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Ihrisko
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ČASŤ 1 – IHRISKO
Na hracej ploche, mantineli, ochrannom skle, sieťach, bránkach alebo na akýchkoľvek plochách v priestore hráčskych lavíc, trestných lavíc, boxov bránkových rozhodcov a miest funkcionárov mimo hracej plochy nesmú byť žiadne reklamy a reklamné znaky okrem tých, ktoré
sú uvedené v týchto pravidlách alebo vyhovujú požiadavkám v Prílohe 1 (Predpisy o reklame).
Spôsobilosť ihriska pre súťaže SHbÚ schvaľuje Športovo-Technická Komisia Slovenskej Hokejbalovej Únie (ŠTK SHbÚ).

100 – DEFINÍCIA IHRISKA
a) Zápasy hokejbalu sa hrajú na betónovej, asfaltovej, alebo inak upravenej a schválenej
ploche nazývanej IHRISKO.

101 – ROZMERY IHRISKA
a) Rozmery ihriska sú nasledujúce:
Maximálne rozmery: 60 m dlhé a 30 m široké.
Minimálne rozmery: 52 m dlhé a 26 m široké.
Rohy musia byť zaoblené v tvare kružnice s polomerom 7 až 8,5 m.
Výklad SHbÚ k pravidlu 101:
1. Ideálne rozmery ihriska sú 52 m na 26 m.
2. Najmenšie rozmery pre súťaže SHbÚ môžu byť po udelení výnimky 48 m na 24 m.
3. Rozmery ihriska a výnimky schvaľuje ŠTK SHbÚ.

102 – MANTINELY
a) Ihrisko musí byť ohraničené plastovým alebo dreveným mantinelom, ktorý musí mať bielu
farbu.
b) Mantinel musí byť minimálne 1,17 m a maximálne 1,30 m vysoký.
c) Mantinel musí byť zhotovený tak, aby jeho strana obrátená k ihrisku bola hladká a bez
akýchkoľvek prekážok, ktoré by hráčom mohli spôsobiť zranenie.
d) Zariadenia na upevnenie, ktoré udržiavajú mantinel v správnej polohe, musia byť inštalované z vonkajšej strany hracej plochy.
e) Medzery medzi jednotlivými dielcami mantinelu môžu byť široké najviac 3 mm.
Výklad SHbÚ k pravidlu 102:
1. Výnimky schvaľuje ŠTK SHbÚ.
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103 – ODRAZOVÁ LIŠTA
a) Na dolnej časti mantinelov musí byť upevnená alebo vyznačená žltá odrazová lišta vysoká 15 až 25 cm.
Výklad SHbÚ k pravidlu 103:
1. Na ihriskách s plastovými mantinelmi nie je odrazová lišta vyžadovaná.
2. Výnimky na ostatných ihriskách schvaľuje ŠTK SHbÚ.

104 – DVIERKA
a) Všetky dvierka umožňujúce vstup na ihrisko sa musia otvárať smerom od hracej plochy.
b) Medzery medzi dvierkami a mantinelom nemôžu byť širšie ako 8 mm.
Výklad SHbÚ k pravidlu 104:
1. Jedny dvierka vedúce na hráčsku lavicu sú situované v strednom pásme, druhé v obrannom.
2. Výnimky na jednotlivých ihriskách schvaľuje ŠTK SHbÚ.

105 – OCHRANNÉ SKLO
a) Ochranné sklo, sieť alebo bezpečné pletivo musí byť umiestnené nad mantinelom na
oboch koncoch ihriska, musí byť 160 až 200 cm vysoké a musí presahovať 4 m od bránkovej čiary smerom k strednému pásmu.
b) Pozdĺž bočných strán, okrem hráčskych lavíc, môže byť sklo vysoké 80 až 120 cm.
c) Medzery medzi dielcami ochranného skla môžu byť široké najviac 8 mm.
d) Na všetkých miestach, kde je ochranné sklo prerušené, musí byť ochranné čalúnenie pre
ochranu hráčov pred zranením.
e) V skle nesmú byť nijaké otvory.
Výklad SHbÚ k pravidlu 105:
1. V súťažiach SHbÚ musí byť ochranná sieť (sklo, pletivo) nad mantinelom za bránkovými čiarami. Ochranná sieť (sklo, pletivo) musí siahať najmenej ku koncu oblúku v smere ku strednému
pásmu. Podpery uchytenia musí byť vzdialené najmenej 15 cm od vnútornej hrany mantinelu a
nesmú zasahovať do ochrany hrán mantinelov.
2. Výnimky schvaľuje ŠTK SHbÚ.

106 – OCHRANNÉ SIETE
a) Nad mantinelom s ochranným sklom na koncoch ihriska musia byť umiestnené ochranné
siete (pletivo).
Výklad SHbÚ k pravidlu 106:
1. Pokiaľ loptička zasiahne ochrannú sieť nad úrovňou 200 cm, hra sa preruší.
2. Výnimky schvaľuje ŠTK SHbÚ.
10 | PRAVIDLÁ HOKEJBALU 2016 – ČASŤ 1 - IHRISKO

107 – ROZDELENIE A VYZNAČENIE HRACEJ PLOCHY
a) Hracia plocha je rozdelená piatimi čiarami, ktoré sú vyznačené na ploche cez celú šírku
ihriska a pokračujú vertikálne na mantineloch po bočných stranách ihriska.

108 – BRÁNKOVÉ ČIARY
a) Vo vzdialenosti 2 až 4 m od oboch koncov ihriska sú vyznačené červené, 5 cm široké
bránkové čiary.

109 – MODRÉ ČIARY
a) Hracia plocha medzi dvoma bránkovými čiarami je rozdelená na tri rovnaké časti 30 cm
širokými modrými čiarami.
b) Tieto čiary vytvárajú tri pásma, ktoré sú definované ako:
Obranné pásmo - z pohľadu družstva je to pásmo, v ktorom je jeho bránka.
Stredné pásmo – pásmo v strede ihriska medzi modrými čiarami.
Útočné pásmo - najvzdialenejšie pásmo s bránkou súpera.

110 – STREDNÁ ČIARA
a) V strede ihriska je červená, 30 cm široká stredná čiara.

Výklad SHbÚ k pravidlám 109 a 110:
1. Celá šírka čiary sa považuje za súčasť pásma, v ktorom sa momentálne nachádza loptička.
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111 – BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY
a) Všetky body na vhadzovanie a kruhy, ktoré sú vyznačené na hracej ploche, slúžia
k tomu, aby pri vhadzovaní hráči zastali miesta tak, ako im určí rozhodca na začiatku
stretnutia, na začiatku každej tretiny a po každom prerušení hry.

112 – STREDNÝ BOD NA VHADZOVANIE A KRUH
a) Presne v strede ihriska musí byť vyznačený modrý kruhový bod s priemerom 30 cm.
b) Tento bod je stredom kruhu s polomerom 4,5 m, ktorý musí byť vyznačený 5 cm širokou
modrou čiarou.

113 – BODY NA VHADZOVANIE V STREDNOM PÁSME
a) V strednom pásme sú 1,5 m od každej modrej čiary vyznačené dva červené body s priemerom
60 cm.
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114 – KONCOVÉ BODY NA VHADZOVANIE A KRUHY
a) Body na vhadzovanie a kruhy musia byť vyznačené na hracej ploche v obidvoch koncových pásmach a na obidvoch stranách každej bránky.
b) Body na vhadzovanie sú červené a musia mať priemer 60 cm.
c) Na protiľahlých stranách bodov na vhadzovanie v koncových pásmach musí byť vyznačené dvojité "L".
d) Kruhy majú polomer 4,5 m so stredom v bode na vhadzovanie a sú vyznačené červenou
5 cm širokou čiarou.

Výklad SHbÚ k pravidlu 114:
1. Na ihriskách menšej šírky než 26 m je polomer všetkých kruhov 4 m.
2. Na žiadnom ihrisku nesmie byť vzdialenosť bodov na vhadzovanie menší ako 5,5 m od postranného mantinelu z dôvodu dodržania minimálneho priestoru 1,5 m medzi kruhom na vhadzovanie a bočným mantinelom.
3. Výnimky schvaľuje ŠTK SHbÚ.
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115 – ÚZEMIE ROZHODCOV
a) Územie rozhodcov pred lavicou funkcionárov na hracej ploche je vyznačené 5 cm širokou
červenou čiarou polkruhom s polomerom 3 m. Do tohto územia počas prerušenej hry a
vzájomnej konzultácii rozhodcov nesmú vstúpiť nijakí hráči.

116 – BRÁNKOVISKO
a) Pred každou bránkou musí byť 5 cm širokou červenou čiarou vyznačené bránkovisko.
b) Plocha bránkoviska môže byť vyfarbená svetlomodrou farbou.
c) Bránkovisko je priestor nad vyznačenou plochou na ihrisku siahajúci do výšky 1,27 m,
teda do výšky vrchnej časti bránkovej konštrukcie.
d) Rozmery bránkoviska sa merajú od vonkajšieho okraja čiar, ktoré ho vymedzujú. Čiary sa
považujú za súčasť bránkoviska.
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Výklad SHbÚ k pravidlu 116:
1. Bránkovisko musí byť vyznačené takto:
- červený polkruh s polomerom 180 cm a šírkou čiary 5 cm so stredom v strede bránkovej
čiary.
- na ploche bránkoviska sú vyznačené dva červené symboly v tvare písmena "L" s dĺžkami
strán 15 cm.
- symboly "L" (šírka čiary 5 cm) sú vyznačené vo vzdialenosti 122 cm od bránkovej čiary na
ploche bránkoviska a dotýkajú sa vnútornej hrany čiary polkruhu.

117 – BRÁNKY
a) Bránky sú umiestnené v strede bránkových čiar.
b) Zvislé žŕdky bránky siahajú do výšky 122 cm nad hracou plochou a sú od seba vzdialené
183 cm (vnútorný rozmer). Zvislé žŕdky a vodorovná horná žŕdka, ktorá ich spojuje, musia
byť zhotovené z rúrkového oceľového materiálu s vonkajším priemerom 5 cm. Horná a
zvislé žŕdky musia byť červené.
c) Bránky musia mať rám na pripevnenie sietí, ktorého hĺbka je najviac 112 cm a najmenej
60 cm. Jeho vonkajšie časti sú červené a vnútorné časti musia byť biele.
d) Sieť musí byť pripevnená na zadnej časti bránkovej konštrukcie tak, aby zadržala loptičku
v bránke.
Výklad SHbÚ k pravidlu 117:
1. Vnútorné časti bránkovej konštrukcie, okrem hornej a zvislých žŕdok, by mali byť pokryté bielym
čalúnením. Čalúnenie, ktoré je na konštrukcii pri hracej ploche, sa začína najmenej 10 cm od
zvislých žŕdok a má byť pripevnené tak, aby nemohlo zabrániť vniknutiu celej loptičky za bránkovú čiaru.
2. Namiesto čalúnenia je možné použiť zvislú sieťku, ktorá pokrýva celý vnútorný priestor bránky.

118 – HRÁČSKE LAVICE
a) Na každom ihrisku musia byť dve rovnaké lavice, ktoré sú určené iba pre hráčov v dresoch a funkcionárov družstiev.
b) Obidve lavice musia byť na rovnakej strane stredného pásma priamo pri hracej ploche.
c) Musia byť vzájomne oddelené ohradou alebo iným spôsobom a dobre prístupné zo šatní.
d) Každá lavica začína 2 m od strednej čiary a je minimálne 10 m dlhá a minimálne 1,5 m
široká.
Výklad SHbÚ k pravidlu 118:
1. Na každej lavici musí byť miesto pre 16 hráčov a 6 funkcionárov družstva.
2. Okrem oprávnených osôb, ktoré sú uvedené v zápise o stretnutí nesmú mať prístup na hráčske
lavice nijaké ďalšie osoby. V prípade porušenia tohto pravidla - oznámenie riadiacemu subjektu
súťaže.
3. V priebehu zápasu sa lavice nemôžu meniť.
4. Výnimky ohľadom hráčskych lavíc schvaľuje ŠTK SHbÚ.
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119 – TRESTNÉ LAVICE
a) Každé ihrisko musí byť vybavené dvomi rovnakými lavicami, ktoré sa nazývajú trestné
lavice a na každej z nich musí byť miesto pre najmenej 5 hráčov.
b) Trestné lavice musia byť umiestnené po obidvoch stranách lavice funkcionárov mimo
hracej plochy a musia byť minimálne 4 m dlhé a 1,5 m široké.
c) Prístup na trestné lavice majú iba potrestaní hráči a trestomerači.
Výklad SHbÚ k pravidlu 119:
1. Každá trestná lavica musí mať samostatné dvierka v strednom pásme.
2. Družstvo obsadzuje tú trestnú lavicu, ktorá je naproti jeho hráčskej lavici.
3. Výnimky ohľadom umiestnenia a veľkostí trestných lavíc schvaľuje ŠTK SHbÚ.

120 – BOXY BRÁNKOVÝCH ROZHODCOV
a) Na obidvoch koncoch ihriska za mantinelom by mali byť v priestore bránky umiestnené
dostatočne ochránené boxy, ktoré umožňujú činnosť bránkových rozhodcov.
Výklad SHbÚ k pravidlu 120:
1. V súťažiach SHbÚ nie sú boxy bránkových rozhodcov vyžadované.

121 – LAVICA PRE FUNKCIONÁROV MIMO HRACEJ PLOCHY
a) Medzi trestnými lavicami je umiestnená lavica pre funkcionárov mimo hracej plochy, ktorá
má dĺžku 5,5 m a musí na nej byť miesto pre 6 osôb.

Výklad SHbÚ k pravidlu 121:
1. Výnimky ohľadom lavice pre funkcionárov mimo hracej plochy schvaľuje ŠTK SHbÚ.
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122 – SIRÉNA
a) Každé ihrisko musí byť vybavené sirénou alebo iným vhodným zvukovým zariadením pre
potreby časomerača.

123 – ČASOMIERA
a) Na každom ihrisku musí byť elektronická časomiera s ukazovateľom stavu stretnutia, aby
diváci, hráči, rozhodcovia a ostatní funkcionári stretnutia mali presné informácie o:
- odohranom čase každej tretiny a predĺženia, ktorý sa počíta smerom hore v minútach a
sekundách od 0:00 do 15:00.
- zostávajúcom čase uložených trestov najmenej dvoch hráčov každého družstva, ktorý
sa odpočítava od stanovenej výšky trestu po nulu.
- stave stretnutia.
- oddychových časoch, odpočítavaných od 30 do 0 sekúnd.
- zostávajúcom čase prestávky, odpočítavanom od 10 do 0 minút.

124 – ČERVENÉ A ZELENÉ SVETLÁ
a) Za každou bránkou musí byť:
- červené svetlo, ktoré zapína bránkový rozhodca, ak bol dosiahnutý gól.
- zelené svetlo, ktoré automaticky zapínajú elektrické hodiny vtedy, keď časomerač zastaví hodiny a na konci každej tretiny.
Výklad SHbÚ k pravidlu 124:
1. V súťažiach SHbÚ nie sú signálne červené a zelená svetlá vyžadované.

125 – ŠATNE HRÁČOV
a) V areáli ihriska musí byť pre každé družstvo vhodná miestnosť ako šatňa s dostatočným
priestorom pre funkcionárov a hráčov s výstrojom.
b) Šatňa hráčov musí byť vybavená lavicami s vešiakmi, s dostupnosťou toaliet a spŕch.
Výklad SHbÚ k pravidlu 125:
1. Výnimky ohľadom vybavenia šatní pre hráčov schvaľuje ŠTK SHbÚ.
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126 – ŠATNE ROZHODCOV
a) Osobitná šatňa vybavená stoličkami alebo lavicami s vešiakmi, s dostupnosťou toaliet a
spŕch, musí byť vyhradená výlučne pre rozhodcov.
Výklad SHbÚ k pravidlu 126:
1. Nikto s výnimkou funkcionárov, ktorým to povoľuje výkon ich funkcie, nesmie vstúpiť do šatne
rozhodcov v priebehu zápasu ani po jeho bezprostrednom konci.
2. Výnimky ohľadom vybavenia šatní pre rozhodcov schvaľuje ŠTK SHbÚ.

127 – OSVETLENIE IHRISKA
a) Každé ihrisko musí byť dostatočne osvetlené, aby hráči, funkcionári a diváci mohli pohodlne sledovať hru počas celého stretnutia.
Výklad SHbÚ k pravidlu 126:
1. Pokiaľ podľa názoru rozhodcov je nemožné pokračovať v hre kvôli nedostatku svetla, rozhodcovia stretnutia majú právo prerušiť zápas, pokým nedôjde k náprave.
2. Pokiaľ sa nedá situácia vyriešiť z dôvodu absencie umelého osvetlenia, rozhodcovia majú právo
stretnutie ukončiť.
3. Keď je jedno z družstiev znevýhodnené kvôli nedostatku svetla, ale podľa názoru rozhodcov je
možné stretnutie dohrať, rozhodcovia majú právo nariadiť zmenu strán tak, aby každé družstvo
odohralo rovnaký čas na obidvoch stranách ihriska.
4. Vybavenosť ihrísk pre jednotlivé súťaže je v kompetencii ŠTK SHbÚ.

128 – FAJČENIE NA ŠTADIÓNE
a) Na všetkých ihriskách a v halách musí byť zákaz fajčenia v priestoroch hráčov a divákov,
taktiež v šatniach a všade tam, kde sa môžu nachádzať hráči, funkcionári a rozhodcovia
stretnutia.

129 – HUDBA NA ŠTADIÓNE
a)
b)
c)
d)

Hudba smie hrať pri rozcvičovaní hráčov a v ktoromkoľvek prerušení hry.
Hudba nesmie hrať v priebehu hry alebo pri oddychových časoch.
Hudba nesmie hrať, keď na hracej ploche leží zranený hráč v prerušenej hre.
Na štadióne je zakázané pre divákov používať klaksóny a píšťalky.
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ČASŤ 2 – DRUŽSTVÁ, HRÁČI A VÝSTROJ
200 – HRÁČI V DRESOCH
a) Manažér alebo tréner družstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapisovateľovi
zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov
na formulári "Zápis o stretnutí".
b) Každé družstvo môže mať najviac:
- 20 hráčov v poli
- 2 brankárov
- spolu 22 hráčov
Výklad SHbÚ k pravidlu 200:
1. Po začiatku stretnutia nie sú dovolené žiadne zmeny či rozšírenie zoznamu hráčov.
2. Pokiaľ v priebehu zápasu nemôže družstvo poslať na hraciu plochu správny počet hráčov z dôvodov trestov alebo zranenia, rozhodcovia ukončia stretnutie v neprospech tohto družstva a podajú hlásenie v zápise o stretnutí príslušným orgánom.
3. Mená hráčov v oficiálnom zápise o stretnutí sa môžu zmeniť kedykoľvek pred začiatkom stretnutia.
4. Družstvo smie pripraviť do hry iba dvoch brankárov.
5. Registrovaný hráč sa smie zúčastniť rozcvičenia pred zápasom, pokiaľ je oprávnený hrať bez
ohľadu na to, či je uvedený v oficiálnom zápise o stretnutí.
6. Pokiaľ hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí, dostane trest, odíde tento hráč z hry
a tréner prostredníctvom kapitána určí ktoréhokoľvek hráča s výnimkou brankára, aby odpykal
trest.
7. ŠTK SHbÚ môže určiť v propozíciách prípadné zmeny v maximálnom počte hráčov v zápise
o stretnutí.

201 – KAPITÁN DRUŽSTVA
a) Každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov.
b) Kapitán musí byť označený písmenom "C" a náhradní kapitáni písmenom "A", ktoré sú

8 cm vysoké na dobre viditeľnom mieste na prednej strane dresu.
c) Len takto označení hráči majú právo, ak nie sú potrestaní, prekonzultovať na hracej ploche s rozhodcami otázky vzťahujúce sa k výkladu pravidiel, ktoré súvisia s priebehom
hry.
Výklad SHbÚ k pravidlu 201:
1. Brankár ani hrajúci tréner či manažér družstva nemôže byť označený ako kapitán ani náhradný
kapitán.
2. V prípade, že kapitán ani náhradný kapitán nie sú na ihrisku, nemôžu prísť z hráčskej lavice
prediskutovať akúkoľvek situáciu s rozhodcami, pokiaľ k tomu neboli rozhodcami stretnutia vyzvaní. V prípade porušenia tohto pravidla budú potrestaní osobným trestom.
3. Sťažnosť, týkajúca sa vylúčení, nie je vecou vzťahujúcou sa k výkladu pravidiel a bude potrestaná osobným trestom.
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4. Ak je na hracej ploche kapitán aj náhradní kapitáni, iba kapitán má právo hovoriť s rozhodcami.
Pokiaľ nastane situácia, kedy kapitán a náhradní kapitáni sú spoločne na hráčskej lavici, rozhodca požiada o rozhovor kapitána.
5. Hráči, ktorú nie sú označení "C" lebo "A", nemajú právo hovoriť s rozhodcami.

202 – VÝSTROJ HRÁČOV
a) Výstroj hráčov a brankárov sa skladá z hokejok, obuvi, ochranného výstroja a dresov.
b) Ochranný výstroj, okrem rukavíc, prilby a chráničov nôh brankára, musí byť úplne pod
vrchným oblečením.
c) Všetky priestupky súvisiace s výstrojom sa trestajú podľa ustanovení pravidla 555.
d) Pri predzápasovom rozcvičení musia byť hráči v kompletnom výstroji a zápasových dresoch.
Výklad SHbÚ k pravidlu 202:
1. Keď hráč hrá v krátkych nohaviciach, iba malé mäkké chrániče kolien sú povolené zvonka oblečenia.

203 – HRÁČSKA OBUV
a) Hráči musia mať športovú obuv. Používanie akejkoľvek obuvi, ktorá môže spôsobiť zranenie, je zakázané.
Výklad SHbÚ k pravidlu 203:
1. Keď v priebehu hry hráč príde o topánku, môže bez nej dohrať do najbližšieho prerušenia hry.

204 – HRÁČSKA HOKEJKA
a) Hokejky musia byť vyrobené z dreva alebo iného schváleného materiálu Medzinárodnou
hokejbalovou federáciou (ISBHF), ako je hliník alebo plast.
b) Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany.
c) Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou.
d) Rozmery hráčskej hokejky:
Rúčka:

maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky
maximálna šírka - 3 cm
maximálna hrúbka - 2,5 cm
Rúčka musí byť rovná.

Čepeľ:

maximálna dĺžka - 32 cm od pätky po koniec
maximálna šírka - 7,5 cm
minimálna šírka - 5 cm

Výklad SHbÚ k pravidlu 204:
1. Čepeľ hráčskej hokejky môže mať zakrivenie, ktoré nie je obmedzené.
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205 – HRÁČSKA PRILBA
a) Všetci hráči musia používať hokejovú prilbu zodpovedajúcu schváleným medzinárodným
normám, ktorú majú počas hry a aj počas rozcvičenia pripevnenú remienkom pod bradou.
b) Dolná hrana prilby musí byť vzdialená nad obočím hráča najviac na šírku jedného palca a
medzi bradou a remienkom môže byť medzera najviac na šírku jedného palca.
c) Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, smie ďalej pokračovať v hre za predpokladu, ak
si nasadí prilbu späť na hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe a pripevní si ju remienkom, v opačnom prípade musí ísť okamžite striedať.
d) Ak by hráč akýmkoľvek spôsobom pokračoval v hre bez riadne nasadenej a pripevnenej
prilby, bude mu uložený trest podľa pravidla 555.
Výklad SHbÚ k pravidlu 205:
1. Ak sa v priebehu hry hráčovi odopne remienok na prilbe, môže dohrať do najbližšieho prerušenia hry.
2. Hráči ani náhradný brankár nemusia nosiť prilby, pokiaľ sú na svojej hráčskej lavici.
3. V súťažiach SHbÚ sa môžu používať iba prilby s certifikátom IIHF (Medzinárodnej federácie
ľadového hokeja).

206 – HRÁČSKY OCHRANNÝ ŠTÍT A CELOTVÁROVÁ MASKA
a) Odporúča sa, aby všetci hráči používali celotvárovú masku alebo ochranný štít.
b) Všetky hráčky hokejbalu žien musia používať celotvárové masky.
c) Hráči mladší ako osemnásť rokov musia mať na prilbe celotvárový ochranný štít.

207 – HRÁČSKE RUKAVICE
a) Hráčske rukavice musia kryť ruku a zápästie a nesmú mať odstránenú dlaňovú časť, aby
sa dala hokejka držať holými rukami.
Výklad SHbÚ k pravidlu 207:
1. Hráči smú používať hokejové alebo hokejbalové rukavice. Žiadne iné nie sú povolené.
2. Ak v priebehu hry hráč stratí rukavicu, môže bez nej dohrať do najbližšieho prerušenia hry.

208 – CHRÁNIČ KRKU
a) Odporúča sa, aby všetci hráči používali chrániče krku.

209 – CHRÁNIČ ZUBOV
a) Odporúča sa, aby všetci hráči používali chrániče zubov.
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210 – CHRÁNIČE LAKŤOV
a) Chrániče lakťov, ktoré nie sú pokryté mäkkou gumovou špongiovou alebo ochrannou
vrstvou z podobného materiálu sa považujú za nebezpečný výstroj.
Výklad SHbÚ k pravidlám 205 - 210:
1. Dospelí hráči musia mať ako povinný výstroj rukavice a prilbu. Hranie v inom ochrannom výstroji
nie je povinné, iba doporučené.
2. Chrániče ramien sú zakázané.
3. Chrániče lakťov musia byť kompletne pod dresom, v opačnom prípade rozhodca musí postupovať podľa pravidla 553.

211 – BRANKÁRSKY VÝSTROJ
a) Celý brankársky výstroj, okrem obuvi a hokejky, musí byť skonštruovaný tak, aby chránil
hlavu a telo, a nesmie obsahovať nijaké časti odevu alebo iné pomôcky, ktoré by brankárovi poskytli nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.
b) Zástery brucha, siahajúce na stehná na prednej vonkajšej strane nohavíc, sú zakázané.

212 – BRANKÁRSKA OBUV
a) Brankár musí mať vhodnú obuv.
b) Obuv, ktorá môže spôsobiť ostatným hráčom zranenie, je zakázaná.

213 – BRANKÁRSKE HOKEJKY
a) Hokejka musí byť vyrobená z dreva alebo iného schváleného materiálu, ako je hliník alebo plast.
b) Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany.
c) Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou.
d) Rozmery brankárskej hokejky:
Rúčka: maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky
maximálna šírka - 3 cm
maximálna hrúbka - 2,5 cm
Rozšírená časť rúčky:
maximálna dĺžka - 71 cm od pätky ku koncu
maximálna šírka - 9 cm široká
Rúčka musí byť rovná.
Čepeľ: maximálna dĺžka - 39 cm od pätky po koniec čepele
maximálna šírka - 9 cm, okrem pätky, kde nesmie byť väčšia ako 11,5 cm
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Výklad SHbÚ k pravidlu 213:
1. Čepeľ brankárskej hokejky môže mať zakrivenie, ktoré nie je obmedzené.
2. Zakrivenie nesmie byť nad rozšírenú časťou rúčky. Pokiaľ je zakrivená, postupuje sa podľa pravidla 555.

214 – BRANKÁRSKE RUKAVICE – VYRÁŽAČKA
a) Vonkajšie rozmery ochrannej podušky pripevnenej na zadnej strane vyrážačky sú:
- maximálna dĺžka - 41 cm
- maximálna šírka - 21 cm

215 – BRANKÁRSKE RUKAVICE – LAPAČKA
a) Maximálne vonkajšie rozmery lapačky sú:
- maximálna dĺžka - 41 cm
- manžeta rukavice na zápästí je vysoká najviac 11,5 cm a široká 23 cm
- maximálna dĺžka vrecka rukavice, meraná z ktoréhokoľvek horného konca manžety,
nesmie byť väčšia ako 48 cm
- maximálny obvod je 122 cm

216 – BRANKÁRSKA PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA
a) Všetci brankári musia používať hokejovú prilbu s celotvárovou maskou alebo celohlavovú
ochrannú prilbu, vyhovujúcu schváleným medzinárodným normám.
b) Brankárska celotvárová maska musí byť skonštruovaná tak, aby cez jej otvory nemohla
preniknúť loptička ani čepeľ hokejky.
c) Ak brankárovi počas hry spadne prilba alebo celotvárová maska, rozhodca musí prerušiť
hru.
d) Ak počas hry zasiahne prudká strela brankára do celotvárovej masky, rozhodca môže
prerušiť hru v prípade, že útočiace družstvo nemá bezprostrednú príležitosť vstreliť gól.
Výklad SHbÚ k pravidlu 216:
1. Ak brankár zhodí z hlavy svoju prilbu so zámerom prerušiť hru, rozhodca uloží brankárovi, ktorý
sa previnil:
- menší trest (2´)
2. Ak brankár zhodí z hlavy svoju prilbu so zámerom prerušiť hru pri brejku, rozhodca nariadi v
prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- trestné strieľanie (TS)
3. Ak brankár zhodí z hlavy svoju prilbu so zámerom prerušiť hru pri brejku, kedy je v tejto situácii
dva a viac súperových hráčov, rozhodca nariadi v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- trestné strieľanie (TS)
a brankárovi uloží za nešportové správanie:
- osobný trest do konca zápasu (OK)
4. Ak brankár zhodí z hlavy svoju prilbu so zámerom prerušiť hru počas vykonávania trestného
strieľania, rozhodca prizná v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- gól
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217 – BRANKÁRSKE CHRÁNIČE NÔH
a) Brankárske chrániče nôh, keď ich má brankár na nohách, nesmú byť širšie ako 30,5 cm.
b) Zástery alebo iné pomôcky zakrývajúce priestor medzi nohami, sú zakázané.

218 – DRESY
a) Všetci hráči družstva musia byť vystrojení jednotnými dresmi, nohavicami, štulpňami a
prilbami (výnimkou je brankár, ktorý môže mať prilbu odlišnej farby ako ostatní hráči
družstva).
b) Základná farba musí pokrývať približne 80 percent dresu, okrem mien a čísel.
c) Dresy, vrátane rukávov a štulpne musia mať rovnakú farbu.
d) Dresy sa musia nosiť zvonku cez nohavice.
e) Každý hráč musí mať na zadnej strane dresu číslo vysoké 20 až 25 cm a na obidvoch
rukávoch rovnaké čísla vysoké 8 cm. Čísla môžu byť iba od 1 do 99.
Výklad SHbÚ k pravidlu 218:
1. Hráčom alebo brankárovi, ktorý nespĺňa tieto podmienky, nebude dovolené zúčastniť sa stretnutia.
2. Keď sú, podľa názoru hlavného rozhodcu, farby dresov súperiacich družstiev tak podobné, že
by to mohlo viesť k nesprávnym výrokom rozhodcov, domáce družstvo je povinné vymeniť si
dresy, ak to rozhodca nariadi.
3. Ak má hráč dlhé vlasy, ktoré zakrývajú jeho menovku alebo číslo na drese, musí si ich dať pod
prilbu alebo vhodne upraviť.
4. Čísla na rukávoch dresov nie sú povinné.
5. Výnimky ohľadom dresov schvaľuje ŠTK SHbÚ.

219 – LOPTIČKA
a) Loptička má oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty alebo z iného materiálu schváleného Medzinárodnou hokejbalovou federáciou (ISBHF).
b) Rozmery loptičky:
- priemer - 6,6 až 7 cm
- hmotnosť - 60 až 77 g

220 – MERANIE VÝSTROJA
a) Rozhodca môže podľa svojho uváženia kedykoľvek premerať ktorúkoľvek súčasť výstroja.
b) Kapitán družstva môže protestovať proti konkrétnemu rozmeru ľubovoľnej súčasti výstroja. Rozhodca musí vykonať potrebné meranie ihneď. Po meraní výstroja, bez ohľadu na
výsledok merania, nemožno odvolať gól.
c) Ak je protest neoprávnený, uloží sa družstvu, ktoré žiadalo o meranie:
- Menší trest pre hráčsku lavicu
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(ML)

d) Ak je protest oprávnený, hráčovi, ktorý sa previnil, musí byť uložený:
- Menší trest

(2')

e) Zmeranie výstroja počas jedného prerušenia hry, môže požiadať iba jedno družstvo.
f) Zmeranie brankárskeho výstroja, okrem hokejky, možno požiadať iba po skončení tretiny.
g) Ak kapitán družstva oslabeného o dvoch hráčov v posledných dvoch minútach stretnutia
alebo kedykoľvek počas predĺženia požiada o zmeranie výstroja a meraním sa zistí, že
výstroj je regulárny, nariadi rozhodca proti družstvu, ktoré požiadalo o premeranie výstroja:
- Trestné strieľanie
(TS)
Výklad SHbÚ k pravidlu 220:
1. Hokejky hráčov a brankárov môžu byť premeriavané kedykoľvek.
2. Meranie hokejky je dovolené po dosiahnutí gólu jednému alebo druhému družstvu. Bez ohľadu
na výsledok merania gól bude uznaný.
3. Nie je nutné, aby sa hráč, ktorého hokejka je premeriavaná, zúčastnil fyzicky hry. Skutočnosť,
že hráč je v priestore ihriska v súlade s pravidlami, dostatočne oprávňuje vyhovieť žiadosti
o premeranie.
4. Brankár sa môže zúčastniť hry s hráčskou hokejkou, ktorá je v tom prípade premeriavaná ako
hráčska.
5. Šírka čepelí sa meria 1,5 cm od špičky čepele alebo na ktoromkoľvek mieste od tohto bodu pozdĺž čepele k pätke hokejky.
6. Keď je hokejka hráča uznaná ako nedovolená, rozhodca vráti túto hokejku jeho družstvu a hráč
musí ísť na trestnú lavicu. Potrestanému hráčovi na trestnú lavicu prinesie novú dovolenú hokejku spoluhráč na hracej ploche, avšak nesmie tým zdržovať hru. Družstvo môže vrátenú nedovolenú hokejku upraviť a pokiaľ ju hráč v ďalšom priebehu hry znova použije, môže byť opätovne premeraná.
7. Ak podá kapitán družstva sťažnosť rozhodcovi ohľadom rozmerov súperovej hokejky, tento súper musí byť na hracej ploche v dobe, keď je žiadosť podávaná. Hráč, ktorý je na hráčskej lavici, nie je považovaný za hráča na ihrisku. Hráčovi, ktorý je na trestnej lavici alebo hráčovi, ktorý
sa práve vrátil na hraciu plochu, je možno premerať hokejku kedykoľvek.
8. Ak je medzi tretinami meraný výstroj brankára a tento výstroj je uznaný ako nedovolený, trest
môže odpykať ktorýkoľvek hráč, pretože v dobe merania neboli na ihrisku žiadni hráči.
9. Ak je premeriavaná brankárska alebo hráčska hokejka v prerušenej hre a hokejka je uznaná
ako nedovolená, musí byť trest odpykaný hráčom, ktorý bol v dobe prerušenia hry pred premeriavaním na ihrisku.
10. Meranie hokejky sa môže uskutočniť výhradne v území rozhodcov, ostatné merania aj na iných
vhodných miestach podľa vybavenosti areálu ihriska.
11. Rozhodca môže premerať akúkoľvek časť výstroja, ktorá je nebezpečná aj bez žiadosti druhého
družstva. Nebezpečná hokejka či časť výstroja musí byť v tomto prípade z hry odstránená, trest
sa neuloží a družstvo dostane varovanie podľa pravidla 555. Trest sa uloží iba v prípade, že
o meranie požiada jedno z družstiev.

PRAVIDLÁ HOKEJBALU 2016 – ČASŤ 2 - DRUŽSTVÁ, HRÁČI A VÝSTROJ | 25

ČASŤ 3 – FUNKCIONÁRI A ICH POVINNOSTI
V súťažiach SHbÚ sú stretnutia riadené v systéme dvoch rozhodcov, obidvaja rozhodcovia vykonávajú funkciu hlavného aj čiarového rozhodcu.

300 – DELEGOVANIE FUNKCIONÁROV
a) Na všetky stretnutia musia byť delegovaní títo funkcionári:
ROZHODCOVIA STRETNUTIA:
- dvaja rozhodcovia
FUNKCIONÁRI STRETNUTIA MIMO HRACEJ PLOCHY:
- dvaja bránkoví rozhodcovia
- jeden zapisovateľ (najviac s dvomi pomocníkmi)
- jeden časomerač
- jeden hlásateľ
- dvaja trestomerači
- jeden videobránkový rozhodca
Výklad SHbÚ k pravidlu 300:
1. ŠTK SHbÚ má právo znížiť počet rozhodcov a funkcionárov stretnutia mimo hracej plochy pri
stretnutiach, ktoré spadajú do jej kompetencie.
2. V stretnutiach SHbÚ sa nepoužívajú bránkoví rozhodcovia a videobránkový rozhodca.

301 – ROZHODCOVIA STRETNUTIA
a) K rozhodcom je nutné pristupovať zdvorilo a s rešpektom vo všetkých prípadoch počas
celého súťažného aj nesúťažného obdobia zo strany všetkých hráčov a funkcionárov
družstiev.

302 – VÝSTROJ ROZHODCOV
a) Všetci rozhodcovia musia byť oblečení do čiernych nohavíc a oficiálnych dresov rozhodcov.
b) Rozhodca musí mať vhodnú čiernu športovú obuv a čiernu hokejovú prilbu s chráničom
očí, musí byť vybavený schválenou píšťalkou a kovovým meracím pásmom o minimálnej
dĺžke 2 m.
Výklad SHbÚ k pravidlu 302:
1. Chránič očí nie je povinný.
2. Rozhodcovia by mali byť na ihrisku ustrojení jednotne.
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303 – POVINNOSTI ROZHODCOV STRETNUTIA
Obidvaja rozhodcovia sú si úplne rovnoprávni a majú celkový dozor a zodpovednosť nad
stretnutím, plnú kontrolu nad ostatnými rozhodcami a funkcionármi stretnutia mimo hracej
plochy, hráčmi a ich rozhodnutie je v prípade akýchkoľvek sporov konečné.
a) POVINNOSTI ROZHODCOV PRED STRETNUTÍM
Rozhodcovia musia byť na ihrisku 1 hodinu pred začiatkom stretnutia.
Riadne skontrolovať registračné preukazy všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí.
Pred začiatkom stretnutia sa musia rozhodcovia ubezpečiť, že delegovaní funkcionári mimo
hracej plochy sú na svojich miestach a presvedčiť sa, že sú v poriadku časové a signalizačné
zariadenia.
Musia zvolať družstvá na hracej ploche, aby v určenom čase začali stretnutie.
b) POVINNOSTI ROZHODCOV POČAS STRETNUTIA
Rozhodcovia musia ukladať a zapisovateľovi oznamovať také tresty, ktoré za priestupky
predpisujú pravidlá.
Musia prerušiť hru pri akomkoľvek inom porušení pravidiel.
Musia uznávať dosiahnuté góly.
Zapisovateľovi musia oznámiť meno alebo číslo hráča, ktorý dosiahol gól a hráčov, ktorí mali
na góle asistenciu.
Pri najbližšom prerušení hry musia nechať obecenstvu vyhlásiť dôvod neuznania gólu.
Na základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie kapitána niektorého družstva zmerajú
akýkoľvek výstroj.
Musia zvolať družstvá, ktoré sú na hracej ploche, aby v určenom čase začali každú tretinu
alebo predĺženie.
Musia previesť vhadzovanie po každom prerušení hry.
c) POVINNOSTI ROZHODCOV PO STRETNUTÍ
Rozhodcovia musia zostať na hracej ploche na konci každej tretiny a predĺženia dovtedy, kým
všetci hráči neopustia hraciu plochu a neodídu do svojich šatní.
Ihneď po skončení stretnutia si vyžiadajú "Zápis o stretnutí", skontrolujú ho a podpíšu
a potom ho odošlú riadiacemu orgánu najneskôr prvý pracovný deň po skončení stretnutia.
Ihneď po stretnutí, najneskôr však do hodiny od jeho skončenia, musia rozhodcovia odoslať
SMS riadiacemu subjektu podľa inštrukcií.
SMS musí obsahovať:
- názvy družstiev v stretnutí
- výsledok stretnutia
- výsledky jednotlivých tretín
- strelcov gólov
- väčšie tresty, osobné tresty, osobné tresty do konca stretnutia, tresty v hre
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Pre riadiaci orgán musia rozhodcovia ihneď po stretnutí v zápise opísať všetky podrobnosti
týkajúce sa:
- osobných trestov do konca stretnutia
- trestov v hre
- akýchkoľvek mimoriadnych situácií, ktoré vznikli pred, počas a po stretnutí

304 – BRÁNKOVÝ ROZHODCA
a) Za každou bránkou je jeden bránkový rozhodca. Bránkoví rozhodcovia počas zápasu
nemenia svoje bránky. Nesmú byť členmi žiadneho z družstiev, ktorá sa zúčastňuje stretnutia.
b) Jedinou povinnosťou bránkového rozhodcu je posúdiť a dať príslušný signál, či loptička
prešla medzi bránkovými tyčami celým objemom cez bránkovú čiaru.
c) Rozhodca sa môže poradiť s bránkovým rozhodcom v prípade sporného gólu, ale konečné rozhodnutie musí urobiť rozhodca stretnutia.
Výklad SHbÚ k pravidlu 304:
1. Bránkoví rozhodcovia musia byť oblečení do oficiálnych dresov rozhodcov.
2. Ak je po začiatku stretnutia zjavné, že výroky bránkového rozhodcu sú nespravodlivé, rozhodca
stretnutia môže určiť iného bránkového rozhodcu.

305 – ZAPISOVATEĽ
Zapisovateľ vypracuje na predpísanom formulári "Zápis o stretnutí" záznam stretnutia.
a) POVINNOSTI ZAPISOVATEĽA PRED STRETNUTÍM
Zapisovateľ dostane od vedúcich alebo trénerov obidvoch družstiev zoznam všetkých nominovaných hráčov na formulári "Zápis o stretnutí".
Zoznam sa oznámi vedúcemu alebo trénerovi družstva súpera.
Prekontroluje oficiálny zápis o stretnutí, predovšetkým nasledujúce údaje:
- meno, post a číslo každého hráča
- u kapitána a náhradných kapitánov písmená "C" a "A"
- všetky doplňujúce údaje týkajúce sa zápasu, ako miesto, dátum, názov domáceho a
hosťujúceho družstva a mená rozhodcov a funkcionárov družstiev
b) POVINNOSTI ZAPISOVATEĽA POČAS STRETNUTIA
Zapisovateľ do oficiálneho zápisu o stretnutí uvedie:
- čas dosiahnutého gólu
- čísla strelcov a hráčov, ktorým boli priznané asistencie
- všetky tresty uložené rozhodcami, vrátane čísiel potrestaných hráčov, previnenie, čas,
kedy boli tresty uložené a ich trvanie
- čas vstupu náhradného brankára do hry, čas odstúpenia brankára pri hre bez brankára
- každý samostatný nájazd, vrátane čísla hráča, ktorý ho vykonával a výsledok samostatného nájazdu.
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Zapisovateľ je povinný:
- zabezpečiť, aby tresty a dosiahnuté góly boli presne vyznačené na ukazovateli stavu
stretnutia
- zabezpečiť, aby všetci potrestaní hráči odpykali presný čas
- upozorniť bezodkladne rozhodcu na akýkoľvek rozpor medzi časom na hodinách a oficiálne meraným časom
- vykonať všetky zmeny nariadené rozhodcom
- upozorniť rozhodcu, keď je tomu istému hráčovi uložený v tom istom zápase druhý
osobný trest.
c) POVINNOSTI ZAPISOVATEĽA PO STRETNUTÍ
Zapisovateľ pripraví oficiálny zápis o stretnutí, predloží ho na podpis hlavnému rozhodcovi a
kapitánom.
Výklad SHbÚ k pravidlu 305:
1. Kapitán alebo vedúci družstva musí požiadať o zmeny v priznaní bodov za góly a asistencie
pred skončením zápasu alebo predtým, ako rozhodcovia podpíšu oficiálny zápis o stretnutí.
2. Na žiadne neskoršie zmeny nie je možné brať zreteľ.

306 – ČASOMERAČ
a) ČASOMERAČ JE POVINNÝ ZAZNAMENAŤ NA ČASOMIERE:
- odpočítavanie času pred zápasom (Príloha 2 - Odpočítavanie času a rozcvičenie)
- čas začatia a skončenia každej tretiny a celého stretnutia
- 10-minútovú prestávku medzi tretinami
- skutočný čistý čas počas zápasu
- čas začiatku a vypršania všetkých trestov
- začiatok a koniec oddychových časov
b) V prípade, že nie je k dispozícii automatický klaksón alebo siréna, oznámi koniec každej
tretiny alebo predĺženia klaksónom, sirénou alebo hvizdom.
c) Časomerač upozorní signálom rozhodcov a obidve družstvá tri minúty pred začiatkom
každej tretiny.
d) V prípade akéhokoľvek sporu o čas je konečné rozhodnutie v právomoci rozhodcu.
Výklad SHbÚ k pravidlu 306:
1. Porucha časomiery nie je bezprostredným dôvodom k prerušeniu hry.
2. Ak je dosiahnutý gól, ale rozhodca je spätne upozornený, že v okamihu dosiahnutia gólu sa zastavili hodiny a nebežal čas, gól bude platiť za predpokladu, že neskončila tretina.
3. Rozhodcovia po porade s časomeračom stanovujú dobu, po ktorú nebežali hodiny a vykonajú
potrebné nastavenia.
4. Ak však rozhodcovia nemôžu stanoviť nastavenie času, stretnutie pokračuje so súčasným časom na hodinách.
5. V prípade vážnejšej poruchy časomiery sa čas zápasu môže merať na stopkách a obidve družstvá majú možnosť poslať ku kontrole správnosti meraných údajov jedného zo svojich funkcionárov.
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307 – HLÁSATEĽ
a) HLÁSATEĽ MUSÍ prostredníctvom miestneho rozhlasu oznámiť:
- strelca gólu a asistentov
- tresty
- skončenie trestov
- oddychový čas
- dôvod neuznania gólu
- že do konca prvej a druhej tretiny zostáva jedna minúta.
- že do konca stretnutia alebo do konca tretej tretiny zostávajú dve minúty.
b) HLÁSATEĽ BY MAL prostredníctvom miestneho rozhlasu oznámiť obecenstvu:
- ofsajd
- zakázané uvoľnenie
- ostatné technické priestupky, kvôli ktorým bola prerušená hra
- ostatné (napr. striedanie brankárov, skóre po tretinách, strely po tretinách atď.)

308 – TRESTOMERAČ
a) Na trestnej lavici každého družstva musí byť jeden trestomerač.
b) TRESTOMERAČ MUSÍ:
- správne informovať potrestaného hráča, ak o to hráč požiada, o zvyšku jeho trestu.
- po odpykaní trestu vo vhodnom čase pustiť potrestaného hráča na hraciu plochu.
- informovať zapisovateľa, ak hráč opustí trestnú lavicu pred uplynutím trestu.

309 – VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA
a) Videozáznam možno prezerať iba na základe požiadavky hlavného rozhodcu alebo videobránkového rozhodcu.
b) Videobránkový rozhodca prezerá nasledujúce situácie:
- či loptička prešla cez bránkovú čiaru
- či loptička vnikla do bránky skôr, ako bola posunutá bránková konštrukcia
- či loptička vnikla do bránky pred alebo po uplynutí času tretiny
- či loptička nebola do bránky usmernená rukou alebo kopnutá
- či sa loptička odrazila do bránky od rozhodcu
- či bola loptička predtým, ako vnikla do bránky, zasiahnutá zdvihnutou hokejkou útočiaceho hráča, ktorá bola nad úrovňou hornej žŕdky bránky
- nastavenie správneho času na časomiere, ak je čas viditeľný na monitore videobránkového rozhodcu

310 – RIADIACI SUBJEKT
Pojem "Riadiaci subjekt" alebo "Príslušný disciplinárny subjekt" sa v týchto pravidlách
používa na označenie priameho riadiaceho orgánu príslušných stretnutí.
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ČASŤ 4 – PRAVIDLÁ HRY
400 – HRÁČI NA HRACEJ PLOCHE
a) Počas hry družstvo nesmie mať na hracej ploche viac ako šesť hráčov.
b) Šiestimi hráčmi sú:
Brankár
Pravý obranca
Ľavý obranca
Pravé krídlo
Stredný útočník
Ľavé krídlo
Výklad SHbÚ k pravidlu 400:
1. Ak družstvo hrá s viac ako so šiestimi hráčmi, rozhodca udelí za príliš veľa hráčov na hracej
ploche:
- menší trest pre hráčsku lavicu (ML)
2. Družstvo je zodpovedné za to, aby malo počas hry na ihrisku správny počet hráčov bez ohľadu
na hernú situáciu.

401 – ZAČIATOK STRETNUTIA A TRETÍN
a) Stretnutie sa začne v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie.
Rovnakým spôsobom sa vhadzuje na začiatku každej tretiny a predĺženia.
b) Družstvá začínajú stretnutie bránením bránky, ktorá je bližšie ich hráčskej lavici.
c) Družstvá si vymenia strany pred každou tretinou.
Výklad SHbÚ k pravidlu 401:
1. Ak nebolo stanovené domáce družstvo, určí sa vzájomnou dohodou, losom či podobným spôsobom.
2. Výhody domáceho družstva:
- výber hráčskej lavice
- výber farby dresov
- pri vhadzovaní, ktoré nasleduje po prerušení hry, postaví domáce družstvo svoju zostavu
na ihrisko až po hosťujúcom družstve.
3. Rozhodca môže kedykoľvek počas hry žiadať prostredníctvom kapitána, aby hosťujúce družstvo
postavilo na ihrisko hrajúcu zostavu a bezodkladne začalo hru.
4. Družstvo musí vždy postaviť na ihrisko správny počet hráčov. Ak družstvo odmieta postaviť na
ihrisko správny počet hráčov či inak zdržiava, uloží sa mu:
- menší trest pre hráčsku lavicu (ML)
5. Družstvo môže začať stretnutie bez brankára na ihrisku, ale tréner musí uviesť do oficiálneho
zápisu o stretnutí mená najmenej šiestich hráčov v poli, ktorí začnú stretnutie. ŠTK SHbÚ môže
minimálny počet nutný pre zahájenie hry vo svojich súťažiach zmeniť.
6. Rozcvičenie nie je dovolené žiadnemu hráčovi ani brankárovi po skončení prvej alebo druhej
tretiny, ani pri akomkoľvek prerušení hry, prípadne pri oddychovom čase okrem situácie, ktorú
opisuje pravidlo 407.
7. Predĺženie zahajujú tímy vždy ako na začiatku stretnutia.
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402 – STRIEDANIE HRÁČOV Z HRÁČSKEJ LAVICE V PRIEBEHU HRY
a) Hráči a brankári smú striedať kedykoľvek v priebehu hry z hráčskej lavice, ak:
1. Striedajúci hráči a brankári sa nachádzajú vo vnútri pomyselného priestoru, ktorý je vymedzený dĺžkou príslušnej hráčskej lavice a 3 m vzdialenosťou od mantinelov.
2. Striedajúci hráči a brankári sú mimo hry, než dôjde k akémukoľvek striedaniu.
Výklad SHbÚ k pravidlu 402:
1. Ak pri striedaní hráč vstupujúci do hry alebo hráč odchádzajúci z hry zahrá loptičku alebo sa
akýmkoľvek spôsobom fyzicky dotkne súpera, zatiaľ čo hráč odchádzajúci z hry je doteraz na
ploche, uloží sa menší trest pre hráčsku lavicu (ML) za príliš veľa hráčov na ihrisku.
2. Ak pri striedaní brankár opúšťajúci hraciu plochu zahrá loptičku alebo sa akýmkoľvek spôsobom
fyzicky dotkne súpera, zatiaľ čo hráč prichádzajúci do hry je už na hracej ploche, rozhodca uloží
menší trest pre hráčsku lavicu (ML) za príliš veľa hráčov na ihrisku.
3. Ak je pri striedaní hráč vstupujúci do hry alebo hráč odchádzajúci z hry náhodne zasiahnutý
loptičkou alebo dôjde k náhodnému fyzickému kontaktu so súperom, hra sa nepreruší a trest sa
neuloží.
4. Pokiaľ brankár opúšťa svoje bránkovisko a smeruje na svoju hráčsku lavicu, aby bol vystriedaný
iným hráčom, a ak je striedanie vykonané predčasne, rozhodca preruší hru, ako náhle jeho
družstvo získa loptičku do svojho držania. Následne sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie, ak bola hra prerušená za strednou čiarou na útočnej polovici. Ak bola hra prerušená pred
strednou čiarou, vhadzuje sa na najbližšom bode na vhadzovanie v pásme, kde došlo k prerušeniu hry tak, aby previnivšie sa družstvo nezískalo územnú výhodu.
5. Neexistuje žiadny limit pre počet striedaní brankára za hráča alebo náhradného brankára v
priebehu hry.

403 – STRIEDANIE HRÁČOV PRI PRERUŠENÍ HRY
a) Pri striedaní hráčov v prerušenej hre hosťujúci tím okamžite vymení hráča na hracej plo-

che a potom už nesmie striedať, kým nebola hra zahájená. Potom smie vystriedať domáci
tím tak, aby nedošlo ku zdržiavaniu hry. Ak niektorý tím striedania nevhodne preťahuje,
rozhodca nariadi hráčom, aby zaujali svoje miesta ihneď a nedovolí už žiadne striedanie.
b) Pri striedaní sa postupuje nasledovne:
1. Prvý rozhodca zaujme postavenie na začatie ďalšej hry a druhý rozhodca, ktorý vhadzuje loptičku, okamžite smeruje k miestu vhadzovania.
2. Prvý rozhodca poskytne hosťujúcemu tímu päť sekúnd na vystriedanie hráčov.
3. Po piatich sekundách musí prvý rozhodca vztýčením ruky ukázať, že hosťujúci tím už
nemôže striedať.
4. S rukou stále vztýčenou poskytne prvý rozhodca domácemu tímu päť sekúnd na vystriedanie hráčov.
5. Po piatich sekundách prvý rozhodca oznámi spustením ruky, že domáci tím už nemôže striedať.
6. Hneď ako prvý rozhodca spustí ruku, druhý rozhodca vykonávajúci vhadzovanie zapíska, čím obom tímom oznamuje, že majú najviac päť sekúnd k zaujatiu postavenia
na vhadzovanie.
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7. Na konci týchto piatich sekúnd alebo aj skôr, ak sú hráči na vhadzovanie pripravení,
vhodí druhý rozhodca loptičku. Rozhodca nie je povinný čakať na hráčov pri stavaní
sa na vhadzovanie.
c) Ak sa tím pokúsi striedať hráčov po uplynutí vymedzeného času, prvý rozhodca pošle
hráča späť na hráčsku lavicu a varuje trénera. Akékoľvek ďalšie porušenie tohto postupu
kedykoľvek počas stretnutia má za následok menší trest pre hráčsku lavicu (ML).
d) Družstvá nesmú vykonávať striedanie hráčov po chybnom vhadzovaní, okrem situácie,
kedy je uložený trest, ktorý spôsobí zmenu pomeru počtu hráčov oboch tímov na hracej
ploche.

Signál pre striedanie - pravidlo 403
Výklad SHbÚ k pravidlu 403:
1. Ak sa tím pokúsi striedať hráčov po uplynutí vymedzeného času, prvý rozhodca pošle hráča
späť na hráčsku lavicu a varuje trénera. Akékoľvek ďalšie porušenie tohto postupu kedykoľvek
počas stretnutia má za následok menší trest pre hráčsku lavicu (ML).
2. Družstvá nesmú vykonávať striedanie hráčov po chybnom vhadzovaní, okrem situácie, kedy je
uložený trest, ktorý spôsobí zmenu pomeru počtu hráčov oboch tímov na hracej ploche
3. Ak je jednému alebo obom družstvám udelený trest po prerušení hry, keď jedno alebo obe
družstvá správne dokončia striedanie hráčov, obe družstvá majú právo vykonať ďalšie striedanie.
4. Keď obidve družstvá striedajú hráča rýchlo a nesnažia sa striedaním reagovať na zostavu súpera, rozhodca môže povoliť niekoľko sekúnd navyše, aby družstvá mohli dostriedať.
5. V situáciách, keď družstvo zdržiava striedanie v nádeji, že súper postaví hráča na ihrisko ako
prvý, by mal rozhodca prísne trvať na dodržaní pravidla piatich sekúnd.
6. Rozhodca musí dovoliť hráčom, ktorí už prekračujú mantinel, dokončiť striedanie aj po uplynutí
piatich sekúnd, avšak udelí tomuto družstvu varovanie za pomalé striedanie.
7. Po prerušení hry rozhodca sleduje hráčsku lavicu hosťujúceho družstva a ak sa nezdá, že dôjde
k striedaniu, odpočíta požadovaný čas a vztýči ruku. Rovnaký postup uplatní aj pre domáce
družstvo. V tomto prípade musí mať rozhodca určitý cit pre hru, aby spoznal, či dôjde k striedaniu hráčov alebo nie.
8. Rozhodca signalizuje vztýčením a spustením paže čas pre striedanie pri každom prerušení hry,
aj keď celkom určite k striedaniu nedôjde.
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9. Po dosiahnutí gólu musí rozhodca signalizovať čas pre striedanie rovnakým spôsobom ako kedykoľvek inokedy počas prerušenia hry.
10. Ak sa družstvo pokúša striedať po uplynutí vymedzeného času, rozhodca pošle hráča späť a
bez váhania by mal pristúpiť k hráčskej lavici, vysvetliť situáciu trénerovi a varovať ho pred tým,
než uloží trest. Akékoľvek ďalšie porušenie postupu pri striedaní hráčov bude mať za následok
menší trest pre hráčsku lavicu (ML).

404 – STRIEDANIE HRÁČOV Z TRESTNEJ LAVICE
a) Hráč na trestnej lavici, ktorý má byť po odpykaní trestu vystriedaný, musí ihneď po hracej
ploche odísť na hráčsku lavicu a byť pri nej skôr, než je vykonané akékoľvek striedanie.
Za porušenie tohto pravidla nasleduje :
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

405 – STRIEDANIE BRANKÁROV POČAS PRERUŠENIA HRY
a) Keď je hra prerušená, brankárovi nie je dovolené odísť k hráčskej lavici s výnimkou, že je
striedaný alebo ak bol vyhlásený oddychový čas. V opačnom prípade dostane brankár:
- Menší trest

(2')

b) Ak bolo vykonané striedanie brankárov v prerušenej hre, nesmie sa brankár, ktorý odišiel
z hry, vrátiť do hry, hneď ako je hra znovu zahájená.
Výklad SHbÚ k pravidlu 405:
1. Náhradnému brankári nie je dovolené rozcvičenie.
2. Ak pri prerušení hry vystrieda náhradný brankár pôvodného brankára, musí zostať v hre až do
ďalšieho prerušenia hry alebo až do jeho nahradenia hráčom v poli. Brankár, ktorý odišiel vystriedať v prerušenej hre, sa môže vrátiť späť na ihrisko až v nasledujúcom prerušení hry.

406 – ZRANENÍ HRÁČI
a) Ak je hráč zranený a nemôže pokračovať v hre ani odísť k hráčskej lavici, hra pokračuje,
kým jeho družstvo nezíska loptičku. Ak má však toto družstvo gólovú príležitosť, hra sa
nepreruší.
b) Ak sa hráč v poli zraní alebo ak musí odísť počas zápasu z hracej plochy, môže odstúpiť
a byť nahradený náhradníkom, avšak hra musí pokračovať bez toho, aby družstvá opustili
hraciu plochu.
c) Ak je zranený trestaný hráč, smie odísť do šatne. Ak bol mu uložený menší trest, väčší
trest alebo trest v hre, musí potrestané družstvo okamžite poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká trest bez vystriedania.
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d) Zranený potrestaný hráč nesmie zasiahnuť do hry až do najbližšieho prerušenia hry po
vypršaní trestu.
e) Pokiaľ sa zranený hráč vráti do hry pred vypršaním trestu, rozhodca udelí tomuto hráčovi
ďalší:
- Menší trest
(2')
Výklad SHbÚ k pravidlu 406:
1. Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, rozhodca preruší hru okamžite. Rozhodcovia sú
oprávnení prerušiť hru kvôli akémukoľvek zraneniu alebo podozreniu na zranenie, a to podľa
vlastného uváženia v súvislosti s hernou situáciou.
2. Ak je kvôli zranenému hráčovi v poli prerušená hra, zranený hráč musí opustiť hraciu plochu a
smie sa vrátiť na ihrisko až potom, keď je hra znovu zahájená, v opačnom prípade mu rozhodca
udelí:

- menší trest (2´)

3. Potrestaný zranený hráč sa môže vrátiť do hry až pri najbližšom prerušení hry po skončení jeho
trestu, ktorý za neho odpykáva náhradník.

407 – ZRANENÝ BRANKÁR
a) Ak brankár utrpí zranenie alebo ak má zdravotné problémy, musí buď okamžite pokračovať v hre, alebo byť vystriedaný náhradným brankárom.
b) Ak sú obaja brankári družstva neschopní hry, družstvu sa poskytne desať minút na preoblečenie iného hráča do výstroja brankára.
Výklad SHbÚ k pravidlu 407:
1. Náhradnému brankárovi nie je dovolené rozcvičenie. Ak však hráč v poli, ktorý nahradil zraneného brankára, je oblečený a pripravený do hry pred uplynutím vymedzeného času desiatich
minút, môže zvyšok času využiť na rozcvičenie.
2. Počas tohto času nie je dovolené na brankára strieľať loptičky.
3. Ak zraneného brankára musí nahradiť hráč, v tomto prípade sa žiadny z dvoch riadnych brankárov nesmie vrátiť do hry. Desať minút začne hneď, ako sa rozhodca presvedčí, že sa zranený
brankár nie je schopný vrátiť do hry.
4. Taktiež hráč, ktorý nastúpi ako brankár po preoblečení, sa už nesmie vrátiť do hry ako hráč.
5. Hráč nemusí byť v prípade striedania za zraneného brankára oblečený v kompletnom výstroji.
6. Ak je brankár zasiahnutý do tváre či do hlavy, najmä po tvrdej strele, alebo ak sa zdá, že je vážne zranený, zastaví rozhodca hru ihneď, pokiaľ však nenastala bezprostredná gólová príležitosť.
7. Ak je brankár zranený a vracia sa na hráčsku lavicu, musí byť nahradený. Ak sa však pokúša v
tejto dobe vrátiť do bránky, je mu uložený menší trest (2´).
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408 – PREVENCIA PRED INFEKCIAMI
a) Krvácajúci hráč alebo hráč postriekaný krvou súpera sa považuje za zraneného hráča a
musí opustiť ihrisko, aby mohol byť ošetrený alebo očistený.
b) Taký hráč sa smie vrátiť na ihrisko, ak:
- rezná rana je uzatvorená a pevne prikrytá vhodným obväzom,
- z hráča je odstránená krv a má vymenený alebo riadne vyčistený výstroj a úbor.
c) Ak sú na hracej ploche, zariadení ihriska či akomkoľvek predmete na ihrisku krvavé škvrny, rozhodca dá pri najbližšom prerušení hry pokyn, aby ich usporiadatelia odstránili.
Výklad SHbÚ k pravidlu 408:
1. V prípade nedodržania tohto pravidla udelí rozhodca:
- menší trest (2´) (pravidlo 567)

409 – HRACIA DOBA
a) Stretnutie musí pozostávať z troch pätnásťminútových tretín čistého času a dvoch desaťminútových prestávok.
b) Plná štyridsaťpäťminútová doba trvania stretnutia sa nazýva základná hracia doba.
c) Pred každou tretinou základnej hracej doby si tímy vymenia strany.
Výklad SHbÚ k pravidlu 409:
1. Hra začne od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní. Rozhodca nemusí
signalizovať koniec tretiny hvizdom píšťalky. Zvuk sirény je dostatočný.
2. Ak dôjde v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny k neobvyklému zdržaniu, smie
rozhodca nariadiť, že nasledujúca prestávka začne ihneď. Keď je hra znovu zahájená, zostávajúci čas predchádzajúcej tretiny sa odohrá tak, že družstvá bránia rovnaké bránky ako pred prestávkou. Po uplynutí tohto času si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou.
3. Na otvorených ihriskách si družstvá majú vymeniť strany v polovici tretej tretiny a polovici predĺženia, ak o to jedno z družstiev pred začiatkom tretej tretiny alebo predĺženia požiada.
4. Počas prestávok sa očistí hracia plocha, ak je to potrebné.
5. Dĺžka hracej doby v jednotlivých súťažiach SHbÚ je daná propozíciami.

410 – PREDĹŽENIE
a) Ak stretnutie hrané do rozhodnutia po základnej hracej dobe skončí nerozhodne, pokračuje sa predĺžením o desať minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhlu smrť.
b) Ak ani jedno z družstiev počas predĺženia nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa
uplatnia samostatné nájazdy (trestné strieľania).
Výklad SHbÚ k pravidlu 410:
1. Náhla smrť znamená, že predĺženie končí, hneď ako jeden tím dosiahne prvého gólu. Víťazom
stretnutia je družstvo, ktoré dosiahlo gól. Ak v predĺžení nikto neskóruje, na určenie víťaza zápasu sa vykonávajú samostatné nájazdy.
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2. Riadiaci subjekt môže stanoviť dĺžku predlženia v rôznych častiach súťaže (základná časť, playoff) a pre rôzne súťaže rozdielne.
3. Riadiaci subjekt súťaže (napr. SHbÚ) môže v propozíciách rozhodnúť o dĺžke prestávky pred
predĺžením.

411 – ODDYCHOVÝ ČAS
a) Každé družstvo môže v priebehu riadneho hracieho času alebo v predĺžení využiť jeden
tridsaťsekundový oddychový čas.
b) Pri bežnom prerušení hry môže akýkoľvek hráč určený trénerom požiadať rozhodcu o
oddychový čas. Rozhodca oznámi oddychový čas zapisovateľovi.
c) Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu odísť k svojim
hráčskym laviciam.
d) Obe družstvá si môžu vybrať svoj oddychový čas v jednom prerušení hry, avšak družstvo
žiadajúci druhý oddychový čas to musí oznámiť rozhodcovi pred skončením prvého oddychového času.

Signál pre oddychový čas - pravidlo 411
Výklad SHbÚ k pravidlu 411:
1. Oddychový čas nemožno žiadať po tom, keď je dokončená signalizácia rozhodcov pre striedanie hráčov alebo hráči aj rozhodcovia sú na mieste a pripravení na vhadzovanie, a ani potom,
čo bol niektorý hráč vymenený pri vhadzovaní.
2. Počas oddychového času nie je brankárom dovolené rozcvičovanie.
3. Počas oddychového času nesmie hrať na štadióne hudba.

PRAVIDLÁ HOKEJBALU 2016 – ČASŤ 4 - PRAVIDLÁ HRY | 37

412 – VÝSLEDOK STRETNUTIA
a) Družstvo, ktoré dosiahne počas riadneho hracieho času viac gólov, je víťazom stretnutia
a získa tri body.
b) Ak na konci riadneho hracieho času obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, každé
družstvo získa jeden bod a v stretnutí sa pokračuje predĺžením, počas ktorého sa hrá na
náhlu smrť.
c) Družstvo, ktoré v predĺžení hraného na náhlu smrť, dosiahlo gól, získa ďalší bod.
d) Ak ani jedno družstvo v predĺžení hraného na náhlu smrť nedosiahlo gól, na určenie víťaza sa uplatnia samostatné nájazdy.
e) Družstvo, ktoré zvíťazilo v samostatných nájazdoch, získa ďalší bod.
f) Stretnutie play-off, v ktorom musí byť víťaz, sa predlžuje a hrá na náhlu smrť. Ak počas
predĺženia nedosiahne gól ani jedno družstvo, víťaza určia samostatné nájazdy.
Výklad SHbÚ k pravidlu 412:
1. Riadiaci subjekt súťaže (napr. SHbÚ) môže v propozíciách rozhodnúť o systéme súťaží v prípade nerozhodného stavu na konci riadneho hracieho času. Môže ponechať nerozhodný výsledok,
môže nariadiť pokračovanie vo forme predĺženia, samostatných nájazdov alebo kombinácie
predĺženia a samostatných nájazdov.
2. V súťažiach SHbÚ je bodovanie určené súťažným poriadkom alebo propozíciami príslušnej súťaže.

413 – VHADZOVANIE
a) Vhadzovanie sa vykonáva na začiatku každej tretiny, predĺženia a po akomkoľvek prerušení hry.
b) Všetky vhadzovania sa vykonávajú výhradne na deviatich vyznačených bodoch na vhadzovanie.
c) Vhadzovanie na strednom bode sa vykonáva:
1. na začiatku každej tretiny a predĺženia
2. po dosiahnutí gólu
3. ak rozhodca mylne posúdi zakázané uvoľnenie
4. po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak (viacej výklad k pravidlu 402, bod 4.)
5. ak dôjde k prerušeniu hry z dôvodov technického priestupku (napr. prihrávka rukou,
hra so zdvihnutou hokejkou, zovretie loptičky, vystrelenie loptičky z ihriska atď.) a v
prípade vhadzovania pred modrou čiarou by bolo previnené družstvo územne zvýhodnené
6. v prípadoch obzvlášť stanovených pravidlami v bode g)
d) Ak bolo prerušenie hry spôsobené ktorýmkoľvek hráčom útočiacej strany v útočnom
pásme, následne sa vhadzuje v strednom pásme na najbližšom bode na vhadzovanie. Ak
sú príčinou prerušenia hry dva priestupky (napr. zahranie loptičky so zdvihnutou hokejkou
a úmyselný ofsajd), nasledujúce vhadzovanie bude na bode, ktorý poskytne najmenšiu
územnú výhodu previnivšiemu sa tímu.
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e) Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno jednoznačne prisúdiť ani jednému tímu a loptička je v strednom pásme, následne sa vhadzuje na najbližšom bode na
vhadzovanie pri modrej čiare. Ak je však nejasné, ktorý zo štyroch bodov vhadzovania je
tým najbližším, vyberie sa pre nasledujúce vhadzovanie stredný bod.
f) Ak porušenie pravidla, ktoré malo za následok prerušenie hry, spôsobili hráči oboch
strán, následne sa vhadzuje na najbližšom bode na vhadzovanie v rovnakom pásme.
g) Ak sú pri prerušení hry potrestaní hráči a trest alebo tresty sú na časomiere zaznamenané iba jednému tímu, následne sa vhadzuje na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v
koncovom pásme tohto tímu. Toto ustanovenie má tieto výnimky:
1. Ak je uložený trest po dosiahnutí gólu, vhadzuje sa na strednom bode na vhadzovanie.
2. Ak je uložený trest na konci alebo na začiatku tretiny či predĺženia, vhadzuje sa na
strednom bode na vhadzovanie.
3. Ak má byť brániaci tím potrestaný a útočiaci hráči prebehli do útočného pásma za
úroveň vonkajších vrcholov kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme, vhadzuje sa
v strednom pásme.
4. Ak sa netrestaný tím dopustí zakázaného uvoľnenia, vhadzuje sa v strednom pásme
pri modrej čiare tímu, ktorý sa zakázaného uvoľnenia dopustil.
5. Po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára netrestaného družstva,
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak (viacej výklad k pravidlu 402, bod 4.)
6. Ak tím hrá v oslabení, proti jeho súperovi je signalizované vylúčenie a družstvo
schválne zdržuje vo svojom obrannom pásme s jasným cieľom, aby jeho hráčovi dobehol odpykávaný trest a hralo celé dve minúty presilovú hru. V tomto prípade sa hra
preruší a vhadzuje sa v obrannom pásme družstva, ktoré nie je trestané z dôvodu
zdržovania hry.
h) Pokiaľ dôjde k prerušeniu hry v priestore medzi koncovými bodmi na vhadzovanie a bližším koncom ihriska, vhadzuje sa na koncovom bode na vhadzovanie na strane, kde došlo k prerušeniu hry, ak to pravidlami nie je výslovne upravené inak.
i) Ak sa dosiahne neplatného gólu po odraze loptičky priamo od rozhodcu kdekoľvek v obrannom pásme, následne sa vhadzuje na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom
pásme.
j) Ak dôjde k prerušeniu hry z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je výslovne upravený týmito
pravidlami, musí sa vhadzovať na najbližšom bode na vhadzovanie v pásme, v ktorom sa
naposledy hralo.
k) Ak po prerušení hry jeden alebo obaja obrancovia alebo hráči nachádzajúci sa na ich
mieste alebo akýkoľvek iný hráč útočiaceho tímu prichádzajúci z hráčskej alebo trestnej
lavice vojde do útočného pásma za úroveň spojnice vonkajších vrcholov koncových kruhov vhadzovania počas šarvátky, konfliktu alebo skrumáže, nasleduje vhadzovanie v
strednom pásme pri modrej čiare brániaceho tímu.
l) Ak je hra prerušená pre zranenie hráča, nasleduje vhadzovanie v pásme, kde bola loptička v čase prerušenia hry, a to na najbližšom bode na vhadzovanie. Ak tím zraneného
hráča má loptičku v držaní v útočnom pásme, vhadzuje sa na jednom z bodov vhadzovania za modrou čiarou v strednom pásme.
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Výklad SHbÚ k pravidlu 413:
1. Ak je hra prerušená z dôvodu, ktorý pravidlá neriešia, vhadzuje sa loptička na bode na vhadzovanie, ktorý je najbližšie k miestu, kde bola naposledy loptička zahratá.
2. V obrannom pásme sa vhadzuje na tej strane, kde sa nachádzala loptička v momente prerušenia hry. Ak je loptička vystrelená z ihriska, vykoná sa vhadzovanie na tej strane ihriska, odkiaľ
strela vyšla.
3. Ak sú útočiacim aj brániacim hráčom uložené tresty a k prerušeniu hry dôjde v koncovom pásme, vhadzuje sa v tomto pásme bez ohľadu na to, či tresty boli uložené rovnakému počtu hráčov oboch družstiev, ak sa neuplatní nejaké iné pravidlo, podľa ktorého sa vhadzuje v strednom
alebo obrannom pásme.
4. Ak bol uložený menší trest v útočnom pásme len útočiacemu hráčovi, vhadzuje sa v jeho obrannom pásme.
5. Ak útočiaci hráč posunul bránku bez toho aby sa jej pokúsil vyhnúť, vhadzuje sa v strednom
pásme. Ak sa však hráč nemal možnosť bránke vyhnúť, vhadzuje sa v jeho útočnom pásme.
6. Ak loptička zasiahne rozhodcu a opustí ihrisko, vhadzuje sa na mieste, kde loptička zasiahla
rozhodcu alebo sa od neho odrazila.

414 – SPÔSOB VYKONANIA VHADZOVANIA
a) Rozhodca vhodí loptičku medzi hokejky dvoch hráčov zúčastňujúcich sa na vhadzovaní.
b) Hráči sa postavia vzpriamene čelom k súperovmu koncu ihriska, približne na vzdialenosť
jednej hokejky od seba a položia spodnú časť čepele hokejky na hraciu plochu na nefarbené časti bodu na vhadzovanie.
c) Hráč brániaceho družstva položí na svojej obrannej polovici ihriska hokejku na hraciu plochu ako prvý a po ňom tak ihneď urobí hráč útočiaceho družstva
d) Ak sa vykonáva vhadzovanie v strede ihriska, ako prvý položí hokejku na hraciu plochu
hráč hosťujúceho družstva.
Výklad SHbÚ k pravidlu 414:
1. Rozhodca pri začatí hry píska, čím dáva všetkým aktérom najavo, že bude okamžite pokračovať
hra.
2. Striedanie hráčov nie je dovolené, pokiaľ nedôjde k vhadzovaniu a hra nie je znovu zahájená,
ibaže je uložený trest, ktorý ovplyvňuje počet hráčov na hracej ploche. Hneď ako je niektorý
hráč pri vhadzovaní potrestaný a má to vplyv na počet hráčov na ihrisku, môžu obe družstvá vystriedať hráčov na ihrisku.
3. Ak hráč pri vhadzovaní nezaujme správne postavenie ihneď potom, čo mu to rozhodca nariadi,
môže ho rozhodca na vhadzovaní vymeniť spoluhráčom na hracej ploche.
4. Žiadnemu ďalšiemu hráčovi nie je dovolené vojsť do kruhu na vhadzovanie, alebo sa priblížiť ku
hráčom zúčastňujúcim sa vhadzovania. Vzdialenosť, na ktorú je možné sa priblížiť ku hráčom
zúčastňujúcim sa vhadzovania, je určená polomerom kruhov vhadzovania.
5. Ak hráč nezaujme správne postavenie, alebo sa dotkne protihráča pred vhodením loptičky, alebo jeho spoluhráč vojde do kruhu, keď rozhodca a dvaja hráči sú pripravení na vhadzovanie,
rozhodca ho môže vymeniť bez predchádzajúceho varovania.
6. Ak vojdú do kruhu hráči oboch družstiev, vymenia sa obaja hráči, ktorí sa zúčastňujú na vhadzovaní.
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7. Ak je hráč z vhadzovania vykázaný, rozhodca nemôže určiť, ktorý hráč ho nahradí. Rozhodnutie
patrí družstvu, ale na vhadzovanie musí okamžite prísť hráč, ktorý je v tom čase na ihrisku.
8. Rozhodca nevymieňa hráča pri druhom priestupku toho istého družstva, pretože nasleduje uloženie trestu. Ak sa počas rovnakého vhadzovania previní druhé družstvo, rozhodca podobne toto družstvo najprv varuje, po druhom previnení uloží trest. Ak je jedno družstvo potrestané, postup varovanie - trest začína znovu.
9. Ak niektorý hráč vojde do kruhu na vhadzovanie, rozhodca hvizdom píšťalky nariadi znovu vhadzovať loptičku, ibaže získa loptičku družstvo, ktoré sa neprevinilo.
10. Ak loptičku získa previnené družstvo, hra sa preruší a vhadzovanie sa zopakuje ešte raz s novým hráčom útočiaceho družstva.
11. Druhý rozhodca musí sledovať, aby hráči za chrbtom rozhodcu vykonávajúceho vhadzovanie
nevošli do kruhu. Ak si druhý rozhodca všimne porušenia pravidiel o vhadzovaní, zapíska a
upozorní rozhodcu vykonávajúceho vhadzovanie.
12. Za porušenie pravidiel hráčom rozhodca uloží menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu.
13. Hokejka hráča, ktorý sa zúčastňuje vhadzovania, nemusí byť položená celou čepeľou na hracej
ploche. Stačí, ak sa dotkne hracej plochy špičkou.
14. Topánky hráčov, ktorí sa nezúčastňujú vhadzovania, musia byť mimo kruh vhadzovania a za
dvomi pomocnými čiarami.
15. Hráči, ktorí sa nezúčastňujú vhadzovania, nesmú neustále meniť miesta okolo kruhu vhadzovania, a to ani vtedy, keď nevchádzajú do kruhu.
16. Hráčom nie je dovolené otáčať sa pri vhadzovaní a kopať do loptičky. Ak však hráč najprv odohrá loptičku hokejkou a loptička je voľná, môže ju kopnúť späť. Zámerom je znemožniť hráčom,
aby sa otočili, kopli do loptičky bez pokusu hrať hokejkou, a tým zabránili súperovi v odohraní
loptičky hokejkou.
17. Rozhodca môže vhodiť loptičku, ak je len jeden hráč v pozícii pre vhadzovanie, ale odporúča sa
predviesť tento postup prvýkrát v stretnutí v strednom pásme.
18. Rozhodca by nemal vhadzovanie naznačovať vztýčením paže a následným vhodením loptičky
na hraciu plochu.
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415 – OFSAJD
a) Hráči útočiaceho družstva nesmú vojsť do útočného pásma skôr ako loptička.
b) Rozhodujúcimi hľadiskami pri posudzovaní ofsajdu sú:
- postavenie topánok hráča - hráč je v ofsajde, ak má obe topánky za modrou čiarou v
útočnom pásme skôr, ako loptička celým objemom prejde čiaru.
- poloha loptičky - loptička musí prejsť modrú čiaru celým objemom do útočného pásma.
ak hráč vedie loptičku a prekračuje čiaru pred loptičkou pohybom vzad, nie je v ofsajde,
ak má loptičku stále pod kontrolou od okamihu, kedy bol oboma topánkami v strednom
pásme, až do prekročenia modrej čiary.
c) Ak dôjde k priestupku proti tomuto pravidlu, hra sa preruší a nasleduje vhadzovanie:
- na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak loptičku zaviedol cez modrú
čiaru útočiaci hráč.
- na najbližšom bode na vhadzovanie v pásme, odkiaľ bola loptička útočiacim hráčom
cez modrú čiaru prihrávaná alebo vystrelená.
- na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho družstva, ak podľa
názoru rozhodcu hráč úmyselne spôsobil postavenie mimo hry.
- na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho družstva, ak bola
loptička prihrávaná alebo vystrelená útočiacim hráčom z jeho obranného pásma.

Signál pre ofsajd - pravidlo 415

Signál pre je / nie je pásmo - pravidlo 415
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Výklad SHbÚ k pravidlu 415:
1. Za ofsajd sa nepovažuje, ak hráč, ktorý postupuje vpred a má loptičku pod kontrolou, prekročí
čiaru skôr ako loptička. Ak prejde hráč s loptičkou poza modrú čiaru skôr ako loptička, nepovažuje sa za hráča v ofsajde, ak má loptičku skutočne pod kontrolou a pred prechodom modrej
čiary mal obe topánky v strednom pásme.
2. Za postavenie mimo hry sa nepovažuje, ak brániaci hráč zavedie alebo prihrá loptičku do svojho
obranného pásma, zatiaľ čo útočiaci hráč je v postavení mimo hry.
3. Cieľom úmyselného ofsajdu je dosiahnuť prerušenie hry bez ohľadu na dôvod.
4. Ak je loptička zavedená alebo prihraná za útočnú modrú čiaru a nie je to postavenie mimo hry,
útočné pásmo sa rozšíri až k strednej červenej čiare (modrá čiara prepláva na červenú). Ak je
loptička odohraná späť cez strednú červenú čiaru do stredného pásma, alebo útočiaci hráč spôsobí prerušenie hry, modrá čiara sa vracia a opäť ohraničuje útočné pásmo (pravidlo o "plávajúcej modrej čiare").
5. Hráč musí mať v okamihu, keď loptička prejde cez modrú čiaru, aspoň jednu topánku na hracej
ploche v strednom pásme, aby bol v hre.
6. Keď po uplynutí trestu trestomerač otvorí dvierka, ktoré sú v útočnom pásme vracajúceho sa
hráča, a ten by sa tak mohol ocitnúť v ofsajde, skutočnosť, že počká, kým loptička neprekročí
modrú čiaru a až potom vstúpi na hraciu plochu, nemá na jeho postavenie mimo hry vplyv.
Hneď ako sa otvoria dvierka trestnej lavice, považuje sa hráč za hráča na ihrisku.
Postup rozhodcov:
1. Ak nastane situácia, ktorá si nežiada výhodu, rozhodca na modrej čiare zapískaním preruší hru,
vztýči pažu bez píšťalky, a potom ukáže v smere modrej čiary. Potom sa premiestni k bodu na
vhadzovanie. Druhý rozhodca zoberie loptičku a vykoná vhadzovanie. Keď sa rozhodca, ktorý
zobral loptičku, priblíži na jeden až dva metre k miestu vhadzovania, druhý rozhodca opustí toto
miesto a zaujme svoje postavenie.
2. Pri úmyselnom ofsajde ukáže rozhodca, ktorý zapískaním prerušil hru, na koncový bod vhadzovania a zamieri priamo k nemu. Druhý rozhodca zoberie loptičku a vykoná vhadzovanie.
3. Ak je hra prerušená a loptička sa nachádza v blízkosti rozhodcu, ktorý hru prerušil, môže loptičku sám zdvihnúť a vykonať vhadzovanie.
4. Rozhodcovia používajú signál "Loptička je - nie je v pásme" pri neprehľadných situáciách, keď
hra prekročí ich modrú čiaru a nedôjde k ofsajdu.
5. Ak sa rozhodca dopustí chyby pri posúdení ofsajdu a preruší hru, vhadzuje sa v strednom pásme na bode na vhadzovanie pri modrej čiare.
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416 – VÝHODA PRI OFSAJDE
a) Ak je útočiaci hráč v útočnom pásme skôr ako loptička, ale brániaci hráč má možnosť s
loptičkou hrať, rozhodca vzpaží ruku na znamenie výhody pri ofsajde s výnimkou, že loptička bola vystrelená na bránku, čo spôsobilo, že brankár loptičkou hral.
b) Rozhodca spustením ruky zruší signalizovaný ofsajd a nechá pokračovať v hre, ak:
- brániace družstvo buď prihrá, alebo vyvezie loptičku do stredného pásma, alebo
- všetci útočiaci hráči bezodkladne opustia útočné pásmo tým, že sa dotknú topánkou
modrej čiary.
Výklad SHbÚ k pravidlu 416:
1. Aby bola ukončená výhoda pri ofsajde, útočiaci hráči musia úplne vypratať útočné pásmo, ak
loptička zostáva v útočnom pásme.
2. Slovom bezodkladne znamená, že útočiaci hráči sa nesmú dotknúť loptičky, ani sa nesmú pokúsiť zmocniť sa voľnej loptičky či donútiť brániaceho hráča s loptičkou k ústupu hlbšie do obranného pásma.
3. Keď útočiaci hráč opúšťa útočné pásmo a úmyselne zahrá loptičku alebo napáda protihráča
vyvážajúceho loptičku, malo by sa to posúdiť ako úmyselný ofsajd. Brániaci hráč smie pri vyprataní pásma zaviesť loptičku za bránkovú čiaru, ak sa nepokúša zdržiavať hru.
4. Ak rozhodca spustí ruku, ktorýkoľvek útočiaci hráč smie znova vojsť do útočného pásma.
5. Ak je loptička prudko nastrelená na brankára či do jeho blízkosti, uplatní sa pravidlo o úmyselnom ofsajde.
6. Pri ofsajdovej výhode môže byť útočiacim družstvom dosiahnutý gól, ak loptičku strelí alebo
dopraví do vlastnej bránky brániace družstvo bez prispenia alebo kontaktu útočiaceho družstva.
7. Ak je loptička vystrelená spoza strednej červenej čiary a prejde za bránkovú čiaru, odpíska sa
zakázané uvoľnenie, a to aj v prípade, keď stále trvá výhoda pri ofsajde. V prípade výhody pri
ofsajde by sa rozhodca mal najprv presvedčiť, či loptička nemieri k bránke. Ak áno, hra by mala
byť okamžite ukončená.
8. V prípade, že družstvo prechádza do útočného pásma a dôjde ku strele na brankára a pri tom
jeho spoluhráč spôsobí ofsajd, nejedná sa o úmyselný ofsajd a vhadzuje sa na najbližšom bode
vhadzovania.

417 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
a) Pre potreby tohto pravidla je ihrisko rozdelené strednou červenou čiarou na dve polovice.
Miesto, kde sa družstvo, ktoré malo loptičku pod kontrolou, naposledy dotklo loptičky, je
rozhodujúce pre posúdenie, či došlo alebo nedošlo k zakázanému uvoľneniu.
b) Ak hráč družstva, ktoré má rovnaký alebo vyšší počet hráčov než súper, vystrelí, odpáli či
usmerní loptičku z vlastnej polovice ihriska za bránkovú čiaru súpera, hra sa preruší pre
zakázané uvoľnenie.
c) Vhadzovanie sa prevedie na koncovom bode v obrannom pásme družstva, ktoré takto
odohralo loptičku, bližšie k miestu posledného kontaktu s loptičkou.
d) Za zakázané uvoľnenie sa nepovažuje:
1. ak loptička skončí v bránke - uzná sa gól
2. ak je družstvo v okamihu vystrelenia loptičky v oslabení
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3. ak sa loptička dotkne akejkoľvek časti súperovho hráča, vrátane brankára skôr, než
prejde bránkovú čiaru
4. ak je loptička zahraná priamo hráčom, ktorý sa zúčastnil vhadzovania
5. ak podľa názoru rozhodcu akýkoľvek hráč druhého družstva, okrem brankára, môže
zahrať loptičku skôr, než prejde bránkovú čiaru
6. hneď ako brankár opustí bránkovisko, alebo keď je brankár mimo bránkoviska a pohybuje sa v smere loptičky s úmyslom ju zahrať
7. ak brankár stojaci v bránkovisku vyvinie akúkoľvek snahu hrať loptičku smerujúcu na
zakázané uvoľnenie hokejkou

Signál pre zakázané uvoľnenie - pravidlo 417
Výklad SHbÚ k pravidlu 417:
1. Ak rozhodcovia mylne posúdia zakázané uvoľnenie, vhadzuje sa na strednom bode na vhadzovanie.
2. Účelom tejto časti je presadiť plynulosť akcie a v tomto zmysle by ho mali rozhodcovia vykladať
a uplatňovať. Ak je podľa názoru rozhodcu zrejmé, že loptička bola prihrávaná spoluhráčovi, ale
ten ju nezachytil, nepovažuje sa to za odpálenie či usmernenie loptičky za bránkovú čiaru súpera a pravidlo o zakázanom uvoľnení sa neuplatňuje.
3. Oslabenie znamená, že družstvo má z dôvodu trestu (trestov) na ihrisku menší počet hráčov
ako súper.
4. Ak brankár vystrelí loptičku na zakázané uvoľnenie pri rovnovážnom stave hráčov na ihrisku
a ta prejde cez mantinel von, rozhodca nepotrestá brankára, ale zapíska zakázané uvoľnenie,
pretože loptička najprv prešla bránkovú čiaru. V prípade, že jeho družstvo hrá oslabené, rozhodca potrestá brankára podľa pravidla 552 c), pretože pri oslabení nemôže nastať zakázané
uvoľnenie.
5. Hneď ako vyprší trest, trestomerač otvorí dvierka trestnej lavice. Pre posúdenie zakázaného
uvoľnenia to znamená, že hráč sa považuje za hráča na ihrisku.
Postup rozhodcov:
1. Zadný rozhodca signalizuje zakázané uvoľnenie vztýčením ruky. Predný rozhodca ruku nedvíha, jeho úlohou je prerušiť hru zapískaním potom, čo loptička prejde cez bránkovú čiaru, alebo
signalizovať, že zakázané uvoľnenie nenastalo.
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2. Zadný rozhodca po prerušení hry skríži ruky vo výške pŕs, potom ukáže na bod vhadzovania a
dobehne k nemu. Predný rozhodca zdvihne loptičku, odbehne na druhý koniec ihriska a vykoná
vhadzovanie. Keď sa rozhodca s loptičkou priblíži ku kruhu vhadzovania, druhý rozhodca sa
presunie späť na modrú čiaru.
3. Ak predný rozhodca nedostane od zadného rozhodcu žiadny signál, je rozhodnutie na ňom.
Môže odpískať zakázané uvoľnenie, ak si je istý, že ide o zakázané uvoľnenie, alebo nechá pokračovať v hre. Predný rozhodca musí vždy rozhodnúť, či hráč môže alebo nemôže hrať loptičkou, avšak predtým, ako odpíska zakázané uvoľnenie alebo nechá pokračovať v hre, by si mal
signál zadného rozhodcu znovu overiť.
4. Hneď ako jeden z rozhodcov zruší signalizované zakázané uvoľnenie, druhý rozhodca by mal
bez ohľadu na situáciu či príčiny vziať toto rozhodnutie na vedomie a tiež signalizovať signál
nie.

418 – DEFINÍCIA GÓLU
Gól musí byť uznaný:
1. ak loptička z hokejky hráča útočiaceho družstva celá prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky
2. ak loptičku akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva
3. ak sa po strele útočiaceho hráča loptička odrazí do bránky po zásahu akejkoľvek časti
spoluhráča
4. ak loptička vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky rozhodcu mal útočiaci hráč dostatok času na opustenie bránkoviska
5. ak po tom, ako sa loptička stala v bránkovisku voľnou, hokejkou ju usmerní do bránky
útočiaci hráč
6. ak sa loptička priamo odrazí od topánky útočiaceho alebo brániaceho hráča
7. ak sa útočiaci hráč nachádza v bránkovisku v momente, keď loptička prechádza cez
bránkovú čiaru a útočiaci hráč nijakým spôsobom nebránil brankárovi zachytiť loptičku

Signál pre gól - pravidlo 418

419 – NEUZNANIE GÓLU
Gól nesmie byť uznaný:
1. ak útočiaci hráč úmyselne kopne, hodí, odpáli rukami či inak dopraví loptičku do bránky
akýmkoľvek iným spôsobom ako hokejkou, a to aj vtedy, ak je loptička potom ešte odrazená ktorýmkoľvek hráčom, brankárom alebo rozhodcom
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2. ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky
3. ak sa loptička odrazí do bránky priamo od rozhodcu
4. ak útočiaci hráč stojí alebo drží svoju hokejku v bránkovisku, keď loptička vniká do bránky
a tým prekáža brankárovi, ibaže je v bránkovisku následkom zákroku brániaceho hráča a
nemal podľa názoru rozhodcu dostatok času z bránkoviska vyjsť
5. ak je bránka vychýlená zo svojho normálneho postavenia alebo konštrukcia bránky nie je
celou plochou na hracej ploche
6. ak útočiaci hráč vyvolá kontakt s brankárom, či už náhodne či inak v okamihu, keď je
brankár v bránkovisku a je dosiahnutý gól
7. ak útočiaci hráč vyvolá kontakt s brankárom inak ako náhodne v okamihu, keď je brankár
mimo bránkoviska a je dosiahnutý gól
8. ak útočiaci hráč vojde či zaujme postavenie v bránkovisku tak, že prekáža brankárovi vo
výhľade a znižuje jeho schopnosť brániť bránku a pri tom je dosiahnutý gól
9. ak je brankár natlačený do bránky spoločne s loptičkou po jej zastavení (v prípade potreby je možné uložiť príslušné tresty)
10. ak je loptička pod hráčom, ktorý je vo vnútri alebo v blízkosti bránkoviska, gól nemôže byť
dosiahnutý zatlačením tohto hráča spoločne s loptičkou do bránky

Signál pre NIE - pravidlo 418
Výklad SHbÚ k pravidlám 418 a 419:
1. Po vhadzovaní bezprostredne nasledujúcom po góle už gól nemožno odvolať.
2. Bránkovisko je určené priestorom, ktorý je vymedzený plochou bránkoviska a výškou 1,27 m
nad povrchom ihriska.
3. Ak sa loptička dotkne pohybujúcej sa topánky útočiaceho hráča a skončí v bránke, prípadne
hráč nastaví topánku tak, aby loptičku usmernil do bránky, gól sa uzná za predpokladu, že nešlo
o zrejmé kopnutie loptičky.
4. Gól sa neuzná, ak je dosiahnutý akoukoľvek kopnutou strelou. Kopnutá strela sa vykonáva tak,
že sa čepeľ hokejky položí za loptičku, ktorá sa uvedie do pohybu kopnutím do palice. Hráčovi,
ktorý použije kopnutú strelu, sa neuloží žiadny trest, ak následne po strele nezdvihne čepeľ hokejky nad úroveň ramien a nedopustí sa priestupku hry vysokou hokejkou. V tom prípade rozhodca uloží trest za hru zo zdvihnutou hokejkou.
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5. Loptička nesmie byť útočiacim hráčom úmyselne usmernená akoukoľvek časťou tela do bránky,
ani keď sa loptička ďalej odrazí od kohokoľvek, ibaže hráč usmernil túto loptičku do vlastnej
bránky.
6. Gól sa musí uznať, ak brániaci hráč dopraví loptičku do svojej bránky, pričom útočiaci hráč stojí
v bránkovisku.
7. Gól nemožno uznať, ak sa útočiaci hráč dotkne loptičky hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky
bránky a loptička sa odrazí od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu do bránky.
8. Ak je hokejka útočiaceho hráča nad úrovňou hornej žŕdky bránky či nad jeho ramenom a loptička sa odrazí do bránky od tela tohto hráča, gól sa uzná, pretože loptička nezasiahla hokejku.
9. Gól sa neuzná potom, čo sa loptička odrazí od rozhodcu, ibaže hráč strelí loptičku do bránky po
odrazení. Gól sa neuzná, ak loptička zasiahne rozhodcu a potom sa odrazí od hráča či brankára
do bránky. Ak takýto gól nebol uznaný, vhadzuje sa v koncovom pásme.
10. Ak je loptička do bránky vstrelená tesne pred tým, ako siréna oznámi koniec tretiny a rozhodca
gól uzná, nie je nutné, aby následne bolo vykonané vhadzovanie. Rozhodca by sa mal uistiť, že
časomerač zaznamená gól v čase 14:59 do zápisu o stretnutí. Gól sa neuzná, ak hodiny ukazujú čas 15:00 alebo 0:00.
11. Ak gól alebo asistenciu dosiahol hráč, ktorého meno nie je uvedené v zápise o stretnutí, gól nie
je uznaný a hráč musí byť zo zápasu odvolaný. Neuvedenie hráčov v zápise o stretnutí musí
byť rozhodcovi oznámené pred opätovným zahájením hry, pretože neskôr už gól nesmie byť
zrušený.
12. Ak gól alebo asistenciu dosiahol hráč, ktorého meno je uvedené v zápise o stretnutí pod chybným číslom, gól bude platiť vždy a číslo hráča sa v zápise opraví.
13. Jedno družstvo strelí v neprehľadnej situácii gól, rozhodcovia ale hru neprerušia a tá potom pokračuje na druhú stranu, kde gól strelí aj druhé družstvo. Následne je v prerušenej hre rozhodcami rozhodnuté, že už prvá situácia bola gólová. V tomto prípade sa uzná prvý gól, druhý neplatí a čas sa vráti späť do momentu prvej situácie.

420 – STRELEC GÓLU A ASISTENTI
a) Gól sa pripíše v zázname gólov tomu hráčovi, ktorý strelí loptičku do súperovej bránky.
b) Za každý gól sa hráčovi prizná do jeho štatistiky jeden bod.
c) Asistencia sa prizná hráčovi alebo hráčom, ktorí sa podieľali na akcii bezprostredne pred
dosiahnutím gólu.
d) Pre každý gól možno priznať najviac dve asistencie.
e) Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod.
Výklad SHbÚ k pravidlu 420:
1. Za gól môže byť jednému hráčovi priznaný iba jeden bod.
2. Keď hráč strelí gól po odrazení loptičky od brankára, môžu byť priznané dve asistencie.
3. Pri zrejmom omyle v autorstve gólu alebo asistencie by mala byť chyba okamžite napravená,
pretože hneď ako rozhodca podpíše oficiálny zápis o stretnutí, nesmú sa už vykonávať žiadne
zmeny.
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421 – LOPTIČKA MIMO IHRISKA
a) Ak loptička opustí plochu ihriska alebo narazí na inú prekážku okolo alebo nad hracou
plochou, hra sa preruší a vhadzuje sa na mieste, odkiaľ bola loptička vystrelená či odrazená, ak pravidlá výslovne nestanovujú inak.

422 – LOPTIČKA NA BRÁNKOVEJ SIETI
a) Ak zostane loptička na vonkajšej sieti bránkovej konštrukcie dlhšie ako tri sekundy alebo
ju protihráči pritlačia k bránkovej konštrukcii, rozhodca preruší hru a nariadi vhadzovanie:
- na najbližšom koncovom bode na vhadzovanie, alebo
- na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak podľa mienky hlavného
rozhodcu prerušenie hry zapríčinil útočiaci hráč.
Výklad SHbÚ k pravidlu 422:
1. Hráči môžu odohrať loptičku z vonkajšej bránkovej siete až do uplynutia troch sekúnd.
2. Ak bola loptička nastrelená na vonkajšiu bránkovú sieť a brániaci hráč sa nepokúsi loptičku
odohrať, aj keď k tomu má možnosť, rozhodca hráča nabáda, aby pokračoval v hre. Ak hráč
neposlúchne, rozhodca preruší hru a varuje brániace družstvo. Vhadzovanie zostáva v koncovom pásme.
3. Ak sa loptička dostane na vrchnú stranu bránky brániaceho družstva a neuplynú tri sekundy,
útočiaci hráč má možnosť vyklepnúť loptičku vonkajškom aj vnútrom bránky a pokračovať v hre,
pokiaľ pritom nehral vysokou hokejkou. Ak tento hráč následne strelí gól, gól sa uzná, ak nehral
hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky alebo nehral nedovolene v bránkovisku.

423 – LOPTIČKA MIMO DOHĽADU
a) Ak v boji o loptičku vznikne zhluk hráčov alebo hráč náhodne padne na loptičku
a rozhodca ju stratí z dohľadu, musí ihneď prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude na
bode, kde bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.

424 – NEPRAVÁ LOPTIČKA
a) Ak sa kedykoľvek počas hry objaví na hracej ploche ďalšia loptička, hra nesmie byť prerušená dovtedy, kým pri hre nemôže dôjsť k zámene loptičiek.

425 – LOPTIČKA ODRAZENÁ OD ROZHODCU
a) Ak sa loptička dotkne rozhodcu, hra nesmie byť prerušená, okrem prípadu, že vnikne
priamo do bránky.
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426 – ZASTAVENIE / PRIHRÁVKA LOPTIČKY RUKOU
a) Hráčovi je dovolené zastaviť alebo odraziť loptičku vo vzduchu otvorenou rukavicou či
posunúť ju po hracej ploche pomocou rúk, s výnimkou, že podľa názoru rozhodcu hráč
úmyselne prihrá loptičku spoluhráčovi.
b) Ak spoluhráč takto získa loptičku v strednom pásme, hra sa preruší a loptička sa vhadzuje na mieste, kde došlo k priestupku. Ak by tým previnené družstvo získalo územnú výhodu, vhadzuje sa na mieste, kde došlo k prerušeniu hry.
c) Ak spoluhráč takto získa loptičku vo svojom obrannom pásme, rozhodca nepreruší hru za
predpokladu, že prihrávka rukou je dokončená skôr, než hráč a loptička opustí pásmo.
Rozhodujúce pre prijatie loptičky je stredná červená čiara.
d) Ak však hráč v strednom pásme prihrá loptičku rukou spoluhráčovi do svojho obranného
pásma, rozhodca preruší hru a vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde došlo k prerušeniu hry.
e) Ak spoluhráč takto získa loptičku vo svojom útočnom pásme, rozhodca preruší hru a vhadzovanie sa prevedie na bode v strednom pásme mimo útočného pásma.
f) Gól nebude uznaný, ak útočiaci hráč zrazí loptičku rukou, a to ani vtedy, ak sa odrazí do
bránky od ktoréhokoľvek hráča či jeho hokejky, brankára alebo rozhodcu.

Signál pre prihrávku rukou - pravidlo 426
Výklad SHbÚ k pravidlu 426:
1. Počet prihrávok rukou hráčov brániaceho družstvu v jeho obrannom pásme nie je obmedzený.
2. Ak hráč odpáli loptičku rukou, tá zasiahne súperovho brankára, odrazí sa od neho a je zachytená spoluhráčom hráča, ktorý loptičku ako prvý odpálil, hra sa preruší pre prihrávku rukou.
3. Zasiahnutie spoluhráčov loptičkou neznamená, že loptička bola získaná. Ak spoluhráč s loptičkou nehrá, hra sa nepreruší.
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427 – KOPNUTIE LOPTIČKY
a) Kopať do loptičky sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže byť uznaný, ak loptičku
kopol do bránky útočiaci hráč.
b) Gól môže byť uznaný iba v prípade, ak sa kopnutá loptička odrazí do bránky od hokejky
útočiaceho hráča.
Výklad SHbÚ k pravidlu 427:
1. Brankárovi je dovolené chytiť loptičku a vykopnúť ju do vzduchu, aby hra mohla pokračovať.

428 – HRA S LOPTIČKOU SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
a) Zastavenie alebo zrazenie loptičky hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané a hra sa
nepreruší iba vtedy, ak:
- loptička je zrazená k protihráčovi a potom rozhodca musí použiť signál nie
- hráč brániaceho sa družstva zrazí loptičku do vlastnej bránky a potom sa uzná gól
b) Ak s loptičkou hral útočiaci hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom útočnom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom bode na
vhadzovanie v strednom pásme.
c) Ak s loptičkou hral hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom obrannom alebo strednom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie sa prevedie na mieste, na
ktorom sa stal priestupok. Ak by však družstvo, ktoré sa previnilo, malo získať územnú
výhodu, vhadzovanie sa prevedie na mieste, na ktorom bola prerušená hra.
d) Ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou, ktorú mal nad úrovňou hornej žŕdky bránky,
gól nemôže byť uznaný.

Signál pre hru so zdvihnutou hokejkou - pravidlo 428
Výklad SHbÚ k pravidlu 428:
1. Pre posúdenie hry so zdvihnutou hokejkou je rozhodujúca výška ramien hráča, ktorý hokejku
zdvíha alebo drží.
2. Ak hráč brániaceho družstva vo svojom obrannom pásme zasiahne loptičku vysokou hokejkou
počas výhody pri ofsajde, hra sa preruší a vhadzuje sa v obrannom pásme.
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3. Ak je hra prerušená, pretože hráč zasiahol loptičku vysokou hokejkou, vhadzuje sa podľa pravidla 428 c a pravidla 413 d bez ohľadu na to, že hra bola prerušená preto, že loptička opustila
hraciu plochu.
Postup rozhodcov:
1. Rozhodca ukáže signál, aby oznámil porušenie pravidiel, a potom, podľa toho, kto získa kontrolu nad loptičkou, ukáže signál nie pre pokračovanie v hre alebo preruší hru a zopakuje predchádzajúci signál.

429 – NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKOV
a) V prípade, ak na hraciu plochu padnú predmety, ktoré prekážajú v hre, rozhodca musí
hru prerušiť, pričom vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde bola hra prerušená.
b) V prípade, ak divák drží alebo ináč bráni hráčovi v hre, rozhodca musí hru prerušiť. Ak
má loptičku družstvo hráča, ktorému divák bráni v hre, hra pokračuje do skončenia akcie.
Výklad SHbÚ k pravidlu 429:
1. Ak dôjde k nedovolenému zásahu divákov, rozhodca musí toto porušenie pravidiel oznámiť riadiacemu subjektu.
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ČASŤ 5 – TRESTY
500 – TRESTY - DEFINÍCIE A POSTUPY
Tresty sa delia na nasledujúce kategórie s dobou vylúčenia:
Označenie dĺžky Štatistická dĺžka
trestu v zápise:
trestu:

Názov trestu:
- MENŠÍ TREST
- MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU
- VÄČŠÍ TREST
- OSOBNÝ TREST
- OSOBNÝ TREST DO KONCA ZÁPASU
- TREST V HRE
- TRESTNÉ STRIEĽANIE

(2')
(ML)
(5')
(10')
(OK)
(TH)
(TS)

2'
2'
5'
10'
20'
25'
-

Dĺžka vylúčenia sa rozumie čistého času.
1. Tresty uložené po skončení zápasu uvedie rozhodca v oficiálnom zápise o stretnutí.
2. Niektoré pravidlá stanovujú, že vedúci alebo tréner určí hráča, ktorý odpyká trest. Hneď
ako tak odmietne urobiť, má rozhodca právo menovať ktoréhokoľvek hráča previnivšieho
sa družstva, aby odpykal trest.
3. Ak sa menšie alebo väčšie tresty dvoch hráčov rovnakého družstva končia v rovnakom
čase, kapitán družstva oznámi rozhodcovi, ktorý z hráčov sa vráti na ihrisko ako prvý.
Rozhodca potom vydá v tomto zmysle pokyny zapisovateľovi.
4. Za osobný trest do konca zápasu sa v zápise u potrestaného hráča uvedie skratka OK.
5. Za trest v hre sa v zápise u potrestaného hráča uvedie skratka TH.
6. Pri všetkých osobných trestoch do konca zápasu a trestov v hre je rozhodca povinný
podať:
- Hlásenie riadiacemu subjektu ihneď po skončení zápasu.

Signalizácia vylúčenia - pravidlo 500
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Výklad SHbÚ k pravidlu 500:
1. Tresty sa nemôžu ukladať, ak dôjde k šarvátke behom rozcvičenia pred zápasom, či už rozhodca porušenie pravidiel spozoroval, alebo nie. Rozhodca však musí v spolupráci s pomocnými
rozhodcami uviesť každý predzápasový priestupok do zápisu o stretnutí. Keď sa hráči vrátili na
hraciu plochu a sú pripravení zahájiť zápas spolu s rozhodcami, môžu sa už ukladať príslušné
tresty.
2. Ak je zápas ukončený, avšak družstvá a rozhodcovia ešte neopustili ihrisko a dôjde k priestupku, môžu byť uložené tresty ako kedykoľvek behom zápasu a priestupky musia byť uvedené v
zápise o stretnutí.
3. Pokiaľ bol hráčovi uložený osobný trest behom posledných desiatich minút zápasu, v ktorom nie
je možnosť predĺženia, bude odoslaný do šatne.
4. Pokiaľ bol uložený trest, avšak kvôli odloženým trestom nemôže byť odpykaný, počet hráčov na
ihrisku určujú tresty, ktoré sú v tej dobe odpykávané.
5. Trest nemôže vypršať, pokiaľ doba trestu nie je uvedená na hodinách. Na hodinách nie sú uvádzané osobné tresty a súbežné menšie a väčšie tresty.
6. Ak si tresty odpykávajú viac ako dvaja hráči a doba ich trestov skončí, hráči sa vracajú na ihrisko v poradí, v ktorom ich tresty vypršia.
7. Priznanie gólu sa nepovažuje za trest. Základná podmienka pre priznanie gólu je, že brankár
bol odvolaný z hracej plochy, pokiaľ pravidlá nehovoria inak.

501 – MENŠÍ TREST
a) Pri menšom treste je hráč s výnimkou brankára vylúčený z ihriska na dve minúty a nepovolí sa náhradník.
Výklad SHbÚ k pravidlu 501:
1. Ak je hráčovi uložený súčasne väčší a menší trest, odpyká si najskôr väčší trest. Toto pravidlo
sa uplatní, pokiaľ sú oba tresty uložené rovnakému hráčovi.

502 – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU
a) Pri menšom treste pre hráčsku lavicu je vylúčený z hry na dve minúty ktorýkoľvek hráč
potrestaného tímu určený vedúcim tímu alebo trénerom, prípadne prostredníctvom kapitána z hráčov, ktorí boli v dobe priestupku na hracej ploche, s výnimkou brankára a nepovolí sa náhrada.
b) Ak v dobe, kedy je družstvo v oslabení kvôli jednému alebo viac menším trestom alebo
menším trestom pre hráčsku lavicu a súper dosiahne gól, prvý z týchto testov automaticky skončí, ibaže bol tento trest uložený súčasne s trestom protihráčovi, čo pôvodne spôsobilo, že obe družstvá hrali oslabenia o jedného hráča, v tom prípade skončí ďalší menší
trest či menší trest pre hráčsku lavicu uložený družstvu, ktoré inkasovalo gól.
Výklad SHbÚ k pravidlám 501 a 502:
1. Určený hráč zaujme ihneď miesto na trestnej lavici a odpyká trest, akoby bol menší trest uložený jemu.
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2. Oslabením sa rozumie, že družstvo má z dôvodu trestu (trestov) v okamžiku strelenia gólu na
hracej ploche menší počet hráčov než súper.
3. Toto pravidlo sa nevzťahuje na prípady, kedy gól padne z trestného strieľania.
4. V prípade menšieho trestu je potrebné položiť si tri otázky: Odpykáva družstvo menší trest? Je
družstvo na ihrisku proti súperovi početne oslabené? Obdržalo toto družstvo gól? Ak je na všetky tieto tri otázky odpoveď áno, prvý menší trest skončí po dosiahnutí gólu s výnimkou situácie,
kedy je gól dosiahnutý z trestného strieľania, alebo to nie je inak výslovne stanovené Pravidlom
502 b).
5. Pokiaľ bolo uložených niekoľko menších trestov, pri rovnakom prerušení hry, záleží na voľbe
kapitána družstva, v akom poradí majú byť odpykané. Poradie, v ktorom boli uložené na ihrisku,
nie je rozhodujúce.
6. Ak je niektorému hráčovi uložený dvojitý menší trest, zaznamenajú sa na hodinách štyri minúty.
7. V prípade uloženia viacerých menších trestov pre hráčsku lavicu jednému družstvu v jednom
prerušení hry odpyká všetky tieto tresty jeden hráč.

503 – VÄČŠÍ TREST
a) Pri väčšom treste je hráč vrátane brankára vylúčený z ihriska pre zvyšok zápasu (osobný trest do konca stretnutia) a náhradník sa povolí po piatich minútach.
Výklad SHbÚ k pravidlu 503:
1. Ak je hráčovi uložený súčasne väčší a menší trest, odpyká si najskôr väčší trest.
2. Toto pravidlo sa uplatní, pokiaľ sú oba tresty uložené rovnakému hráčovi.
3. Ak je signalizovaná výhoda pri treste hráča, ktorý má dostať menší plus väčší trest a automaticky osobný trest do konca zápasu, avšak neprevinivšie sa družstvo strelí gól behom výhody,
menší trest sa zruší, ale družstvo musí na trestnú lavicu vyslať náhradníka k odpykaniu väčšieho trestu. Poradie, v ktorom k trestom došlo, nemá na situáciu žiadny vplyv.
4. Ak je hráč v brejku zastavený nedovoleným zákrokom, za ktorý sa ukladá väčší trest plus automaticky osobný trest do konca zápasu a zároveň sa nariaďuje trestné strieľanie, väčší trest a
osobný trest do konca zápasu sa uloží bez ohľadu na to, či je trestné strieľanie premenené, alebo nie.
5. Ak hrá družstvo v oslabení kvôli menšiemu trestu a rozhodca signalizuje proti tomu istému družstvu výhodu pre väčší trest, ale súper strelí gól behom výhody, prvý menší trest, ktorý si družstvo odpykáva, sa ukončí.

504 – OSOBNÝ TREST
a) Pri svojom prvom osobnom treste je hráč s výnimkou brankára vylúčený z ihriska na
desať minút a náhradník sa povolí okamžite. Hráč, ktorému osobný trest vypršal, musí
zostať na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry.
b) Pri svojom druhom osobnom treste je hráč i brankár automaticky vylúčený z ihriska do
konca zápasu (osobný trest do konca zápasu) a náhradník sa povolí okamžite.
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Výklad SHbÚ k pravidlu 504:
1. Ak je hráčovi uložený menší alebo väčší trest a súčasne osobný trest, potrestané družstvo pošle
na trestnú lavicu náhradného hráča, ktorý odpyká menší alebo väčší trest bez vystriedania.
2. Pokiaľ je hráčovi uložený osobný trest a následne ďalší osobný trest za druhý osobný trest, do
zápisu o stretnutí sa uvedie skratka OK, pretože druhý osobný trest sa automaticky stáva osobným trestom do konca zápasu.
3. Ak je udelený osobný trest brankárovi, odpyká trest náhradník, ak dostane druhý, ide do šatne a
náhradník sa vráti do hry.

505 – OSOBNÝ TREST DO KONCA ZÁPASU
a) Pri osobnom treste do konca zápasu je hráč spolu s brankárom, ako aj funkcionár
družstva vylúčený z ihriska a vykázaný do šatne pre zvyšok zápasu a náhradník za hráča
sa povolí okamžite.

Signál pre osobný trest a osobný trest do konca stretnutia - pravidlá 504, 505, 550 a 551
Výklad SHbÚ k pravidlu 505:
1. Osobný trest do konca zápasu neznamená automatické zastavenie činnosti okrem tohto zápasu, avšak príslušné orgány majú právo zastaviť hráčovi činnosť pre ďalšie zápasy.
2. Ak v zápasoch na majstrovstvách alebo turnajoch je hráčovi uložený druhý osobný trest do konca zápasu, bude mu automaticky zastavená činnosť na jedno najbližšie stretnutie, majstrovstvá
či turnaj.
3. Ak je hráčovi uložený osobný trest do konca zápasu, je hráč vykázaný do šatne, kde je povinný
zotrvať do konca zápasu.
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506 – TREST V HRE
a) Pri treste v hre je hráč spolu s brankárom vylúčený z ihriska a vykázaný do šatne pre
zvyšok zápasu a náhradník sa povolí po piatich minútach.

Signál pre trest v hre - pravidlo 506
Výklad SHbÚ k pravidlu 506:
1. Hráč je vykázaný do šatne a smie byť nahradený iným hráčom po uplynutí piatich minút hracej
doby.
2. Hráčovi alebo funkcionárovi družstva, ktorému je uložený trest v hre, bude automaticky zastavená ďalšia činnosť, čo znamená, že hráčovi bude zakázaná účasť najmenej na jednom nasledujúcom zápase a jeho prípadom sa budú zaoberať príslušné orgány.
3. Ak je hráčovi uložený trest v hre, je hráč vykázaný do šatne, kde je povinný zotrvať do konca
zápasu.

507 – TRESTNÉ STRIEĽANIE
a) K nariadeniu trestného strieľania za nedovolený zákrok zozadu je nutné splniť týchto päť
podmienok:
1. K priestupku musí prísť v okamihu, kedy je loptička mimo hráčovo obranné pásmo
(úplne za modrou čiarou).
2. Útočiaci hráč má loptičku v držaní a pod kontrolou.
3. Priestupok je spáchaný zozadu.
4. Útočiacemu hráčovi, ktorý má loptičku v držaní a pod kontrolou, je zmarená priaznivá
gólová príležitosť.
5. Hráč, majúci loptičku v držaní a pod kontrolou nesmie mať pred sebou žiadnych iných
protihráčov okrem brankára.
b) Trestné strieľanie bude nariadené v situáciách, kedy brankár fauluje hráča v brejku, bez
ohľadu na to, či k priestupku došlo zozadu, alebo nie.
c) Ak tento priestupok zahŕňa akýkoľvek ďalší trest, trestné strieľanie sa nariadi a tento trest
sa uloží bez ohľadu na to, či pri je trestnom strieľaní dosiahnutý gól, alebo nie.
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Signál pre trestné strieľanie - pravidlo 507
Výklad SHbÚ k pravidlu 507:
Nasledujúce situácie, iné než faul, majú za následok trestné strieľanie:
1. úmyselné posunutie bránky z jej postavenia brankárom pri brejku, úmyselné zhodenie svojej
masky alebo prilby brankárom s cieľom prerušiť hru
2. úmyselné chybné striedanie v posledných dvoch minútach zápasu a celom predĺžení (ak prichádza do úvahy)
3. brániaci hráč úmyselne spadne na loptičku, uchopí ju, pritlačí si ju akýmkoľvek spôsobom k telu,
alebo zdvihne loptičku rukou, či ju prikryje, pokiaľ je loptička v bránkovisku
4. hráčovi v brejku je bránené v hre hráčom súpera, ktorý neoprávnene zasiahne do hry, alebo
hráčom či funkcionárom družstva z hráčskej alebo trestnej lavice
5. akýkoľvek brániaci hráč úmyselne hodí v svojom obrannom pásme hokejku alebo akúkoľvek jej
časť či akýkoľvek predmet po loptičke či po hráčovi s loptičkou

508 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA
a) Tréner alebo kapitán neprevinivšieho sa družstva vyberie akéhokoľvek hráča, ktorý si neodpykáva trest a ktorý prevedie trestné strieľanie a oznámi jeho číslo rozhodcovi.
b) Rozhodca zaistí, aby meno a číslo hráča, ktorý neodpykáva trest, ani nemá odložený
trest, bolo oznámené hlásateľom.
c) Hráči oboch družstiev ustúpia k postrannému mantinelu a za červenú strednú čiaru.
d) Rozhodca položí loptičku na stredový bod.
Pri trestnom strieľaní smie hájiť bránku iba brankár.
e) Brankár musí zostať v bránkovisku, pokiaľ sa hráč nedotkne loptičky.
f) Na pokyn rozhodcu sa hráč zmocní loptičky, postupuje proti bránkovej čiare súpera a pokúša sa streliť brankárovi gól.
g) Hneď ako je loptička vystrelená, trestné strieľanie sa považuje za skončené a v žiadnom
prípade nie je možné dosiahnuť gól ďalšou strelou.
h) Ak padne gól, vhadzuje sa na stredovom bode vhadzovania.
i) Ak nepadne gól, vhadzuje sa na jednom z koncových bodov vhadzovania v pásme, v ktorom sa prevádzalo trestné strieľanie. Čas potrebný k prevedeniu trestného strieľania sa
nezapočítava do čistého času ktorejkoľvek tretiny a predĺženia.
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Výklad SHbÚ k pravidlu 508:
1. Pokiaľ k porušeniu pravidiel, po ktorom má byť nariadené trestné strieľanie, dôjde v priebehu
riadnej hracej doby, trestné strieľanie sa nariadi a prevedie ihneď obvyklým spôsobom, nehľadiac na zdržanie spôsobené signalizovanou výhodou. V takom prípade sa nechá hra dokončiť,
aj keď toto zdržanie bude mať za následok vypršanie riadnej hracej doby ktorejkoľvek tretiny či
predĺženia.
2. Ak hracia doba skončí skôr, ako rozhodca zapíska, trestné strieľanie sa napriek tomu nariadi.
Ak padne gól, zaznamená sa čas 14:59.
3. Ak brankár opustí bránkovisko skôr, ako sa hráč dotkne loptičky, alebo sa dopustí akéhokoľvek
priestupku, rozhodca vztýči pažu, avšak dovolí, aby bolo trestné strieľanie dokončené. Keď sa
nedosiahne gól, nariadi rozhodca trestné strieľanie opakovať.
4. Ak brankár opustí predčasne bránkovisko, rozhodca:
- Prvýkrát udelí varovanie a nariadi nové trestné strieľanie
- Druhýkrát uloží osobný trest a nariadi nové trestné strieľanie
- Tretíkrát prizná gól
5. Brankár sa môže pokúsiť zabrániť gólu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou hodenia hokejky či
iného predmetu. V takom prípade bude priznaný gól.
6. Ak brankár počas trestného strieľania úmyselne pohne bránkou alebo ju posunie, či úmyselne
sníme prilbu alebo masku, prizná sa gól.
7. Ak ktorýkoľvek hráč súpera bráni hráčovi v realizácii trestného strieľania, alebo ho inak ruší a
vinou toho sa trestné strieľanie nepodarí, rozhodca nariadi nové trestné strieľanie a previnivšiemu sa hráčovi uloží osobný trest.
8. Ak takto ruší funkcionár družstva a trestné strieľanie sa nepodarí, rozhodca nariadi jeho opakovanie a previnivšiemu sa funkcionárovi sa uloží osobný trest do konca stretnutia.
9. Náhradnému brankárovi nie je pred realizáciou trestného strieľania povolené rozcvičenie.
10. Brankár družstva, ktoré vykonáva trestné strieľanie, môže zostať vo svojom bránkovisku.
11. Ak sa má trestné strieľanie z akéhokoľvek dôvodu opakovať, môže družstvo vystriedať brankára.
12. Ak sa hráč vykonávajúci trestné strieľanie potkne alebo spadne, alebo sa pokúsi o strelu ale
nedotkne sa loptičky, prípadne stratí kontrolu nad loptičkou alebo ju predstihne a loptička stále
smeruje k bránke, hráč môže vstať a pokračovať v trestnom strieľaní. Ak hráč zlomí hokejku či
odhodí časť výstroja, trestné strieľanie sa považuje za ukončené.
13. Ak sa počas trestného strieľania brankár dopustí faulu, rozhodca prizná gól neprevinivšiemu sa
družstvu. V prípade, že má byť udelený vyšší trest, je priznaný gól a vyšší trest sa udelí.
14. Ak družstvo hrá bez brankára a je proti nemu nariadené trestné strieľanie, musí určiť hráča, ktorému sú poskytnuté všetky výsady brankára. Tento hráč musí dodržiavať všetky pravidlá pre
brankára, nemusí však obliecť celý výstroj. Po vykonaní trestného strieľania sa hráč znova považuje za hráča v poli.
Postup rozhodcov:
1. Loptička sa položí na stredný bod na vhadzovanie.
2. Predný rozhodca poučí hráčov vykonávajúcich trestné strieľanie, že hneď ako sa dotknú loptičky, musia postupovať vpred a v útočnom pásme musí byť loptička neustále v pohybe k bránkovej čiare súpera.
3. Zadný rozhodca poučí brankára, že musí zostať v bránkovisku, kým sa hráč nedotkne loptičky.
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4. Predný rozhodca zaujme miesto medzi červenou a modrou čiarou, najlepšie na strane bližšie k
hráčovej hokejke a vyzve hráčov zapískaním.
5. Zadný rozhodca sa postaví na bránkovú čiaru na opačnú stranu ako predný rozhodca, jeho povinnosťou je sledovať strieľanie podobne ako predný rozhodca.

509 – DODATOČNÉ DISCIPLINÁRNE OPATRENIA
a) Popri postihoch uplatňovaných podľa týchto pravidiel môže riadiaci subjekt kedykoľvek po

skončení stretnutia vyšetriť akýkoľvek prípad a môže dodatočne zastaviť činnosť za akýkoľvek priestupok na ihrisku aj mimo ihriska, ku ktorému došlo pred, počas alebo po zápase, či už tieto priestupky rozhodca potrestal alebo nie.

510 – TREST PRE BRANKÁRA
a) Brankár nikdy neodchádza na trestnú lavicu.

b) Za menší alebo prvý osobný trest uložený brankárovi:
- brankár zostava v hre
- jeho trest odpyká iný hráč jeho družstva, ktorý sa nachádzal na hracej ploche v čase
prerušenia hry na uloženie trestu za tento priestupok a bol určený vedúcim alebo trénerom družstva prostredníctvom kapitána
c) Pri väčšom treste, osobnom treste do konca stretnutia alebo treste v hre brankár musí
opustiť ihrisko pre zvyšok stretnutia. Bude nahradený náhradným brankárom, ak ho má
družstvo k dispozícii, alebo hráčom družstva, ktorému sa povolí 10 minút na oblečenie
kompletného brankárskeho výstroja.
d) V prípade väčšieho trestu alebo trestu v hre päťminútový trest odpyká iný hráč jeho družstva, ktorý bol na hracej ploche v čase prerušenia hry na uloženie trestu za tento priestupok a bol určený vedúcim alebo trénerom družstva prostredníctvom kapitána.
Výklad SHbÚ k pravidlu 510:
1. Všetky tresty uložené brankárovi budú v štatistikách pripísané brankárovi, bez ohľadu na to, kto
trest odpyká.
2. Všetky dodatočné tresty, ktoré boli udelené brankárovi počas toho istého prerušenia hry, platia
a budú odpykané jedným hráčom jeho družstva, ktorý bol na hracej ploche v dobe uloženia trestov.
3. Po prerušení hry a signalizácii trestu pre brankára je dôležité, aby rozhodcovia a zapisovateľ
mali všetkých hráčov na hracej ploche v dohľade. Jeden z týchto hráčov musí odpykať trest.
4. Ak je v oficiálnom zápise o stretnutí uvedený náhradný brankár a je pripravený do hry, musí
nastúpiť do bránky skôr, ako je inému hráčovi v poli dovolené obliecť výstroj a ísť do bránky.
5. Ak sa brankárovi uloží v jednom prerušení hry viac ako jeden trest, musí všetky tresty odpykať
hráč jeho družstva, ktorý bol na ihrisku v čase uloženia trestov. Ak je však brankárovi uložený
menší trest plus osobný trest, musí jeden hráč, ktorý bol na ihrisku, odpykať 12 minút a druhý
hráč, ktorý bol na ihrisku, 2 minúty. Ak je v čase odpykávania osobného trestu brankárovi uložený druhý osobný trest, brankár je vykázaný z hry a hráč odpykávajúci jeho osobný trest môže
opustiť trestnú lavicu. Ak je potrestaný brankár na hráčskej lavici, trest musí tiež odpykať hráč,
ktorý bol na ihrisku v čase uloženia trestov.
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511 – ZHODUJÚCE SA TRESTY
a) Ak je obom družstvám počas toho istého prerušenia hry uložený rovnaký počet identických trestov (menších, väčších alebo v hre), považujú sa takéto tresty za zhodujúce sa
tresty.
b) Ak dôjde k uloženiu takých trestov, budú vylúčení hráči ihneď na ihrisku nahradení inými
hráčmi a tieto tresty sa nebudú brať do úvahy pre účely odložených trestov.
c) V prípade, keď potrestaní hráči pokračujú v stretnutí, musia ísť na trestnú lavicu a môžu
ju opustiť pri prvom prerušení po skončení svojich trestov.
d) Toto pravidlo má iba jedinú výnimku:
Ak sú obidve družstvá na hracej ploche v plnom počte a ak je uložený len jeden
menší trest jednému hráčovi každého družstva v tom istom prerušení hry, náhradníci nie sú povolení.
e) Pri uplatnení tohto pravidla sa menší trest a menší trest pre hráčsku lavicu považujú za
totožné.
Výklad SHbÚ k pravidlu 511:
1. Je potrebné spárovať pokiaľ možno čo najviac zhodujúcich sa trestov s cieľom vyhnúť sa vyslaniu náhradníkov na trestnú lavicu, a taktiež dostať pokiaľ možno čo najviac hráčov späť na ihrisko.

512 – ODLOŽENÝ TREST
a) Toto pravidlo platí iba pre menšie tresty, menšie tresty pre hráčsku lavicu, väčšie tresty
alebo tresty v hre.
b) Ak je trest uložený tretiemu hráčovi ktoréhokoľvek družstva, pričom dvaja hráči jeho družstva už odpykávajú tresty, čas trestu začne plynúť až po tom, keď vyprší trest jedného z
týchto dvoch hráčov.
c) Hráč ihneď zaujme miesto na trestnej lavici, avšak môže byť na ihrisku nahradený iným
hráčom.
d) Pretože v prípade, keď si traja alebo viac hráčov ktoréhokoľvek družstva súčasne odpykávajú trest, sa uplatňuje pravidlo o náhradníkovi na ihrisku za tretieho a ďalšieho previnilého hráča, nesmie sa žiadny z troch (a viac) potrestaných hráčov vrátiť na ihrisko, kým
nedôjde k prerušeniu hry, ibaže po vypršaní trestu môže mať potrestané družstvo na
ihrisku viac ako štyroch hráčov vrátane brankára. V takom prípade sa potrestaní hráči
smú vracať do hry v poradí, v akom vypršia ich tresty.
Výklad SHbÚ k pravidlu 512:
1. Ak tresty dvoch hráčov toho istého družstva vypršia v rovnaký čas, kapitán družstva oznámi
rozhodcovi, ktorý z hráčov sa vráti na ihrisko ako prvý a rozhodca v tom zmysle vydá informácie
zapisovateľovi.
2. Ak je uložený súčasne väčší a menší trest dvom alebo viacerým hráčom toho istého družstva,
zapisovateľ zaznamená ako prvý z týchto trestov menší trest.
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513 – UKLADANIE TRESTOV
Keď dôjde k porušeniu pravidiel, za ktoré sa ukladá trest:
a) Ak družstvo previnilého hráča má loptičku v držaní, rozhodca ihneď zapíska a uloží trest.
b) Vhadzuje sa na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie v koncovom pásme útočiaceho
tímu.
c) Ak družstvo previnilého hráča nemá loptičku v držaní, rozhodca vztýči ruku, čím signalizuje uloženie trestu. Hneď ako previnivšie sa družstvo získa loptičku pod svoju kontrolu,
rozhodca zapíska a uloží trest.
d) Ak po tom, ako rozhodca vztýčil ruku, je dosiahnuté vlastného gólu akýmkoľvek spôsobom akciou neprevinivšieho sa družstva, gól sa uzná a trest sa uloží obvyklým spôsobom
e) Ak po tom, ako rozhodca vztýčil ruku, dosiahne gól neprevinivšie sa družstvo, gól sa uzná
a prvý menší trest sa neuloží. Všetky ďalšie tresty sa uložia. Ak sa previnilo družstvo, ktoré už hrá v oslabení, prvý odpykávaný menší trest, alebo menší trest pre hráčsku lavicu
sa ukončí a všetky signalizované tresty sa uložia obvyklým spôsobom.
f) Ak v čase signalizovanej výhody pri treste pre hráča družstva, ktoré nemá loptičku v držaní, spôsobí družstvo, ktoré má loptičku pod kontrolou zakázané uvoľnenie, vykoná sa
vhadzovanie v strednom pásme v blízkosti modrej čiary družstva, ktoré zahralo loptičku
na zakázané uvoľnenie.
Výklad SHbÚ k pravidlu 513:
1. Dokončením akcie družstvom, ktoré má loptičku v držaní, sa rozumie, že loptičku musí získať
do svojho držania, mať ju pod kontrolou alebo ju úmyselne musí zahrať hráč, alebo brankár súperovho družstva, alebo loptička musí byť zašliapnutá. Odrazenie loptičky od ktoréhokoľvek
hráča súpera, bránky či ohradenia, nie je dokončením akcie.
2. Ak sa v čase, keď rozhodca signalizuje trest, avšak predtým, ako zapíska, loptička dostane do
bránky neprevinivšieho sa družstva priamym následkom hry hráčov neprevinivšieho družstva,
gól bude uznaný a uloží sa avizovaný trest.
3. Ak je trest uložený hráčovi, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí, hráč musí byť zo zápasu
odvolaný a na odpykanie jeho trestu môže byť trénerom prostredníctvom kapitána určený ktorýkoľvek hráč okrem brankára.
4. Ak rozhodca signalizuje priestupok, za ktorý chce uložiť trestné strieľanie, a ešte pred prerušením hry sa previnené družstvo dopustí ďalšieho priestupku, za ktorý má byť uložený menší trest,
a súper počas výhody strelí gól, trestné strieľanie sa zruší a menší trest sa uloží. Ak je gól strelený nie počas výhody, ale z trestného strieľania, menší trest bude taktiež odpykaný.
5. Ak rozhodca signalizuje priestupok, za ktorý má byť uložený menší trest, keď hráč rovnakého
družstva už odpykáva ďalší menší trest na trestnej lavici, a toto družstvo počas výhody hodí hokejku proti loptičke vo vlastnom obrannom pásme, ale súper dosiahne gól, hráč odpykávajúci
menší trest zostane na trestnej lavici. Signalizované trestné strieľanie je vymazané dosiahnutým
gólom, druhý menší trest sa ale uloží.
Postup rozhodcov:
1. Výhodu pri uložení trestu signalizuje rozhodca vztýčením ruky, ale počas hry nie je nutné ukazovať na previnilého hráča.
2. Ak sa signalizuje počas výhody druhý trest, rozhodca ukáže dvakrát nevztýčenou pažou na druhého previnivšieho sa hráča, zatiaľ čo druhú ruku drží stále vztýčenú až do prerušenia hry.
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3. Hneď ako je prerušená hra, rozhodca označí hráča, ktorému bude uložený trest, zasignalizuje
priestupok a beží pozadu k trestnej lavici. Nemal by ani na okamih spustiť potrestaného hráča z
očí, inak sa hráč môže dopustiť ďalšieho priestupku, ktorý nebude spozorovaný.
4. Pri trestnej lavici rozhodca bez omeškania označí hráča, oznámi trest a jeho dĺžku a signalizuje
priestupok.
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ČASŤ 5 – TRESTY – FAULY NA HRÁČOV
520 – VRAZENIE NA MANTINEL
a) Hráčovi, ktorý bodyčekuje, zasiahne lakťom, napadne či podrazí súpera tak, že ten je
prudko vrhnutý proti mantinelu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý vrazením na mantinel svojho súpera zraní, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)

Signál pre vrazenie na mantinel - pravidlo 520
Výklad SHbÚ k pravidlu 520:
1. Valcovanie súpera, ktorý vedie loptičku popri mantineli, keď sa súper usiluje preniknúť medzerou, nie je vrazenie na mantinel.
2. Ak je zákrok na rozhraní medzi dovolenou hrou a faulom, alebo medzi nižším a vyšším trestom,
rozhodca sa prikloní k prísnejšiemu posúdeniu.

64 | PRAVIDLÁ HOKEJBALU 2016 – ČASŤ 5 - TRESTY - FAULY NA HRÁČOV

521 – BODNUTIE
a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnúť koncom hokejky súpera, sa uloží:
- Dvojitý menší trest + osobný trest

(2' + 2' + 10')

b) Hráčovi, ktorý bodne koncom hokejky súpera, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
c) Hráčovi, ktorý zraní súpera bodnutím koncom hokejky, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

Signál pre bodnutie - pravidlo 521
Výklad SHbÚ k pravidlu 521:
1. Bodnutie koncom hokejky označuje zákrok, keď hráč použije jej rukoväť nad hornou rukou k
zadržaniu súpera.
2. Pokus o bodnutie koncom hokejky zahŕňa všetky prípady, kedy je bodnutie naznačené, avšak
nedošlo ku kontaktu hokejky so súperom.
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522 – NAPADNUTIE
a) Hráčovi, ktorý nabehne do súpera, naskočí na neho alebo ho napadne, alebo ktorý v
bránkovisku nabehne na brankára, naskočí na neho alebo ho napadne, sa uloží podľa
uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý súpera napadnutím zraní, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)

Signál pre napadnutie - pravidlo 522
Výklad SHbÚ k pravidlu 522:
1. Napadnutie označuje zákrok, keď hráč urobí viac ako dva kroky, aby vyvolal kontakt so súperom.
2. Hráčovi, ktorý vykoná priamy bodyček, sa uloží podľa uváženia rozhodcu menší trest alebo
väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia.
3. V prípade, že niektorý hráč vyvolá fyzický kontakt so súperom po odpískaní rozhodcu, a podľa
stanoviska rozhodcu tento hráč mal po odpískaní dosť času sa takémuto kontaktu vyhnúť, môže
mu rozhodca podľa vlastného uváženia uložiť trest za napadnutie.
4. Brankár nie je "lovnou zverou" len preto, že sa nachádza mimo bránkoviska. Trest za nedovolené bránenie alebo napadnutie by mal byť uložený vo všetkých prípadoch, keď súper vyvolá
bezdôvodný kontakt s brankárom.
5. Za nedovolené bránenie brankára v bránkovisku sa uloží menší trest.
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523 – NAPADNUTIE ZOZADU
a) Hráčovi, ktorý nabehne do súpera, naskočí na neho, alebo ho napadne či udrie akýmkoľvek spôsobom zozadu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest + osobný trest
(2' + 10')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý následkom narazenie zozadu zraní súpera, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

Signál pre napadnutie zozadu - pravidlo 523
Výklad SHbÚ k pravidlu 523:
1. Narazenie zozadu je zákrok vedený na zadnú časť tela súpera, ktorý neočakáva hroziaci úder a
nemôže sa chrániť.
2. Ak však hráč svojím obratom neúmyselne vyvolá telom kontakt so súperom, nepovažuje sa to
za narazenie zozadu.
3. Ak je zákrok na rozhraní medzi dovolenou hrou a faulom, alebo medzi nižším a vyšším trestom,
rozhodca sa prikloní k prísnejšiemu posúdeniu.
4. Termín "akýmkoľvek spôsobom" zahŕňa také priestupky, ako sú vysoká hokejka, krosček, napadnutie atď., ale nie nedovolené bránenie.
5. Ak nedovolený zákrok spĺňa podmienky pre nariadenie trestného strieľania, rozhodca uloží
osobný trest za narazenie zozadu a navyše nariadi trestné strieľanie. Osobný trest bude odpykaný vždy. Ak nedovolený zákrok spĺňa podmienky pre priznanie gólu, menší trest nebude uložený, ale všetky ostatné tresty musia byť odpykané.
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524 – PÁD POD NOHY
a) Hráčovi, ktorý bráni súperovi pádom pod nohy alebo skloní telo tak, aby viedol zákrok na
súperove kolená alebo pod ne, sa uloží:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráči, ktorý zraní súpera pádom pod nohy, sa uloží:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)

Signál pre pád pod nohy - pravidlo 524
Výklad SHbÚ k pravidlu 524:
1. Pád pod nohy je zákrok, kedy sa hráč vrhne telom naprieč cez koleno či pod koleno súpera alebo padne do kolien súpera po priblížení zozadu, z boku alebo spredu.

525 – KROSČEK
a) Hráčovi, ktorý krosčekuje súpera, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
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b) Hráčovi, ktorý zraní súpera krosčekom, sa uloží:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)

Signál pre krosček - pravidlo 525
Výklad SHbÚ k pravidlu 525:
1. Krosček je napadnutie súpera hokejkou, ktorú hráč drží oboma rukami, pričom sa hokejka nedotýka žiadnou svojou časťou hracej plochy.

526 – FAUL LAKŤOM
a) Hráčovi, ktorý použije k zákroku na súpera lakeť, sa uloží:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý zraní súpera faulom lakťom, sa uloží:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)

Signál pre faul lakťom - pravidlo 526
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527 – NADMERNÁ HRUBOSŤ
a) Každému hráčovi, ktorý použije zákrok, ktorý nepovoľujú pravidlá a ktorý môže spôsobiť
alebo spôsobí súperovi, funkcionárovi družstva alebo rozhodcovi zranenie, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

b) Okolnosti sa nahlásia riadiacemu subjektu.

528 – ÚDERY PÄSŤOU ALEBO HRUBOSŤ
a) Hráčovi, ktorý úmyselne zhodí rukavicu (rukavice) pri bitke či šarvátke, sa uloží:
- Osobný trest

(10')

b) Hráčovi, ktorý sa začne biť údermi päsťou, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

c) Hráčovi, ktorý bol udretý a opláca ranou či pokusom o ranu, sa uloží:
- Menší trest

(2')

d) Každému hráčovi alebo brankárovi, ktorý ako prvý zasiahne do už prebiehajúcej šarvátky,
sa uloží:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)

e) Ak hráč po tom, čo mu rozhodca nariadil prestať, pokračuje v šarvátke, pokúsi sa pokračovať, alebo vzdoruje rozhodcovi, ktorý plní svoje povinnosti, uloží sa mu podľa uváženia
rozhodcu:
- Dvojitý menší trest
(2' + 2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
f) Hráčovi alebo brankárovi družstva, ktorý je na hracej ploche alebo mimo hracej plochy a
zapojí sa do šarvátky, alebo použije rany päsťou voči hráčovi, alebo funkcionárovi mimo
hraciu plochu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Osobný trest
alebo
- Osobný trest do konca stretnutia
alebo
- Trest v hre
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(10')
(OK)
(TH)

g) Funkcionárovi družstva, ktorý je na hracej ploche alebo mimo hracej plochy a zapojí sa
do šarvátky, alebo použije rany päsťou voči hráčovi, alebo funkcionárovi mimo hraciu plochu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Osobný trest do konca stretnutia
alebo
- Trest v hre

(OK)
(TH)

h) Ak sa hráč previní zbytočnou hrubosťou, uloží sa mu podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Dvojitý menší trest
(2' + 2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
i) Hráčovi, ktorý súperovi strhne či uchopí tvárovú masku alebo prilbu alebo ho ťahá za vlasy, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
j) Brankárovi, ktorý svojou vyrážačkou udrie protihráča do hlavy, krku alebo do tváre, bude
uložený:
- Trest v hre

(TH)

Signál pre údery päsťou alebo hrubosť - pravidlo 528
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Výklad SHbÚ k pravidlu 528:
1. Pre aplikáciu tohto pravidla platí, že ak je jeden z hráčov na ihrisku a druhý mimo ihriska, považujú sa obaja za hráčov na ihrisku.
2. Ak sa dvaja hráči bijú na ihrisku pri hráčskej lavici a do bitky zasiahne jeden z hráčov na hráčskej lavici, uloží sa mu osobný trest do konca stretnutia plus ďalšie tresty, ktoré môže dostať.
Tento hráč sa považuje za "prvého, ktorý zasiahne do už prebiehajúcej šarvátky".
3. Ak sa hráč na ihrisku alebo mimo neho zúčastní bitky s funkcionárom družstva, ktorý je mimo
hraciu plochu, musia byť obom účastníkom bitky uložené osobné tresty do konca stretnutia.
4. Ak je uložený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, zaznamená a ohlási sa ako hrubosť. Ak je uložený trest v hre, zaznamená a ohlási sa ako rany päsťou.
5. Ako rany päsťou či hrubosť možno posúdiť aj situácie, pri ktorých si hráči ponechajú rukavice na
rukách.
6. Tresty v hre možno za rany päsťou uložiť obidvom hráčom, bez toho, aby bol určený útočník či
pôvodca.
7. Ak je zrejmé, že jeden z hráčov je pôvodcom či útočníkom, môže byť tomuto hráčovi uložený
trest v hre, zatiaľ čo druhému hráčovi sa uloží väčší trest plus osobný trest do konca stretnutia.
Závisí však od miery odplácania.
8. Ak dôjde k bitke v bezprostrednom okolí bránkoviska, brankár smie odísť na vlastnú hráčsku
lavicu so zvolením rozhodcu. Ak odíde na hráčsku lavicu svojvoľne, uloží sa mu menší trest.
9. Za zbytočnú hrubosť sa považuje taká hrubá hra, ktorá nevedie k zraneniu alebo nie je pokusom o zranenie.
Postup rozhodcov:
1. Ak po odpískaní dôjde k situácii, ktorá zahŕňa strkanie a vrazenie, rozhodca upozorňuje trénerov či kapitánov oboch družstiev. Ak strkanie a vrazenie pokračuje aj po varovaní, uložia sa
menšie tresty za hrubosť. Ak sa priestupky opakujú aj v nasledujúcich prerušeniach hry, môže
rozhodca uložiť osobné tresty.

529 – ÚDER HLAVOU
a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi udrieť alebo úmyselne udrie súpera hlavou, sa uloží:

- Trest v hre
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(TH)

530 – NEBEZPEČNÁ HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
a) Hráčovi, ktorý zdvihne alebo drží hokejku či akúkoľvek časť hokejky tak, že sa táto nedotýka hracej plochy a touto hokejkou dôjde ku kontaktu so súperovou hlavou alebo krkom,
sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 ' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý zdvihne alebo drží hokejku či akúkoľvek časť hokejky tak, že sa táto nedotýka hracej plochy a touto hokejkou dôjde ku kontaktu so súperovou hlavou alebo krkom
a spôsobí súperovi zranenie hokejkou či akoukoľvek jej časťou, sa uloží podľa uváženia
rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
c) Ak je však hra hokejkou, ktorá mala za následok zranenie, posúdená ako neúmyselná,
uloží sa previnivšiemu sa hráčovi:
- Dvojitý menší trest

(2' + 2')

Signál pre vysokú hokejku - pravidlo 530
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531 – DRŽANIE PROTIHRÁČA
a) Hráčovi, ktorý drží protihráča rukami, hokejkou alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa ulo-

ží:
- Menší trest

(2')

Signál pre držanie protihráča - pravidlo 531

532 – DRŽANIE HOKEJKY
a) Hráčovi, ktorý drží hokejku súpera rukami alebo akýmkoľvek iným spôsobom, sa uloží:

- Menší trest

(2')

Signál pre držanie hokejky - pravidlo 532
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533 – HÁKOVANIE
a) Hráčovi, ktorý zabráni, alebo sa pokúsi zabrániť súperovi v pohybe tým, že ho hákuje hokejkou, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý hákovaním zraní súpera, sa podľa uváženia rozhodcu uloží:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
c) V brejkovej situácii, keď hráč s loptičkou pod kontrolou mimo svojho obranného pásma
nemá pred sebou iného súpera než brankára a je hákovaný zozadu, čím je mu zmarená
výhodná gólová príležitosť, nariadi rozhodca v prospech neprevinivšieho sa družstva:
- Trestné strieľanie

(TS)

d) Ak je brankár súpera odvolaný z ihriska a hráč majúci loptičku pod kontrolou mimo svojho
obranného pásma je hákovaný a medzi ním a bránkou súpera nie je iný protihráč, čím je
mu zmarená výhodná gólová príležitosť, rozhodca ihneď preruší hru a prizná v prospech
neprevinivšieho sa družstva:
- Gól

Signál pre hákovanie - pravidlo 533
Výklad SHbÚ k pravidlu 533:
1. Brejk je možno definovať ako situáciu, keď hráč má loptičku plne pod kontrolou a medzi ním a
brankárom súpera, prípadne bránkou súpera, ak je brankár odvolaný, nie je žiadny protihráč.
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2. Mať loptičku pod kontrolou znamená, že hráč vedie loptičku hokejkou. Ak sa dotkne takto vedená loptička iného hráča alebo jeho výstroja, zasiahne bránku, alebo sa stane voľnou, nemá už
hráč loptičku pod kontrolou.
3. Rozhodca nepreruší hru, kým útočiace družstvo nestratí loptičku z držania.
4. Rozhodujúca je poloha loptičky. Loptička musí byť celým objemom za obrannou modrou čiarou
útočiaceho družstva, aby mohlo byť nariadené trestné strieľanie alebo priznaný gól.
5. Rozhodujúca je modrá čiara bez ohľadu na pravidlo o plávajúcej modrej čiare.
6. Účelom tohto pravidla je obnoviť výhodnú gólovú príležitosť, ktorá bola vinou faulu zmarená.

534 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE
a) Hráčovi, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe súperovi, ktorý nemá loptičku pod kontrolou,
sa uloží:
- Menší trest

(2')

b) Hráčovi na hráčskej alebo trestnej lavici, ktorý v priebehu hry svojou hokejkou alebo telom zabráni v pohybe loptičky alebo súpera na ihrisku, sa uloží:
- Menší trest

(2')

c) Hráčovi, ktorý svojou hokejkou alebo telom bráni alebo prekáža v pohybe brankárovi v
jeho bránkovisku, sa uloží:
- Menší trest

(2')

d) Ak sa útočiaci hráč postaví čelom k súperovmu brankárovi a predstiera hru mávaním rukami alebo hokejkou pred tvárou brankára za účelom brankárovi prekážať alebo ho rušiť,
bez ohľadu na to, či útočiaci hráč stojí vo vnútri alebo mimo bránkoviska, rozhodca uloží:
- Menší trest

(2')

e) Ak v čase, keď je brankár odvolaný z hracej plochy, ktorýkoľvek člen jeho družstva, vrátane funkcionára, ktorý je neoprávnene na hracej ploche, zabráni hokejkou alebo telom v
pohybe loptičky alebo protihráča, rozhodca prizná sa neprevinivšiemu sa družstvu:
- Gól

Signál pre nedovolené bránenie - pravidlo 534
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Výklad SHbÚ k pravidlu 534:
1. Toto pravidlo sa vzťahuje na akýkoľvek čin nedovoleného bránenia, ako je:
- Vyrazenie hokejky z rúk súpera
- Bránenie hráčovi, ktorý stratil hokejku, aby ju znovu získal
- Odrazenie či odpálenie stratenej či zlomenej hokejky alebo akéhokoľvek predmetu proti súperovi, ktorý vedie loptičku.
2. Posledný hráč, ktorý sa dotkne loptičky, s výnimkou brankára, sa považuje za hráča, ktorý má
loptičku v držaní.
3. Ak útočiaci hráč úmyselne stojí v bránkovisku, bez toho aby však bránil brankárovi, rozhodca
preruší hru a nariadi vhadzovanie na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.
4. Ak útočiaci hráč úmyselne stojí v bránkovisku (jednou alebo oboma nohami) s tým, aby bránil
brankárovi vo výhľade alebo v zákroku a loptička je dopravená do bránky, gól sa neuzná.
5. Útočiaci hráč smie prejsť bránkoviskom pred alebo za brankárom. Ak však prechádza bránkoviskom a narazí do brankára, alebo prechádza za brankárom a brankár cúvaním do neho vrazí,
uloží sa tomuto hráčovi menší trest za nedovolené bránenie. Ak útočiace družstvo dosiahne gól
v okamihu, keď útočiaci hráč prechádza bránkoviskom a ovplyvní výhľad alebo zákrok brankára,
gól sa neuzná. Ak je pritom brankár nedovolene bránený, uloží sa tiež menší trest.
6. Hráč, ktorý priamo bodyčekuje hráča s loptičkou, ktorý sa ho snaží obísť, bude potrestaný menším trestom za nedovolené bránenie alebo za napadnutie.

535 – KOPNUTIE
a) Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť iného hráča, sa uloží:

- Trest v hre

(TH)

Výklad SHbÚ k pravidlu 535:
1. Kopnutie hráča je možné podľa uváženia rozhodcu posúdiť aj ako zbytočnú hrubosť, s výškou
trestov podľa tohto pravidla.

536 – FAUL KOLENOM
a) Hráčovi, ktorý použije k zákroku proti súperovi koleno, sa uloží:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý zraní súpera faulom kolenom, sa uloží:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
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Signál pre faul kolenom - pravidlo 536

537 – SEKANIE
a) Hráčovi, ktorý bráni alebo sa pokúša brániť súperovi v pohybe sekaním hokejkou, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý zraní súpera sekaním, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
c) Hráčovi, ktorý sa zaženie hokejkou proti súperovi pri šarvátke, sa uloží podľa uváženia
rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)

Signál pre sekanie - pravidlo 537
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Výklad SHbÚ k pravidlu 537:
1. Rozhodca by mal uložiť trest za sekanie každému hráčovi, ktorý sa zaženie hokejkou proti súperovi bez toho, aby ho čo i len skutočne zasiahol, alebo sa prudko zaženie na loptičku s cieľom
zastrašiť súpera.
2. Klepnutie na hokejku hráča, ktorý vedie loptičku, sa nepokladá za sekanie, ak sa obmedzí na
hokejku so zreteľným úmyslom zmocniť sa loptičky.
3. Ak je zákrok na rozhraní medzi dovolenou hrou a faulom, alebo medzi nižším a vyšším trestom,
rozhodca sa prikloní k prísnejšiemu posúdeniu.
4. Ak zákrok spĺňa podmienky pre nariadenie trestného strieľania a väčšieho trestu, rozhodca uloží
trest za sekanie a navyše nariadi trestné strieľanie. Ostatné tresty budú odpykané vždy. Ak nedovolený zákrok spĺňa podmienky pre priznanie gólu, menší trest nebude uložený, ale prípadné
iné tresty musia byť odpykané.

538 – PICHNUTIE
a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť súpera špičkou hokejky, sa uloží:
- Dvojitý menší trest + osobný trest

(2' + 2' + 10')

b) Hráčovi, ktorý pichne súpera špičkou hokejky, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
c) Hráčovi, ktorý zraní súpera pichnutím špičkou hokejky, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

Signál pre pichnutie - pravidlo 538
Výklad SHbÚ k pravidlu 538:
1. Pokus o pichnutie špičkou hokejky zahŕňa všetky prípady, kedy je pichnutie naznačené, avšak
nedošlo ku kontaktu hokejky so súperom.
2. Pichnutie je zákrok, pri ktorom hráč zasiahne súpera špičkou čepele hokejky, bez ohľadu na to,
či drží hokejku jednou či oboma rukami.
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539 – PODRAZENIE
a) Hráčovi, ktorý nastaví hokejku, koleno, nohu, rameno, ruku alebo lakeť tak, že súper zakopne alebo spadne, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý zraní súpera podrazením, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
c) V brejkovej situácii, keď hráč s loptičkou pod kontrolou mimo svojho obranného pásma
nemá pred sebou iného súpera než brankára a je podrazený zozadu, čím je mu zmarená
výhodná gólová príležitosť, rozhodca nariadi v prospech neprevinivšieho sa družstva:
- Trestné strieľanie

(TS)

d) Ak je brankár súpera odvolaný z hracej plochy a hráč majúci loptičku pod kontrolou mimo
svojho obranného pásma je podrazený zozadu bez toho, aby medzi ním a bránkou súpera bol iný protihráč, rozhodca prizná družstvu:
- Gól

Signál pre podrazenie - pravidlo 539
Výklad SHbÚ k pravidlu 539:
1. Ak podľa názoru rozhodcu hráč spôsobí pád súpera vedúceho loptičku tým, že nepochybne
zahákuje hokejkou loptičku a zmocní sa jej, neuloží sa žiadny trest.
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540 – NAPADNUTIE HLAVY A KRKU
a) Hráčovi, ktorý akoukoľvek časťou svojho tela smeruje úder či ranu do oblasti hlavy alebo
krku súpera, alebo narazí či natlačí súperovu hlavu na ochranné sklo alebo na mantinel,
sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Menší trest + osobný trest
(2' + 10')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
alebo
- Trest v hre
(TH)
b) Hráčovi, ktorý zraní súpera zásahom do oblasti hlavy alebo krku, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

Signál pre napadnutie hlavy a krku - pravidlo 540
Výklad SHbÚ k pravidlu 540:
1. Údery do oblasti hlavy počas bitky či šarvátky sú obsiahnuté a trestané podľa pravidla rany päsťou alebo hrubosť.
2. Krosček do hlavy alebo krku sa trestá podľa pravidla napadnutie hlavy a krku.

541 – HRA TELOM V ŽENSKOM HOKEJBALE
a) Hráčke, ktorá urobí priamy bodyček, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Menší trest
(2')
alebo
- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)
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ČASŤ 5 – TRESTY - ĎALŠIE TRESTY
550 – NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA HRÁČOV
a) Ak ktorýkoľvek hráč:
- po uložení trestu nejde priamo na trestnú lavicu alebo do šatne
- mimo ihriska hovorí neslušne, hrubo alebo urážlivo, alebo urobí neslušné, urážlivé gestá voči rozhodcovi alebo ktorejkoľvek inej osobe
- mimo ihriska zasahuje akýmkoľvek spôsobom proti rozhodcovi, jeho družstvu sa uloží:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

b) Hráčovi, ktorý:
- počas zápasu spochybní výrok rozhodcu, alebo protestuje proti rozhodnutiu rozhodcu,
- úmyselne odpáli loptičku mimo dosahu rozhodcu, ktorý ju chce zdvihnúť
- vojde či zotrváva v kruhu rozhodcov, keď rozhodca niečo oznamuje inému rozhodcovi,
sa uloží:
- Osobný trest

(10')

Za akékoľvek ďalšie diskusie bude hráčovi uložený:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)

c) Ak hráč na ihrisku:
- hovorí neslušne, hrubo alebo urážlivo alebo urobí sprostý posunok voči komukoľvek na
hracej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku pred, počas alebo po skončení stretnutia, okrem blízkosti hráčskej lavice
- kedykoľvek búcha do mantinelu hokejkou či iným predmetom
- nejde priamo a bezodkladne na trestnú lavicu po bitke či šarvátke, ktorej sa zúčastnil,
alebo sa zdržiava zbieraním svojho výstroja
- vytrvalo provokuje súpera s cieľom, aby bol súper potrestaný
- Osobný trest

(10')

d) Ak hráč na ihrisku pokračuje v spôsobe správania, za ktoré mu bol predtým uložený
osobný trest, uloží sa mu:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)

e) Hráčovi, ktorý urobí akúkoľvek rasovú či národnostnú narážku alebo použije etnickú nadávku, sa uloží:
- Trest v hre
f) Každému hráčovi, ktorý:
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(TH)

- sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou rozhodcu, úmyselne ho chytí, strčí do neho
alebo ho zadržiava rukami, hokejkou alebo telom, podrazí ho, sekne ho alebo ho
akýmkoľvek spôsobom udrie, alebo opľuje rozhodcu
- zosmiešňuje, narúša alebo poškodzuje priebeh stretnutia
- na ihrisku alebo mimo ihriska či kdekoľvek na štadióne pred, počas alebo po skončení
stretnutia vulgárne gestikuluje voči ktorémukoľvek rozhodcovi či ktorejkoľvek osobe
- opľuje ktorúkoľvek osobu na ihrisku alebo kdekoľvek na štadióne, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

g) Keď identifikovaný hráč, ktorý je mimo ihriska, hodí hokejku či akýkoľvek iný predmet na
hraciu plochu z hráčskej lavice, uloží sa mu:
- Menší trest + Osobný trest do konca stretnutia

(2' + OK)

h) Keď neidentifikovaný hráč, ktorý je mimo ihriska, hodí hokejku či akýkoľvek iný predmet
na hraciu plochu z hráčskej lavice, uloží sa mu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

Výklad SHbÚ k pravidlu 550:
1. Na uplatnenie tohto pravidla má rozhodca v mnohých prípadoch nasledujúce možnosti:
- Menší trest pre hráčsku lavicu za previnenie, ku ktorým dôjde na hráčskej lavici alebo blízko
nej, avšak mimo hraciu plochu, a ktoré sú spôsobené nehrajúcimi členmi družstva.
- Osobný trest za previnenie, ku ktorým dôjde na hracej ploche alebo na trestnej lavici a kedy
možno previnilého hráča ľahko určiť.
2. Rozhodcovia nesmú nikdy dopustiť, aby boli slovne urážaní. Osobné poznámky zo strany ktoréhokoľvek hráča voči rozhodcovi kedykoľvek v priebehu stretnutia musia mať za následok
osobný trest.
3. Podľa pravidla 550 g), h) sa rieši situácia ak je na hracej ploche brankár. Keď je brankár mimo
hraciu plochu, použije sa pravidlo 565 e).
4. Ak je hráčovi udelený osobný trest, rukavice a hokejku prinesie hráčovi na trestnú lavicu jeho
spoluhráč.

551 – NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA FUNKCIONÁROV DRUŽSTIEV
a) Ak ktorýkoľvek funkcionár družstva:
- hovorí neslušne, hrubo alebo urážlivo alebo urobí neslušné, urážlivé gestá voči ktorémukoľvek rozhodcovi alebo osobe
- zasahuje akýmkoľvek spôsobom proti ktorémukoľvek rozhodcovi
- kedykoľvek búcha do mantinelu hokejkou či iným predmetom, jeho družstvu sa uloží:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

b) Ak pokračuje alebo sa previní akýmkoľvek ďalším nešportovým správaním, bude mu uložený:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)
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c) Funkcionárovi družstva, ktorý urobí akúkoľvek rasovú či národnostnú narážku alebo použije etnickú nadávku, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

d) Ak ktorýkoľvek funkcionár družstva
- sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou rozhodcu, úmyselne ho chytí, strčí do neho
alebo ho zadržiava rukami, hokejkou alebo telom, podrazí ho, sekne ho alebo ho
akýmkoľvek spôsobom udrie, alebo opľuje rozhodcu
- zosmiešňuje, narúša alebo poškodzuje priebeh stretnutia
- na ihrisku alebo mimo ihriska či kdekoľvek na štadióne pred, počas alebo po skončení
stretnutia vulgárne gestikuluje voči ktorémukoľvek rozhodcovi či ktorejkoľvek osobe
- opľuje ktorúkoľvek osobu na ihrisku alebo kdekoľvek na štadióne, sa uloží:
- Trest v hre

(TH)

e) Keď identifikovaný funkcionár družstva hodí hokejku či akýkoľvek iný predmet na hraciu
plochu z hráčskej lavice, uloží sa mu:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)

a jeho družstvu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

f) Keď neidentifikovaný funkcionár družstva, hodí hokejku či akýkoľvek iný predmet na hraciu plochu z hráčskej lavice, uloží sa jeho družstvu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

Výklad SHbÚ k pravidlu 551:
1. Rozhodca musí uložiť trénerovi dva menšie tresty pre hráčsku lavicu predtým, než ho vylúči zo
zápasu osobným trestom do konca stretnutia. V prípade udelenia druhého trestu pre hráčsku
lavicu za správanie trénera uloží rozhodca trénerovi automaticky osobný trest do konca stretnutia. V prípade ďalšieho nevhodného správania mu udelí rozhodca trest v hre.
2. Trénerovi však nemôže byť uložený osobný trest.
3. Ak je funkcionárovi družstva uložený osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre, musí
odísť do šatne a zotrvať v nej do konca stretnutia.
4. Ak je funkcionárovi družstva uložený trest v hre, zostávajúci členovia družstva musia určiť (prostredníctvom kapitána) hráča, ktorý odpyká päťminútový trest na trestnej lavici. Družstvo hrá
počas tejto doby v oslabení. Ak sú pred tím uložené ďalšie tresty pre hráčsku lavicu, všetky tieto
tresty odpyká jeden hráč
5. Za priestupky proti pravidlám, ku ktorým dôjde počas rozcvičenia pred zápasom, nemožno ukladať žiadne tresty, avšak riadiaci subjekt môže učiniť disciplinárne kroky.
6. Podľa pravidla 551 e), f) sa rieši situácia, ak je na hracej ploche brankár. Keď je brankár mimo
hraciu plochu, použije sa pravidlo 569 e).
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552 – ZDRŽIAVANIE HRY
552 a) – UDRŽIAVANIE LOPTIČKY V POHYBE
a) Loptička musí byť neustále udržiavaná v pohybe. Družstvo, ktoré má loptičku v držaní vo
vlastnom obrannom pásme, musí postupovať s loptičkou k bránke súpera, s výnimkou:
- jedného zavezenia loptičky za vlastnú bránku
- ak mu bránia v postupe hráči súpera
- ak je družstvo v oslabení
b) Hráč mimo vlastného obranného pásma nesmie prihrať či zaviezť loptičku späť do vlastného obranného pásma so zámerom zdržiavať hru, pokiaľ družstvo nie je v oslabení.
Za prvé porušenie tohto pravidla vysloví rozhodca:
- Napomenutie kapitánovi previnivšieho sa družstva.
Po druhom porušení pravidla počas tej istej tretiny sa previnivšiemu hráčovi uloží:
- Menší trest

(2')

c) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý práve nie je zadržiavaný súperom, zašľapuje alebo posúva loptičku hokejkou, topánkami alebo telom pozdĺž mantinelu s cieľom prerušiť hru, sa
uloží:
- Menší trest

(2')

552 b) – POSUNUTIE BRÁNKY
a) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej postavenia, sa uloží:
- Menší trest

(2')

b) Ak sa tak stane v posledných dvoch minútach zápasu alebo kedykoľvek v predĺžení brániacim hráčom alebo brankárom vo vlastnom obrannom pásme, rozhodca nariadi v prospech neprevinivšieho sa družstva:
- Trestné strieľanie

(TS)

c) Ak hráč alebo brankár úmyselne posunie bránku z jej postavenia, keď má loptičku pod
kontrolou hráč súpera, ktorý nemá protihráča medzi sebou a brankárom a je tak vo výhodnej gólovej príležitosti, rozhodca nariadi v prospech neprevinivšieho sa družstva:
- Trestné strieľanie

(TS)

d) Ak je brankár odvolaný z hracej plochy a hráč jeho družstva posunie úmyselne bránku z
jej postavenia, prizná sa v prospech neprevinivšieho sa družstva:
- Gól
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552 c) – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE LOPTIČKY MIMO IHRISKA
a) Hráčovi, ktorý úmyselne vystrelí loptičku mimo ihriska, alebo brankárovi, ktorý vystrelí
loptičku priamo z ihriska, alebo hráčovi či brankárovi, ktorý vyhodí, vykopne alebo úmyselne napáli loptičku rukou alebo hokejkou mimo ihriska, sa uloží:
- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 552 c):
1. Ak brankár vystrelí loptičku priamo (bez tečovania) mimo ihriska cez ochranné sklo, sieť či mantinel, alebo cez hradenie na hráčsku či trestnú lavicu, brankárovi sa automaticky uloží menší
trest.
2. Brankárovi, ktorý vystrelí loptičku, ktorá sa odrazí od ochranného skla mimo hraciu plochu, sa
neuloží menší trest automaticky, avšak jednanie brankára môže byť posúdené ako úmyselné a
trest uložený.
3. Ak zasiahne loptička hokejku brankára alebo akúkoľvek časť jeho výstroja, od ktorej sa nezavinene odrazí cez mantinel, neuloží sa žiadny trest.
4. Ak je loptička vystrelená a brankár ju chytí, aby ju následne vyhodil do vzduchu a hokejkou, rukavicou, ramenom či chráničmi úmyselne nasmeroval cez mantinel, brankárovi sa uloží menší
trest.
5. Ak brankár vystrelí loptičku na zakázané uvoľnenie pri rovnovážnom stave hráčov na ihrisku
a ta prejde cez mantinel von, rozhodca nepotrestá brankára, ale zapíska zakázané uvoľnenie,
pretože loptička najprv prešla bránkovú čiaru. V prípade, že jeho družstvo hrá oslabené, uloží
sa trest, pretože pri oslabení nemôže nastať zakázané uvoľnenie.
6. Ak brankár vystrelí loptičku otvorenými dvierkami v mantineli, neuloží sa žiadny trest.
7. Ak brankár trafí loptičkou stropnú konštrukciu priamo nad ihriskom, neuloží sa žiadny trest.

552 d) – ÚPRAVA VÝSTROJA
a) Hra nesmie byť prerušená ani zdržovaná kvôli oprave alebo úprave výstroja a oblečenia
hráčov. Hráč, ktorý potrebuje také úpravy, musí opustiť ihrisko.
b) Hra sa nesmie prerušiť ani zdržovať kvôli oprave alebo úprave výstroja a oblečenia brankárov. Brankár, ktorý potrebuje také úpravy, musí opustiť ihrisko a jeho miesto musí okamžite zaujať náhradný brankár.
c) Za akékoľvek porušenie tohto pravidla sa hráčovi alebo brankárovi uloží:
- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 552 d):
1. Rozhodca bez varovania uloží menší trest za zdržiavanie hry brankárovi, ak úmyselne sníme
prilbu alebo celotvárovou masku v snahe prerušiť hru prípadne uloží iný druh trestu pokiaľ pravidlá hovoria inak.

552 e) – ZRANENÝ HRÁČ ODMIETAJÚCI OPUSTIŤ IHRISKO
a) Zranenému hráčovi, ktorý odmieta opustiť ihrisko, sa uloží:

- Menší trest
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(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 552 e):
1. Ak zranený hráč odmieta opustiť ihrisko po varovaní, uloží sa mu menší trest. Ak naďalej odmieta opustiť ihrisko, uloží sa mu osobný trest podľa pravidla 550c, ktoré sa použije, ak chce zranený hráč zostať na ihrisku pri začatí hry, ktoré nasleduje po prerušení hry, spôsobenom jeho
zranením.

552 f) – VIAC HRÁČOV NA IHRISKU PO STRELENÍ GÓLU
a) Ak družstvo má po strelení gólu na ihrisku viac hráčov, ako je potrebné pre jedno strieda-

nie, uloží sa mu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

Výklad SHbÚ k pravidlu 552 f):
1. Ak sa ktorékoľvek družstvo po strelení gólu pokúša mať na ihrisku viac hráčov, rozhodca obom
družstvám oznámi, že každé ďalšie porušenie pravidla ktorýmkoľvek družstvom bude mať za
následok menší trest pre hráčsku lavicu.

552 g) – PORUŠENIE POSTUPU VHADZOVANIA
a) Ak rozhodca vymení na vhadzovanie hráča a druhý hráč toho istého družstva zdržuje hru
tým, že napriek varovaniu nezaujme správnu pozíciu, uloží sa tomuto družstvu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

b) Ak hráč, ktorý sa nezúčastňuje vhadzovania, vojde do kruhu na vhadzovanie skôr, než je
vhodená loptička, hráč jeho tímu na vhadzovaní bude odvolaný a nahradený. Po druhom
akomkoľvek porušení tohto pravidla pri tom istom vhadzovaní sa previnivšiemu sa hráčovi uloží:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

552 h) – NESKORÝ NÁSTUP NA IHRISKO
a) Ak družstvo po skončení prestávky nenastúpi na hraciu plochu s potrebným počtom hráčov na začatie tretiny alebo predĺženia, družstvu sa uloží:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

Výklad SHbÚ k pravidlu 552 h):
1. Potrebný počet v tomto pravidle znamená plný počet hráčov, povolený k hre podľa pravidiel (5
hráčov plus brankár - ak hrá družstvo v plnom počte, 4 alebo 3 plus brankár - ak hrá družstvo v
oslabení).
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553 – NEDOVOLENÝ ALEBO NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ
a) Hráč alebo brankár, ktorý
- nosí výstroj alebo ochranný štít spôsobom, ktorým by mohol spôsobiť zranenie súpera
- nosí akýkoľvek neschválený výstroj
- používa alebo nosí nedovolené alebo nebezpečné topánky, hokejku alebo výstroj
- nenosí svoj výstroj s výnimkou rukavíc, ochrany hlavy a brankárskych chráničov nôh
úplne pod oblečením
- používa v hre rukavicu, ktorej dlaň je úplne alebo čiastočne odstránená či odrezaná,
aby bolo možné držať hokejku holou rukou
bude vykázaný z ihriska a jeho družstvu sa vysloví varovanie.
Rozhodca môže nariadiť, aby hráč alebo brankár odstránil akékoľvek osobné doplnky,
ktorých používanie počas hry by podľa uváženia rozhodcu mohlo byť považované za nebezpečné pre samotného hráča a ďalších účastníkov. Ak je ťažké tieto doplnky odstrániť,
hráč alebo brankár ich musí omotať páskou alebo zasunúť tú či onú časť pod dres tak,
aby už nebola nebezpečná. V takom prípade bude hráč alebo brankár tiež vykázaný z
ihriska a jeho družstvu sa vysloví varovanie.
b) Za ďalšie porušenie vyššie uvedeného pravidla ktorýmkoľvek hráčom alebo brankárom
toho istého družstva uloží rozhodca previnivšiemu sa hráčovi alebo brankárovi:
- Osobný trest

(10')

c) Ak hráč alebo brankár odmieta vydať alebo zničí svoju hokejku či časť výstroja, ktorá je
vyžiadaná rozhodcom k premeraniu, považuje sa táto výstroj za nedovolenú a hráčovi
alebo brankárovi sa uloží:
- Menší trest + osobný trest

(2' + 10')

d) Ak družstvo požiada o premeranie akejkoľvek časti výstroja súpera a sťažnosť je oprávnená, previnivšiemu sa družstvu sa uloží:
- Menší trest

(2')

e) Ak družstvo požiada o premeranie akejkoľvek časti výstroja súpera a sťažnosť nie je
oprávnená, uloží sa tomuto družstvu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

f) Hráčovi na hracej ploche, ktorému počas hry spadne prilba a pokračuje v hre, bude uložený:
- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 553:
1. Previnivšiemu sa hráčovi nie je dovolené zúčastniť sa stretnutia, kým zakázaný nebezpečný
výstroj neopraví alebo neodstráni.
2. Rozhodca musí vysloviť varovanie družstvám za prvé porušenie pravidiel týkajúce sa nebezpečného výstroja. Po tomto prvom varovaní rozhodca uloží tresty za následné porušenie pravidiel.
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3. Hráčovi, ktorý sa odmietne vzdať používania výstroja, ktorý rozhodca vyhlásil za nebezpečný,
sa po jednom varovaní uloží osobný trest. O tom, či je hokejka nebezpečná, rozhodne s konečnou platnosťou rozhodca. Ak ju posúdi ako nebezpečný výstroj, musí byť táto hokejka odstránená z hry a žiadny trest sa neuloží.
4. Hokejky natreté svetielkujúcou farbou nie sú dovolené a musia byť odstránené z hry. Ak odmietne hráč odstrániť hokejku z hry, uloží sa mu osobný trest.
5. Čepeľ hokejky ktorá má dvojité zakrivenie, je považovaná za nebezpečný výstroj.
6. Hráčovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom pokračuje v hre po tom, čo mu spadla prilba, sa automaticky uloží menší trest. Hráč ale môže pokračovať v hre, ak si spadnutú prilbu nasadí späť na
hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe a pripevní si ju remienkom.
7. Ak sa však hráčovi iba uvoľní remienok prilby, takže prilba nie je upevnená, ale nespadla, hráč
môže pokračovať v hre až do prerušenia hry alebo do doby, než opustí hraciu plochu.
8. Ak hráčovi počas hry spadne rukavica alebo topánka, môže pokračovať v hre až do prerušenia
hry alebo do doby, než opustí hraciu plochu.

554 – ZLOMENÁ HOKEJKA
a) Hráč alebo brankár, ktorého hokejka je zlomená, nesmie prijať hokejku hodenú na hraciu
plochu, ale smie prijať hokejku od spoluhráča, ktorý je v tom čase na hracej ploche bez
toho, aby musel dôjsť na svoju hráčsku lavicu.
b) Ak hráč alebo brankár, ktorého hokejka je zlomená, neupustí ihneď zlomené časti a pokračuje v hre, uloží sa mu:
- Menší trest

(2')

c) Ak brankár odíde pri prerušení hry na hráčsku lavicu vymeniť hokejku a potom sa vráti
späť a pokračuje v hre, uloží sa mu:
- Menší trest

(2')

Ak je však brankár vystriedaný náhradným brankárom, neuloží sa žiadny trest.
d) Brankár smie odísť na hráčsku lavicu a vymeniť si hokejku v priebehu hry.
e) Ak sa hráč zúčastňuje hry, keď nesie náhradnú hokejku inému hráčovi alebo brankárovi,
uloží sa mu:
- Menší trest

(2')

f) Ak hráč, ktorého hokejka je zlomená, prijme hokejku počas hry od spoluhráča na trestnej
lavici, uloží sa hráčovi, ktorý palicu prijal:
- Menší trest

(2')
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Výklad SHbÚ k pravidlu 554:
1. Za zlomenú sa považuje taká hokejka, ktorá je podľa názoru rozhodcu nevhodná k hre. Zlomené hokejky musia byť odovzdané na lavicu pre funkcionárov mimo hracej plochy. Rozhodcovia
ich nesmú odovzdať niektorému z divákov ani hodiť za mantinel.
2. Ak spadne čiapočka z horného konca kovovej hokejky, je táto hokejka považovaná za zlomenú.
3. Hráč bez hokejky sa smie zúčastniť hry do najbližšieho prerušenia.
4. Počet odovzdaní hokejky medzi hráčmi nie je obmedzený za predpokladu, že posledný hráč
prijme hokejku v súlade s pravidlami.
5. Ak hráč na trestnej lavici podá hokejku spoluhráčovi na hracej ploche, ktorý zlomil alebo stratil
svoju hokejku, alebo je hokejka podaná z diváckeho priestoru, uloží sa menší trest hráčovi, ktorý prijme hokejku. Hráčovi na trestnej lavici, ktorý hokejku podal, sa trest neuloží.
6. Ak hráč bez hokejky zoberie hokejku vhodenú na hraciu plochu z hráčskej lavice, uloží sa trest
podľa pravidla 550g), h) alebo podľa pravidla 551 e), f). Hráčovi sa trest za nedovolené prijatie
hokejky neuloží. Toto sa vzťahuje aj na vhodenie brankárskej hokejky alebo na prípad, keď hráč
zoberie hokejku určenú pre protihráča.
7. Ak hráč odpáli zlomenú hokejku smerom na protihráča, ktorý nemá loptičku v držaní a zabráni
mu tak v hre, uloží sa menší trest podľa pravidla Nedovolené bránenie. Ak hráč odpáli hokejku s
úmyslom zasiahnuť loptičku alebo hráča s loptičkou, uplatní sa pravidlo Hodenie hokejky.
8. Ak brankár stratil alebo zlomil hokejku a jeho spoluhráč na hracej ploche sa pokúsi odpáliť hokejku späť k nemu, neuloží sa trest ani brankárovi, ani jeho spoluhráčovi, ak ich počínanie neodporuje pravidlu Nedovolené bránenie alebo Hodenie hokejky. Rovnaký výklad sa uplatní, ak
je hokejka hodená alebo odpálená hráčovi na hracej ploche, ktorý stratil alebo zlomil hokejku.
9. Ak sa hráč, ktorý nesie náhradnú hokejku brankárovi alebo spoluhráčovi, rozhodne zapojiť do
hry, neuloží sa trest za predpokladu, že náhradnú hokejku upustí. Trest sa neuloží ani keď je
hráč v blízkosti hry, ak do nej žiadnym spôsobom nezasiahne predtým, než upustí hokejku.

555 – PADNUTIE HRÁČA NA LOPTIČKU
a) Ak hráč, okrem brankára, úmyselne padne na loptičku, uchopí ju alebo si ju pritisne k telu,
uloží sa mu:
- Menší trest

(2')

b) Ak brániaci hráč, okrem brankára, úmyselne padne na loptičku, uchopí ju alebo si ju pritisne k telu, keď sa loptička nachádza v bránkovisku jeho družstva, rozhodca nariadi v
prospech neprevinivšieho sa družstva:
- Trestné strieľanie

(TS)

c) Ak bol brankár odvolaný z hracej plochy a hráč úmyselne padne na loptičku, uchopí ju
alebo si ju pritisne k telu, keď sa loptička nachádza v bránkovisku jeho družstva, prizná
sa v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Gól
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Výklad SHbÚ k pravidlu 555:
1. Hráč, ktorý padne na hraciu plochu, aby blokoval strelu, by nemal byť potrestaný, ak je loptička
vystrelená pod neho alebo uviazne v jeho oblečení či výstroji, avšak akékoľvek použitie rúk na
stiahnutie loptičky z hry sa trestá.
2. Pre nariadenie trestného strieľania alebo priznanie gólu je rozhodujúca poloha loptičky v okamihu, keď je prikrytá a hra je prerušená.

556 – PADNUTIE BRANKÁRA NA LOPTIČKU
a) Ak sa loptička nachádza za bránkovou čiarou alebo za dvomi čiarkami na kruhoch na

vhadzovanie a brankár, ktorého telo je úplne mimo bránkoviska, úmyselne padne na loptičku, pritisne ju k telu, alebo ju pridrží pri ktorejkoľvek časti bránky či pri mantineli, uloží
sa mu:
- Menší trest

(2')

557 – HRANIE LOPTIČKY RUKOU HRÁČA
a) Každému hráčovi, okrem brankára, ktorý zovrie loptičku v dlani, sa uloží:
- Menší trest

(2')

b) Každému hráčovi, okrem brankára, ktorý zdvihne loptičku rukami z hracej plochy, sa uloží:
- Menší trest

(2')

c) Ak ktorýkoľvek brániaci hráč, okrem brankára, zdvihne loptičku rukami z hracej plochy vo
vlastnom bránkovisku, rozhodca nariadi v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Trestné strieľanie

(TS)

d) Ak ktorýkoľvek brániaci hráč, okrem brankára, zdvihne loptičku rukami z hracej plochy vo
vlastnom bránkovisku, keď brankár nie je na hracej ploche, rozhodca prizná v prospech
družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Gól
Výklad SHbÚ k pravidlu 557:
1. Hráčom je dovolené rukami zastaviť, odpáliť alebo posunúť loptičku po hracej ploche.
2. Ak však loptičku odpáli rukou útočiaci hráč, nemôže byť uznaný gól, a to ani v prípade, keď sa
loptička odrazí od ktoréhokoľvek hráča alebo brankára, alebo od hokejok hráčov či brankára
ktoréhokoľvek družstva alebo rozhodcu.
3. Ak hráč zovrie loptičku v ruke a potom ju ihneď pustí na hraciu plochu, bez toho, aby získal alebo sa pokúsil získať nejakú výhodu oproti súperovi, hra sa nepreruší. Ak však dôjde pri vypustení loptičky na hraciu plochu k akémukoľvek oneskoreniu alebo ak sa pokúsi hráč získať
územnú výhodu, hra sa preruší, avšak žiadny trest sa neuloží.
4. Ak hráč zovrie loptičku v ruke a drží ju, alebo urobí niekoľko krokov s loptičkou zovretou v ruke,
aby dosiahol prerušenie hry, hra sa preruší a uloží sa trest.
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558 – HRANIE LOPTIČKY RUKOU BRANKÁRA
a) Keď brankár drží loptičku dlhšie ako tri sekundy, bez toho, aby bol atakovaný, rozhodca
zapískaním preruší hru.
b) Ak brankár hodí loptičku dopredu a loptičkou zahrá ako prvý jeho spoluhráč, rozhodca
ihneď zapískaním preruší hru a vhadzuje sa v koncovom pásme.
Výklad SHbÚ k pravidlu 558:
1. Účelom tohto pravidla je zachovať plynulosť hry.
2. Brankár smie loptičku prihrať rukou spoluhráčovi vo vlastnom pásme, avšak nesmie loptičku
chytiť a potom ju dopredu spoluhráčovi hodiť. Ak brankár hodí loptičku smerom k bránke súpera
a loptičkou ako prvý hrá protihráč, hra sa nepreruší.

559 – ZÁSAH PROTI DIVÁKOM
a) Hráčovi, ktorý fyzicky zasiahne proti divákovi, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:
- Trest v hre

(TH)

560 – HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ ALEBO HRÁČSKU LAVICU
a) Okrem konca každej tretiny alebo predĺženia a oprávneného vstupu (pri striedaní a pod.)
ani hráč ani brankár nesmie vstúpiť kedykoľvek neoprávnene na hraciu plochu z hráčskej
alebo trestnej lavice .
b) Potrestanému hráčovi, ktorý opustí trestnú lavicu pred uplynutím svojho trestu, okrem
konca tretiny, rozhodca uloží:
- Menší trest

(2')

c) Hráčovi, ktorý je na trestnej lavici a opustí ju pred uplynutím svojho trestu s cieľom porušiť
pravidlá alebo s cieľom spochybniť výrok rozhodcu, rozhodca uloží:
- Menší trest + Osobný trest do konca stretnutia

(2' + OK)

d) Prvému hráčovi, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú lavicu, bude uložený:
- Dvojitý menší trest + Osobný trest do konca stretnutia

(2' + 2' + OK)

e) Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku lavicu, musí byť
uložený:
- Osobný trest

(10')

f) Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia trestnú lavicu, musí byť uložený:
- Menší trest + osobný trest
a odpyká sa po uplynutí predchádzajúceho trestu.
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(2' + 10')

g) Keď hráč neoprávnene vstúpi do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má loptičku a
medzi sebou a súperovým brankárom nemá nijakého protihráča, rozhodca prizná družstvu, ktoré sa neprevinilo:
- Trestné strieľanie
a hráčovi udelí:
- Osobný trest do konca stretnutia

(TS)
(OK)

h) Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak vtedy hráč neoprávnene vstúpi do
hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má loptičku, rozhodca prizná:
- Gól
a hráčovi udelí:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)

Výklad SHbÚ k pravidlu 560:
1. Ak sa hráč neoprávnene zapojí do hry z hráčskej lavice alebo z trestnej lavice vlastnou chybou
či chybou dozorného orgánu trestov, gól dosiahnutý jeho družstvom v čase, keď sa nachádzal
neoprávnene na ihrisku, nebude uznaný, ale všetky tresty uložené obom družstvám musia byť
odpykané.
2. Ak hráč opustí trestnú lavicu chybou trestomerača, nebude potrestaný, avšak odpyká zostávajúcu časť svojho trestu od okamihu, keď sa vrátil do hry.
3. Trestomerač si poznamená čas a upozorní rozhodcu pri najbližšom prerušení hry.
4. Striedanie začaté pred šarvátkou sa považuje za dovolené, ak takto striedajúci hráči nezasiahnu
do šarvátky.
5. Ak hráči oboch družstiev opustia svoje lavice súčasne, prvý zistený hráč každého družstva bude
potrestaný podľa tohto pravidla.
6. Aby rozhodca zistil, ktorý hráč ako prvý opustil hráčsku lavicu, môže sa poradiť s pomocnými
rozhodcami zápasu.
7. Ak prvým hráčom, ktorý opustí niektorú z lavíc počas šarvátky je hráč z trestnej lavice, uloží sa
mu dvojitý menší trest plus osobný trest do konca stretnutia ako prvému hráčovi, ktorý opustil
lavicu.

561 – FUNKCIONÁR DRUŽSTVA OPUSTÍ HRÁČSKU LAVICU
a) Každému funkcionárovi družstva, ktorý vstúpi na ihrisko počas ktorejkoľvek tretiny zápasu
alebo predĺženia bez dovolenia rozhodcu, sa uloží:
- Osobný trest do konca stretnutia

(OK)

Výklad SHbÚ k pravidlu 561:
1. Ak dôjde k zraneniu hráča a bola prerušená hra, smie lekár družstva (alebo funkcionár) vstúpiť
na hraciu plochu, aby ošetril zraneného hráča.
2. Pri náznaku zranenia rozhodca pozve okamžite na hraciu plochu lekára (alebo určenú osobu).
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562 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, DRUŽSTVO JE NA HRACEJ PLOCHE
a) V prípade, keď sú obe družstvá na hracej ploche a jedno z nich odmieta z akéhokoľvek
dôvodu hrať aj cez nariadenia rozhodcu, rozhodca varuje kapitána a poskytne družstvu,
ktoré odmietalo hrať, lehotu 30 sekúnd, aby začalo alebo pokračovalo v hre.
b) Ak po uplynutí tejto doby družstvo stále odmieta hrať, uloží rozhodca:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

c) Ak by sa mal prípad opakovať, vyhlási rozhodca stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a prípad bude oznámený:
- Riadiacemu subjektu

563 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, DRUŽSTVO NIE JE NA HRACEJ PLOCHE
a) Ak družstvo, ktoré nie je na ihrisku, nenastúpi na hraciu plochu a nezačne hrať napriek

tomu, že mu to rozhodca nariadi prostredníctvom kapitána, manažéra družstva alebo trénera, poskytne rozhodca družstvu dve minúty na to, aby znova pokračovalo v hre. Ak začne družstvo do vypršania týchto dvoch minút hru, uloží sa mu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

b) Ak ani po uplynutí tejto doby družstvo nenastúpi na hraciu plochu, rozhodca prehlási

stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a prípad bude oznámený:
- Riadiacemu subjektu

564 – VYHODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU Z HRACEJ PLOCHY
a) Každému hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí hokejku alebo jej časť alebo akýkoľvek
predmet von z ihriska, sa uloží:
- Osobný trest do konca stretnutia
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(OK)

565 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU VNÚTRI HRACEJ PLOCHY
a) Hráčovi alebo brankárovi na hracej ploche alebo na hráčskej lavici, alebo funkcionárovi
družstva, ktorý vystrelí alebo vyhodí hokejku, akúkoľvek jej časť či akýkoľvek predmet,
alebo nasmeruje (akoukoľvek časťou tela) hokejku, akúkoľvek jej časť či akýkoľvek
predmet smerom na loptičku alebo na hráča s loptičkou v útočnom pásme svojho družstva či v strednom pásme, bude uložený:
- Menší trest
alebo
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(2')
(ML)

b) Ak hráč, brankár alebo funkcionár sa previní niektorým z priestupkov, opísaným v odseku
a tohto pravidla v obrannom pásme, rozhodca nariadi v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Trestné strieľanie

(TS)

c) Ak brankár úmyselne zanechá svoju hokejku alebo jej časť alebo iný predmet pred svojou
bránkou a loptička do takého predmetu narazí, zatiaľ čo brankár je na hracej ploche alebo
mimo hracej plochy, prizná sa v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Gól
d) Ak hokejka alebo jej časť, alebo akýkoľvek predmet je vyhodený, vystrelený či nasmerovaný (akoukoľvek časťou tela) hráčom alebo brankárom na hracej ploche a nijako nebráni
hre, hráčovi alebo brankárovi sa neuloží žiadny trest.
e) Keď hráč na hracej ploche, alebo keď hráč, brankár alebo funkcionár na hráčskej lavici
vyhodí alebo vystrelí hokejku či jej časť alebo iný predmet, alebo nasmeruje (akoukoľvek
časťou tela) hokejku či jej časť alebo iný predmet v smere loptičky alebo hráča s loptičkou
v ktoromkoľvek pásme, keď bol brankár odvolaný z hracej plochy, rozhodca prizná v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Gól
Výklad SHbÚ k pravidlu 565:
1. Ak hráč alebo brankár odloží zlomenú časť hokejky odhodením k strane ihriska (nie cez mantinel) tak, aby neprekážala hre alebo súperovi, neuloží sa žiadny trest.
2. Ak hráč alebo brankár hodí alebo odpáli hokejku či jej časť alebo akýkoľvek iný predmet preč z
miesta, kde sa hrá, a žiadnym spôsobom nenaruší hru, neuloží sa žiadny trest.
3. Ak je hokejka alebo akýkoľvek predmet hodený na hraciu plochu po loptičke alebo po hráčovi s
loptičkou v strednom alebo útočnom pásme:
- Hráčom na hracej ploche - tomuto hráčovi sa uloží menší trest.
- Zisteným hráčom, ktorý je mimo hraciu plochu, z hráčskej lavice - uloží sa menší trest plus
osobný trest do konca stretnutia.
- Neidentifikovaným hráčom, ktorý je mimo hraciu plochu, z hráčskej lavice - uloží sa menší
trest pre hráčsku lavicu.
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4. Ak je hokejka alebo akýkoľvek predmet hodená na hraciu plochu po loptičke alebo po hráčovi s
loptičkou v obrannom pásme:
- Hráčom na hracej ploche - nariadi sa trestné strieľanie.
- Zisteným hráčom, ktorý je mimo hraciu plochu alebo z hráčskej lavice - nariadi sa trestné
strieľanie a hráčovi sa uloží osobný trest do konca stretnutia.
- Neidentifikovaným hráčom, ktorý je mimo hraciu plochu alebo z hráčskej lavice - nariadi sa
trestné strieľanie.
Vyššie popísané rozhodnutie sa vzťahuje aj na hráča, ktorý hodí hokejku alebo akýkoľvek
predmet z trestnej lavice.
5. Ak je hokejka alebo akýkoľvek predmet hodená na hraciu plochu po loptičke alebo po hráčovi s
loptičkou v strednom alebo útočnom pásme:
- Zisteným funkcionárom družstva z hráčskej lavice - funkcionárovi družstva sa uloží osobný
trest do konca stretnutia a družstvu sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu.
- Nezisteným funkcionárom z hráčskej lavice - uloží sa menší trest pre hráčsku lavicu.
6. Ak je hokejka alebo akýkoľvek predmet hodená na hraciu plochu po loptičke alebo po hráčovi s
loptičkou v obrannom pásme:
- Zisteným funkcionárom družstva z hráčskej lavice - nariadi sa trestné strieľanie a funkcionárovi družstva sa uloží osobný trest do konca stretnutia.
- Nezisteným funkcionárom družstva z hráčskej lavice - nariadi sa trestné strieľanie.
7. Keď je brankár odvolaný z hracej plochy, je odsek e tohto pravidla nadradený iným pravidlám
a družstvu, ktoré sa neprevinilo, je priznaný gól. V tomto prípade, ak je osoba zistená (hráč,
brankár alebo funkcionár), uloží sa jej osobný trest do konca stretnutia. Ak nie je táto osoba
(hráč, brankár či funkcionár družstva) zistená, iba sa prizná gól.
8. Ak hráč na hracej ploche hodí či odpáli hokejku spoluhráčovi na hracej ploche, ktorý stratil alebo
zlomil hokejku a stane sa tak mimo oblasť pohybu hráčov a nijako to nenaruší hru, rozhodca
neuloží hráčovi, ktorý hodil alebo odpálil hokejku, žiadny trest.
9. Ak družstvo odvolá z hry svojho brankára a ten pred opustením bránkoviska položí svoju hokejku naprieč prednou časťou bránky a jeho družstvo následne strelí gól, gól sa neuzná v prípade,
že rozhodca spozoruje hokejku pred dosiahnutím gólu. Brankárovi sa uloží menší trest za nedovolené bránenie.
10. Ak brankár opúšťa ihrisko, aby bol nahradený iným hráčom, a upustí alebo položí svoju hokejku
pred bránku, uloží sa mu menší trest bez ohľadu na to, či rozhodca túto skutočnosť spozoroval
alebo nie. Ak hokejka zabráni loptičke vniknúť do bránky, rozhodca prizná gól. Povinnosťou
brankára je uchovávať oblasť pri svojej bránky bez prekážok, ktoré môžu zabrániť dosiahnutiu
gólu.
11. Ak brankár opúšťa ihrisko a upustí alebo položí svoju hokejku na hraciu plochu v značne veľkej
vzdialenosti od bránkoviska, neuloží sa žiadny trest, ak rozhodca túto skutočnosť nespozoroval.
Ak ju rozhodca spozoroval, uloží mu menší trest za nedovolené bránenie. Ak hokejka zabráni
loptičke vniknúť do bránky, rozhodca prizná gól.
12. Poloha loptičky či hráčov s loptičkou v okamihu, keď je hokejka alebo akákoľvek jej časť alebo
akýkoľvek predmet vyhodený, vystrelený alebo nasmerovaný (akoukoľvek časťou tela) súperom
v smere loptičky alebo hráča s loptičkou, je rozhodujúcim faktorom pre rozhodnutie, či uložiť
menší trest alebo nariadiť trestné strieľanie. Ak je brankár odvolaný z hracej plochy, použije sa
odsek e tohto pravidla.
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566 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU PRI BREJKU
a) Keď je hráč s loptičkou pod kontrolou mimo vlastné obranné pásmo, nemá pred sebou
žiadneho súpera okrem brankára a ktorýkoľvek člen družstva súpera vrátane funkcionárov družstva, vyhodí alebo vystrelí hokejku či jej časť, alebo iný predmet, alebo nasmeruje (akoukoľvek časťou tela) hokejku alebo jej časť, alebo iný predmet v smere loptičky
alebo hráča s loptičkou, rozhodca nariadi v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Trestné strieľanie

(TS)

b) Keď k priestupkom, opísaným v odseku a tohto pravidla, dôjde proti hráčovi, majúcim loptičku pod kontrolou mimo vlastné obranné pásmo, keď je brankár odvolaný z hracej plochy, rozhodca prizná v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Gól
Výklad SHbÚ k pravidlu 566:
1. V tomto prípade bude rozhodujúca poloha loptičky. Loptička musí byť celým objemom za obrannou modrou čiarou, aby bolo možné nariadiť trestné strieľanie alebo priznať gól.

567 – PREVENCIA PRED INFEKCIOU KRVOU
a) Hráč, ktorý krváca alebo má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča a
musí opustiť plochu, aby mohol byť ošetrený alebo očistený. Keď sa tomu nepodriadi,
bude mu uložený:
- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 567:
1. Hráč, ktorého dres má na sebe krv, smie obliecť iný dres s iným číslom, avšak zmena čísla musí byť oznámená zapisovateľovi.
2. Ak má rozhodca na drese krv, krvavá škvrna by mala byť odstránená skôr, ako sa pokračuje v
hre. Podobne je tiež treba ošetriť krvácajúcu ranu rozhodcu, než sa znovu ujme svojich povinností.
3. Zakrvavené predmety sa nesmú na ihrisku používať.
4. Ak je hracia plocha alebo čokoľvek na ihrisku zakrvavené, rozhodca musí zabezpečiť, aby usporiadatelia odstránili škvrny od krvi pri najbližšom prerušení hry.
5. Hráč, ktorý krváca alebo je zakrvavený, sa smie vrátiť na hraciu plochu až vtedy, keď je jeho
rana ošetrená a zalepená, krv odstránená a výstroj očistený či vymenený.

568 – PROTESTOVANIE KAPITÁNA ALEBO NÁHRADNÉHO KAPITÁNA
a) Ak kapitán alebo náhradný kapitán príde protestovať proti trestu, či už bol na hracej plo-

che alebo na hráčskej lavici, uloží sa mu:
- Osobný trest

(10')
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569 – PRÍLIŠ VEĽA HRÁČOV NA IHRISKU
a) Ak má družstvo kedykoľvek v priebehu hry na ihrisku väčší počet hráčov, než k akému je
oprávnené, uloží sa mu:
- Menší trest pre hráčsku lavicu

(ML)

b) Ak družstvo úmyselne chybne strieda (má úmyselne príliš veľa hráčov na ihrisku) v posledných dvoch minútach zápasu alebo kedykoľvek v predĺžení, rozhodca nariadi v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo:
- Trestné strieľanie

(TS)

Signál pre príliš veľa hráčov na ihrisku - pravidlo 569
Výklad SHbÚ k pravidlu 569:
1. Povinnosťou rozhodcov je prerušiť hru, ak je na ihrisku príliš veľa hráčov. Ak má loptičku v držaní previnené družstvo, rozhodca preruší hru okamžite. Ak previnivšie sa družstvo nemá loptičku pod kontrolou, poskytne sa výhoda pri treste.

570 – NEDODRŽANIE POSTUPU PRI STRIEDANÍ
a) Ak sa pokúsi družstvo vystriedať hráča po vypršaní stanoveného času, rozhodca pošle
hráča späť na hráčsku lavicu a družstvu vysloví varovanie.
b) Za akékoľvek ďalšie porušenie tohto postupu kedykoľvek počas zápasu sa previnivšiemu
družstvu uloží:
- Menší trest pre hráčsku lavicu
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(ML)

571 – FILMOVANIE PÁDU
a) Hráčovi, ktorý podľa mienky hlavného rozhodcu očividne predstiera pád alebo zranenie s
úmyslom, aby bol protihráč potrestaný, bude uložený:
- Menší trest

(2')

Signál pre filmovanie pádu - pravidlo 571
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ČASŤ 5 – TRESTY - TRESTY PRE BRANKÁROV
590 – TRESTY PRE BRANKÁROV
Zvláštne tresty pre brankára sú popísané v týchto pravidlách:
- 508
- 528 j)
- 552 c)
- 554
- 556
- 564 až 566

Vykonanie trestného strieľania
Pästný súboj, hrubosť
Vystrelenie alebo vyhodenie loptičky mimo ihriska
Zlomená hokejka
Padnutie brankára na loptičku
Hodenie hokejky alebo iného predmetu

591 – BRANKÁR ZA STREDNOU ČERVENOU ČIAROU
a) Ak sa brankár zúčastňuje akýmkoľvek spôsobom hry, keď je za strednou červenou čiarou, uloží sa mu:
- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 591:
1. Ak brankár, ktorého topánky sú za strednou červenou čiarou, zahrá loptičku, ktorá je ešte na
vlastnej strane strednej červenej čiary, rozhodca uloží menší trest, pretože rozhodujúca je poloha topánok, nie loptičky.
2. Pokiaľ brankár prekročí strednú červenú čiaru počas prerušenia hry, trest sa neuloží, pokiaľ neporuší iné pravidlo.

592 – PRÍCHOD BRANKÁRA K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENIA HRY
a) Ak brankár v prerušenej hre odíde na hráčsku lavicu, s výnimkou prípadov, keď je striedaný alebo keď je ohlásený oddychový čas, uloží sa mu:
- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 592
1. Ak nastane príliš dlhé oneskorenie v stretnutí, spôsobené napríklad zranením hráča alebo údržbou hracej plochy, rozhodca môže dovoliť brankárom, aby sa vrátili na svoje hráčske lavice. V
týchto situáciách brankár tým, že sa vráti na hráčsku lavicu, nespôsobí zdržanie v hre.
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593 – BRANKÁR OPUSTÍ BRÁNKOVISKO POČAS ŠARVÁTKY
a) Ak brankár opustí pri šarvátke bezprostredné okolie bránkoviska, uloží sa mu:

- Menší trest

(2')

Výklad SHbÚ k pravidlu 593
1. Pokiaľ brankár počas šarvátky opustí okolie svojho bránkoviska a zasiahne do šarvátky, uloží
sa mu menší trest za opustenie bránkoviska a všetky ďalšie tresty, ktoré má dostať podľa pravidiel.

594 – BRANKÁR PUSTÍ LOPTIČKU NA SIEŤ BRÁNKY
a) Ak brankár upustí loptičku na vonkajšiu sieť bránkovej konštrukcie, aby spôsobil preruše-

nie hry, uloží sa mu:

- Menší trest

(2')

595 – OCHRANA BRANKÁROV
a) Vo všetkých prípadoch, v ktorých útočiaci hráč spôsobí akýkoľvek kontakt s brankárom,
okrem náhodného kontaktu, keď je brankár vnútri bránkoviska a bez ohľadu na to, či je
alebo nie je dosiahnutý gól, útočiacemu hráči sa uloží príslušný trest.
b) Brankár nie je "lovná zver" len preto, že je mimo bránkoviska. Trest sa uloží v každom
prípade, kedy dôjde k zbytočnému kontaktu útočiaceho hráča s brankárom. Náhodný
kontakt je povolený, ak brankár mimo bránkoviska hrá loptičkou, za predpokladu, že útočiaci hráč vynaložil primeranú snahu sa tomuto zbytočnému kontaktu vyhnúť.
c) Ak brankár mimo bránkovisko hrá loptičkou a je mu potom bránené sa do bránkoviska
vrátiť zákrokom útočiaceho hráča, s výnimkou náhodného kontaktu, tomuto hráčovi sa
uloží príslušný trest.
d) Trest sa uloží brankárovi, ak svojou činnosťou mimo bránkoviska prekáža útočiacemu
hráčovi, ktorý sa pokúša zahrať loptičku, či napáda protihráča.
e) Ak je útočiaci hráč natlačený, strčený alebo vrazený brániacim hráčom do súperovho
brankára, takýto kontakt sa nepovažuje za kontakt vyvolaný útočiacim hráčom, avšak za
predpokladu, že útočiaci hráč prejaví skutočnú snahu vyhnúť sa takému kontaktu s brankárom.
Výklad SHbÚ k pravidlu 595
1. Kontaktom či už náhodným či iným medzi brankárom a útočiacim hráčom sa rozumie kontakt
hokejkou alebo akoukoľvek časťou tela.
2. Ak však útočiaci hráč stojí v bránkovisku, hra sa preruší a vhadzovanie sa vykoná na najbližšom
bode pre vhadzovanie v strednom pásme.
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PRÍLOHA 1 – PREDPISY O REKLAME
Reklamy môžu byť umiestnené na hracej ploche, mantineli, na ochrannom skle, sieťach, bránkach
alebo na hráčskych a trestných laviciach, sedadlách bránkových rozhodcov a priestore funkcionárov
mimo hracej plochy, na oblečení hráčov alebo ich výstroji, na oblečení rozhodcov alebo ich výstroji,
s podmienkou, že sú špecifikované a písomne povolené od:
- Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF) pre šampionáty ISBHF.
- Národných zväzov pre všetky domáce a medzinárodné stretnutia, hrané na ich území.
- SHbÚ, ktorá si vyhradzuje miesto pre umiestnenie reklamy:
1. na mantineloch za obidvoma bránkami
2. na mantineloch v strede ihriska po obidvoch stranách
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PRÍLOHA 2 – PREDZÁPASOVÝ ČASOVÝ PLÁN
V stretnutiach na podujatiach SHbÚ musí byť dodržaný nasledujúci časový plán:
Čas

-30:00

Čas
Čas
Čas
Čas

-5:00
-3:00
-2:00
-0:30

Čas

0:00

Družstvá poskytnú rozhodcom stretnutia svoje zostavy na predpísanom formulári a nastúpia na rozcvičenie.
Na časomiere sa začne odpočítavanie 25 minút.
Siréna oznámi koniec rozcvičenia. Družstvá opustia hraciu plochu.
Na hraciu plochu nastúpia rozhodcovia.
Na hraciu plochu nastúpia družstvá.
Rozhodcovia vyzvú družstvá na úvodné vhadzovanie v stredovom
kruhu.
Začiatok stretnutia.
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PRÍLOHA 3 – SIGNÁLY ROZHODCOV
STRIEDANIE HRÁČOV
Hlavný rozhodca poskytne päť sekúnd hosťujúcemu družstvu,
aby vystriedalo hráčov. Po piatich sekundách vzpaží ruku, čím
dá znamenie, že družstvo už nemôže vystriedať ani jedného
hráča.
(PLAYER CHANGE SIGNAL)
ODDYCHOVÝ ČAS
Na úrovni pŕs použitím obidvoch dlaní vytvorí písmeno "T".
(TIME OUT)

OFSAJD
Rozhodca najprv zdvihnutím ruky signalizuje priestupok, preruší hru
a ukáže v smere modrej čiary.
(OFFSIDE CALL)

LOPTIČKA JE / NIE JE V PÁSME
Rozhodca v priebehu neprerušenej hry ukáže v smere
do/z útočného pásma rovnobežne s mantinelom.
(BALL IN / OUT OF THE ATTACKING ZONE)
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ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
Zadný rozhodca skríži ruky vo
výške pŕs a ukáže na príslušný
bod vhadzovania
(FLOORING THE BALL)

SIGNÁL GÓLU
Ukáže na bránku, do ktorej vnikla
loptička dovoleným spôsobom.
(GOAL SCORED)

SIGNÁL "NIE"
Ráznym pohybom upaží obidve ruky na úroveň pliec,
pričom otvorené dlane smerujú dole.
(WASH OUT)

PRIHRÁVKA RUKOU
Rukou s otvorenou dlaňou urobí pohyb znázorňujúci posunutie.
(HAND PASS)
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SIGNALIZOVANIE TRESTU
Ruku, v ktorej nemá píšťalku, vzpaží nad hlavu. Je vhodné
raz ukázať na hráča, a potom vzpažiť ruku s otvorenou dlaňou nad hlavu.
(DELAYED CALLING OF PENALTY)

OSOBNÝ TREST
Dá si obidve ruky vbok. Ten istý signál sa použije pre nešportové správanie, desaťminútový osobný trest, osobný trest do
konca stretnutia a disciplinárny trest.
(MISCONDUCT PENALTY)

TREST V HRE
Tľapne si otvorenou dlaňou ruky na hornú časť prilby.
(MATCH PENALTY)

TRESTNÉ STRIEĽANIE
Nad hlavou prekríži obidve ruky so zovretými päsťami. Signál
sa použije po prerušení hry.
(PENALTY SHOT)
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VRAZENIE NA MANTINEL
Na úrovni pŕs zovretou päsťou jednej ruky udrie do otvorenej
dlane druhej ruky.
(BOARDING)

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

NAPADNUTIE
Na úrovni pŕs urobí dvakrát krúživý pohyb zovretými päsťami
(jedna okolo druhej).
(CHARGING)

NAPADNUTIE ZOZADU
Urobí pohyb obidvomi rukami smerom vpred do najvzdialenejšej polohy od pŕs, pričom dlane rúk sú otvorené smerom od tela a sú na úrovni
pliec.
(CHECKING FROM BEHIND)
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PÁD POD NOHY
Jednou rukou si zozadu udrie do nohy pod kolenom, pričom
má obidve topánky na hracej ploche.
(CLIPPING)

KROSČEK
Urobí pohyb obidvomi rukami so
zovretými päsťami smerom
vpred (do vzdialenosti asi pol
metra od pŕs) a naspäť.
(CROSS - CHECKING)
HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
Drží obidve zovreté päste tesne nad sebou, pričom spodná je
na úrovni čela.
(HIGH STICKING)

FAUL LAKŤOM
Udrie si jednou rukou do lakťa druhej ruky, ktorej päsť je zovretá.
(ELBOWING)
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HRUBOSŤ
Ruku so zovretou päsťou vystrie bokom od tela.
(ROUGHING)

DRŽANIE PROTIHRÁČA
Na úrovni pŕs zovrie rukou zápästie druhej ruky.
(HOLDING)

DRŽANIE HOKEJKY
Najskôr použije signál pre držanie,
za ktorým nasleduje signál znázorňujúci základné držanie hokejky
dvomi rukami.
(HOLDING THE STICK)
HÁKOVANIE
Na úrovni brucha urobí obidvomi
rukami so zovretými päsťami pohyb
znázorňujúci priťahovanie.
(HOOKING)
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NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE
Na úrovni pŕs podrží prekrížené ruky so zovretými päsťami.
(INTERFERENCE)

FAUL KOLENOM
Udrie si otvorenou dlaňou ruky po kolene, pričom má obidve
topánky na hracej ploche.
(KNEEING)

SEKNUTIE
Okrajom dlane jednej ruky si sekne po predlaktí druhej ruky,
ktorej päsť je zovretá.
(SLASHING)

PICHNUTIE
Obidvomi rukami so zovretými
päsťami urobí pohyb naznačujúci pichnutie smerom nabok od
prednej časti tela.
(SPEARING)
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PODRAZENIE
Jednou rukou s otvorenou dlaňou si udrie do nohy pod kolenom, pričom má obidve topánky
na hracej ploche.
(TRIPPING)
ÚDER DO HLAVY A KRKU
Priloží otvorenú dlaň ruky na bočnú časť hlavy.
(CHECKING TO THE HEAD AND NECK AREA)

PRÍLIŠ VEĽA HRÁČOV NA HRACEJ PLOCHE
Šikmo od tela ukáže šiestimi prstami na úrovni pŕs.
(TOO MANY PLAYERS ON THE RINK)

FILMOVANIE PÁDU
Rozhodca jednou rukou urobí gesto, ktoré ukazuje skok alebo pád hráča.
(DIVING)
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POZNÁMKY
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