktoré predtým zaujali. To   
        znamená, že nijaká hráčka nemusí uvoľniť priestor približujúcej sa protihráčke, aby sa  
        tým predišlo kolízii. Za každý pohyb hráčky, ktorým vstúpi do dráhy protihráčky, bude  
        uložený menší trest za napadnutie telom.  
 
 
 
PRAVIDLO  550  -  NAPÁDANIE  ROZHODCOV  HRÁČMI   (SLOVNÉ ALEBO   
                                FYZICKÉ) 
 
B  -  Výklad 
 
1.     Rozhodcovia nesmú pripustiť, aby boli slovne urážaní kýmkoľvek a kedykoľvek. Hráčovi  
        za osobnú kritiku rozhodcov počas stretnutia sa uloží osobný trest. 
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C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč, ktorý krváca z nosa alebo úst, zotrie vytekajúcu krv na svoju ruku, a potom ňou 
ostrieka protihráča.  
 
Rozhodnutie:   Konanie hráča sa posudzuje ako “opľutie” a uloží sa mu  trest v hre. 
 
 
 
PRAVIDLO  551  -  NAPÁDANIE  ROZHODCOV  FUNKCIONÁRMI  DRUŽSTIEV   
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1. Hlavný rozhodca môže za nevhodné správanie sa trénera uložiť družstvu dva menšie 

tresty pre hráčsku lavicu predtým, ako mu uloží osobný trest do konca stretnutia.  
 
2. Trénerovi nemožno uložiť osobný trest. 
 
3. Hlavný rozhodca podľa svojho uváženia môže za funkcionárov družstva uložiť tieto 

tresty: menší trest pre hráčsku lavicu, menší trest pre hráčsku lavicu plus osobný 
trest do konca stretnutia, osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre. 

 
4. Uloženie osobného trestu do konca stretnutia funkcionárovi družstva podľa Pravidla 

551 b) a  Pravidla 551 c) neznamená, že družstvu bude automaticky uložený menší 
trest pre hráčsku lavicu. 

 
5. Ak je funkcionárovi družstva uložený osobný trest do konca stretnutia alebo trest 

v hre, musí odísť z hráčskej lavice na zvyšok stretnutia do šatne. 
 
6. Ak je funkcionárovi družstva uložený trest v hre, niektorý z ostávajúcich funkcionárov 

musí prostredníctvom kapitána určiť hráča, ktorý na trestnej lavici odpyká 5-minútový 
trest. Družstvo bude v tom čase hrať oslabené, ak nenastane podľa pravidiel iná 
situácia. 

 
 
B -  Výklad 
 
1.      Trest nemožno uložiť za priestupky, ktoré sa stali počas rozcvičenia na ľadovej ploche,  
          avšak podľa Pravidla 510 – Dodatočné trestanie, sa môže uskutočniť disciplinárne  
          pokračovanie na úrovni riadiaceho subjektu. 
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PRAVIDLO  554  -  ZDRŽIAVANIE  HRY 
PRAVIDLO  554 c)  -  VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč alebo brankár vystrelí puk za ochranné sklo alebo za mantinel von z hracej plochy, 
alebo vystrelí puk za mantinel cez ochranné sklo za hráčskou lavicou (alebo trestnou 
lavicou, ak pred ňou nie je ochranné sklo),  bude uložený trest za zdržiavanie hry.  
 

Rozhodnutie:   Hráčovi alebo brankárovi sa uloží menší trest. 
 
 
2. situácia 
Hráč alebo brankár vystrelí puk tak, že sa odrazí od ochranného skla alebo mantinelu von  
z hracej plochy. 
 

Rozhodnutie:  Menší trest hráčovi alebo brankárovi sa neuloží. 
 
 
3. situácia 
Vystrelený puk trafí hráčovu alebo brankárovu hokejku alebo akúkoľvek časť jeho výstroja a 
odrazí sa za mantinel alebo ochranné sklo, pričom hráč alebo brankár urobil obranný zásah.    
 

Rozhodnutie:   Trest sa neuloží. 
 
 
4. situácia 
Brankár chytí vystrelený puk, potom si ho vyhodí a svojou hokejkou, rukavicou, rukou alebo 
chráničom nôh ho usmerní za mantinel alebo ochranné sklo.  
 
Rozhodnutie:   Brankárovi bude uložený menší trest. 
 
 
5. situácia 
Hráč alebo brankár vystrelí puk cez otvorené dvierka kdekoľvek na hracej ploche.   
 

Rozhodnutie:   Trest sa neuloží. 
 
 
6. situácia 
Hráč pri vykonávaní trestného strieľania vystrelí puk priamo von z hracej plochy.   
 

Rozhodnutie:   Trest sa neuloží. 
 
 
7. situácia 
Pri zakázanom uvoľnení hráč vystrelí puk zo svojho obranného pásma do ochrannej siete  
nad ochranným sklom za bránkou súpera.  
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Rozhodnutie:   Trest sa neuloží. Situácia sa posúdi ako zakázané uvoľnenie len čo puk  
                           prejde cez bránkovú čiaru. 
 
 
8. situácia 
Hráč družstva, ktoré je oslabené, vystrelí puk zo svojho obranného pásma (zakázané 
uvoľnenie nemôže nastať) do ochrannej siete nad ochranným sklom za bránkou súpera.  
 
Rozhodnutie:   Trest sa uloží, pretože dôvodom prerušenia hry bolo vystrelenie puku  
                           z vlastného obranného pásma do ochrannej siete nad ochranným sklom za  
                           bránkou súpera. 
 
 
9. situácia 
Družstvu je avizovaný trest v jeho obrannom pásme a vystrelí puk von z hracej plochy.   
 
Rozhodnutie:   Len čo družstvo vystrelí puk (čo sa posúdi ako získanie puku pod  
                          kontrolu), uloží sa iba avizovaný trest, lebo cieľom bolo prerušenie hry a  
                          nie vystrelenie puku von z hracej plochy. 
 
 
PRAVIDLO  554 e)  -  ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ HRACIU PLOCHU 
 
B  -  Výklad 
 
1.      Ak bola prerušená hra pre zranenie hráča a ak tento hráč odmieta opustiť ľadovú  
         plochu aj po napomenutí, bude mu uložený menší trest. Ak aj po napomenutí stále  
         nechce opustiť ľadovú plochu, bude mu podľa Pravidla 55O c) uložený osobný trest. 
         Toto pravidlo sa uplatní iba v situácii, ak bola hra prerušená z dôvodu zranenia hráča. 
 
 
 
PRAVIDLO  554 f)  -  VIAC  HRÁČOV  NA  ĽADOVEJ PLOCHE   PO  DOSIAHNUTÍ   
                                    GÓLU 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu  
 
1.      Ak niektoré z družstiev malo na ľadovej ploche po dosiahnutí gólu viac hráčov, ako je  
         potrebných na jedno striedanie, hlavný rozhodca oznámi obidvom družstvám, že za  
         ďalšie porušenie tohto pravidla uloží menší trest pre hráčsku lavicu družstvu, ktoré  
         sa previní. 
 
 
PRAVIDLO  554 g)  -  PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ 
 
B  -  Výklad 
 
Odsek b) tohto pravidla sa vzťahuje na druhé porušenie pravidla tým istým družstvom pri 
tom istom vhadzovaní puku. Trest odpyká ktorýkoľvek hráč. 
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PRAVIDLO  554 h)  -  NESKORÝ NÁSTUP 
 
B  -  Výklad 
 
“Správny počet” v tomto pravidle znamená taký počet hráčov na hracej ploche, ktorý je 
podľa pravidiel potrebný na riadne pokračovanie v stretnutí (5 hráčov a brankár – ak 
družstvo nie je oslabené, 4 alebo 3 hráči a brankár – ak je družstvo oslabené). 
 
 
PRAVIDLO  555  -  NEDOVOLENÝ  ALEBO  NEBEZPEČNÝ  VÝSTROJ 
 
A  -  Postup hlavného a čiarového rozhodcu 
 
1. Hlavný rozhodca pri prvom porušení pravidiel týkajúcich sa akéhokoľvek nedovoleného 

alebo nebezpečného výstroja musí družstvo napomenúť a tresty ukladá až po ďalších 
priestupkoch. 

 
2. Čiaroví rozhodcovia nesmú napomínať hráčov ani ukladať tresty za porušenie pravidiel 

týkajúcich sa výstroja. 
 
3. Ak sa meraním zistilo, že hokejka hráča je neregulárna, rozhodcovia ju vrátia družstvu  

a tento hráč musí ísť na trestnú lavicu. Potrestanému hráčovi na trestnej lavici musí 
priniesť bez zbytočného zdržania hry regulárnu hokejku spoluhráč. 

 
 
B  -  Výklad 
 
1. O tom, či je hokejka nebezpečná, rozhoduje hlavný rozhodca. Ak je hokejka posúdená 

ako nebezpečná, považuje sa za nebezpečný výstroj a treba ju odstrániť z hry bez 
uloženia trestu. 

 
2. Hráčovi odmietajúcemu odstrániť výstroj, ktorý hlavný rozhodca považuje za 

nebezpečný, musí byť po predchádzajúcom napomenutí uložený osobný trest. 
 
3. Hokejka, ktorej čepeľ má dvojité zakrivenie, sa považuje za nebezpečný výstroj.  
 
4. Čepeľ hokejky je neregulárna, ak sa nedovolené zakrivenie zistí kdekoľvek na čepeli. 
 
5. Brankári nesmú nosiť neprimerane dlhý a široký dres, ktorý by mohol pomôcť pri 

zastavení puku. Hlavný rozhodca musí brankárovi nariadiť výmenu alebo úpravu 
dresu, a ak brankár aj po napomenutí výmenu odmietne, uloží mu hlavný rozhodca 
osobný trest. 

 
6. V zmysle Pravidla 555 g) hráčovi bude uložený  menší trest, ak pokračuje v hre 

akýmkoľvek spôsobom. 
 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráčovi sa po kontakte s protihráčom uvoľnil na prilbe remienok..  
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Rozhodnutie:   Hráč môže v hre pokračovať až do prerušenia hry alebo kým neopustí  
                          ľadovú plochu. Hráčovi nebude uložený nijaký trest, lebo prilba mu z hlavy  
                          nespadla. 
 
 
PRAVIDLO  556  -  ZLOMENÁ  HOKEJKA 
 
A  -  Postup hlavného rozhodcu a čiarového rozhodcu 
 
1. Rozhodcovia nesmú podať zlomenú hokejku divákovi alebo ju odhodiť za mantinel 

alebo ochranné sklo. Zlomené hokejky musia odkladať na lavicu funkcionárov mimo 
ľadovej plochy alebo na hráčsku lavicu. 

 
B  -  Výklad 
 
1.      Ak z horného konca rúčky kovovej hokejky odpadne koncovka, hokejka sa považuje za  
         zlomenú hokejku. 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Hráč na trestnej lavici podá hokejku spoluhráčovi na ľadovej ploche, ktorý zlomil svoju 
hokejku.   
 

Rozhodnutie:   Hráčovi, ktorý prijal hokejku, bude uložený menší trest, ale hráčovi na 
                          trestnej lavici, ktorý podal hokejku hráčovi na ľadovej ploche, sa trest  
                          neuloží. 
 
 
2. situácia 
Hráč na ľadovej ploche bez hokejky zdvihne hokejku, ktorú mu hodili na ľadovú plochu  
z hráčskej lavice. 
 
Rozhodnutie:   Hráčovi, ktorý zdvihol hokejku, sa za nedovolené prijatie hokejky neukladá  
                          nijaký trest, ale hlavný rozhodca uloží tresty, ktoré vyplývajú z Pravidla 550  
                          g) a h) alebo Pravidla 551 e) a f). 
 
 
3. situácia 
Hráč družstva “A”, ktorý zlomil svoju hokejku, zdvihne hokejku hodenú z hráčskej lavice 
družstva “B”, pričom táto hokejka bola určená hráčovi družstva “B”, ktorý tiež zlomil svoju 
hokejku.   
 
Rozhodnutie:   Hráčovi družstva “A”, ktorý zdvihol hokejku, sa trest neuloží, ale družstvu  
                          “B” bude uložený trest podľa Pravidla 550 g) a h) alebo Pravidla 551 e) a f). 
 
 
4. situácia 
 Z hráčskej lavice bola brankárovi hodená na ľadovú plochu brankárska hokejka.   
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Rozhodnutie:   Brankárovi sa neuloží nijaký trest, ale hlavný rozhodca uloží tresty, ktoré  
                          vyplývajú z Pravidla 550 g) a h) alebo Pravidla 551 e) a f). 
 
  
5. situácia 
Hráč na ľadovej ploche sa pokúsi posunúť späť k svojmu brankárovi hokejku, ktorú brankár 
stratil.   
 

Rozhodnutie:   Trest sa neuloží ani brankárovi ani hráčovi, ak nebolo porušené  
                           Pravidlo 569. 
 
 
6. situácia 
Hráč nesúci brankársku hokejku svojmu brankárovi, ktorý ju stratil alebo zlomil, sa rozhodol 
zapojiť do hry. Pustil brankársku hokejku na ľadovú plochu a pokračoval v hre. 
 

Rozhodnutie:   Hráčovi sa neuloží nijaký trest, pokiaľ sa nijakým spôsobom nezapojil do hry  
                          v čase, keď niesol brankársku  hokejku. Trest sa hráčovi nesúcemu  
                          hokejku brankárovi neukladá ani vtedy, keď je hráč v blízkosti hry, ale ak sa  
                          hráč chce zapojiť do hry, musí nesenú hokejku pustiť. 
 
 
7. situácia 
Hráč A5 hrá bez hokejky. Hráč A8 mu podá svoju hokejku a hráč A11 podá svoju hokejku 
hráčovi A8 a hra pokračuje. 
 
Rozhodnutie:   Neexistuje limit na počet odovzdaní si hokejky medzi hráčmi, ale posledný  
                          hráč bez hokejky musí dostať regulárnu hokejku v súlade s pravidlami. 
 
 
PRAVIDLO  557  -  PADNUTIE  HRÁČA  NA  PUK 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Puk je v bránkovisku a hráč, ktorý je mimo bránkoviska, vyrazí alebo vytiahne puk  
z bránkoviska k svojmu telu, pričom puk neprikryl ani nechytil, kým bol puk ešte  
v bránkovisku.  
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca uloží hráčovi menší trest. Rozhodujúca v tomto prípade je  
                          poloha puku v čase, keď bol prikrytý a nasledovalo prerušenie hry. 
 
 
2. situácia 
Hráč je v bránkovisku a vtiahne do bránkoviska puk, ktorý bol mimo bránkoviska, a potom 
puk prikryje alebo na puk padne.  
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie v prospech družstva, ktoré sa  
                          neprevinilo. Rozhodujúca v tomto prípade je poloha puku v čase, keď bol  
                          prikrytý a nasledovalo prerušenie hry. 
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PRAVIDLO  559  -  ZOVRETIE  PUKU  RUKOU  HRÁČA 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak sa puk dotkne hráčovej rukavice a tento hráč ho nezovrie vo svojej ruke, hra sa 

nepreruší a trest sa neuloží. 
 
 
PRAVIDLO  560  -  ZOVRETIE  PUKU  RUKOU  BRANKÁRA 
 
B  -  Výklad 
 
1.     Ak brankár hodí puk dopredu smerom k súperovej bránke a s pukom ako prvý hrá  
        protihráč, hra sa nepreruší. 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Družstvo chce nahradiť brankára ďalším hráčom. Predtým, ako brankár opustí svoje 
bránkovisko, položí svoju hokejku pred bránku a jeho družstvo dosiahne gól.  
 

Rozhodnutie:   Gól sa neuzná a brankárovi sa uloží menší trest. 
 
 
2. situácia 
Brankár opustil svoje bránkovisko, aby ho mohol nahradiť ďalší hráč, a potom pustí alebo 
položí svoju hokejku pred svoju bránku.  
 

Rozhodnutie:  Brankárovi sa uloží menší trest bez ohľadu na to, či hlavný rozhodca           
                         túto akciu spozoroval alebo nespozoroval. Ak táto hokejka zabráni vniknutiu  
                         puku do bránky, hlavný rozhodca prizná gól. Povinnosťou brankára je  
                         udržiavať priestor v okolí svojej bránky bez akýchkoľvek prekážok, ktoré  
                         môžu zabrániť dosiahnutiu gólu. 
 
 
3. situácia 
Brankár opustil ľadovú plochu, pričom pustil alebo položilí svoju hokejku v určitej vhodnej 
vzdialenosti pred svojím bránkoviskom.  
 

Rozhodnutie:  Ak hlavný rozhodca túto akciu nespozoroval, brankárovi sa trest neuloží.                           
                         Ak hlavný rozhodca túto akciu spozoroval, brankárovi sa uloží menší  
                         trest. Ak táto hokejka zabráni vniknutiu puku do bránky, hlavný rozhodca  
                         prizná gól.  
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PRAVIDLO  565  -  FUNKCIONÁR DRUŽSTVA OPUSTÍ HRÁČSKU LAVICU  
 
B  -  Výklad 
 
1.    Ak lekár družstva bez súhlasu hlavného rozhodcu vstúpi na ľadovú plochu, aby ošetril  
       zraneného hráča, neukladá sa nijaký trest. 
 
 
PRAVIDLO  570  -  HODENIE  HOKEJKY  ALEBO  PREDMETU  PRI  BREJKU 
 
B  -  Výklad 
 
1.      Ak je brankár na ľadovej ploche, nie je možné priznať gól. 
 
2. Ak je brankár na ľadovej ploche, ale mimo svojej bránky, a hodí svoju hokejku, pred 

prerušením hry a nariadením trestného strieľania môže byť poskytnutá výhoda 
avizovaním trestu. 

 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Družstvu “A” hlavný rozhodca avizuje trest a družstvo “B” nahradí svojho brankára ďalším 
hráčom.  Pred prerušením hry hráč družstva “B” hodí svoju hokejku po puku v svojom 
obrannom pásme.  
 

Rozhodnutie:   Za hodenie hokejky brániacim hráčom v svojom obrannom pásme                            
                          musí byť uložený trest. V prospech družstva “A” sa prizná gól, lebo trest za  
                          hodenie hokejky nemožno zrušiť, a hráč družstva “A” musí ísť na trestnú  
                          lavicu odpykať avizovaný trest. 
 
 
PRAVIDLO  571  -  PREVENCIA  PRED  INFEKCIOU  KRVOU 
 
B  -  Výklad 
 
1. Hráč, ktorý má na drese krv, musí si obliecť iný dres a prípadná zmena čísla musí byť 

oznámená zapisovateľovi. 
 
2. Ak má krv na svojom oblečení rozhodca, krv musí byť odstránená predtým, ako sa 

pokračuje v hre. Ak rozhodca krváca, predtým, ako bude pokračovať v rozhodovaní, 
musí mať ranu dokonale zakrytú. 

 
3. Na ľadovej ploche sa nesmú používať zakrvavené predmety. 
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PRAVIDLO  573  -  PRÍLIŠ VEĽA HRÁČOV NA ĽADOVEJ PLOCHE 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Brankár bol odvolaný z ľadovej plochy a nahradený ďalším spoluhráčom a hráč súperovho 
družstva má puk. Počas hry sa brankár zapojí do hry, čím síce spôsobí, že jeho družstvo má 
na ľadovej ploche príliš veľa hráčov, ale nezasiahne voči hráčovi, ktorý má puk (pozri 
Pravidlo 534 d) ), ale sa iba pokúsi zastaviť strelu na bránku. 
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca uloží trest za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche družstvu,  
                          ktoré sa previnilo. Ak sa takáto situácia vyskytne v posledných dvoch  
                          minútach stretnutia alebo kedykoľvek počas predĺženia, hlavný rozhodca  
                          nariadi trestné strieľanie proti družstvu, ktoré sa previnilo.  
 
 
PRAVIDLO  591  -  BRANKÁR  ZA  STREDNOU  ČERVENOU  ČIAROU 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Brankár stojaci s obidvomi korčuľami za strednou červenou čiarou hrá s pukom, ktorý je ešte 
pred strednou červenou čiarou na polovici jeho družstva. 
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca uloží brankárovi menší trest. Rozhodujúce je postavenie   
                          korčúľ a nie pozícia puku.  
 
 
2. situácia 
Družstvo “A” dosiahlo gól. Počas prerušenej hry po dosiahnutí gólu brankár družstva “A” 
prešiel za strednú červenú čiaru, aby so svojimi spoluhráčmi “oslávil” dosiahnutie gólu, a 
potom sa vrátil do svojej bránky. Svojím konaním nespôsobil nijaké zdržanie hry a nemal 
nijaký kontakt s hráčmi súperovho družstva.   
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca neuloží trest, pretože brankár prešiel za strednú červenú  
                          čiaru počas prerušenej hry. 
 
 
PRAVIDLO  592  -  PRÍCHOD  BRANKÁRA  K  HRÁČSKEJ  LAVICI 
 
A  -  Postup hlavného a čiarového rozhodcu 
 
1.      Keď je dlhšie prerušenie hry zapríčinené zranením hráča, zlou kvalitou ľadovej plochy  
         alebo inými prevádzkovými dôvodmi, hlavný rozhodca môže povoliť brankárovi odísť  
         na svoju hráčsku lavicu. V tomto prípade brankár nespôsobí príchodom na hráčsku  
         lavicu zdržanie hry. 
 
2.      Počas televíznych prestávok na reklamu môže brankár odísť na svoju hráčsku lavicu. 
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3.     Brankár nesmie ísť k svojej hráčskej lavici po dosiahnutí gólu, aby so svojimi  
        spoluhráčmi “oslávil” dosiahnutie gólu. 
 
4.     Ak bol avizovaný trest, brankár družstva, ktoré sa neprevinilo, nesmie po prerušení hry  
        zotrvať na svojej hráčskej lavici, ale má sa ihneď vrátiť do svojej bránky. Čiaroví  
        rozhodcovia môžu tohto brankára napomenúť, aby sa vrátil do bránky. Hlavní  
        rozhodcovia, aby sa neopakovala takáto situácia, môžu varovať družstvo, že posúdia   
        túto situáciu ako zdržiavanie hry. Prvýkrát varovanie, druhýkrat musí byť brankár  
        vystriedaný. 
 
5.     Ak je sa na jednom konci hracej plochy šarvátka, brankár z druhého konca nesmie ísť  
        na svoju hráčsku lavicu, ale musí ostať na svojej strane hracej plochy. Ak odíde na  
        svoju hráčsku lavicu, hlavný rozhodca posúdi vzniknutú situáciu ako „príchod brankára  
        k hráčskej lavici po prerušení hry“. 
 
 
PRAVIDLO  593  -  BRANKÁR  OPUSTÍ  BRÁNKOVISKO  POČAS  ŠARVÁTKY 
 
C  -  Situácie 
 
1. situácia 
Brankár počas prebiehajúcej šarvátky opustí okolie svojho bránkoviska a ako prvý sa zapojí 
do bitky.  
 

Rozhodnutie:   Hlavný rozhodca uloží brankárovi menší trest za opustenie bránkoviska a   
                          osobný trest do konca stretnutia za to, že sa stal “tretím hráčom”  
                          v šarvátke, prípadne ďalšie tresty vyplývajúce z porušenia pravidiel. 
 
 
PRAVIDLO  595  -  OCHRANA BRANKÁRA 
 
B  -  Výklad 
 
1. Ak hráč vedúci puk korčuľuje jazdou vpred alebo vzad a spôsobí kontakt  s brankárom, 

pričom puk vnikne do bránky, gól sa neuzná a tomuto hráčovi sa uloží trest. Toto 
pravidlo sa uplatní aj pri trestných strieľaniach alebo samostatných nájazdoch po 
predĺžení. 

 
 
PRÍLOHA P4.7 -  POVINNOSTI ČIAROVÉHO ROZHODCU 
 
B  -  Výklad 
 
Čiarový rozhodca môže prerušiť hru, keď sa s pukom nedá hrať, dotkla sa ho neoprávnená 
osoba alebo bol mimo hracej plochy. Sem patrí aj prípad, že puk bol priamo vystrelený  
z  hracej plochy a čiarový rozhodca prerušil hru preto, lebo hlavný rozhodca túto situáciu 
nevidel. Čiarový rozhodca o tejto skutočnosti musí ihneď informovať hlavného rozhodcu a 
oznámiť mu číslo hráča, ktorý puk mimo hraciu plochu vystrelil, vyhodil alebo usmernil. 
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