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 část I
HŘIŠTĚ

ČÁST I – HŘIŠTĚ

PRAVIDLO 1 – Hřiště

a) Utkání in-line hokeje musí být sehráno na dřevěném, asfaltovém nebo betono-

vém povrchu. Další možností je speciální in-line plocha nebo jiný vhodný povrch 

schválený příslušnou komisí. 

b) Hřiště se označí podle nákresu s ohledem na maximální a minimální rozměry 

hřiště. Hrací plocha není rozdělena čárami, jako je modrá nebo červená čára, 

protože in-line hokej se odehrává na celé ploše, bez hrozby vhazování za poru-

šení postavení mimo hru na modré či červené čáře.

c) Rozměry hrací plochy se mohou pohybovat mezi 20–30 m do šířky a 40–60 m 

do dálky. Musí být však zachován poměr 1:2.

Mistrovství světa se hraje na povrchu nejblíže možnému maximální velikosti. Hrací 

plocha musí být obklopena mantinely, aby se kotouč snadněji udržel ve hře.

PRAVIDLO 2 – Branky

Branka se skládá z pravoúhlé železné konstrukce s vnitřní výškou 105 cm a vnitřní 

šířkou 170 cm. 

(viz nákres).

Konstrukce musí být zhotovena ze železných nebo ocelových tyčí o průměru 7,6 cm. 

Vršek, boční části a vnitřní část branky musí být pokryty velice odolným síťováním, 

které je dosti husté, aby odolalo nejtvrdším střelám. Kovové síťování není povoleno.

Část sítě musí být zavěšena na vnitřní část vršku branky v hloubce 45 cm měřeno 

od břevna branky. Toto bavlněné síťování, tenčí než to vnější, má maximální šířku 

180 cm a maximální výšku 110 cm. Musí být upevněno uvnitř branky tak, aby viselo 

volně k zemi rovnoběžně s tyčkami branky. Tyčky a břevno musí mít oranžovou 

barvu, všechny ostatní části konstrukce musí být bílé.

Branky jsou umístěny otevřenou částí na každém konci hřiště naproti sobě. Vzdálenost 

od brankové čáry na největším hřišti je 2,70 m minimálně a 3,30 m maximálně. 

PRAVIDLO 3 – Brankoviště

a) Brankoviště se vyznačí před každou brankou červenou čárou 5 cm širokou. 

b) Tato čára se rozprostírá v pravém úhlu od bodu brankové čáry 30 cm od vněj-

ších částí brankových tyčí do vzdálenosti 1,2 m od branky. Rovnoběžná čára 

s brankovou čárou pak spojuje konce těchto dvou čar. Brankovištěm se rozumí 

území pokryté jak na ploše, tak v prostoru nad ním.
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6 část I
HŘIŠTĚ

PRAVIDLO 4 – Body na vhazování

a) Jeden bod na vhazování musí být přímo ve středu plochy. (Vhazování na tomto 

místě se provádí vždy na začátku utkání, na začátku druhé půlky, po každém 

vstřeleném gólu a před začátkem prodloužení).

V obou koncových zónách podél imaginární čáry, 4,5 m od každé brankové čá-

ry a rovnoběžně s ní 3 m od bočního hrazení, se vyznačí na plochu černé kruhy 

na vhazování o poloměru 22,5 cm. Na hrací ploše se nachází jeden bod na vhazování 

ve středu hřiště a po dvou bodech na vhazování v koncových pásmech, které jsou 

kolmo na sebe (viz nákres hřiště).

b) Na hřišti musí být vyznačeno 5 bodů na vhazování.

PRAVIDLO 5 – Hráčské lavice

a) Každé hřiště musí mít sedadla nebo lavici pro každý tým, zvané jako „hráčské 

lavice“. Na každé lavici musí být místo alespoň pro 16 hráčů a musí být umístěny 

těsně podél hrací plochy v neutrálním pásmu, jak nejblíže je to možné ke středu 

hřiště, a musí z nich být zajištěn snadný přístup do šaten.

b) Mužstva zahájí utkání na opačném konci hřiště, než mají hráčské lavice, a ne-

budou tato místa v průběhu utkání měnit.

c) Pouze hráčům v dresech, vedoucímu družstva, trenérům a jeho asistentům je 

povoleno pobývat na hráčské lavici.

d) Během hry se trenéři, vedoucí družstva a asistenti trenérů mohou pohybovat 

pouze v území, které je vymezeno délkou hráčské lavice, včetně jejich dvířek. 

Trest za porušení tohoto pravidla je: „Menší trest pro hráčskou lavici“.

PRAVIDLO 6 – Trestné lavice

Každé hřiště musí být vybaveno sedadly nebo lavicemi zvanými „trestná lavice“. 

Jsou zde místa pro trestané hráče, trestoměřiče, časoměřiče a další činovníky 

utkání. Trestná lavice by měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hráč-

ských lavic. 

PRAVIDLO 7 – Kruh rozhodčích

Kruh rozhodčích se vyznačí čárou ve tvaru půlkruhu o poloměru 3 m na ploše ihned 

před lavicí časoměřičů. Hráči, mají zakázáno vstupovat na toto území během 

jakéhokoli přerušení hry v utkání bez svolení rozhodčího.

PRAVIDLO 8 – Signální a časová zařízení

Každé hřiště musí mít vhodné zvukové zařízení pro potřeby časoměřiče. 
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část II
MUŽSTVA

ČÁST II – MUŽSTVA

PRAVIDLO 9 – Složení mužstva

a) Hrací sestava (počet hráčů na hrací ploše) se nesmí skládat z více než 4 hráčů 

a jednoho brankáře.

b) Každý hráč a brankář je zapsán do zápisu o utkání a musí mít vlastní číslo dresu, 

které je 20–25 cm vysoké a je umístěno na zadní straně dresu.

c) Soupiska družstva se skládá z minimálně 6 hráčů v poli a 2 brankářů a maxi-

málně 14 hráčů a 2 brankářů (ne 15 hráčů a 1 gólmana). Jakmile bylo započato 

mistrovství, není povoleno dopisování náhradníků či přidávání dalších hráčů 

na soupisku.

PRAVIDLO 10 – Kapitán 

a) Každé družstvo ustanoví jednoho kapitána a pouze takto označený hráč má 

právo prodiskutovat s rozhodčím otázky vztahující se k výkladu pravidel, které 

by mohly vyvstat v průběhu utkání. Kapitán musí být označen písmenem „C“ 

přibližně 8 cm vysokým v kontrastní barvě na dobře viditelném místě na přední 

části dresu.

b) Každé družstvo by mělo mít kapitána na ploše po celou dobu hry. Pokud kapitán 

není na hrací ploše, náhradnímu kapitánovi (ne více než 3) se přiznají práva kapi-

tána. Náhradní kapitán musí být označen písmenem „A“ přibližně 8 cm vysokým 

v kontrastní barvě na dobře viditelném místě na přední části dresu.

c) Rozhodčí nebo činovníci utkání se před začátkem každého zápasu seznámí 

se jménem kapitána mužstva a také s totožností hráčů, kteří budou zastávat 

funkci náhradních kapitánů, když kapitán nebude na ploše.

d) Brankář nemá právo vykonávat funkci kapitána nebo náhradního kapitána.

e) Pouze kapitán nebo náhradní kapitán na ploše má právo v přerušené hře disku-

tovat s rozhodčím o jakémkoli problému, který vztahujícímu se k výkladu pravidel 

(ale ne oba). Kapitánovi, náhradnímu kapitánovi nebo jakémukoli hráči, který 

přichází z hráčské lavice a protestuje či zpochybňuje výrok rozhodčího, se uloží 

osobní trest.

f) Kapitán nebo trenér musí podepsat zápis o utkání po skončení každého zápasu 

spolu s rozhodčími, a tím potvrdit jeho správnost. Stížnost, která se týká vylou-

čení, není věcí vztahující se k výkladu pravidel a osobní trest musí být uložen 

kterémukoli kapitánovi, náhradnímu kapitánovi nebo jinému hráči, který si takto 

stěžuje.
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MUŽSTVA
 

PRAVIDLO 11 – Hráči v dresech

a) Na začátku každého utkání vedoucí mužstva nebo trenér každého týmu vyhotoví 

seznam hráčů a brankáře, kteří nastoupí v utkání. 

b) Tento zápis o utkání musí být dodán rozhodčímu nebo činovníkům utkání před 

začátkem zápasu. Po zahájení utkání nejsou již povoleny žádné změny v zápise 

o utkání. Jediná výjimka je, pokud se zraní nebo onemocní brankář. Jméno ná-

hradního brankáře může být dopsáno do zápisu o utkání, avšak taková náhrada 

může být vytvořena pouze z hráčů, kteří figurují v zápise o utkání.

c) Každé mužstvo smí mít na hrací ploše vždy pouze jednoho brankáře. Brankář 

může být nahrazen za jiného hráče v poli. Tento hráč však nepožívá výhod 

brankáře.

d) Náhradnímu brankáři není povoleno rozcvičení.

PRAVIDLO 12 – Zahajovací sestava

a) Před začátkem utkání vedoucí družstva nebo trenér každého týmu musí označit 

v zápise o utkání zahajovací sestavu. 

b) Při zahájení utkání mužstvo musí mít na ploše brankáře a 4 hráče. Pokud tento 

požadavek nemůže být dosažen, je rozhodčí povinen zápas nezahájit a prohlásit 

ho za ukončený v neprospěch mužstva, které nebylo schopno postavit správný 

počet hráčů na plochu.

PRAVIDLO 13 – Střídání hráčů

a) Během hry není povoleno mít více než 5 hráčů (včetně brankáře) na hrací ploše 

v jednom okamžiku.

b) Hráči smějí střídat kdykoli v průběhu hry z hráčských lavic za předpokladu, že 

hráč nebo hráči opouštějící plochu se nacházejí nejdále 3 m od jejich hráčské 

lavice, předtím než je jakékoli střídání započato.

c) Hráč na trestné lavici, který má být po odpykání trestu vystřídán, musí ihned 

po hrací ploše odjet na hráčskou lavici a být u ní dříve, než je provedeno jakékoli 

střídání.

d) Mužstvo je povinno postavit na plochu správný počet hráčů, pokud je o to 

požádáno rozhodčím. Hostující mužstvo musí vždy jako první postavit hrající 

sestavu na plochu. Každému mužstvu je povoleno pouze jedno střídání během 

přerušení hry.

e) Pokud při střídání hráč vstupující do hry nebo opouštějící hru záměrně zahraje 

kotouč svojí holí, bruslemi nebo rukama, nebo se dostane do kontaktu s proti-

hráčem, zatímco hráč (buď vstupující, nebo opouštějící hru) je stále na hřišti uloží 

se menší trest „za příliš mnoho hráčů na ploše“. Avšak v případě, že hráč, který 

vstupuje nebo opouští hrací plochu, bude pukem zasažen náhodou, žádný trest 

se neudělí a hra se nepřeruší.
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část II
MUŽSTVA

f) Pokud brankář opustí branku a pokračuje k hráčské lavici kvůli střídání, tak ná-

hradník může naskočit do hry až tehdy, když je brankář 3 m od hráčské lavice. 

Jestliže střídající mužstvo má kotouč v držení a vystřídá předčasně, rozhodčí 

musí okamžitě přerušit hru a vhazování se uskuteční buď na středním bodě 

vhazování, nebo na koncovém bodě na vhazování (na místě, které poskytuje 

neprovinivšímu se mužstvu výhodu). Jestliže mužstvo nemá kotouč v držení 

a proviní se špatným střídání, rozhodčí uloží menší trest.

g) Při střídání hráčů během přerušené hry rozhodčí provádějící vhazování zaujme 

normální pozici pro provedení vhazování a poté poskytne hostujícímu mužstvu 

5 vteřin na vystřídání hráčů.. Po pěti vteřinách rozhodčí vzpaží ruku na zname-

ní, že hostující družstvo už nemůže střídat. S paží stále vztyčenou poskytne 

domácímu mužstvu možnost vystřídat (pokud tak již neučinili). Po dalších pěti 

vteřinách rozhodčí spustí paži, čímž dá najevo domácímu družstvu, že již nesmí 

střídat.. Pokud se kterékoli mužstvo pokusí vystřídat po uplynutí takto určeného 

času, rozhodčí pošle tyto střídající hráče zpět na hráčskou lavici. Za jakékoli 

další porušení pravidel v tomto postupu rozhodčí udělí „menší trest pro hráčskou 

lavici“.

h) Jestliže v posledních 2 minutách řádné hrací doby má bránící mužstvo úmyslně 

mnoho hráčů na ledě, nařídí se proti němu trestné střílení. Menší trest pro hráč-

skou lavici nebude uložen.

i) Menší trest pro hráčskou lavici se uloží za porušení jakékoliv části pravidla 13. 

Trest odpyká hráč, který pravidlo porušil.

PRAVIDLO 14 – Zranění hráči

a) Pokud je hráč, vyjma brankáře, zraněn nebo je nucen opustit hrací plochu bě-

hem hry, může ze hry odstoupit a být vystřídán, ale hra musí pokračovat, aniž 

by mužstva opustila hrací plochu.

b) Jestliže brankář utrpí zranění nebo ho postihne nevolnost, musí být v pořádku, 

aby hra mohla okamžitě pokračovat, nebo musí být vystřídán náhradním bran-

kářem. Rozhodčí nepovolí žádné ošetřování za účelem uschopnění zraněného 

nebo indisponovaného brankáře. Náhradnímu brankáři není povoleno rozcvičení 

(viz také bod d).

c) Rozhodčí podá zprávu příslušné komisi o jakémkoliv prohřešku při střídání bran-

kářů. Střídající brankář má stejná práva jako původní brankář.

d) Pokud bylo uskutečněno střídání brankářů, další řádné střídání je povoleno až 

v dalším přerušení hry.

e) Jestliže zraněný hráč obdrží menší trest, potrestané mužstvo musí poslat ná-

hradníka na trestnou lavici před začátkem trestu a nesmí ho během tohoto trestu 

vystřídat za jiného. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest pro hráčskou 

lavici. Potrestaný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, nesmí nastoupit 

do hry, dokud jeho trest nevyprší.
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f) Když je hráč zraněn tak, že nemůže pokračovat ve hře nebo odejít na hráčskou 

lavici, hra nesmí být přerušena, dokud kotouč nezíská mužstvo zraněného hráče. 

Pokud je mužstvo zraněného hráče v držení kotouče v době zranění, hra bude 

okamžitě přerušena, vyjma brankové příležitosti tohoto družstva.

g) Hra se může přerušit v případě, že hráč, jiný než brankář, je zraněn natolik vážně, 

že o tom není pochyb. Hra se znovu zahájí vhazováním.

(POZNÁMKA) V případě vážného zranění hráče rozhodčí může přerušit hru okamžitě, 

bez ohledu na to, kdo má právě kotouč v držení.
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PRAVIDLO 15 – Hole

a) Hole musí být stejné, jako v ledním hokeji a musí být zhotoveny ze dřeva nebo 

jiného schváleného materiálu a nesmí mít žádné výčnělky. Přilnavá páska jaké-

koli barvy může být omotána kolem čepele za účelem vyztužení nebo zlepšení 

vedení kotouče.

b) Hůl nesmí být delší než 1,5 m, měřeno od patky ke konci držadla, a 32 cm, 

měřeno od patky ke špičce čepele. Čepel hokejky musí být alespoň 5 cm široká 

a nesmí být širší než 9 cm na jakémkoli místě čepele. 

c) Čepel brankářské hole na jakémkoli místě nesmí být širší než 13 cm, kromě 

patky. Zde může měřit 14 cm. Délka čepele nesmí přesahovat 39 cm, měřeno 

od patky ke špičce čepele. Rozšířená část brankářské hole nesmí být delší než 

61 cm od patky nahoru a širší než 13 cm.

d) Menší trest se uloží hráči, včetně brankáře, za použití hole, která neodpovídá 

ustanovením těchto pravidel.

PRAVIDLO 16 – Brusle

a) Brusle používané na in-line hokej musí být pouze in-line brusle. Můžou se sklá-

dat buď ze tří, nebo čtyř koleček. Pokud jsou brusle vyrobeny pro čtyři kolečka, 

také všechny čtyři musí obsahovat. Všechny kolečkové zástrčky a nápravy musí 

být přikryty ochranným materiálem, aby nezranily ostatní hráče nebo neničily 

hrací povrch. Čtverhranné nebo konvenční brusle nejsou povoleny na mistrovství 

světa, ačkoliv jednotlivé federace můžou dovolit užívání těchto bruslí pro domácí 

soutěže.

b) Hráč, který se zúčastní hry a poruší výše uvedené pravidlo, obdrží menší trest 

a nesmí se dále zúčastnit hry, dokud závadu neodstraní.

PRAVIDLO 17 – Brankářská výstroj

a) S výjimkou bruslí a hokejky všechna výstroj nošená brankářem musí být zhoto-

vena pouze k ochraně hlavy a těla a nesmí obsahovat žádný oděv či zařízení, 

které by brankáři poskytovalo nepřípustnou pomoc v zabránění vstřelení gólu. 

POZNÁMKA: Šněrování, tkanivo nebo jiný materiál, spojující palec a ukazováček 

brankářské rukavice, nebo jakýkoli koš, kapsa či vak vytvořený z tohoto materiálu, 

nesmí přesahovat minimální množství materiálu nezbytného k vyplnění mezery mezi 

palcem a ukazováčkem při plném roztažení lapačky.

1. Ochranná vycpávka, připojená na zadní část, nebo formovaná část brankař-

ské rukavice nesmí být širší než 20 cm a delší než 40 cm.

2. Zástěry, chránící břicho a kryjící přes kalhoty přední část stehen, jsou zaká-

zány.
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b) Brankářské chrániče nohou nesmějí být širší než 30 cm (měřeno na brankáři) 

a nesmějí na nich být provedeny žádné úpravy.

c) Menší trest se uloží brankáři za nošení nebo používání nedovolené výstroje.

d) Všechno vybavení, s výjimkou kotouče a bruslí, se řídí pravidly o hokejové vý-

stroji.

e) Všichni brankáři musí nosit helmu schválenou příslušnou komisí.

PRAVIDLO 18 – Ochranná výstroj

a) Všechna ochranná výstroj, kromě rukavic, helmy a brankářských chráničů no-

hou, musí být zcela pod dresem. Kožené náloketníky, umístěné na vnější části 

dresu, nejsou povoleny. Po jednom varování rozhodčího se uloží menší trest 

mužstvu, které se provinilo proti tomuto pravidlu.

b) Všichni hráči musí nosit HECC/CSA (H.E.C.C. The Hockey Equipment Certification 

Council – nezávislý orgán odpovědný za vývoj a testování hokejových ochran-

ných pomůcek) – schválené helmy, řádně upevněné pod bradou řemínkem.

c) Pro všechny brankáře je povinné nosit obličejové masky. 

d) Všichni hráči musí nosit schválené hokejové rukavice.

e) Všichni hráči musí nosit holení a loketní chrániče. Mužští hráči musí nosit sus-

penzor během celého utkání.

f) Používání chrániče zubů a obličejové masky není povinné, ale doporučuje se.

g) Obroučky brýlí musí být z umělé hmoty.

h) Menší trest může být uložen za porušení pravidla o ochranné výstroji.

PRAVIDLO 19 – Nebezpečná výstroj

a) Užití vycpávek nebo ochrany vyrobené z kovu nebo jiného materiálu, který může 

způsobit protihráči zranění, je zakázáno.

POZNÁMKA: Všechny náloketníky, které nemají měkké ochranné pokrytí z gumy 

nebo podobného materiálu alespoň 125 mm silného se považují za nebezpečnou 

výstroj.

b) Rukavice, ze které je celá vnitřní část dlaně odstraněna, je považována za ne-

dovolenou výstroj. Pokud některý hráč nosí takovou rukavici, bude mu uložen 

menší trest.

c) Každý hráč nosící ochranné zařízení od lékaře musí mít před začátkem hry po-

volení příslušné komise.
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PRAVIDLO 20 – Kotouč

Kotouč musí být schválen příslušnou komisí. Domácí nebo hostující mužstvo přebírá 

zodpovědnost za adekvátní kotouče. To znamená, že kotouč může být odebrán 

na kontrolu činovníkem utkání nebo speciálně k tomu určenou osobou.

PRAVIDLO 21 – Dresy

a) Dresy se skládají z trika s dlouhým rukávem a dlouhých kalhot stejného pro-

vedení. Brankářské dresy musí být stejné barvy a vzoru jako ostatních hráčů 

v družstvu. Hráčské čísla musí být umístěna pouze na zadní části dresu. Musí 

to být celá čísla od 00 do 99 a musí být 25 cm vysoká.

b) Brankář musí nosit během celé hry suspenzor, vestu, která se zformuje podle 

jeho těla, brankářské rukavice podle pravidel ledního hokeje (neupravené beto-

ny nepřesahující šířku 30 cm a brankařskou masku nebo helmu s upevněným 

košíkem). Pokud brankář nosí chrániče předloktí tak musí být měkké, ohebné 

a formované podle jeho předloktí. Jakákoli výstroj ledního hokeje je přijatelná.

c) Všichni hráči účastnící se soutěže musí být odrezováni a mít dva dresy rozdíl-

ných barev. Dlouhé kalhoty jsou požadovány.

d) Všichni hráči musí mít na zadní části dresu své číslo alespoň 20–25 cm vysoké. 

Všechna přidělená čísla musí být celá a v rozmezí od 00 do 99 (ne desetinná 

čísla, apod.). Dva hráči jednoho mužstva nesmí být označeni stejným číslem. 

Vlastní čísla hráčů nesmí být změněny či nahrazeny po úvodní registraci muž-

stva bez písemného souhlasu příslušné komise. Jeden kapitán a dva náhradní 

kapitáni musí nosit malé „C“ a „A“ v pravé horní části dresu.

e) Je povinností domácího mužstva převléknout si dresy, pokud barvy dresů obou 

mužstev jsou podobné. Rozhodnutí o tomto přísluší rozhodčímu. Domácí muž-

stvo by mělo nastupovat ve světlých dresech.

f) Dresy celého mužstva (triko a kalhoty) se musí k sobě hodit jak barevně, tak 

vzorově.

PRAVIDLO 22 – Kontrola dresů

Činovníci řídící utkání můžou zkontrolovat výstroj před začátkem utkání. Žádný 

trest se neudělí hráči před začátkem utkání za nošení výstroje, která není v souladu 

s pravidly. Nošení nedovolené nebo nebezpečné výstroje po začátku utkání bude 

potrestáno podle pravidel.
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ČÁST IV – TRESTY

PRAVIDLO 23 – Tresty

Tresty se dělí na následující kategorie:

1. Menší tresty (2 min)

2. Menší tresty pro hráčskou lavici (2 min)

3. Větší tresty (5 min)

4. Osobní tresty (10 min)

5. Tresty ve hře (TH)

6. Osobní tresty do konce utkání (OK)

7. Trestné střílení (TS)

Tresty se odpykávají podle čistého času.

POZNÁMKA: Podle pravidel CIRILH hrací povrch není rozdělen do pásem vyzna-

čených modrými a červenými čárami. Proto neexistují žádné tresty nebo herní pře-

rušení v těchto pravidlech, týkající se střel přes celé hřiště nebo postavení hráčů 

v off-sidu.

Souběžné menší/větší tresty jsou tresty, které nezpůsobí oslabení žádnému družstvu. 

Znamenají, že hráči z obou družstev jsou vyloučeni ve stejný čas a na stejnou dobu. 

Pokud jsou souběžné tresty uloženy, potrestaní hráči zaujmou místa na trestných 

lavicích a obě družstva ihned tyto hráče nahradí v poli náhradníky. Potrestaní hrá-

či musí odsedět uložený trest a po jeho skončení musí zůstat na trestné lavici až 

do prvního přerušení hry. Pokud jedno družstvo je oslabeno o hráče kvůli dřívějšímu 

trestu, souběžné tresty nezmění počet hráčů na ploše.

Hráči nesmějí opustit trestnou lavici, dokud jejich trest nevypršel, nenastal poločas 

nebo není konec utkání. Pouze z těchto a žádných jiných důvodů mohou hráči opustit 

trestnou lavici. Všichni hráči na trestné lavici musí zůstat sedět, dokud jejich trest 

neuplynul.

POZNÁMKA: Pokud je přerušená hra a je spáchán jakýmkoli hráčem přestupek,

uloží se stejný trest jako během hry.

 

PRAVIDLO 24 – Menší tresty

a) Při menším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen ze hřiště na 2 minuty, 

během nichž se nepovolí náhradník. Výjimkou jsou souběžné tresty (viz bod 

nahoře). Při třetím menším trestu v utkání uloženém stejnému hráči, včetně 

brankáře, se ještě tomuto hráči navíc uloží desetiminutový osobní trest.

POZNÁMKA: Menší rest odpyká náhradník a vyloučený hráč musí odpykat celý trest. 

Jakýkoli další trest tohoto hráče spáchaný do konce utkání vyústí v potrestání hráče 

trestem do konce utkání.
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b) Menší trest pro hráčskou lavici znamená odstranění jednoho hráče ze hřiště 

pro mužstvo, které se provinilo, a to na dobu 2 minut. Jakýkoliv hráč z muž-

stva může být určen k odpykání trestu a to vedoucím mužstva nebo trenérem 

prostřednictvím kapitána a takový hráč musí zaujmout místo na trestné lavici 

okamžitě a odpykat trest, jako by byl uložen jemu.

c) Jestliže v době, kdy je mužstvo v oslabení kvůli jednomu či více menším trestům 

nebo menším trestům pro hráčskou lavici, soupeř dosáhne branky, první z těch-

to trestů automaticky končí. Tresty nemůžou způsobit, že klesne počet hráčů 

na ploše pod 3. Takové tresty se stávají odloženými, dokud nenastane čas, aby 

byly odpykány.

POZNÁMKA: „Být v oslabení“, znamená, že v době vstřelení branky má jedno muž-

stvo na ledě menší počet hráčů než druhé. Menší trest a menší trest pro hráčskou 

lavici automaticky skončí, když mužstvo obdrží branku. Končí vždy první menší trest. 

Avšak souběžné menší tresty oběma mužstvům nezpůsobí oslabení jednoho nebo 

druhého mužstva, protože ačkoliv každé mužstvo má hráče na trestné lavici, tak po-

čet hráčů na ploše tím není ovlivněn. Proto trestný čas udělený za souběžné tresty 

se nikdy nekrátí vstřelenou brankou. Toto pravidlo se také aplikuje, jestliže je branka 

vstřelena z trestného střílení, které bylo nařízeno místo jiného trestu.

d) Obdrží-li hráč současně větší a menší trest, odpyká si nejdříve větší trest. 

Jedinou výjimkou je pravidlo 30. V tomto případě bude nejdříve zaznamenán 

a odpykán menší trest.

POZNÁMKA: Toto pravidlo se uplatní v případě, kdy jsou oba tresty uloženy témuž 

hráči. (Viz. také poznámka u pravidla 30)

e) Souběžné tresty nesmí zbavit mužstvo hráčské výhody během posledních minut 

hry, když druhé mužstvo má pouze 2 hráče schopné hry (ne včetně brankáře). 

Pokud soupeřící družstvo vyvolá souběžné tresty, které nemůžou být plně od-

pykány, kvůli nedostatku času zbývajícího ve hře, druhé mužstvo si zachová 

hráčskou výhodu. Pravidlo 30 znamená, že družstvo neobdrží více než dva sou-

běžné tresty, které by mohly dát oslabenému družstvu podnět k vyprovokování 

souběžného trestu během posledních minut hry. Hráč oslabeného družstva, kte-

rý způsobí takovou situaci, musí opustit utkání a být nahrazen spoluhráčem.

PRAVIDLO 25 – Větší tresty

a) Při prvním větším trestu je jakýkoliv provinilec, kromě brankáře, vyloučen ze 

hry na 5 minut. Během této doby se nepovolí náhradník. Tento trest nekončí 

vstřelením branky.

b) Při druhém větším trestu je stejnému hráči, včetně brankáře, udělen navíc 

i osobní trest do konce utkání. Provinivší mužstvo musí poslat na trestnou lavici 

jednoho hráče, aby odpykal pětiminutový trest.
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c) Pokud jsou uloženy souběžné větší tresty stejnému počtu hráčů z každého muž-

stva, potrestaní hráči zaujmou svá místa na trestné lavici. Svá místa pak smějí 

opustit až v prvním přerušení hry po vypršení jejich trestů. Jejich tresty nebudou 

brány v úvahu pro odložené tresty, pravidlo 30.

d) Pokud jsou uloženy souběžné tresty stejné délky včetně většího trestu hráčům 

obou mužstev, tito potrestaní hráči zaujmou svá místa na trestné lavici a opustí 

je až v prvním přerušení hry po uplynutí jejich trestů. Jejich tresty nebudou brány 

v úvahu pro odložené tresty, pravidlo 30 nebo 27.

e) Pokud jsou uloženy souběžné tresty rozdílné délky (každý včetně většího trestu) 

hráčům obou mužstev, tito potrestaní hráči zaujmou svá místa na trestní lavici 

a opustí je až v prvním přerušení hry, po uplynutí jejich trestů. Tresty, které 

způsobí nerovnost v celkovém čase mezi trestanými hráči, se odpykají jako 

první, normálním způsobem potrestanými hráči. Okamžitá náhrada je povolena 

za hráče, kteří obdrželi větší tresty.

 

PRAVIDLO 26 – Osobní tresty

a)  „Osobní tresty“ znamenají pro všechny hráče kromě brankáře vyloučení ze 

hry na 10 minut. Náhradník může okamžitě nahradit takto potrestaného hráče. 

Hráč, jemuž osobní trest vypršel, musí zůstat na trestné lavici až do nejbližšího 

přerušení hry. Pokud hráč obdrží menší trest a současně osobní trest, potrestané 

mužstvo musí poslat na trestnou lavici náhradníka, který odpyká menší trest bez 

vystřídání. Pokud hráč obdrží větší trest a současně osobní trest, potrestané 

mužstvo pošle na trestnou lavici náhradníka a není povolena náhrada za takto 

potrestaného hráče, dokud se nevrátí do hry z trestné lavice. Jakékoliv porušení 

tohoto ustanovení bude považováno za nedovolené střídání podle pravidla 13.

POZNÁMKA: obdrží osobní 10 minutový trest brankář jeho místo na trestné lavici 

zaujme náhradník, který byl v době přestupku na ploše. Obdrží-li v utkání tentýž hráč 

nebo brankář druhý osobní 10 minutový trest je automaticky potrestán osobním tres-

tem do konce utkání. Pokud obdrží druhý osobní trest brankář a v době jeho druhého 

přestupku stále odpykává náhradník první osobní trest, může se ihned vrátit do hry.

b) „Trest do konce utkání“ znamená vyloučení hráče pro zbytek utkání. Náhradník 

může ihned nahradit takto potrestaného hráče. Udělení takového trestu musí být 

oznámeno příslušné komisi, která má plnou moc udělit další disciplinární trest.

c) Osobní trest do konce utkání hráči znamená automaticky zastavení činnosti 

v jednom utkání (v bezprostředně následujícím).

d) Druhý osobní trest do konce utkání v turnaji znamená automaticky trest 

ve hře.

POZNÁMKA: Pro všechny osobní tresty do konce utkání nezáleží, kdy byly uloženy. 

Celkově 10 minut se zapíše do zápisu o utkání na stranu provinivšího se mužstva.

Body c) a d) se vztahují na turnajové utkání.
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PRAVIDLO 27 – Tresty ve hře

a) „Trest ve hře“ znamená vyloučení hráče pro zbytek utkání a viníkovi bude na-

řízeno odejít ihned do šatny. Náhradník musí odejít na trestnou lavici, odsloužit 

pětiminutový trest. Během těchto pěti minut se nesmí vrátit na hrací plochu, 

třebaže je vstřelena branka.

POZNÁMKA: Pravidla týkající se dodatečných trestů a střídání jsou speciálně popsá-

ny v pravidlech 40–50 a 59, jakékoliv dodatečné tresty musí být odpykány hráčem, 

kterého určil prostřednictvím kapitána trenér nebo vedoucí provinivšího se mužstva. 

Pokud souběžné tresty do konce hry byly uloženy podle pravidla 45 nebo 59 hráči 

z každého mužstva, pravidlo 25 (d)–(e), týkající se souběžných větších trestů, nebude 

použito. Pro všechny tresty ve hře platí, že bude zapsáno v zápise o utkání na straně 

provinivšího se mužstva celkem 5 minut.

b) Hráči, kterému bude uložen trest ve hře, bude odebrán registrační průkaz a bu-

de řešen příslušnou komisí, která má plnou moc udělit další disciplinární trest.

c) Trest ve hře vylučuje takto provinivšího se hráče pro zbytek turnaje.

 

PRAVIDLO 28 – Trestné střílení

a) Při jakémkoliv porušení pravidel, které vyžaduje trestné střílení, se bude postu-

povat následovně: Rozhodčí zajistí, aby jméno hráče, kterého buď sám vybral, 

nebo který byl vybrán mužstvem, bylo oznámeno hlasatelem. Poté položí kotouč 

na centrální bod na vhazování. Hráč na písknutí rozhodčího vezme kotouč z to-

hoto místa a pokusí se vstřelit branku. Brankář musí zůstat v brankovišti, dokud 

rozhodčí nepískne a hráč provádějící trestné střílení se dotkne kotouče. Hráč 

musí s pukem postupovat přímo k brance a má jeden pokus na vstřelení branky. 

Branka nemůže být vstřelena dorážkou, a pokud kotouč přejde brankovou čáru, 

považuje se trestné střílení za skončené.

b) Brankář se může pokusit chytit střelu jakýmkoliv způsobem, kromě hození hole 

nebo jakéhokoliv dalšího předmětu. V tomto případě se uzná branka.

POZNÁMKA: viz pravidlo 71.

c) V případech, kdy trestné střílení bylo nařízeno podle pravidla 61 (h) (za nedo-

volený vstup do hry), podle pravidla 71 (a) ( za hození hokejky) a podle pravidla 

74 ( za faul zezadu), rozhodčí určí hráče, který provede trestné střílení. Musí to 

být hráč, který byl faulován. V případech, kdy trestné střílení bylo nařízeno podle 

pravidla 49 (padnutí na kotouč v brankovišti) nebo pravidla 53 (d) (sebrání ko-

touče z brankoviště). Trestné střílení provede hráč z neprovinivšího se mužstva, 

kterého vybere kapitán z hráčů, kteří byli na ploše v době spáchání přestupku. 

Tento výběr bude sdělen rozhodčímu a nemůže být změněn. V případě zranění 

hráče určeného rozhodčím k provedení trestného střílení, trestné střílení může 

být vykonáno hráčem neprovinivšího se mužstva, kterého vybere kapitán z hrá-

čů, kteří byli na ploše v době přestupku. Tento výběr bude sdělen rozhodčímu 

a nemůže být změněn.
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d) Jestliže hráč, kvůli kterému bylo trestné střílení nařízeno, sám spáchá faul v té 

samé hře nebo v přerušení, buď předtím nebo poté, co bylo trestné střílení 

nařízeno a on byl určen k jeho provedení, povolí se mu trestné střílení vykonat 

předtím, než se pošle na trestnou lavice, aby odpykal trest. Pokud v čase, kdy 

je nařízeno trestné střílení, je brankář takto potrestaného mužstva na hráčské 

lavici a v poli nahrazen hráčem, tak je mu dovoleno se vrátit do branky předtím, 

než je trestné střílení započato.

e) Jestliže je vstřelena branka z trestného střílení, vhazování se provede ve středu 

hřiště. Jestliže není vstřelena branka, vhazování se provede na jednom z kon-

cových bodů vhazování v pásmu, ve kterém se konalo trestné střílení.

f) Pokud je z trestného střílení vstřelena branka, další trest provinivšímu hráči 

se neuloží, ledaže přestupek, za který trestné střílení bylo nařízeno, obsahoval 

větší trest nebo trest ve hře, v tomto případě se trest uloží. Jestliže přestupek, 

za který bylo nařízeno trestné střílení, byl charakteru dvouminutového trestu, pak 

nezáleží, zda bylo z trestného střílení dosaženo branky či ne, žádný další menší 

trest se neodpyká.

g) Pokud k porušení pravidel, po němž má být nařízeno trestné střílení, dojde 

v průběhu řádné hrací doby, trestné střílení se nařídí a provede neprodleně 

obvyklým způsobem, nehledě na zdržení způsobené výhodou ponechanou roz-

hodčím. V takovém případě se nechá hra dokončit, byt‘ toto zdržení bude mít 

za následek vypršení řádné hrací doby kterékoli třetiny či prodloužení.

h) Všichni hráči, kromě hráče provádějícího trestné střílení, musí být na hráčské 

lavici.

i) Pokud kterýkoli hráč soupeře brání hráči v provádění trestného střílení, uzná se 

branka, je jedno, zda branky bylo dosaženo či ne. Čas potřebný k provedení 

trestného střílení se nezapočítá do čistého času hry nebo prodloužení.

 

PRAVIDLO 29 – Tresty pro brankáře

a) Brankář nesmí být poslán na trestnou lavici za přestupek, který zahrnuje men-

ší trest. Menší trest bude odpykán hráčem, kterého určí trenér nebo vedoucí 

provinivšího se mužstva prostřednictvím kapitána a takový náhradník nesmí být 

měněn.

b) Brankář nesmí být poslán na trestnou lavici za porušení pravidel, které vyžadují 

větší trest. Větší trest bude odpykán hráčem, kterého určí trenér nebo vedoucí 

provinivšího se mužstva prostřednictvím kapitána a takový náhradník nesmí být 

měněn.

c) Obdrží-li brankář osobní desetiminutový trest, tento trest bude odpykán jiným 

hráčem jeho mužstva, který byl v době spáchání přestupku na ploše. Hráče 

určí trenér nebo vedoucí provinivšího se mužstva a takový náhradník nesmí být 

měněn. 
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d) Obdrží-li brankář osobní trest do konce utkání, bude nahrazen náhradním bran-

kářem nebo členem mužstva, kterému bude dovoleno obléknout brankářskou 

výstroj.

e) Obdrží-li brankář trest ve hře, bude nahrazen náhradním brankářem nebo čle-

nem mužstva, kterému bude dovoleno obléknout brankářskou výstroj. Na toto 

převlečení se poskytne lhůta 10 minut. Avšak jakékoli tresty pro brankáře vy-

žadují, aby je odpykal spoluhráč, který byl v době spáchání přestupku na ledě. 

Takového hráče určí vedoucí nebo trenér mužstva prostřednictvím kapitána (viz 

pravidlo 40, 45 a 59).

f) Jestliže brankář opustí bezprostřední okolí svého brankoviště a zúčastní se 

šarvátky, bude mu udělen osobní trest do konce utkání.

 

POZNÁMKA: Všechny tresty uložené brankáři budou v záznamech připsány brankáři, 

bez ohledu na to, kdo trest odpyká.

g) Jestliže se brankář zúčastní jakýmkoli způsobem hry za střední čárou, uloží se 

mu menší trest.

h) Situace, kdy jakýkoli hráč (včetně brankáře) úmyslně posune branku, aby zabrá-

nil příležitosti vstřelit branku při brejkové situaci, nebo úmyslně posune branku 

během ideální brankové šance soupeřova mužstva, vyústí v trestné střílení proti 

provinivšímu se mužstvu. Pokud takové porušení pravidel nastane při odvolání 

brankáře ze hry, bude přiznána branka.

PRAVIDLO 30 – Odložené tresty

a) Pokud je trest uložen třetímu hráči kteréhokoli družstva, zatímco dva hráči jeho 

družstva už odpykávají tresty, začne jeho trest běžet až poté, kdy vyprší trest 

jednoho z těchto hráčů. Přesto třetí hráč musí ihned zaujmout místo na trestné 

lavici, avšak smí být na hřišti nahrazen jiným hráčem. 

b) Protože v případě, kdy si tři hráči kteréhokoli družstva současně odpykávají 

trest, se uplatňuje pravidlo o náhradníkovi na hřišti za třetího provinivšího se 

hráče, nesmí se žádný ze tří potrestaných hráčů vrátit na hřiště, dokud nedojde 

k přerušení hry. Jestliže je hra přerušena, hráč, kterému uplynula doba trestu, se 

může vrátit do hry. Avšak trestoměřič povolí návrat na plochu hráče nebo hráčů, 

jejichž tresty vypršely, v případě, že potrestané mužstvo má právo mít na ledě 

více než čtyři hráče. 

c) V případě odloženého trestu rozhodčí informuje trestoměřiče, že potrestaní hráči, 

jejichž tresty vypršely, se můžou vrátit na hrací plochu pouze v přerušené hře. 

Jestliže tresty dvou hráčů téhož družstva vyprší ve stejný čas, kapitán družstva 

oznámí rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hříště jako první a rozhodčí v tomto 

smyslu vydá pokyny trestoměřiči. Jestliže je uložen současně větší a menší trest 

dvěma nebo více hráčům téhož družstva, trestoměřič zaznamená jako první 

z těchto trestů menší trest.
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POZNÁMKA: Totéž platí v případě, jsou- li dva tresty uloženy různým hráčům téhož 

mužstva (viz také POZNÁMKA u pravidla 24).

PRAVIDLO 31 – Ukládání trestů

a) Dojde-li k porušení pravidel, za které se ukládá menší, větší trest nebo trest 

ve hře hráčem mužstva, které má kotouč v držení, rozhodčí okamžitě zapíská 

a uloží tresty provinivším se hráčům. Následující vhazování se provede na místě, 

které je nejblíže místu, kde byla hra přerušena nebo ve středu hřiště tak, aby to 

nepoškozovalo neprovinivší se mužstvo. 

b) Dojde-li k porušení pravidel, za které se ukládá menší, větší, osobní trest nebo 

trest ve hře hráčem mužstva, které nemá kotouč v držení, rozhodčí naznačí ulo-

žení trestu vztyčením paže nad hlavu a v této pozici ji má až po dokončení akce 

mužstva, které má kotouč v držení nebo dokud se kotouče nezmocní bránící 

se mužstvo. Poté rozhodčí ihned zapíská a uloží trest provinivšímu se mužstvu. 

Následující vhazování se provede na místě, které je nejblíže místu, kde byla 

hra přerušena nebo ve středu hřiště tak, aby to nepoškozovalo neprovinivší se 

mužstvo. Jestliže má být uložen menší trest a je vstřelena branka neprovinivším 

se mužstvem, menší trest nebude uložen, ale větší tresty nebo tresty ve hře se 

uloží normálním způsobem, bez ohledu na to, zda branky bylo dosaženo či ne. 

(Trest bude zaznamenán zapisovatelem).

POZNÁMKA: „Dokončení akce mužstvem, které má kotouč v držení.“ Toto pravidlo 

znamená, že kotouč musí získat do svého držení hráč soupeřova mužstva nebo 

kotouč musí být zašlápnut. To znamená, že odražení od soupeřova brankáře, bran-

ky nebo jakýkoli náhodný kontakt soupeřova hráče s kotoučem není dokončením 

akce.

Jestliže je v době, kdy rozhodčí signalizuje trest, avšak předtím, než zapíská, do-

praven kotouč do branky neprovinivšího se mužstva přímým následkem hry hráče 

neprovinivšího se mužstva, branka se uzná a uloží se signalizovaný trest.

Pokud je mužstvo oslabeno z důvodu jednoho nebo více menších trestů nebo trestů 

za hráčskou lavici a rozhodčí signalizuje další menší trest proti oslabenému mužstvu 

a je vstřelena branka neprovinivším se mužstvem předtím, než je písknuto, poté od-

ložený trest bude udělen a první z menších trestů, který je právě odpykáván, skončí 

podle pravidla 24 (c).

c) Jestliže provinivší se hráč spáchá další přestupek v té samé hře, ať již před 

písknutím nebo po písknutí rozhodčího, odpyká tyto tresty tak, jak po sobě 

následovaly. 
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ČÁST V – ČINOVNÍCI UTKÁNÍ A JEJICH POVINNOSTI

PRAVIDLO 32 – Určení činovníků utkání

a) Příslušná komise jmenuje nejlepší rozhodčí, kteří jsou k dispozici.

b) Všichni hráči a delegáti ze všech zemí musí jednat se všemi rozhodčími a dal-

šími činovníky soutěže zdvořile během celého turnaje. Jakékoli porušení tohoto 

pravidla bude sděleno příslušné komisi, která může udělit takové tresty, jaké 

porušení vyžaduje.

c) Dva rozhodčí budou využíváni ve všech mistrovských zápasech, jeden z nich 

bude jmenován příslušnou komisí jako hlavní rozhodčí. Mají podobné povinnosti, 

ale v případě sporu je rozhodnutí hlavního rozhodčího konečné.

d) Hlavní rozhodčí má plnou pravomoc a konečné rozhodnutí ve všech případech 

rozepře. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.

e) Rozhodčí nebude využíván na jakémkoli mistrovství, dokud nebude doporučen 

národní federací nebo schválen komisí CIRILH.

POZNÁMKA: Všechny doporučující listy pro rozhodčí musí být doručeny komisi 

CIRILH ke schválení.

Všichni rozhodčí pracující v jurisdikci CIRILH musí být členy národních federací a mít 

platnou průkazku rozhodčího.

PRAVIDLO 33 – Rozhodčí

a) Rozhodčí jsou oficiálními reprezentanty příslušné komise. Mají plnou kontrolu 

nad hráči jak na hřišti, tak mimo něj.

b) Rozhodčí dohlídnou, že mužstva jsou zavolána na plochu ve stanovený čas pro 

zahájení každého utkání a prodloužení. Rozhodčí zůstanou na ploše po skon-

čení každé části a prodloužení, dokud hráči neodejdou na hráčské lavice nebo 

do šatny.

c) Rozhodčí zkontrolují hráčské vybavení nošené jakýmkoliv hráčem, pokud o to 

jsou požádáni vedoucím nebo trenérem jednoho z mužstev. 

d) Rozhodčí uloží všechny tresty podle těchto pravidel.

e) Hlavnímu rozhodčímu přísluší konečné rozhodnutí při všech brankách. Ve spor-

ných případech se může poradit s druhým rozhodčím a brankovým rozhodčím 

(pokud jsou) předtím, než vydá konečné rozhodnutí.

f) Před začátkem utkání rozhodčí dohlídnou, že určený časoměřič, trestoměřič, 

zapisovatel a brankový rozhodčí jsou na svých místech.

g) Rozhodčí oznámí zapisovateli délku a druh trestu a také komu branky a přihráv-

ky mají být připsány.
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h) Rozhodčí po skončení každého utkání zkontroluje a podepíše zápis o utkání, 

zajistí podpisy obou kapitánů a vrátí zápis zapisovateli.

i) Jestliže se rozhodčí nemůže dostavit k utkání, příslušná komise určí jiného roz-

hodčího.

j) Jestliže se během utkání dostaví původně určení rozhodčí, můžou nebo ne musí 

nahradit náhradní rozhodčí.

k) Rozhodčí musí být zcela nezaujatý.

l) Rozhodčí jsou oblečení do černých kalhot a pruhovaného trika nebo dresu 

schváleného příslušnou komisí.

m) Rozhodčí jsou žádáni, aby napsali zprávu do zápisu o utkání, o všech osobních 

trestech, osobních trestech do konce utkání, trestech ve hře. Taková zpráva je 

považována za důvěrnou.

PRAVIDLO 34 – Brankový rozhodčí

1. BRANKOVÝ ROZHODČÍ (všeobecně)

a) Za každou brankou je jeden brankový rozhodčí. Nesmí být členy žádného 

z hrajících družstev a ani během utkání nesmí být nahrazeni jinými branko-

vými rozhodčími. Ledaže by bylo zřejmé, že jeden z brankových rozhodčích 

straní jednomu z družstev a jeho výroky jsou nespravedlivé. V takovém pří-

padě hlavní rozhodčí může určit jiného brankového rozhodčího.

b) Každý brankový rozhodčí musí být umístěn v určeném místě za brankou 

a po dobu trvání utkání nemění svá místa. Jejich pravomoc je omezena pouze 

na jedno určené utkání.

c) V případě, kdy je požadována branka, brankový rozhodčí rozhodne, zda ko-

touč prošel mezi brankovými tyčemi a přešel celým objemem přes brankovou 

čáru. Jeho rozhodnutí bude jednoduché, je branka – není branka.

POZNÁMKA: viz pravidlo 33 (e)

d) Využití brankových rozhodčích a jejich rozmístění je na vůli příslušné komise.

2. POVINNOSTI BRANKOVÉHO ROZHODČÍHO

a) Zvednout ruce nad hlavu, když kotouč přejde mezi brankovými tyčemi celým 

objemem brankovou čáru.

b) Musí počítat zásahy brankáře.

POZNÁMKA: Zásah je pouze, když by mohla být vstřelena branka a brankář zasáhne.
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c) Brankový rozhodčí pomáhá rozhodčímu v rozhodnutí, zda protihráč byl 

v brankovišti dříve, než se tam dostal kotouč.

d) Zkontrolovat brankovou sít, aby se ujistil, že tam nejsou díry, kterými by se 

kotouč mohl dostat ven.

e) Po celou dobu utkání sledovat, zda je branka ve správné pozici.

f) Jestliže brankář zalehne kotouč a ten se stane nehratelným, brankový roz-

hodčí zvedne jednu ruku nad hlavu, aby dal signál rozhodčímu.

g) Jestliže je vystřeleno na branku a nepadne gól, brankový rozhodčí rozpaží.

PRAVIDLO 35 – Trestoměřič

a) Trestoměřič má dohled nad trestanými hráči během utkání a informuje na požá-

dání potrestané hráče o přesném čase zbývajícím do vypršení jejich trestů.

b) Jestliže hráč opustí trestnou lavici předtím, než jeho čas vypršel, trestoměřič si 

poznamená čas a upozorní rozhodčího, který přeruší hru, jak nejdříve to bude 

možné.

c) Kde je používán místní rozhlas, trestoměřič oznámí nebo nechá oznámit jméno 

každého potrestaného hráče, druh přestupku, délku trestu a čas, kdy byl trest 

uložen.

PRAVIDLO 36 – Zapisovatel utkání

a) Zapisovatel zapíše do oficiálního zápisu o utkání správný záznam o vstřele-

ných brankách, kdo je vstřelil a komu je připsána asistence, pokud nějaká je. 

Zapisovatel také zaznamenává uložené tresty. A to jméno a číslo potrestaného 

hráče, délku trestu, provinění a čas, kdy byl trest uložen.

b) Po skončení každého utkání zapisovatel podepíše oficiální zápis o utkání a ne-

chá ho podepsat rozhodčím a oběma kapitány. Poté oficiální zápis o utkání 

pošle určenému členu příslušné komise.

c) Před začátkem utkání zapisovatel získá od vedoucího nebo trenéra každého muž-

stva kompletní sestavu, ověřenou a podepsanou činovníkem mužstva. Kapitáni 

a náhradní kapitáni každého mužstva se řádně označí v zápise o utkání.

d) Zapisovatel předloží kompletní sestavu soutěžících mužstev rozhodčímu před 

začátkem utkání a upozorní rozhodčího na jakékoli okolnosti, které nevyhovují 

pravidlům.

e) Zapisovatel oznámí rozhodčímu, jestliže tentýž hráč obdržel druhý nebo třetí 

menší trest, nebo druhý osobní trest, v tom samém utkání.

f) Kde je používán místní rozhlas, zapisovatel oznámí nebo nechá oznámit oka-

mžitě po vstřelení každé branky jméno hráče, který gól vstřelil a jméno každého 

hráče, který obdržel asistenci.
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PRAVIDLO 37 – Časoměřič

a) Časoměřič je povinen zaznamenat čas zahájení a skončení každého zápasu 

a skutečný čistý čas během utkání.

b) Časoměřič má povinnost upozornit rozhodčího na začátek utkání, na začátek 

druhé poloviny a na začátek prodloužení. Jestliže hřiště není vybaveno automa-

tickým bzučákem, gongem nebo sirénou nebo jestliže toto zařízení není v pro-

vozu, časoměřič musí upozornit na konec každé části, prodloužení a na konec 

zápasu písknutím na píšťalu.

c) Časoměřič oznámí nebo nechá oznámit, že do konce první a druhé poloviny 

nebo prodloužení zbývají dvě minuty.

d) Zaznamenává čas vstřelení branky, čas trestů a vypršený čas v utkání. Toto vše 

zaznamenává v minutách a vteřinách.
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ČÁST VI – PRAVIDLA HRY

PRAVIDLO 38 – Napadání činovníků utkání a ostatní osobní tresty

POZNÁMKA: K uplatnění tohoto pravidla má rozhodčí v mnoha případech možnosti 

uložení, „osobního trestu“ nebo „menšího trestu pro hráčskou lavici“. V principu je 

rozhodčímu nařízeno uložit „menší trest pro hráčskou lavici“ za provinění, k nimž do-

jde na hráčské lavici nebo poblíž ní, avšak mimo hrací plochu, a která jsou způsobena 

nehrajícími členy družstva. Osobní trest“ za provinění, k nimž dojde na hrací ploše 

nebo na trestné lavici a kdy lze provinivšího se hráče snadno určit.

a) Osobní trest se uloží jakémukoli hráči, který mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě 

ke komukoli nebo setrvává v hádkách nebo znevažuje řízení utkání jakéhokoli 

činovníka utkání, nebo který záměrně odkopne nebo odpálí kotouč z dosahu 

rozhodčího, který ho chce získat.

b) Osobní trest se uloží hráči, jestliže bouchá kdykoli do hrazení holí či jiným před-

mětem.

c) Osobní trest se uloží potrestanému hráči, který nejde ihned a přímo na trestnou 

lavici a nezaujme zde své místo. Hráč, který (pokračující v šarvátce nebo hád-

ce, jíž se zúčastnil a která již skončila a za kterou je potrestán) neodejde přímo 

na trestnou lavici nebo setrvává v pokusu o pokračování šarvátky nebo hádky 

nebo který brání rozhodčímu ve vykonávání jeho povinností, obdrží osobní trest 

do konce utkání.

d) Osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který, po varování rozhodčího, se-

trvává ve způsobu chování (včetně vyhrožování, užívání urážlivého jazyka, gest 

nebo podobných činů určených, aby podněcovala soupeře k obdržení trestu).

e) V případě, že se takto proviní pracovník klubu, vedoucí, trenér nebo asistent, 

musí opustit stadion a jejich jednání se oznámí příslušné komisi.

f) Jestliže je vedoucí, trenér nebo asistent nucen na příkaz rozhodčího opustit 

hráčskou lavici, nesmí si sednout do blízkosti hráčské lavice ani jakýmkoli způ-

sobem řídit nebo se pokoušet řídit hru svého mužstva.

g) Osobní trest se uloží provinivšímu se mužstvu, jestliže jakýkoli hráč, vedoucí, 

trenér nebo asistent mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě ke komukoli nebo má 

hlasité připomínky k činovníkům utkání.

h) Osobní trest se uloží provinivšímu se mužstvu, jestliže jakýkoli hráč, vedoucí, 

trenér nebo asistent v blízkosti hráčské nebo trestné lavice hází cokoli na plochu 

během utkání nebo během přerušení hry.

i) Osobní trest se uloží provinivšímu se mužstvu, jestliže jakýkoli hráč, vedoucí, tre-

nér nebo asistent brání jakýmkoli způsobem činovníku utkání včetně rozhodčího, 

časoměřiče nebo brankového rozhodčího ve výkonu jejich povinností.
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POZNÁMKA: Rozhodčí může uložit další tresty podle tohoto pravidla nebo pravidla 

24 (b), pokud je to považováno za oprávněné.

g) Osobní trest se uloží hráči nebo hráčům, kteří, vyjma za účelem zaujetí místa 

na trestné lavici, vjedou či setrvávají v kruhu rozhodčích, zatímco rozhodčí 

sděluje nebo se radí s jakýmkoli činovníkem utkání, včetně časoměřiče, tresto-

měřiče, zapisovatele nebo hlasatele.

PRAVIDLO 39 – Úprava výstroje

a) Hra nesmí být přerušena ani zdržována z důvodu úpravy výstroje, dresů, bruslí 

nebo hokejek hráčů.

b) Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest.

c) Odpovědnost za udržování výstroje v řádném stavu je na hráči. Jestliže je vyža-

dována úprava na výstroji, hráč odejde z plochy, je vystřídán náhradníkem a hra 

pokračuje bez přerušení.

d) Avšak brankáři, při přerušené hře, se svolením rozhodčího, může být dovoleno 

udělat úpravy na výstroji, dresu, bruslích. Brankáři může být také povoleno roz-

hodčím vyměnit jeho masku, ale žádný čas nebude poskytnut na její opravu či 

úpravu.

e) Za porušení pravidla brankářem se uloží menší trest.

PRAVIDLO 40 – Pokus o zranění

a) Trest ve hře se uloží hráči, který se úmyslně pokusí zranit protihráče, činovníka 

utkání, vedoucího, trenéra nebo asistenta a to jakýmkoli způsobem. Okolnosti 

se oznámí příslušné komisi pro další jednání. Náhradník za takto potrestaného 

hráče se povolí po pěti minutách.

 

PRAVIDLO 41 – Vražení na hrazení

a) Hráči, který bodyčekuje, zasáhne loktem, napadne či podrazí soupeře tak, že 

ten je prudce vržen proti hrazení, se uloží dle uvážení rozhodčího a dle stupně 

síly nárazu na hrazení menší nebo větší trest plus automaticky trest do konce 

utkání.

POZNÁMKA: Jakýkoli bezdůvodný kontakt s hráčem vedoucím kotouč, který vyústí 

v to, že tento hráč bude vržen na mantinel je „vražení“ a musí být takto trestáno. 

V ostatních případech, kde není kontakt s hrazením, to může být považováno 

za „napadení“. Válcování soupeře, který vede kotouč, po hrazení, když soupeř usiluje 

proniknout mezerou, není vražení na hrazení. Avšak jestliže soupeř nevede kotouč, 

potom by takový zákrok měl být potrestán jako vražení, napadení, nedovolené brá-

nění, nebo jestliže ruce nebo hokejka jsou použity jako držení nebo hákování.

pravidla FIRS 2013.indd   26pravidla FIRS 2013.indd   26 8.4.2014   8:08:268.4.2014   8:08:26



27
 

část VI
PRAVIDLA HRY

PRAVIDLO 42 – Zlomená hůl

a) Hráč, jehož hůl je zlomena, se může účastnit hry za předpokladu, že okamžitě 

upustí takovou hůl. Menší trest se uloží za porušení tohoto pravidla.

POZNÁMKA: Za zlomenou se považuje taková hůl, která je podle názoru rozhodčího 

nevhodná ke hře.

Brankář smí pokračovat ve hře se zlomenou holí až do nejbližšího přerušení hry nebo 

do okamžiku, kdy si dovoleným způsobem opatří novou hůl. 

b) Hráč, jehož hůl je zlomena, nesmí obdržet hůl hozenou na plochu z jakékoli 

části hřiště, ale musí ji získat z hráčské lavice. Brankář, jehož hůl je zlomena, 

nesmí obdržet hůl hozenou na plochu z jakékoli části hřiště, ale může ji získat 

od spoluhráče. Menší trest se uloží hráči nebo brankáři, který obdrží nezákonně 

hůl podle tohoto pravidla.

PRAVIDLO 43 – Napadení

a) Hráči, který najede do soupeře, naskočí do něho nebo ho napadne, se uloží 

menší nebo větší trest plus automaticky osobní trest do konce utkání.

b) Hráči, který napadne brankáře, zatímco brankář je ve svém brankovišti se uloží 

větší trest. Brankář není „lovnou zvěří“ jen proto, že se nachází mimo brankoviště. 

Trest za nedovolené bránění nebo napadení (menší nebo větší) by měl být uložen 

ve všech případech, kdy soupeř vyvolá bezdůvodný kontakt s brankářem. 

PRAVIDLO 44 – Krosček

a) Hráči, který krosčekuje soupeře, se uloží dle uvážení rozhodčího menší nebo 

větší trest plus automaticky osobní trest do konce utkání.

b) Hráči, který krosčekuje brankáře, zatímco on je ve svém brankovišti, se uloží 

větší trest. Hráči, který zraní soupeře krosčekem, se uloží větší trest. 

POZNÁMKA: Krosček je napadení soupeře holí, kterou hráč drží oběma rukama, 

přičemž hůl se nedotýká žádnou svou částí podlahy.

PRAVIDLO 45 – Úmyslné zranění soupeře

a) Hráči, který úmyslně zraní soupeře jakýmkoli způsobem, se uloží trest ve hře.

b) Náhradník za potrestaného hráče se povolí po pěti minutách hry.

c) Všechny takové případy se ohlásí příslušné komisi.

PRAVIDLO 46 – Zdržování hry

a) Žádný hráč nebo brankář nesmí zdržovat hru úmyslným vystřelením kotouče 

mimo hrací plochu. Rozhodčí uloží menší trest, okamžitě a bez varování, hráči 

nebo brankáři, který hodí puk ven z hrací plochy.
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b) Menší trest se uloží hráči (včetně brankáře), který zdrží hru úmyslným posunutím 

branky z jejího postavení. Trestné střílení se nařídí, pokud hráč (včetně brankáře) 

úmyslně posune branku, aby zabránil brejkové situaci soupeřova mužstva nebo 

úmyslně posune branku při ideální střelecké příležitosti soupeřova mužstva.

c) Menší trest pro hráčskou lavici se uloží mužstvu, které přes varování rozhodčího 

kapitánovi nebo náhradnímu kapitánovi, aby postavilo na plochu správný počet 

hráčů a začalo hrát, dále zdržuje hru dodatečným střídáním nebo jakýmkoli jiným 

způsobem. 

PRAVIDLO 47 – Faul loktem a kolenem

a) Hráči, který použije k zákroku na soupeře loket nebo koleno, a to jakýmkoli 

způsobem, se uloží menší trest. 

b) Hráči, který zraní soupeře faulem loktem nebo kolenem, se uloží větší trest.

PRAVIDLO 48 – Vhazování

a) Hráči účastnící se vhazování se postaví zpříma čelem k soupeřovu konci hřiště, 

přibližně na vzdálenost jedné hole od sebe, a položí čepel hole na plochu. Hole 

obou hráčů účastnících se vhazování musí být celou čepelí na ploše. Všichni 

ostatní hráči musí být vzdáleni alespoň 3 m od hráčů na vhazování a musí být 

v postavení ve hře.

POZNÁMKA: Jestliže, ani po varování rozhodčího, jeden z hráčů na vhazování ne-

zaujme správnou pozici, rozhodčí nahradí takto provinivšího se hráče jiným hráčem 

na ploše. Jestliže stále někdo z hráčů nezaujme správné postavení na vhazování, 

rozhodčí uloží menší trest za zdržování hry provinivšímu se mužstvu.

b) Při provádění vhazování kdekoli na hrací ploše, se žádný hráč nesmí dotýkat (holí 

či tělem) protihráče, dokud není po dokončeném vhazování rozehrán kotouč. 

Za porušení tohoto pravidla rozhodčí uloží menší trest nebo tresty hráčům, kteří 

vyvolali takový kontakt.

POZNÁMKA: Provádění jakéhokoli vhazování začíná, když rozhodčí určí místo 

na vhazování a puk je vhozen.

c) Jestliže hráč při vhazování nezaujme správné postavení ihned poté, co mu to 

rozhodčí nařídí, může ho rozhodčí na vhazování vyměnit za jeho spoluhráče 

na ploše.

d) Druhé porušení těchto ustanovení hráčem během stejného vhazování může být 

potrestáno menším trestem.

e) Jestliže porušení pravidla bylo spácháno nebo přerušení hry bylo způsobeno 

útočícím hráčem, následující vhazování se provede na bodě pro vhazování 

ve středním pásmu.
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POZNÁMKA: Toto zahrnuje také přerušení hry způsobené útočícím hráčem, který 

vystřelí kotouč na zadní část branky bránícího mužstva bez jakéhokoli přičinění 

bránícího hráče.

f) Jestliže porušení pravidla bylo spácháno hráči obou mužstev a vyústilo v pře-

rušení hry, následující vhazování se provede na místě, kde k přestupku došlo, 

nebo na místě, kde hra byla přerušena v případě, kdy je povoleno dokončit herní 

situaci, pokud pravidla nestanoví výslovně jinak.

g) Jestliže přerušení hry nastane mezi koncovými body na vhazování a blízko kon-

ce hřiště, kotouč se vhazuje na koncovém bodě pro vhazování na straně, kde 

k přerušení došlo, pokud pravidla nestanoví výslovně jinak.

h) Hráči musí mít hole na plocho na čáře pro vhazování.

i) Jestliže je neoprávněně dosažena branka jako výsledek odražení kotouče 

do branky přímo od rozhodčího, vhazování se uskuteční na jednom z koncových 

bodů pro vhazování.

j) Jestliže je hra přerušena z jakéhokoli důvodu, který není specifikován v pravi-

dlech, kotouč se musí vhazovat na místě, kde se s ním naposled hrálo.

k) Rozhodčí nemá povinnost čekat na hráče na vhazování. Je na hráčské odpo-

vědnosti, aby se dostavili k vhazování, jak nejrychleji je to možné. Jestliže jedno 

mužstvo je připraveno na vhazování a druhé otálí, rozhodčí může zahájit hru 

vhozením kotouče.

POZNÁMKA: Pokud je jedno mužstvo v pozici na vhazování, kotouč může být vhozen 

do pěti vteřin.

PRAVIDLO 49 – Padnutí na kotouč

a) Menší trest se uloží hráči, vyjma brankáře, který úmyslně padne na kotouč nebo 

si kotouč přitiskne k tělu.

 

POZNÁMKA: Obránce, který padne na kolena, aby blokoval střelu, by neměl být 

potrestán, jestliže je kotouč vystřelen pod něho nebo uvízne v jeho oblečení 

či výstroji, avšak jakékoli použití rukou ke stažení kotouče ze hry se okamžitě 

trestá.

b) Menší trest se uloží brankáři, který (když jeho tělo je zcela mimo hranice bran-

koviště a kotouč je za brankovou čarou) úmyslně padne na kotouč, přitiskne si 

ho k tělu, nebo ho přidrží u hrazení.

c) Bránícímu hráči, vyjma brankáře, není povoleno spadnout na kotouč, držet jej, 

přitisknout si ho k tělu, když se kotouč nachází v brankovišti. Při porušení toho-

to pravidla se ihned přeruší hra a nařídí se trestné střílení proti provinivšímu se 

mužstvu. Žádný další trest se neuloží
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POZNÁMKA: Toto pravidlo je myšleno následovně: Trestné střílení by mělo být udě-

leno pouze, když kotouč je v brankovišti a hra je bezprostředně přerušena. V přípa-

dech, kdy kotouč je vně brankoviště „pravidlo 49 (a)“ se uloží pouze menší trest.

PRAVIDLO 50 – Hrubost (šarvátky, bitky)

a) Větší trest a osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který se začne bít. Bití 

je definováno jako skutečný fyzický kontakt hráče se soupeřem, při kterém jsou 

použity pěsti. Přetlačování, strkání nebo sevření je trestným přestupkem, ale není 

to bití podle tohoto pravidla.

b) Menší trest se uloží hráči, který byl udeřen a pokusí se ránu odplatit nebo jí 

odplatí. Avšak, dle uvážení rozhodčího, větší nebo dvojitý menší trest může být 

uložen hráči, který pokračuje v šarvátce.

POZNÁMKA: Rozhodčí má v těchto případech širokou škálu možností, jaký trest 

uložit. Toto pravidlo je stanoveno takto záměrně, s cílem umožnit rozhodčímu roz-

lišit agresora v šarvátce a potrestat intenzitu jeho akce. Této volnosti by se nemělo 

zneužívat.

Rozhodčím je nařízeno využít všechny prostředky v těchto pravidlech k zastavení 

šarvátek a zvláště by měli použít pravidlo 38 (c). Toto se neuplatní, pokud je uložen 

souběžný větší trest.

c) Osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který se zaplete do šarvátky mimo 

hrací plochu nebo s jiným hráčem, který není na hrací ploše.

d) Osobní trest do konce utkání se uloží hráči nebo brankáři na ploše, který jako 

první zasáhne do již probíhající šarvátky.

e) Jakýkoli hráč, kterému byl uložen větší trest za bití, bude automaticky vyloučen 

pro zbytek utkání a další následné utkání jeho mužstva.

POZNÁMKA: Jestliže mužstvo, jehož hráč byl takto vyloučen, nesehraje další utkání 

(např. z důvodu technických potíží, pro nedostatek soupeřových hráčů, apod.), tak 

se trest tohoto hráče přenáší do dalšího regulérního utkání.

Vztahuje se to na všechny soutěže, které mužstvo hraje.

Potrestané mužstvo pošle hráče na trestnou lavici a hraje v oslabení po dobu trvání 

většího trestu.

PRAVIDLO 51 – Branky a přihrávky

a) Branky je dosaženo, jestliže byl kotouč dopraven mezi brankové tyče pod příč-

nou tyč a zcela přes brankovou čáru holí hráče útočícího mužstva.

b) Branky je dosaženo, jestliže byl kotouč dopraven do branky jakýmkoli způsobem 

hráčem bránícího mužstva. Branka se přizná hráči útočícího mužstva, který jako 

poslední hrál s kotoučem. Asistence se nepřizná žádná.
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c) Jestliže útočící hráč kopne kotouč a ten je odražen do branky jakýmkoli hráčem 

bránícího mužstva, vyjma brankáře, branka se uzná. Branka bude přiznána hráči, 

který kopl kotouč. Asistence se nepřizná žádná.

d) Branka se uzná, jestliže se kotouč po střele útočícího hráče odrazí do branky 

od jakékoli části jeho spoluhráče. Branka se přizná hráči, od kterého se kotouč 

odrazil do branky. Branka se neuzná, jestliže kotouč je kopnut, vhozen či jinak 

úmyslně dopraven do branky jakýmkoli jiným způsobem, než holí.

e) Branka se neuzná, jestliže se kotouč odrazí do branky přímo od rozhodčího.

f) Pokud hráč řádně dostane kotouč do brankoviště soupeřova družstva a kotouč 

se stane volným a dostupným pro dalšího hráče tohoto družstva a ten vstřelí 

branku, branka se uzná.

g) Jakákoli branka, která nepadne podle těchto pravidel, se neuzná.

h) Branka se připíše v záznamu branek tomu hráči, který vstřelí kotouč do soupe-

řovy branky.

i) Jestliže hráč vstřelí branku, asistence se připíše hráči, který přímo přihrál 

na branku v útočném pásmu. Asistence se připíše také hráči, který přihrál spo-

luhráči do brejku a ten vstřelil branku.

PRAVIDLO 52 – Disciplinární trest

a) Rozhodčí může vyloučit ze hry a nařídit odchod do šatny pro zbytek utkání 

jakémukoli hráči, vedoucímu, trenérovi nebo asistentovi, který se proviní disci-

plinárním trestem jakéhokoli druhu.

b) Pokud je hráč takto vyloučen ze hry, je to stejné, jako kdyby obdržel osobní trest 

do konce utkání, a proto se náhradník povolí ihned.

c) Rozhodčí musí oznámit incident příslušné komisi pro další posouzení.

d) Jestliže hráč, trenér nebo vedoucí setrvává po varování rozhodčím v chování, 

za které mu byl udělen disciplinární trest, může být potrestán příslušnou komisí.

PRAVIDLO 53 – Hraní kotouče rukou

a) Jestliže hráč, vyjma brankáře, záměrně sevře kotouč do ruky, hra se přeruší 

a tomuto hráči se uloží menší trest. Brankáři, který drží rukama kotouč déle než 

tři vteřiny, může být uložen menší trest, jestliže v jeho bezprostřední blízkosti 

nejsou žádní útočící hráči.

b) Brankář nesmí úmyslně držet kotouč jakýmkoli způsobem, který podle názoru 

rozhodčího zapříčiní přerušení hry. Nesmí ani úmyslně upustit kotouč za svoje 

betony nebo na síť branky, ani úmyslně stavět překážky u branky nebo blízko 

ní, které by, podle názoru rozhodčího, mohly vést k zabránění vstřelení branky.
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POZNÁMKA: Cílem celého pravidla je uchovat kotouč v ustavičném pohybu a jaká-

koli akce brankáře, která zapříčiní zbytečné přerušení hry, musí být potrestána bez 

varování.

c) Za porušení tohoto pravidla brankářem se uloží menší trest.

POZNÁMKA: V případě hození kotouče brankářem dopředu a jeho získáním soupe-

řem, rozhodčí dovolí dokončit hru. Hra se přeruší za přihrávku rukou dopředu.

d) Menší trest se uloží hráči, vyjma brankáře, který, zatímco hra probíhá, sebere ko-

touč rukama z hrací plochy. Jestliže hráč, vyjma brankáře, sebere kotouč ruka-

ma z hrací plochy ve vlastním brankovišti, zatímco hra probíhá, hra se okamžitě 

přeruší a nařídí se trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

e) Hráči je povoleno otevřenou rukou zastavit nebo „odpálit“ kotouč ve vzduchu, 

nebo posunout kotouč po ploše. Hra se nepřeruší, ledaže, dle názoru rozhod-

čího, tímto způsobem hráč úmyslně přihraje spoluhráči. V tomto případě se hra 

přeruší a vhazování se provede na místě přestupku.

POZNÁMKA: Cílem tohoto pravidla je zajistit souvislost akce a rozhodčí by neměl 

přerušit hru, ledaže je přesvědčený, že přihrávka ke spoluhráči byla provedena úmy-

slně. Branka se neuzná, je-li kotouč odpálen rukama přímo do branky. Branka se 

uzná, jestliže kotouč je odpálen podle pravidel a do branky se odrazí od bránícího 

hráče, vyjma brankáře.

PRAVIDLO 54 – Vysoká hůl

a) Zvedat čepel hole na normální úroveň pasu je zakázáno. Menší trest se uloží 

každému hráči, dle uvážení rozhodčího, který udeří nebo naznačí úder soupeři, 

zatímco čepel jeho hole je nad pasem soupeře. Větší trest a osobní trest do kon-

ce utkání se uloží hráči, který zraní soupeře vysokou holí.

b) Jestliže hráč nese nebo drží jakoukoli část hole nad úrovní ramen tak, že způsobí 

zranění v obličeji nebo na hlavě protihráči, rozhodčí nemá jinou možnost, než 

uložit provinivšímu se hráči větší trest a osobní trest do konce utkání.

c) Branka nemůže být vstřelena holí, která je nad úrovní příčné tyčky branky, vyjma 

hráče bránícího mužstva.

d) Použití hole k odpálení kotouče nad normální výškou pasu je zakázáno. Pokud 

se toto stane, rozhodčí zapíská a následující vhazování se provede na místě 

přestupku, ledaže:

1. Bránící hráč odpálí kotouč k soupeři. V tomto případě bude hra pokračovat.

2. Bránící hráč si srazí kotouč do vlastní branky. V tomto případě se přizná 

branka.

e) Jestliže je jedno mužstvo oslabeno a hráč mužstva, které má větší počet hráčů 

na ploše, zapříčiní přerušení hry, kvůli udeření kotouče holí nad normální úrovní 

pasu, vhazování se provede na jednom z bodů pro vhazování u branky mužstva, 

které toto přerušení zapříčinilo.
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f) Větší trest se uloží, jestliže čepel hole je vyšvihnuta nad výšku ramen blízko 

soupeře, ať k jeho zastrašení nebo k pokusu o jeho zranění. Jestliže se uloží 

v tomto případě větší trest, tak se také uloží automaticky osobní trest do konce 

utkání. 

VÝJIMKA: Žádný trest nebude uložen, jestliže si hráč přehazuje hokejku z jedné 

ruky do druhé přes hlavu za účelem odehrání kotouče, pokud tímto neohrozí jiného 

hráče.

POZNÁMKA: Není potřeba žádného skutečného kontaktu k udělení trestu za vysokou 

hůl, avšak soupeřící hráč musí být v bezprostřední blízkosti, aby takový trest mohl 

být uložen.

PRAVIDLO 55 – Držení

a) Menší trest se uloží hráči, který drží soupeře rukama, nohama, holí nebo jiným 

způsobem.

b) Větší trest se uloží hráči, který při držení zraní drženého hráče.

 

PRAVIDLO 56 – Hákování

a) Menší trest se uloží hráči, který zabrání, nebo se pokusí zabránit soupeři v po-

hybu tím, že ho hákuje holí.

b) Větší trest se uloží hráči, který zraní soupeře hákováním.

POZNÁMKA: Jestliže hráč zadržuje protihráče takovým způsobem, že tam je pouze 

kontakt holí, tak toto není hákování ani držení.

PRAVIDLO 57 – Nedovolené bránění

a) Menší trest se uloží hráči, který brání nebo překáží v pohybu soupeři, který nemá 

kotouč v držení, který úmyslně vyrazí hůl z rukou soupeře, který brání soupeři 

v získání jeho upuštěné hole, který odrazí či odpálí jakoukoli opuštěnou nebo 

zlomenou část hole nebo nelegální kotouč nebo jiné zbytky směrem k protihráči 

vedoucím kotouč tak, aby odvrátil jeho pozornost.

POZNÁMKA: Poslední hráč, který se dotkne kotouče, s výjimkou brankáře, se pova-

žuje za hráče, který má kotouč v držení. Při výkladu tohoto pravidla by se rozhodčí 

měl ujistit, který z hráčů je ten, který provádí nedovolené bránění. Často je to čin 

a pohyb útočícího hráče, který způsobí nedovolené bránění, poněvadž bránící hráči 

jsou oprávněni stát na svém místě nebo ve stínu útočících hráčů. Hráči v držení 

kotouče nesmí dělat nedovoleně prostor pro hráče vedoucího kotouč.

b) Menší trest se uloží, jestliže jakýkoli hráč na hráčské nebo trestné lavici brání svým 

tělem nebo holí v pohybu kotouče nebo protihráče na hrací ploše během hry.

c) Menší trest se uloží hráči, který brání nebo překáží v pohybech brankáři svou 

holí nebo tělem, zatímco on je v brankovišti a kotouč není v brankovišti.
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d) Jestliže kotouč je v brankovišti, útočící hráč, který nemá kotouč v držení, ne-

smí stát v brankovišti nebo držet hůl v této oblasti. Jestliže se kotouč dostane 

do branky za těchto podmínek, branka se neuzná. Vhazování se provede v neut-

rálním pásmu na bodě vhazování blíže k útočící části provinivšího se mužstva.

e) Jestliže útočící hráč byl fyzicky zablokován bránícím hráčem tak, že to zapříčinilo 

jeho postavení v brankovišti a kotouč je vstřelen do branky, zatímco on je stále 

v brankovišti, branka se uzná.

f) Jestliže v době, kdy je brankář odvolán z ledu, kterýkoli člen jeho družstva, včet-

ně funkcionáře, trenéra nebo vedoucího, jež je neoprávněně na ploše, zabrání 

tělem, holí nebo jiným předmětem v pohybu kotouče nebo protihráče, přizná se 

neprovinivšímu se mužstvu branka.

POZNÁMKA: Trest za nedovolené bránění se udělí ve všech případech, kdy soupeř 

má bezdůvodný kontakt s útočníkem.

Rozhodčí by se měl zvláště zaměřit na 3 typy nedovoleného bránění, které by měly 

být trestány:

1. Když bránící mužstvo je v držení kotouče na své polovině a ostatní hráči 

tohoto mužstva vytváří ochranou bariéru pro hráče s kotoučem.

2. Když hráč na vhazování, po jeho provedení nadále zabraňuje soupeři z vha-

zování zapojit se do hry.

3. Když hráč přihraje kotouč a potom napadne tělem protihráče.

Všichni útočící a bránící hráči se můžou pokusit získat pozici před brankou. Pokud při 

tomto dojde k fyzickému kontaktu, nebude to považováno za nedovolené bránění ne-

bo hrubost. Avšak pokud hráč z jednoho mužstva napadne soupeře nebo ho narazí, 

rozhodčí může uložit menší trest za nedovolené bránění, napadení nebo hrubost.

PRAVIDLO 58 – Nedovolený zásah diváků

a) V případě, že divák drží hráče nebo mu jinak brání ve hře, rozhodčí písknutím 

přeruší hru. Jestliže má kotouč v držení mužstvo, jehož hráči je bráněno, roz-

hodčí dovolí dokončit akci. Vhazování se provede na místě, kde byla hra přeru-

šena.

POZNÁMKA: Rozhodčí podá zprávu svazu pro disciplinární jednání o všech pří-

padech, ve kterých se hráč zaplete do šarvátky s divákem. Žádný trest nebude 

uložen. 

b) V případě, že jsou na hřiště vhozeny předměty, které brání ve hře, rozhodčí 

přeruší hru a nařídí vhazování na místě, kde byla hra přerušena.

PRAVIDLO 59 – Naražení zezadu

a) Větší trest a osobní trest do konce utkání se uloží jakémukoli hráči, který úmy-

slně strčí, napadne tělem či udeří protihráče zezadu, a to kdekoli na hracím 

povrchu.
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b) Větší trest se uloží hráči, který zasáhne vysokou holí, krosčekuje, napadne tělem 

či udeří jakýmkoli způsobem zezadu na mantinel nebo brankovou konstrukci 

protihráče, který se nemůže bránit.

 

POZNÁMKA: Rozhodčí jsou instruování, aby nedávali jiné tresty, pokud je hráč napa-

den ze zadu jakýmkoli způsobem. Toto pravidlo musí být přísně uplatňováno.

PRAVIDLO 60 – Kopnutí kotouče

a) Kopnutí kotouče je dovoleno ve všech pásmech, avšak útočící hráč nemůže 

kopnutím dosáhnout branky. Jedinou výjimkou, kdy se přizná branka, je situace, 

kdy útočící hráč kopne kotouč a ten se odrazí do branky od bránícího hráče, 

vyjma brankáře.

PRAVIDLO 61 – Opuštění hráčských nebo trestných lavic

a) Žádný hráč nesmí opustit hráčskou lavici, aby se zapojil do šarvátky. Střídání 

je povoleno za předpokladu, že střídaný hráč se nezapojí do šarvátky. Podobně 

žádný hráč na, nebo v blízkosti trestné lavice (ne na ploše) se nesmí účastnit 

bitky či jiné šarvátky s protihráčem na ploše.

b) Osobní trest se uloží každému hráči za porušení tohoto pravidla. Rozhodčí podá 

zprávu o všech porušení pravidel tohoto typu příslušné komisi, která má plnou 

moc uložit další disciplinární trest.

c) Potrestaný hráč smí opustit trestnou lavici pouze po vypršení svého trestu nebo 

na konci každé čtvrtiny.

d) Potrestaný hráč, který opustí trestnou lavici před vypršením svého trestu, jedno 

zda při přerušené hře nebo v průběhu hry, ale nezapojí se do šarvátky, obdrží 

další menší trest, který si odpyká po vypršení předchozího trestu.

e) Jakýkoli potrestaný hráč, který opustí trestnou lavici v přerušené hře a zapojí se 

do šarvátky, obdrží menší trest a desetiminutový osobní trest. Tyto tresty odpyká 

po vypršení předchozího trestu.

f) Jestliže hráč opustí trestnou lavici před uplynutím jeho trestu, časoměřič si po-

znamená čas a dá znamení rozhodčímu, který okamžitě přeruší hru.

g) V případě, kdy se hráč chybou trestoměřiče vrací na plochu dříve, než jeho trest 

uplynul, nebude potrestán žádným dalším trestem, ale musí odpykat zbývající 

část svého trestu.

h) Jestliže se potrestaný hráč vrátí na plochu z trestné lavice předtím, než jeho 

trest vypršel, vlastní chybou nebo chybou trestoměřiče, jakákoli branka vstřelená 

jeho mužstvem v době, kdy se nacházel neoprávněně na hřišti, nebude uznána. 

Ale všechny tresty uložené v této době oběma mužstvům musí být normálně 

odpykány.
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i) Jestliže hráč neoprávněně vstoupí do hry z jeho hráčské lavice, branka vstřelená 

jeho mužstvem v době, kdy se nacházel neoprávněně na hřišti, nebude uznána. 

Ale všechny tresty uložené v této době oběma mužstvům musí být normálně 

odpykány.

j)  Jestliže útočící hráč v držení kotouče je v takové pozici, že nemá protihráče mezi 

sebou a brankářem, a v této pozici je mu bráněno soupeřem, který neoprávněně 

vstoupil do hry, rozhodčí nařídí trestné střílení proti provinivšímu se mužstvu.

k)  Jestliže v době, kdy byl brankář soupeře odvolán z plochy a útočící hráč v držení 

kotouče nemá před sebou bránícího hráče a hůl nebo její část je hozena soupe-

řem, nebo hráč v této pozici je faulován zezadu za účelem zabránění ve střelení 

jasné branky, tak se přizná branka neprovinivšímu se mužstvu. Jestliže v době, 

kdy byl brankář soupeře odvolán z plochy a hráč jedoucí sám na branku je 

faulován hráčem, který vstoupil do hry neoprávněně, rozhodčí okamžitě uzná 

branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

l)  Jakýkoli nehrající trenér, asistent nebo vedoucí mužstva, který vstoupí na plochu 

po zahájení utkání bez svolení rozhodčího, bude automaticky vyloučen z utkání.

PRAVIDLO 62 – Fyzické napadání činovníků utkání

a) Jakýkoli hráč, který se dotkne nebo drží rozhodčího nebo jiného činovníka utkání 

rukama či holí nebo podrazí či tělem napadne takového činovníka, automaticky 

obdrží minimálně desetiminutový osobní trest při prvním provinění. Při druhém 

provinění v tomtéž zápase obdrží minimálně osobní trest do konce utkání. Podle 

události může být uložen i trest ve hře. Náhradník za takto vyloučeného hráče 

je povolen.

b) Jakýkoli hráč, který drží nebo udeří činovníka utkání, obdrží trest ve hře a bude 

vyloučen pro zbytek turnaje.

c) Jakýkoli vedoucí, trenér nebo asistent, který drží nebo udeří činovníka utkání, 

bude vyloučen z utkání a bude mu nařízeno, aby odešel do šatny. Disciplinární 

řízení bude podstoupeno příslušné komisi.

PRAVIDLO 63 – Hrubá nebo neslušná gesta nebo řeč

a) Hráči nesmí používat hrubá nebo neslušná diskriminující a rasistická gesta nebo 

řeč na ploše nebo kdekoli na hřišti.. Za porušení tohoto pravidla se uloží osobní 

trest, vyjma pokud k porušení tohoto pravidla dojde v blízkosti hráčské lavice. 

V tomto případě se uloží menší trest pro hráčskou lavici.

b) Vedoucí, trenéři a asistenti nesmí používat hrubá nebo neslušná gesta kdekoli 

na hřišti. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest pro hráčskou lavici.
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PRAVIDLO 64 – Kotouč mimo hřiště nebo nehratelný kotouč

a) Jestliže kotouč opustí plochu hřiště nebo narazí na jinou překážku než hrazení 

okolo hrací plochy, hra se přeruší a provede se vhazování na místě, odkud byl 

kotouč vystřelen či odražen, pokud pravidla výslovně nestanoví jinak.

b) Zůstane-li kotouč na vnější síti brankové konstrukce déle než tři vteřiny nebo 

je-li zašlápnut k brance mezi protihráči, rozhodčí přeruší hru a nařídí vhazování 

na přilehlých bodech pro vhazování, ledaže by, podle názoru rozhodčího, přeru-

šení hry bylo způsobeno hráčem útočícího mužstva, v takovém případě se ná-

sledující vhazování provede na nejbližším bodě na vhazování, který je u branky 

provinivšího se mužstva nebo na bodě vhazování ve středu hřiště.

POZNÁMKA: Toto se také týká situace, kdy útočící hráč vystřelí kotouč na zadní 

stranu sítě branky bránícího mužstva bez jakéhokoli zásahu člena tohoto muž-

stva. Hráči útočícího a bránícího mužstva mohou kdykoli hrát kotoučem, který je 

na vnější síti brankové konstrukce. Avšak zůstane-li kotouč na tomto místě déle 

než tři vteřiny, hra se přeruší a vhazování se provede na koncových bodech pro 

vhazování, vyjma případu, kdy přerušení způsobí útočící hráč. V tomto případě 

se vhazování provede ve středu hřiště.

c) Menší trest se uloží brankáři, který úmyslně upustí kotouč na vnější síť brankové 

konstrukce, aby způsobil přerušení hry.

d) Jestliže se kotouč dostane na vršek hrazení, které obklopuje hrací plochu, je 

považován stále za kotouč ve hře a může být hrán rukou nebo hokejkou.

PRAVIDLO 65 – Udržování kotouče v pohybu

a) Kotouč musí být neustále udržován v pohybu.

b) Družstvo, které má kotouč v držení ve vlastním obranném pásmu, musí po-

stupovat s kotoučem k brance soupeře, s výjimkou jednoho zavezení kotouče 

za vlastní branku, brání-li mu v postupu hráči soupeře nebo je-li mužstvo v osla-

bení. Při prvním porušení tohoto pravidla rozhodčí přeruší hru a vysloví napo-

menutí kapitánovi nebo asistentovi kapitána provinivšího se mužstva. Vhazování 

se provede na koncových bodech u branky mužstva, jež se provinilo. Za druhé 

porušení tohoto pravidla během téže třetiny se provinivšímu hráči uloží menší 

trest.

c) Menší trest se uloží hráči, který úmyslně, aniž je zadržován soupeřem, přidržuje 

kotouč u hrazení.

d) Za porušení tohoto pravidla se vhazování provede na koncových bodech u bran-

ky provinivšího se mužstva.
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PRAVIDLO 66 – Kotouč z dohledu a nepravý kotouč

a) Jestliže dojde ke shluku nebo padne-li hráč náhodně na kotouč a kotouč je 

z dohledu rozhodčího, rozhodčí ihned písknutím přeruší hru a kotouč se vhazuje 

na nejbližším bodě pro vhazování, kde došlo k přerušení.

b) Pokud se kdykoli v průběhu hry objeví na hřišti jiný než pravý kotouč, hra se 

nepřeruší, dokud není herní akce ukončena změnou v držení kotouče.

PRAVIDLO 67 – Odmítnutí zahájit hru a ukončení utkání

a) V případě, kdy jsou obě družstva na ploše a jedno z nich odmítá z jakéhokoli 

důvodu hrát i přes nařízení rozhodčího, rozhodčí varuje kapitána nebo náhrad-

ního kapitána a poskytne odmítajícímu družstvu lhůtu 15 vteřin, aby zahájilo hru 

nebo pokračovalo ve hře. Jestliže po uplynutí této doby družstvo stále odmítá 

hrát, uloží rozhodčí menší trest hráči provinivšího se mužstva, kterého určí ve-

doucí nebo trenér prostřednictvím kapitána. Pokud by se měl případ opakovat, 

nemá rozhodčí jinou možnost, než prohlásit utkání za ukončené ve prospěch 

neprovinivšího se mužstva. Taková událost se oznámí příslušné komisi pro další 

jednání.

b) Jestliže družstvo, které není na hřišti, nenastoupí na plochu a nezačne hrát 

do 5 minut, přestože mu to hlavní rozhodčí nařídí prostřednictvím vedoucího 

družstva nebo trenéra, rozhodčí prohlásí utkání za ukončené ve prospěch nepro-

vinivšího se družstva a oznámí tuto událost příslušné komisi pro další jednání.

c) Prohlásit utkání za ukončené je možné z následujících důvodů:

1. Na začátku utkání (rozhodčí pískne, aby vhodil kotouč) mužstvo nemá 4 hrá-

če a brankáře v požadované výstroji na ploše.

2. Jestliže kapitán písemně oznámí řediteli turnaje, že mužstvo se nezúčastní 

konkrétního zápasu a toto bude akceptováno. V tomto případě se soupeřící 

mužstvo nemusí utkání zúčastnit a je mu přiznáno vítězství.

3. Jestliže kvůli zranění nebo nevolnosti během utkání nemůže mužstvo postavit 

(pokud mají hrát v plném počtu) 4 hráče a brankáře ke hře.

d) Body a branky v případě ukončeného utkání se udělí následovně:

1. Mužstvo, kvůli kterému se utkání ukončilo, obdrží 0 bodů. Soupeř obdrží 

2 body (za vítězství v zápase). Výsledek zápasu bude zaznamenán jako 1:0.

2. Branka se přidělí kapitánovi vítězného mužstva. (Nesmí být přidělena jinému 

hráči než kapitánovi). Nepřiznají se žádné přihrávky.

3. Brankářům obou mužstev se nepřipíšou žádné zásahy ani obdržená branka.

e) Mužstvo může takto ztratit jeden zápas na turnaji bez vlivu na postavení mužstva 

v turnaji. Při druhém takto ztraceném utkání v turnaji bude mužstvo diskvalifiko-

váno pro zbytek turnaje.
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f) V případě vyloučení mužstva z turnaje (kvůli ukončení dvou utkání), se následující 

statistiky změní takto:

1. Všechny statistiky vyloučeného mužstva a hráčů tohoto mužstva budou od-

straněny z oficiálních statistik, včetně získaných bodů, vstřelených branek, 

přihrávek, zásahů, obdržených branek, trestných minut a všech případných 

ostatních statistik.

2. Mužstvům, které již hrály z takto vyloučeným mužstvem, musí být vymazány 

statistiky z tohoto zápasu.

POZNÁMKA: Toto se nevztahuje na větší tresty, osobní tresty, tresty ve hře, které 

byly uloženy hráčům mužstva, které bylo vyloučeno.

PRAVIDLO 68 – Sekání

a) Menší nebo větší trest, dle uvážení rozhodčího, se uloží hráči, který brání nebo 

se pokouší bránit soupeři v pohybu sekáním holí. Jakýkoli řízený kontakt holí stí-

hajícího hráče s tělem protihráče bude považován za sekání. Bez ohledu na sílu 

tohoto kontaktu se uloží menší trest.

b) Větší trest se uloží hráči, který zraní soupeře sekáním. Pokud se uloží větší trest 

podle tohoto pravidla za faul, který vyústí ve zranění v obličeji nebo na hlavě 

soupeře, automaticky se uloží větší trest.

POZNÁMKA: Rozhodčí může potrestat za sekání jakéhokoli hráče, který se rozmách-

ne holí proti soupeři (jedno zda v jeho dosahu či ne), aniž ho skutečně zasáhne, nebo 

hráče, který pod záminkou hraní kotouče učiní přehnaný nápřah na kotouč s cílem 

zastrašit soupeře.

c) Jakémukoli hráči, který se rozmáchne holí proti soupeři při šarvátce, se uloží 

rozhodčím trest ve hře. Toto je považováno za úmyslný pokus o zranění, a proto 

musí být jednáno podle „Pravidla 40“.

d) Jakýkoli hráč, který nemá kotouč v držení, nemůže mít žádný kontakt holí 

s brankářem, jinak to bude považováno za sekání.

POZNÁMKA: Rozhodčí uloží řádné tresty podle ostatních částí tohoto pravidla a na-

víc musí ihned podat zprávu příslušné komisi o všech porušeních pravidel v této 

oblasti.

PRAVIDLO 69 – Bodnutí špičkou a koncem hole

a) Dvojitý menší trest se uloží hráči, který bodne nebo se pokusí bodnout soupeře 

špičkou či koncem hole.

POZNÁMKA: Pokus o bodnutí špičkou hole nebo koncem hole zahrnuje všechny 

případy, kdy je bodnutí naznačeno bez ohledu, zda dojde či nedojde ke kontaktu 

hole se soupeřem.
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b) Trest ve hře se uloží hráči, který zraní soupeře bodnutím špičkou či koncem hole. 

Toto bude považováno za úmyslný pokus o zranění podle „Pravidla 45“.

POZNÁMKA: Bodnutí špičkou nebo koncem hole je zákrok, při němž hráč zasáhne 

soupeře špičkou hole nebo koncem hole, bez ohledu na to, drží-li hůl jednou či 

oběma rukama.

PRAVIDLO 70 – Začátek utkání a třetin

a) Utkání začne ve stanovenou dobu vhazováním na středním bodu vhazování. 

Stejným způsobem se provede vhazování po konci každé přestávky. Žádné pro-

dlení z důvodu ceremoniálu, výstavy, ukázky není povoleno, leda se souhlasem 

ředitele turnaje.

b) Domácí mužstvo má na výběr branku, kterou chce bránit na začátku utkání. 

Tam, kde jsou obě hráčské lavice na stejné straně hřiště, domácí mužstvo zahájí 

utkání na hráčské lavici, která je vzdálenější od jejich branky. Mužstva během 

utkání nemění hráčské lavice.

c) Během rozcvičení a před začátkem utkání každé mužstvo omezí svoje aktivity 

na vlastní polovinu hřiště.

 

POZNÁMKA: Všichni hráči musí být oblečeni v dresech a připraveni ke hře jednu 

hodinu před stanoveným začátkem utkání, jinak utkání bude prohlášeno za ukončené 

ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

d) Všichni hráči musí být při rozcvičení oblečeni v plné výstroji.

PRAVIDLO 71 – Hození hole

a) Jestliže jakýkoli bránící hráč, včetně brankáře, úmyslně hodí hůl nebo její část či 

jiný předmět směrem ke kotouči ve svém obranném pásmu, rozhodčí dovolí do-

končit hru a pokud není vstřelena branka, přizná se trestné střílení ve prospěch 

neprovinivšího se mužstva. Hráče na trestné střílení určí rozhodčí. Jestliže je 

však branka nestřežena a útočící hráč nemá bránícího hráče před sebou a má 

příležitost vstřelit branku do okryté brány, přizná se branka útočící straně.

b) Větší trest se uloží jakémukoli hráči, který hodí hůl nebo její část či jiný předmět 

kdekoli na ploše, vyjma toho, kdy byl takový čin potrestán udělením trestného 

střílení.

POZNÁMKA: Jestliže hráč nebo brankář odloží zlomenou část hole odhozením 

ke straně hřiště (ne přes hrazení) tak, aby nepřekážela ve hře nebo soupeři, neuloží 

se žádný trest. Rozhodčí ihned podá zprávu příslušné komisi pro disciplinární jednání 

o každém případu, kde hůl nebo její část je hozena ven ze hřiště.
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PRAVIDLO 72 – Hrací doba a oddechové časy

a) Utkání se skládá ze dvou dvacetiminutových částí a jedné pětiminutové přestáv-

ky. Po jejím skončení si mužstva vymění strany hřiště. Při utkáních, kde není 

přípustné, aby utkání skončilo nerozhodně, se po skončení nerozhodného zápa-

su povolí tříminutová přestávka a potom následuje desetiminutové prodloužení 

s náhlým vítězstvím. Jestliže v této době ani jedno mužstvo nedosáhne branky, 

mužstvům se poskytne tříminutová přestávka, vymění se strany hřiště a začne 

dalších deset minut prodloužení. Takto se pokračuje, dokud se neurčí vítěz.

b) Prodloužení se považuje za součást hry a všechny nevypršené tresty zůstávají 

v platnosti.

c) O oddechový čas může požádat pouze hráč, který má kotouč v držení, nebo 

kapitán či náhradní kapitán při přerušené hře. Hra se znovu zahájí vhazováním.

d) Každé mužstvo přísluší jeden oddechový čas za poločas o délce jedné minuty.

e) Mužstva můžou při oddechovém čase přijet k hráčské lavici.

f) Oddechový čas v prodloužení není.

g) Jakékoli porušení těchto pravidel bude mít za následek dvouminutový menší 

trest.

PRAVIDLO 73 – Nerozhodná utkání

a) Jestliže na konci utkání je výsledek nerozhodný, utkání se prohlásí za neroz-

hodné a každému mužstvu se do celkového pořadí přizná jeden bod, kromě 

jednotlivých utkání, kde není přípustné, aby skončila nerozhodně v řádné hrací 

době. Zde se použije „Pravidlo 73 (b)“.

b) Utkání, kde není přípustný nerozhodný výsledek (před-čtvrtfinále, čtvrtfinále, se-

mifinále a finále nebo jiné typy vylučovacích soutěží) se rozhodnou následovně: 

Po skončení takového utkání se povolí tříminutová přestávka a potom následuje 

desetiminutové prodloužení s náhlým vítězstvím. To znamená, že mužstvo, které 

v prodloužení dosáhne první branky, je prohlášeno vítězem. Jestliže v této době 

ani jedno mužstvo nedosáhne branky, mužstvům se poskytne tříminutová pře-

stávka, vymění se strany hřiště a začne dalších deset minut prodloužení. Takto 

se pokračuje, dokud se neurčí vítěz.

c) V soutěži, která se odehrává ve skupinách a není zde prostor pro prodloužení 

s náhlou smrtí k rozhodnutí nerozhodného výsledku, budou použita trestná stří-

lení. Trestného střílení se účastní čtyři hráči z každého mužstva. Vlastní proce-

dura probíhá podle pravidla 28. Před začátkem kapitáni rozhodnou losem o tom, 

kdo bude začínat. Každý brankář musí bránit svoji branku. Není přípustné, aby 

měli branku společnou. To mužstvo, které vstřelí více branek ze čtyř pokusů, 

vítězí. Pokud je po první sérii stav nerozhodný, pokračuje se systémem náhlé 

smrti. Hráč se může znova účastnit trestného střílení až poté, co se ho zúčastnili 

všichni jeho spoluhráči, s výjimkou brankáře.
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PRAVIDLO 74 – Podražení

a) Menší trest se uloží jakémukoli hráči, který nastaví hůl, koleno, nohu, paži, ruku 

nebo loket tak, že soupeř zakopne nebo upadne.

POZNÁMKA: Jestliže hráč způsobí pád soupeře vedoucího kotouč tím, že nepochyb-

ně zahákuje holí kotouč a zmocní se ho, neuloží se žádný trest.

b) Jestliže hráč, mající kotouč pod kontrolou v útočném pásmu a nemající před 

sebou jiného soupeře než brankáře, je podražen nebo jinak faulován zezadu, 

čímž je mu zmařena výhodná branková příležitost, nařídí se trestné střílení 

ve prospěch neprovinivšího se mužstva. Přesto rozhodčí nepřeruší hru, dokud 

kotouč nezíská bránící mužstvo.

POZNÁMKA: Cílem tohoto pravidla je obnovit výhodnou brankovou příležitost, která 

byla zmařena z důvodu faulu zezadu, když tento faul byl proveden v útočném pásmu. 

„Mít kotouč pod kontrolou“, znamená, že hráč vede kotouč holí. Dotkne-li se takto 

vedený kotouč jiného hráče nebo jeho výstroje, zasáhne-li branku nebo se stane 

volným, nemá už hráč kotouč pod kontrolou.

c) Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a hráč, mající kotouč pod kontrolou 

vně svého obranného pásma, je podražen zezadu, aniž by mezi ním a brankou 

soupeře byl jiný protihráč a takto mu je zmařena výhodná branková příležitost, 

rozhodčí okamžitě přeruší hru a přizná branku útočícímu mužstvu.

PRAVIDLO 75 – Zbytečná hrubost

a) Menší trest se může uložit, dle uvážení rozhodčího, jakémukoli hráči, který 

se proviní zbytečnou hrubostí.

b) Větší trest se uloží hráči, který hrubostí zraní soupeře.

 

POZNÁMKA: Není záměrem překazit fyzický kontakt mezi dvěma protihráči, kteří se 

snaží hrát kotoučem. Avšak to neznamená, že hráči, kteří nemají kotouč v držení, 

mohou napadat soupeře ve snaze získat puk.

Trest za zbytečnou hrubost by měl být uložen v každém případě, kdy hráč má zby-

tečný fyzický kontakt s protihráčem, který hraje s kotoučem.
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část VII 
SIGNÁLY ROZHODČÍCH

Bodnutí koncem hole

Pravidlo 69.

Rozhodčí pozvedne obě předloktí nad sebou 

do výše prsou. Horní dlaň ponechává 

otevřenou, spodní sevře v pěst. Protisměrným 

pohybem předloktí naznačí přestupek. 

Držení

Pravidlo 55.

Rozhodčí uchopí vy výši prsou zápěstí druhé 

ruky.

Branka

Pravidlo 51.

Rozhodčí ukáže na branku do níž byl 

dovoleným způsobem dopraven kotouč.

Bodnutí špičkou hole

Pravidlo 69.

Rozhodčí naznačí krátkým pohybem obou 

rukou před tělem bodnutí a potom spustí 

ruce podél těla.

ČÁST VII – NÁKRESY
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část VII 
SIGNÁLY ROZHODČÍCH
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Faul loktem

Pravidlo 47.

Rozhodčí se dotkne lokte dlaní druhé ruky.

Hákování

Pravidlo 56.

Rozhodčí naznačí oběma rukama pohyb, 

jako by přitahoval cosi k trupu.

Krosček

Pravidlo 44.

Rozhodčí vystrčením paží ve výši prsou 

s dlaněmi sevřenými v pěst naznačí 

pohyb vpřed a zpět na vzdálenost asi půl 

metru před sebe.

Hrubost (šarvátky, bitky)

Pravidlo 50.

Rozhodčí sevře dlaň v pěst a vytrčí paži 

od těla do strany.
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část VII 
SIGNÁLY ROZHODČÍCH

Nedovolené bránění

Pravidlo 57.

Rozhodčí zkříží paže s rukama sevřenýma 

v pěst a přidrží je na prsou.

Oddechový čas

Pravidlo 72.

Rozhodčí naznačí pomocí obou rukou 

písmeno „T“ ve výši prsou.

Vysoká hůl

Pravidlo 54.

Rozhodčí podrží ruce sevřené v pěst nad 

sebou, horní z nich ve výši čela.

Ne

Rozhodčí prudkým pohybem před tělem 

rozpaží na úrovni ramen s dlaněmi 

obrácenými dolů.
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SIGNÁLY ROZHODČÍCH
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Trest ve hře

Pravidlo 27.

Rozhodčí se dotkne plochou rukou 

temene hlavy.

Výhoda na trest

Rozhodčí zpříma vztyčí paži, v které 

nedrží píšťalku.

Naražení ze zadu

Pravidlo 59.

Rozhodčí vytrčením paží s otevřenými 

dlaněmi od těla ve výši prsou naznačí 

náraz.

Vražení na hrazení

Pravidlo 41.

Rozhodčí udeří rukou sevřenou v pěst 

do otevřené dlaně druhé ruky ve výši 

prsou.
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část VII 
SIGNÁLY ROZHODČÍCH

Sekání

Pravidlo 68.

Rozhodčí naznačí úder hranou dlaně 

na předloktí druhé paže.

Přihrávka rukou

Pravidlo 53

Rozhodčí naznačí otevřenou dlaní 

posunutí vpřed.

Podražení

Pravidlo 74.

Rozhodčí naznačí úder rukou pod koleno 

hranou dlaně, obě brusle zůstávají 

na ploše.

Faul kolenem

Pravidlo 47.

Rozhodčí se dotkne dlaní kolena, přičemž 

obě nohy zůstanou na ploše.
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SIGNÁLY ROZHODČÍCH
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Držení hole

Pravidlo 78, Pravidlo 77.

Tento signál se provádí ve dvou dobách.

Rozhodčí v první době naznačí držení 

a v druhé oběma rukama způsob, jimž 

se běžně uchopí hůl.

Osobní trest

Pravidlo 26.

Rozhodčí dá obě ruce na boky.

Napadení

Pravidlo 43.

Rozhodčí rotuje pěstmi před hrudníkem. 

Střídání hráčů

Pravidlo 13.

Rozhodčí ponechá 5 vteřin mužstvu 

hostů, následuje signál zákazu dalších 

změn, poté ponechá 5 vteřin domácímu 

mužstvu. 
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část VII 
SIGNÁLY ROZHODČÍCH

Trestné střílení

Pravidlo 28.

Rozhodčí dá ruce se zaťatými pěstmi nad 

hlavu. 

Zdržování hry

Pravidlo 46.

Rozhodčí naznačí otevřenou dlaní ruky 

(ve které nedrží píšťalku) a směrem ven 

od těla.
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50 část VII 
HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ NA INLINE HOKEJ

Poloměr 3 m

Doporučený poloměr 5 m

Ochranná 
zóna brankáře

Poloměr 3 m

5 cm

6,7 m

6,
1 

m
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8 

m

6,7 m

5 cm

Poloměr 3 m Průměr 22,5 cm

Branka

Brankoviště

Branka

Brankoviště
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185 cm (vnější rozměr)

185 cm (vnější rozměr)

185 cm (vnější rozměr)

vnitřní síť

74 cm

109 cm

7,6 cm
vnější průměr
předního rámu

7,6 cm
vnější průměr
předního rámu

7,6 cm
přední rám

7,6 cm
přední rám
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5 cm
vnější průměr
zadní vzpěry,
horního rámu 
a základny

45 cm
vzdálenost
vnitřní sítě
od přední tyčky

maximální
rozměr
vnitřní sítě
110 cm – výška
180 cm – šířka

5 cm
vnější průměr
horního rámu

170 cm (vnitřní rozměr)

170 cm (vnitřní rozměr)
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5 
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 (v
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2,
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 (v
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PERSPEKTIVNÍ POHLED

PŘEDNÍ RÁM
BOČNÍ POHLED

ZÁKLADNA
HORNÍ RÁM

Brankoviště1,
2 

m

1,
2 

m

30 cm 30 cm

část VII 
HŘIŠTĚ

BRANKOVIŠTĚ

BRANKA
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SEZNAM TRESTŮ

Hrubost (Šarvátky, Bitky) Pravidlo 50 30

Opuštění hráčských nebo trestných lavic Pravidlo 61 35

Bodnutí koncem hole Pravidlo 69 39

Hrubá nebo neslušná gesta nebo řeč Pravidlo 63 36

Bodnutí špičkou a koncem hole Pravidlo 69 39

Odmítnutí zahájit hru a ukončení utkání Pravidlo 67 38

Brankářská výstroj Pravidlo 17 11

Opuštění hráčských nebo trestných lavic Pravidlo 61 35

Disciplinární trest Pravidlo 52 31

Padnutí na kotouč Pravidlo 49 29

Držení Pravidlo 55 33

Podražení Pravidlo 74 42

Faul loktem Pravidlo 47 28

Pokus o zranění Pravidlo 40 26

Faul kolenem Pravidlo 47 28

Sekání Pravidlo 68 39

Fyzické napadání činovníků utkání Pravidlo 62 36

Střídání hráčů Pravidlo 13 8

Tresty pro brankáře Pravidlo 29 18

Hákování Pravidlo 56 33

Udržování kotouče v pohybu Pravidlo 65 37

Hození hole Pravidlo 71 40

Kopnutí kotouče Pravidlo 60 35

Uchopení kotouče rukama Pravidlo 53 31

Krosček Pravidlo 44 27

Napadání činovníků utkání Pravidlo 38 25

Úmyslné zranění Pravidlo 45 27

Úprava výstroje Pravidlo 39 26

Napadení Pravidlo 43 27

Vhazování Pravidlo 48 28

Naražení zezadu Pravidlo 59 34

Vražení na hrazení Pravidlo 41 26

Nedovolené bránění Pravidlo 57 33

Vysoká hůl Pravidlo 54 32

Nedovolený zásah diváků Pravidlo 58 34

Zbytečná hrubost Pravidlo 75 42

Zdržování hry Pravidlo 46 27

Kotouč mimo hřiště nebo nehratelný kotouč Pravidlo 64 37

Zlomená hůl Pravidlo 42 27
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INDEX

RYCHLÝ PŘEHLED TRESTŮ – menší tresty (2)

Hrubost (šarvátky, bitky) Pravidlo 50

Padnutí na kotouč Pravidlo 49

Bodnutí koncem hole Pravidlo 69

Podražení Pravidlo 74

Brankařská výstroj Pravidlo 17

Sekání Pravidlo 68

Držení Pravidlo 55

Tresty pro brankáře Pravidlo 29

Faul loktem Pravidlo 47

Uchopení kotouče Pravidlo 53

Faul kolenem Pravidlo 47

Hákování Pravidlo 56

Úprava výstroje Pravidlo 39

Hole Pravidlo 15

Vhazování Pravidlo 48

Krosček Pravidlo 44

Vražení na hrazení Pravidlo 41

Napadání činovníků utkání a ostatní osobní tresty Pravidlo 38

Vysoká hůl Pravidlo 54

Zbytečná hrubost Pravidlo 75

Napadení Pravidlo 43

Zdržování hry Pravidlo 46

Nebezpečná výstroj Pravidlo 19

Zlomená hůl Pravidlo 42

Nedovolené bránění Pravidlo 57

Opuštění hráčských nebo trestných lavic Pravidlo 13, Pravidlo 61 (h)

DVOJITÝ MENŠÍ TREST

Bodnutí špičkou a koncem hole Pravidlo 69

VĚTŠÍ (5) TREST

Hrubost (šarvátky, bitky) Pravidlo 50

Naražení zezadu Pravidlo 59

Faul loktem Pravidlo 47

Pokus o zranění Pravidlo 40

Faul kolenem Pravidlo 47

Sekání Pravidlo 68

Hákování Pravidlo 56

Vražení na hrazení Pravidlo 41

Krosček Pravidlo 44

Vysoká hůl Pravidlo 54

Napadení Pravidlo 43

OSOBNÍ DESETIMINUTOVÉ TRESTY

Fyzické napadání činovníků utkání Pravidlo 62

Napadání činovníků utkání Pravidlo 38

Hrubá nebo neslušná gesta nebo řeč Pravidlo 63

Osobní tresty Pravidlo 26

Zlomená hůl Pravidlo 42
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TREST DO KONCE UTKÁNÍ – VYLOUČENÍ

Fyzické napadání činovníků utkání Pravidlo 62

Napadání činovníků utkání Pravidlo 38 (d)

TREST VE HŘE (5 minut)

Bodnutí špičkou a koncem hole Pravidlo 69

Naražení zezadu Pravidlo 59

Pokus o zranění Pravidlo 40

Úmyslné zranění Pravidlo 45

TRESTNÉ STŘÍLENÍ

Faul zezadu Pravidlo 74 (b)

Hození hole Pravidlo 71

Padnutí na kotouč v brankovišti Pravidlo 49

Posunutí branky Pravidlo 46 (b)

Zvednutí kotouče z brankoviště Pravidlo 53 (d)

Neoprávněný vstup hráče na plochu Pravidlo 61 (h)

 

VYMEZENÍ POJMŮ

• MANTINEL

 Hrazení, zdi nebo hranice vyznačující hrací plochu.

• BRANKA

 Konstrukce uzavřená sítí, umístěná na každém konci hřiště. Do toho místa se 

musí poslat puk, aby bylo dosaženo branky.

• STŘEDNÍ BOD

 Přesný střed od konců a stran hrací plochy. (viz nákres.)

• BOD NA VHAZOVÁNÍ

 Kdykoli je kotouč vracen do hry rozhodčím v jejím průběhu. Rozhodčí upustí 

kotouč na bod pro vhazování přibližně z výšky pasu. Jeden hráč z každého 

mužstva stojí na bodu pro vhazování s hokejkou na ploše. Všichni ostatní hráči 

stojí na svých místech mimo kruh vhazování, dokud rozhodčí nevhodí kotouč 

a hra nezačne.

• FAUL

 Jakékoli osobní či technické porušení pravidel podle rozhodnutí rozhodčího.

• ČINOVNÍCI UTKÁNI

 Na mistrovství světa budou použiti dva rozhodčí. Budou sdílet zodpovědnost, 

avšak jeden bude určen jako hlavní rozhodčí. Tento rozhodčí má konečné slovo 

při všech sporných situacích. Ostatní požadovaní činovníci jsou časoměřič, za-

pisovatel a osoba, která bude počítat střely na branku a další statistická data.
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INDEX

• HLAVNÍ ROZHODČÍ

 Má celkový dohled nad utkáním, hráči, všemi ostatními činovníky utkání, diváky 

a příslušenstvím. Je odpovědný pouze příslušné komisi a jeho rozhodnutí jsou 

konečná.

• ROZHODČÍ

 Zplnomocněný rozhodčí ustanovený k pomoci hlavnímu rozhodčímu.

• BRANKOVÝ ROZHODČÍ

 Rozhoduje pouze, zda je nebo není dosaženo branky. Jeho další povinnosti jsou 

upraveny v pravidle 34. Využití brankových rozhodčích spadá do kompetence 

řídících orgánů.

• ZAPISOVATEL

 Vede záznam o všech vstřelených brankách, faulech a ostatních informacích, 

které jsou požadovány komisí o každém hráči a mužstvu.

• ČASOMĚŘIČ

 Zaznamenává hrací čas podle instrukcí rozhodčího.

• TRESTOMĚŘIČ

 Zaznamenává čas trestů a kontroluje box činovníků utkání.

• BRANKÁŘ

 Hráč vybavený a určený k bránění branky.

• HRACÍ PLOCHA

 Území mezi konci a stranami mantinelů. Rozměry hrací plochy se mohou pohy-

bovat mezi 20–30 m do šířky a 40–60 m do dálky. Musí být však zachován poměr 

1:2. Nejmenší možné hřiště může být 20 široké a 40 dlouhé.
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