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INFORMACE ČAILH 2/2013 – VÝŇATEK Z PRAVIDEL

20.4. 2013

Pravidlo 9 – složení mužstva
 Minimální počet dle pravidel 6 + 1. Bude-li počet nižší, utkání nebude zahájeno
 Maximální počet dle pravidel 16 + 2. V zápase o utkání nesmí být zaznamenáno více hráčů.
 Minimální počet hráčů dle rozpisu určený na zasedání AIHK je 1+10.
Nastoupí-li mužstvo s nižším počtem hráčů, rozhodčí poznamená tuto skutečnost do zápisu.
Na TV utkání je stanovený počet na 2+12.

Pravidlo 20 – kotouč
 STILMAT – oficiální kotouč FIRS, ČAILH
 SLIVVVER – oficiální kotouč IIHF
 REEBOK IDS (JOFA /CCM)
 PRO SHOT ISD
Jiné puky nejsou pro soutěže schválené!
Foto v rozpisu soutěží. Nebude-li dostupný žádný s oficiálních kotoučů, nebude utkání zahájeno.

Ukládání trestů






Hráč, který obdrží v utkání 3 MT, bude navíc automaticky potrestán OT 10 min.
Pokud již v utkání samostatně obdržel OT, bude automaticky potrestán OK.
Obdrží-li hráč v utkání 3 MT za faul holí (sekání, vysoká hůl, krosček, hákování, bodnutí nebo pokus) obdrží
automaticky OK.
Uložení dvojitého MT např. za hrubost nebo neúmyslné zranění vysokou holí, počítá se dvojitý trest jako dva
menší tresty !!!
Obdrží-li hráč v utkání 4 MT, bude automaticky potrestán OK.

Pravidlo 39 – Úprava výstroje
Hráč, který ztratí ve hře přilbu, musí si jí řádně upravit nebo jít střídat. V žádném případě nesmí zasáhnout do hry.
Pokud do hry zasáhne, následuje MT.
Přilba musí být řádně upevněna řemínkem.
Hráč oproti lednímu hokeji nemusí automaticky střídat., stačí přilbu řádně upevnit, avšak do hry nesmí zasáhnout, aniž
by měl přilbu řádně upravenou včetně zapnutého řemínku.
Povoleny jsou pouze přilby určené k lednímu hokeji !
Pravidlo 41 – vražení na hrazení
Zakázaná je jakákoliv hra tělem.
Jediná výjimka hry do těla se vztahuje na tzv. „válcování“ tedy postupné zavření protihráče v držení puku u hrazení.
Pozor nelze akceptovat souběžné bruslení a následnou hru do těla !!! Jedná se pouze o postupné sevření !!!
Pravidlo 46 – zdržování hry
Oproti lednímu hokeji se netrestá vyhození kotouče mimo plochu, vyjma toho, že se jedná o zcela evidentní úmysl.
Vyhození kotouče mimo plochu brankářem, je však vždy trestáno MT !
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Pravidlo 51 – dosažení branky
 Pokud útočící hráč dosáhne branky nohou v oblasti brusle branka se nikdy neuzná i přesto, že odraz od brusle
není způsoben úmyslně !!!
 Dosáhne-li útočící hráč branku nohou nad oblastí brusle, tzn. holeň, stehno, tělo apod. je na posouzení
rozhodčího, zda takovou branku uzná. Posouzení rozhodčího závisí na zjevném úmyslu kotouč částí výstroje
nebo tělem usměrnit do branky. Pokud je takové usměrnění do branky nevědomé či neúmyslné (v presu
protihráče a pod) doporučuje se branku uznat.

Pravidlo 53 – hraní kotouče rukou
 Přihrávka rukou je povolena pouze bránícímu hráči na úrovni vrchní pomyslné spojnice čar u bodu na
vhazování ve vlastním obranném pásmu. Za porušení pravidla se vhazuje na příslušném bodě vhazování dle
provinění.
 Sevření kotouče není dovoleno nikde na ploše. Za porušení pravidla se vhazuje na příslušném bodě vhazování.
 Hráč si může kotouč z výšky stáhnout k holi nebo na plochu pouze v případě, že kotouč nesevře.

Pravidlo 57 – nedovolené bránění
 Pokud hráč brání nebo překáží svému protihráči tělem, vždy se jedná o nedovolení bránění a musí být uložen
MT.
 Pokud se však útočící hráč snaží dostat přes bránícího hráče a ten mu pouze „stojí“ v cestě bez aktivního
pohybu proti němu, nelze to považovat za nedovolené bránění.
 V případě, že útočící hráč najede mezi dva bránící hráče, kteří se „sjedou“ nejedná se o faul.

Pravidlo 72 – hrací doba
 Po skončení 1 a 3 čtvrtiny následuje 2 min přestávka.
 Po skončení 2 čtvrtiny, tedy v polovině zápasu je 15 min přestávka.
 Přestávka před prodloužením je 5 min
 Každé mužstvo má nárok na dva oddechové časy, přičemž si může v prvních dvou čtvrtinách a druhých dvou
čtvrtinách, může vybrat pouze jeden oddechový čas.
Prodloužení utkání v základní části
 Prodloužení začne po 5 min přestávce, mužstva si nemění strany, prodloužení trvá 5 min
 Při TS se jezdí série po 3 nájezdech, střelci se nenominují
 Nerozhodne-li se, pokračuje se po jednom nájezdu do rozhodnutí, opakovaně může jezdit stejný
hráč
Utkání play-off
 Prodloužení začne po 5 min přestávce
 Prodloužení se hraje 10 min
 Mužstva si nemění strany
 Jezdí se 5 nájezdů, střelci se nenominují
 Nerozhodne-li se, pokračuje se po jednom nájezdu do rozhodnutí, opakovaně může jezdit stejný
hráč
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Pravidlo 76 – postavení mimo hru
 Při přihrávce do offside je podstatný puk nahrávajícího hráče a nohy přijímajícího hráče.
 Postavení mimo hru vznikne v momentě, kdy hráč za střední červenou čarou přijme kotouč od spoluhráče
před červenou střední čarou. Hráč se v útočném pásmu může nacházet, ale nesmí hrát kotoučem dříve, než
se jej dotkne protihráč či spoluhráč, který se v momentě nahrávka za červenou čarou nenacházel a do pásma
vjel až po kotouči.
 Pokud je kotouč kdykoliv úmyslně či neúmyslně tečován bránícím hráčem, offside není.
 Offside vznikne vždy, když je v útočném pásmu útočící hráč a kotouč je útočícím hráčem nastřelen přímo na
brankáře. Vhazování se vždy bez rozdílu místa nastřelení provede v obraném pásmu provinivšího se mužstva.
 V případě, že se v útočném pásmu nachází útočící hráč a jeho spoluhráč vystřelí přímo na branku a vstřelí gól,
branka se neuzná, bez ohledu na to, zda se hráč nacházející se v útočném pásmu, aktivně účastní nebo
neúčastní hry.
 Pokud dojde k signalizované výhodě na offside, tzn. kotouč se dostane do pásma, kde se nachází útočící hráč,
ten může kotoučem zahrát, ale až po vyčištění pásma, tzn. pokud se alespoň jednou nohou dotkne červené
čáry.
 Pokud hraje mužstvo v oslabení a vyhodí kotouč ze svého pásma, všichni útočící hráči musejí před návratem
do pásma vyklidit útočné pásmo, přičemž v jeden okamžik musejí být všichni hráči najednou mimo útočné
pásmo.
Rozhodčí nacházející se v čištěném pásmu použije signál rukou.
 Pokud mužstvo v přesilové hře, s větším počtem, hráčů nahodí kotouč do útočného pásma přesto, že se v
něm nacházejí jeho spoluhráči, ponechá se výhoda do vyčištění pásma
 Pokud v oslabení vyhodí bránící mužstvo kotouč ven ze svého obranného pásma a následně jej zahraje zpět
do svého pásma, aniž by v tu dobu všichni útočící hráči opustili pásmo, offside nevznikne a útočící hráči
mohou pokračovat ve hře.

Pravidlo 77 – zakázané uvolnění
 Zakázané uvolnění vznikne v momentě, kdy bránící hráč vyhodí kotouč ze svého pásma za brankovou čáru
protihráče.
 Zakázané uvolnění nevznikne pokud:
 je kotouč tečován bránícím hráčem
 brankář opustí brankoviště bez ohledu na to, zda chce či nechce hrát kotoučem

Pravidlo 79 – bodyček
 Pojmem bodyček se myslí atakování protihráče tělem a to ať již je nebo není v držení kotouče.
 Hráč, který zcela úmyslně zastaví, nebo se pokusí zastavit protihráče tělem, musí být potrestán MT.
 Pozor na pokus útočícího hráče o „proniknutí“ tzn. že útočící hráč se pokusí projet např. mezi dvěma hráči,
kteří mu zjevně nebrání v pohybu, ale hráč přes ně nemůže pokračovat v útoku. např. když se hráči sjíždějí. v
tomto případě MT uložen nebude !!!

Udržování kotouče v pohybu - NOVINKA
 Kotouč musí být stále v pohybu.
 Pokud je zašlápnut či zalehnut u hrazení, aniž by hráči měli možnost kotoučem hrát, rozhodčí hru přeruší.
 V případě, že se jedná o úmyslné zašlápnutí či zalehnutí kotouče, rozhodčí uloží bez varování menší trest.
Pokud mužstvo zahraje ve svém obranném pásmu kotouč za vlastní branku a tam kotouč zastaví na dobu delší než 3
vteřiny, hra se přeruší a vhazování se provede na nejbližším bodě vhazování provinivšího se mužstva. Provinivší
mužstvo bude varováno a v dalším podobném případě bude potrestáno MT. Toto pravidlo platí i při hře v oslabení.
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Střídání
Systém střídání shodný jako v ledním hokeji a střídání je signalizováno rozhodčím zdvihnutou paží.
Po zakázaném uvolnění není zakázáno střídat !

Postavení na začátku utkání a čtvrtin
 Postavení mužstev na úvodním vhazování a při začátku čtvrtin.
 ¼ mužstva na stranách u svých HL
 2/4 mužstva si otočí strany tak, že budou na opačné straně svých HL
 ¾ mužstva setrvají v rozestavení jako při zahájení 2/4
 4/4 mužstva se vrátí blíže ke svým HL
 Při případném prodloužení se strana nemění a mužstva zůstávají na straně svých HL.
 Trestná střílení se provádějí na obě branky, přičemž mužstva zůstávají na stranách, tak jak ukončila
 U mládežnických soutěžích hraných na poločasy, zahajují mužstva na obrácených stranách hřiště

Vhazování
Při přestupku útočícího hráče na polovině soupeře z čehož vyplívá přerušení hry, se provede vždy na středu hřiště,
Výjimku tvoří vyjma toho, že se jedné o postavení mimo hru, zakázané uvolnění či nedovolený zákrok. V tomto případě
se vhazuje na příslušném bodě v pásmu provinivšího se mužstva.

Vysoká hůl
V případě, že je kotouč zahrán vysokou holí, vhazuje se vždy na koncovém bodě u branky provinivšího se mužstva.

Mládežnické soutěže
 Všechna utkání mládežnických kategorií se hrají podle pravidel FIRS.
 Nepíská se zakázané uvolnění ani postavení mimo hru.
 Všechna ostatní pravidla jsou shodná.
 Liší se pouze hrací doba
 Extraliga juniorů 2 x 20 min
 Starší a Mladší žáci 2 x 15 min
 Přípravka 2 x 10 min
POVINNOST CELOOBLIČEJOVÉHO KRYTU !!!
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