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ČÁST 5 - TRESTY

500 - TRESTY – DEFINICE A POSTUP

Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení:

   1. MENŠÍ TREST (2‘),

   2. MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI (2‘),

   3. VĚTŠÍ TREST (5‘),

   4. OSOBNÍ TREST (10‘),

   5. OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ (OK),

   6. TREST VE HŘE (TH),

   7. TRESTNÉ STŘÍLENÍ (TS).

Všechny tresty jsou v čistém času hry.

 1.  Tresty uložené po skončení utkání uvede hlavní rozhodčí v zápisu o ut kání.

 2.  Některá pravidla stanoví, že vedoucí nebo trenér určí hráče, který odpyká trest. 

Jestliže tak odmítnou učinit, má hlavní rozhodčí právo jmenovat kteréhokoli hráče 

provinivšího se týmu, aby odpykal trest.

 3.  Jestliže menší nebo větší tresty dvou hráčů téhož týmu končí ve stejném čase, ka pi-

tán týmu oznámí hlavnímu rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hřiště ja ko první. 

Hlavní rozhodčí pak vydá v tomto smyslu pokyny zapisovateli.

 4.  Za osobní trest do konce utkání se v zápisu o utkání u potrestaného hráče nebo 

brankáře uvede 20 mi nut. Za trest ve hře se v zápisu o utkání u potrestaného hráče 

nebo brankáře uvede 25 minut.

 5.   U všech osobních trestů do konce utkání a trestů ve hře je hlavní rozhodčí povi nen 

vyplnit písemnou zprávu příslušným orgánům ihned po skončení utkání.

501 - MENŠÍ TREST

Při menším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen ze hry na dvě minuty a ne po-

volí se náhrada.

 Je-li hráči uložen současně menší a větší trest, odpyká nejprve větší trest. To se uplatní, 

pokud jsou oba tresty uloženy STEJNÉMU hráči (viz Pravidlo 513).

NOVÉ

NOVÉ
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  1.  Určený hráč zaujme okamžitě místo na trestné lavici a odpyká trest, jako by byl menší 

trest uložen jemu.

  2.  Oslabením se rozumí, že má tým z důvodu trestu(ů) v okamžiku vstřelení gólu na ledě 

menší počet hráčů než soupeř.

 3. Toto pravidlo se nevztahuje na případy, kdy gól padne z trestného střílení.

  Je-li hráči uložen současně větší a menší trest, odpyká nejprve větší trest. Toto pravi-

dlo se uplatní, pokud jsou oba tresty uloženy stejnému hráči (viz Pravidlo 513).

  Je-li hráči uložen současně menší nebo větší trest a osobní trest, potrestaný tým 

pošle ihned na trestnou lavici náhradního hráče, který odpyká menší nebo větší trest 

bez vystřídání.

  1.  Osobní trest do konce utkání neznamená automatické zastavení činnosti, vyjma 

na toto utkání, avšak příslušné orgány mají právo zastavit hráči nebo funkcionáři 

týmu činnost i pro další utká ní.

  2.  Jestliže v utkáních mistrovství či turnajů je hráči nebo funkcionáři týmu uložen druhý 

osobní trest do konce utkání, bude mu automaticky zastavena činnost na jedno 

nejbližší utkání mistrovství  či turnaje.

 

  1.  Hráč je vykázán do šatny a smí být nahrazen jiným hráčem po uplynutí pěti minut 

hrací doby.

  2.  Hráči nebo funkcionáři týmu, jemuž je uložen trest ve hře, bude automaticky za  sta-

 vena další činnost, což znamená, že mu bude zastavena činnost nejméně v jed   nom 

nejbližším utkání a tímto případem se budou zabývat příslušné orgány.

502 - MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI

a)  Při menším trestu pro hráčskou lavici je vyloučen ze hry na dvě minuty kterýkoli 

hráč potrestaného týmu určený vedoucím týmu nebo trenérem prostřednictvím kapitá-

na z hráčů, kteří byli v době přestupku na ledě, s výjimkou brankáře, a nepovolí se ná-

hrada.

b)  Jestliže v době, kdy je tým v oslabení kvůli jednomu nebo více menším trestům či 

menším trestům pro hráčskou lavici a soupeř dosáhne gólu, první z těchto trestů 

automaticky skončí, ledaže tento trest byl uložen současně s trestem protihráči, což 

původně způsobilo, že oba týmy hrály oslabeny o jednoho hráče, v tom případě skončí 

další menší trest či menší trest pro hráčskou lavici uložený týmu, který obdržel gól.

503 - VĚTŠÍ TREST

Při větším trestu je hráč, včetně brankáře, vyloučen ze hřiště pro zbytek utkání (osobní 

trest do konce utkání) a náhrada se povolí po pěti minutách.

504 - OSOBNÍ TREST

a)  Při svém prvním osobním trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště na 

de set minut a náhrada se povolí ihned. Hráč, jehož osobní trest skončil, musí zů stat 

na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry.

b)  Při svém druhém osobním trestu je hráč, včetně brankáře, automaticky vyloučen 

ze hřiště pro zbytek utkání (osobní trest do konce utkání) a náhrada se povolí ihned.

505 - OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ

Při osobním trestu do konce utkání je hráč, brankář nebo funkcionář týmu vyloučen ze 

hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhrada za hráče nebo brankáře se povolí 

ihned.

507 - TREST VE HŘE

Při trestu ve hře je hráč, brankář nebo funkcionář týmu vyloučen ze hřiště a vykázán do 

šatny pro zby tek utkání a náhrada se povolí po pěti minutách.

NOVÉ

NOVÉ
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  1.  V brejkové situaci, při níž je hráč, mající puk pod kontrolou mimo vlastní obran né 

pásmo a nemající před sebou jiného protihráče, kterého musí překonat, kromě bran-

ká  ře (viz rovněž Pravidlo 533 a 539), faulován zezadu, čímž je zmařena výhodná 

gó  lo  vá příle žitost, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí trestné 

střílení.

  2.  Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a zezadu je faulován hráč, mající puk 

pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo a nemající mezi sebou a brankou sou-

peře žádného protihráče, kterého musí překonat (viz rovněž Pravidlo 533 a 539), 

hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná gól.

K Pravidlu 509:

   1.  Pokud k porušení pravidel, po němž má být nařízeno trestné střílení, dojde v prů-

běhu řádné hrací doby, trestné střílení se nařídí a provede ihned obvyklým způso-

bem, nehledě na zdržení způsobené výhodou ponechanou hlavním rozhodčím. 

V takovém případě se nechá hra dokončit, byť toto zdržení bude mít za následek 

uplynutí řádné hrací doby kterékoli třetiny či prodloužení.

   2.  Jestliže brankář opustí brankoviště dříve, než se hráč dotkne puku, nebo se do pustí 

jakéhokoli přestupku, hlavní rozhodčí vztyčí ruku, avšak dovolí, aby bylo stříle ní do  kon-

 čeno. Nepadne-li gól, nařídí trestné střílení opakovat. Jestliže brankář opustí před-

časně brankoviště, hlavní rozhodčí poprvé udělí VAROVÁNÍ a nařídí nové trestné 

stří  lení, podruhé uloží osobní trest a nařídí nové trestné střílení, a potřetí přizná gól.

   3.  Brankář se může pokusit zamezit gólu jakýmkoli způsobem, s výjimkou hození ho le 

či jiného předmětu. V takovém případě bude přiznán gól.

   4.  Pokud kterýkoli hráč soupeře brání hráči nebo ruší hráče provádějícího trestné 

střílení a vinou toho se trestné střílení nezdaří, hlavní rozhodčí nařídí nové trestné 

střílení a provinivšímu se hráči uloží osobní trest.

   5.  Čas potřebný k provedení trestného střílení se nezapočítává do čistého času hry 

kterékoli třetiny nebo prodloužení.

   6.  „Otočka“, při níž se hráč při najíždění na branku otočí o 360°, je dovolena jako 

součást souvislého pohybu vpřed.

   7.  Při jednom přerušení hry mohou být proti stejnému týmu nařízena dvě trestná stří-

lení (za dvě různá porušení pravidel). Avšak v jednom přerušení hry může být 

dosažen nebo přiznán pouze jeden gól. Pokud je z prvního trestného střílení dosa-

ženo gólu, druhé trestné střílení se neprovede, avšak za tento přestupek se uloží 

a odpyká příslušný trest.

   8.  Pohazování pukem na čepeli hole (jako při lakrosu) nad normální úrovní ramen je 

zakázáno a má za následek přerušení hry.

   9.  Učiní-li to hráč při trestném střílení nebo při samostatném nájezdu k určení vítěze 

utkání, hlavní rozhodčí ihned zapíská a trestné střílení nebo nájezd bude považo-

ván za ukončený.

  10.  Pokud příslušní trenéři vybrali hráče a brankáře k provedení trestného střílení 

a k hájení branky proti tomuto střílení, tento hráč nebo brankář už nemůže být 

vystřídán, ani když se trestné střílení má opakovat kvůli přestupku nebo faulu spá-

chanému brankářem, s výjimkou že hráč nebo brankář byl zraněn a nemůže se 

trestného střílení účastnit. V tomto případě smí trenér určit jiného hráče k provedení 

trestného střílení nebo jiného brankáře k hájení branky.

508 - TRESTNÉ STŘÍLENÍ

a)  K nařízení trestného střílení za nedovolený zákrok na hráče zezadu je nutno splnit 

těchto pět podmínek:

 1.  K přestupku musí dojít v okamžiku, kdy je puk mimo jeho obranné pásmo (zce la za 

modrou čárou).

 2. Útočící hráč musí mít puk v držení a pod kontrolou.

 3. Přestupek musí být spáchán zezadu.

 4.  Útočícímu hráči, který má puk v držení a pod kontrolou, musí být zmařena výhodná 

gólová příležitost. 

 5.  Hráč, mající puk v držení a pod kontrolou nesmí mít před sebou žádného protihráče, 

kterého musí překonat, kromě brankáře.

b)  Trestné střílení bude nařízeno v situacích, kdy brankář fauluje hráče v brejku, bez 

ohledu na to, zda k přestupku došlo zezadu či nikoli.

c)  Jestliže přestupek zahrnuje jakýkoli další trest, trestné střílení se nařídí a tento trest se 

uloží bez ohledu na to, zda při trestném střílení je či není dosaženo gólu.

509 - PROVÁDĚNÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ

a)  V případech, kdy je hráč faulován způsobem, který má za následek trestné střílení, 

k jeho provedení musí být určen faulovaný hráč. Je-li během hry faulovaný hráč zra-

něn, určí kapitán k provedení trestného střílení jiného nepotrestaného hráče, který byl 

na ledě v době přestupku.

b)  V případech, kdy nelze faulovaného hráče určit, trenér nebo kapitán neprovinivšího se 

týmu vybere a oznámí hlavnímu rozhodčímu číslo jiného nepotrestaného hráče, který 

byl na ledě v době přestupku, a ten provede trestné střílení.

c)  Hlavní rozhodčí zajistí, aby bylo oznámeno hlasatelem jméno a číslo hráče, provádějící-

ho trestné střílení, kterým však ne může být hráč odpykávající trest nebo kterému byl 

uložen signalizovaný trest.

d) Hráči obou týmů musí odjet ke svým hráčským lavicím.

e)  Hlavní rozhodčí položí puk na střední bod vhazování. Při trestném střílení smí hájit 

branku pouze brankář.

 f)  Brankář musí zůstat v brankovišti, dokud se hráč provádějící trestné střílení nedotkne puku.

g)  Na pokyn hlavního rozhodčího hráč provádějící trestné střílení hraje pukem, po stu puje 

směrem k brankové čáře soupeře a pokouší se vstřelit brankáři gól.

h)  Jestliže hráč mine puk a při jízdě se ho v poloze na středním bodu vhazování nedotkne, 

může se vrátit a v trestném střílení pokračovat.

 i)  Jakmile je puk vystřelen, trestné střílení se pokládá za skončené a v žádném případě 

není možné dosáhnout gólu další střelou.

 j) Je-li vstřelen gól, vhazuje se na středním bodu vhazování.

k)  Není-li vstřelen gól, vhazuje se na jednom z bodů vhazování v koncovém pásmu, v němž 

se trestné střílení provádělo.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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  1.  Všechny tresty uložené brankáři budou v záznamech připsány brankáři, bez ohledu 

na to, kdo trest odpyká.

  2.  Všechny dodatečné tresty, které byly uloženy brankáři během stejného přerušení 

hry, platí a budou odpykány jiným hráčem jeho týmu, který byl na ledě v době přeru-

šení hry k uložení trestu za tento přestupek.

  Při uplatnění tohoto pravidla jsou menší trest a menší trest pro hráčskou lavici po va žo-

vány za totožné.

 

510 - DODATEČNÁ DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

Vedle postihů uplatňovaných podle těchto pravidel smějí příslušné orgány kdykoli po skon-

 čení utkání vyšetřit jakýkoli případ a mohou dodatečně zastavit činnost za jakýkoli přestu-

pek na hřišti i mimo ně, k němuž došlo kdykoli před, v průběhu nebo po utkání, ať tyto 

přestupky hlavní rozhodčí potrestal či nikoli.

511 - POSTUP PŘI UKLÁDÁNÍ TRESTŮ PRO BRANKÁŘE

Brankář nikdy neodchází na trestnou lavici.

a)  Za menší nebo první osobní trest uložený brankáři: 

    Brankář zůstává ve hře.

    Jeho trest odpyká jiný hráč jeho týmu, který se nacházel na ledě v době přeruše-

ní hry k uložení trestu za tento přestupek a byl určen vedoucím nebo trenérem 

týmu prostřednictvím kapitána.

b)  Při větším trestu, osobním trestu do konce utkání nebo trestu ve hře je brankář vylou-

čen z hřiště pro zbytek utkání. Bude nahrazen náhradním brankářem, pokud ho má tým 

k dispozici, nebo členem týmu, kterému se povolí 10 minut na oblečení kompletní 

brankářské výstroje.

c)  V případě většího trestu nebo trestu ve hře pětiminutový trest odpyká jiný hráč jeho 

týmu, který byl na ledě v době přerušení hry k uložení trestu za tento přestupek a byl 

určen vedoucím týmu nebo trenérem prostřednictvím kapitána.

512 - SOUBĚŽNÉ TRESTY

a)  Jestliže je oběma týmům během téhož přerušení hry uložen stejný počet to tožných 

trestů (menších, větších nebo trestů ve hře), považují se takové tresty za 

    souběžné tresty.

b)  Dojde-li k uložení takových trestů, budou vyloučení hráči ihned na ledě nahrazeni ji ný mi 

hráči a tyto tresty nebudou brány v úvahu pro účely odložených trestů.

c)  V případě, že potrestaní hráči pokračují v utkání, musí zaujmout místo na trestné lavici 

a smějí ji opustit až při prvním přerušení hry po uplynutí svých trestů.

    Toto pravidlo má pouze jedinou výjimku – viz odstavec d) tohoto pravidla:

d)  Jsou-li oba týmy na ledě v plném počtu a je-li uložen pouze jeden menší trest jed-

nomu hráči každého týmu během stejného přerušení hry, náhrada není povolena.

NOVÉ
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  1.  Jestliže tresty dvou hráčů téhož týmu skončí ve stejný čas, kapitán týmu ozná mí 

hlavnímu rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hřiště jako první a hlavní rozhodčí 

v tom smyslu vydá pokyny zapisovateli.

  2.  Jestliže je uložen současně větší a menší trest dvěma nebo více hráčům stejného 

týmu, zapisovatel zaznamená jako první z těchto trestů menší trest.

      To také platí, jsou-li dva tresty uloženy různým hráčům (viz Pravidlo 501).

  1.  Držením puku se rozumí, že puk získal do svého držení, má ho pod kontrolou nebo 

ho úmyslně zahraje hráč nebo bran kář soupeřova týmu, anebo je puk zablokován.

    Odraz puku od kteréhokoli hráče či brankáře provinivšího se týmu, nebo od branky 

či hrazení se nepovažuje za držení puku.

  2.  Jestliže v době, kdy hlavní rozhodčí signalizuje trest, avšak dříve než zapíská je puk 

do praven do branky neprovinivšího se týmu přímým následkem činnosti hráče pro-

vi niv šího se týmu, gól nebude uznán a uloží se signalizovaný trest.

VÝHODA PŘI 

SIGNALIZOVANÉM TRESTU

UKLÁDÁNÍ TRESTU

513 - ODLOŽENÝ TREST

Toto pravidlo platí pouze pro menší tresty, menší tresty pro hráčskou lavici, větší 

tresty nebo tresty ve hře.

a)  Jestliže je trest uložen třetímu hráči kteréhokoli týmu, zatímco dva hráči jeho týmu už 

odpykávají tresty, začne jeho trest běžet až poté, kdy skončí trest jednoho z těch to dvou 

hráčů.

b)  Hráč ihned zaujme místo na trestné lavici, avšak na ledě je nahrazen jiným hráčem.

c)   Když tři nebo více hráčů kteréhokoli týmu odpykávají tresty současně a při uplatnění 

pravidla o odloženém trestu je náhrada za třetího provinivšího se hráče na ledě, nesmí 

se žádný ze tří potrestaných hráčů vrátit na led, dokud nedojde k přerušení hry. Pokud 

však z důvodu skončení trestu smí mít potrestaný tým na ledě více než čtyři hráče 

včetně brankáře, potrestaní hráči se vracejí v po řadí, v jakém skončily jejich tresty.

514 - UKLÁDÁNÍ TRESTŮ

Dojde-li k porušení pravidel, za které se ukládá trest:

a)  Jestliže tým provinivšího se hráče má puk v držení, hlavní rozhodčí ihned za píská 

a uloží trest. Vhazuje se na jednom ze dvou bodů vhazování v koncovém pásmu provi-

nivšího se týmu (viz Pravidlo 440 g).

b)  Jestliže tým provinivšího se hráče NEMÁ puk v držení, hlavní rozhodčí vztyčí ruku, čímž 

signalizuje uložení trestu. Jakmile provinivší se tým získá puk do držení, zapíská a uloží 

trest.

c)  Jestliže je poté, kdy hlavní rozhodčí vztyčil ruku, dosaženo vlastního gólu jakýmkoli způ-

sobem akcí neproviniv šího se týmu, gól se uzná a trest se uloží obvyklým způsobem.

d)  Jestliže poté, kdy hlavní rozhodčí vztyčil ruku, dosáhne gólu neprovinivší se tým, gól 

se uzná a první menší trest se neuloží. Všechny další tresty se uloží. Pokud proviniv ší 

se tým již hraje v oslabení, první odpykávaný menší trest nebo menší trest pro hráč-

skou lavici se ukončí a všechny signalizované tresty se uloží obvyklým způsobem.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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  Válcování protihráče, který je v držení puku, po hrazení, když usiluje proniknout me  ze-

rou mezi hráčem a hrazením, není vražením na hrazení.

SIGNÁL PRO VRAŽENÍ NA HRAZENÍ 

PRAVIDLO 520

  1.  Bodnutí koncem hole 

označuje zákrok, kdy 

hráč použije rukojeť 

hole nad horní ru kou 

k zákroku na soupeře.

  2.  Pokus o bodnutí kon-

cem hole zahrnuje 

všech    ny případy, kdy 

je bodnutí naznačeno, 

avšak nedošlo ke kon-

taktu hole se soupeřem.

  1.  Napadení znamená zákrok hráče, který s nájezdem 

násilně srazí soupeře. K napadení může dojít naraže-

ním na hrazení, na brankovou konstrukci nebo na 

volné ploše.

  2.  V případě, že některý hráč vyvolá fyzický kontakt se 

soupeřem po zapískání a pokud podle ná zo ru hlavní-

ho rozhodčího tento hráč měl po zapískání dostatek 

času se takovému kontaktu vyhnout, může mu hlav ní 

rozhodčí podle uvážení uložit trest za na pa dení.

  3.  Brankář není „lovnou zvěří“ jen proto, že se nachází 

mi mo brankoviště. Trest za nedovolené bránění ne-

bo napadení se uloží v každém případě, kdy soupeř 

vyvolá bezdůvodný kontakt s brankářem.

VRAŽENÍ NA HRAZENÍ

SIGNÁL PRO BODNUTÍ 

KONCEM HOLE 

PRAVIDLO 521

SIGNÁL PRO NAPADENÍ 

PRAVIDLO 522

FAULY PROTI HRÁČŮM

520 - VRAŽENÍ NA HRAZENÍ

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

prudce vražen na hrazení, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   vetší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který vražením na hrazení soupeře zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího 

uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

521 - BODNUTÍ KONCEM HOLE

a)  Hráči, který se pokusí bodnout soupeře koncem hole, se uloží:

   dvojitý menší trest + osobní trest (2‘ + 2‘ + 10‘).

b) Hráči, který bodne soupeře koncem hole, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

c)  Hráči, který bodnutím koncem hole soupeře zraní, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

522 - NAPADENÍ

a)  Hráči, který najede či naskočí do soupeře nebo ho napadne, nebo který v brankovišti 

najede či naskočí do soupeřova brankáře nebo ho napadne, se dle uvážení hlavního 

rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo 

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b) Hráči, který soupeře napadením zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

BODNUTÍ KONCEM HOLE
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  1.  Naražení zezadu je zákrok vedený na zadní část těla soupeře, který hro zící zásah 

neočekává a nemůže se proto chránit.

  2.  Jestliže však hráč svým obratem vyvolá tě lem kontakt se soupeřem úmyslně, nepo-

važuje se to za naražení ze zadu.

 

    Pád pod nohy je zákrok, kdy se hráč vrhne tělem přes či pod 

koleno soupeře nebo padne do kolen soupeře po přiblížení 

zezadu, z boku či zepředu.

 

  Krosček je napadení soupeře holí, kterou hráč drží oběma rukama, přičemž hůl se 

nedotýká žádnou svou částí ledu.

NARAŽENÍ ZEZADU

SIGNÁL PRO NARAŽENÍ

ZEZADU 

PRAVIDLO 523

SIGNÁL PRO PÁD 

POD NOHY 

PRAVIDLO 524

PÁD POD NOHY

SIGNÁL PRO KROSČEK 

PRAVIDLO 525

KROSČEK

523 - NARAŽENÍ ZEZADU

a)  Hráči, který zezadu najede či naskočí do soupeře nebo ho napadne či zasáhne jakým-

koli způsobem, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest + automaticky osobní trest (2‘ + 10‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který následkem naražení zezadu soupeře zraní, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

524 - PÁD POD NOHY

a)  Hráči, který zasáhne soupeře pádem pod nohy nebo skloní tělo tak, aby zasáhl sou peře 

v kolenou nebo pod nimi, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo 

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který soupeře pádem pod nohy zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).

525 - KROSČEK

a)  Hráči, který krosčekuje soupeře, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b) Hráči, který soupeře krosčekem zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).
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SIGNÁL PRO FAUL LOKTEM 

PRAVIDLO 526

FAUL LOKTEM

526 - FAUL LOKTEM

a)  Hráči, který použije loket k faulu na soupeře, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo 

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b) Hráči, který faulem loktem soupeře zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

527 - NADMĚRNÁ TVRDOST

Každému hráči, jenž použije pravidly nedovolený zákrok, který může způsobit ne bo způ-

sobí zranění soupeři, funkcionáři týmu nebo rozhodčímu, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

Okolnosti se oznámí 

   příslušným orgánům.

528 - RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST

a) Hráči, který úmyslně sejme rukavici(e) při bitce či šarvátce, se uloží:

   osobní trest  (10‘).

b) Hráči, který započne s ranami pěstí, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

c) Hráči, který byl udeřen a oplácí ranou či pokusem o ránu, se uloží:

   menší trest  (2‘).

d)  Kterémukoli hráči nebo brankáři, který jako první zasáhne do již probíhající šarvátky, 

se kromě jiných trestů vyvolaných tímto incidentem navíc uloží:

   osobní trest do konce utkání (OK).

SIGNÁL PRO HRUBOST 

PRAVIDLO 528
RÁNY PĚSTÍ
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  Pokus o úder hlavou zahrnuje všechny případy, kdy dojde k náznaku úderu hla vou, ale 

k žádnému kontaktu nedojde.

e)  Jestliže hráč poté, co mu hlavní rozhodčí nařídil přestat, pokračuje nebo se pokouší  

v šarvátce pokračovat nebo vzdoruje čárovému rozhodčímu ve výkonu jeho povinností, 

se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   dvojitý menší trest  (2‘ + 2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo 

   trest ve hře  (TH).

f)  Hráči nebo brankáři, který je na ledě či mimo led a zapojí se do šarvátky nebo pěstního 

souboje s hráčem, brankářem či funkcionářem týmu, kteří jsou mimo hrací plochu, se dle 

uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   osobní trest  (10‘)

   nebo 

   osobní trest do konce utkáni (OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

g)  Funkcionáři týmu, který je na ledě či mimo led a zapojí se do šarvátky nebo pěstního 

souboje s hráčem, brankářem či funkcionářem týmu, kteří jsou na ledě nebo mimo 

hrací plochu, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   osobní trest do konce utkáni (OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

h)  Jestliže se hráč proviní zbytečnou hrubostí, dle uvážení hlavního rozhodčího se mu uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   dvojitý menší trest  (2‘ + 2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK).

 i)  Hráči, který soupeři strhne či uchopí obličejovou masku nebo přilbu nebo ho tahá za 

vlasy, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK).

 j)  Brankáři, který použije vyrážečku k úderu soupeře do oblasti hlavy, krku či obličeje, se 

uloží:

   trest ve hře  (TH).

529 - ÚDER HLAVOU

Hráči, který se pokusí udeřit nebo úmyslně udeří soupeře hlavou, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

NOVÉ

NOVÉ
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  Pohazování pukem na čepeli hole (jako při lakrosu) nad normální úrovní ramen je 

zakázáno a má za následek přerušení hry.

  Učiní-li to hráč při trestném střílení nebo při samostatném nájezdu k určení vítěze utkání, 

hlavní rozhodčí ihned zapíská a trestné střílení nebo nájezd bude považován za ukončený.

530 - VYSOKÁ HŮL

a)  Hráči, který zvedne nebo drží hůl či jakoukoli její část nad úrovní svých ramen a touto holí 

dojde ke kontaktu se soupeřem, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který zvedne nebo drží hůl či jakoukoli její část nad úrovní svých ramen, čímž 

dojde ke kontaktu se soupeřem, a holí či jakoukoli její částí způsobí soupeři zranění, 

se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).

c)  Jestliže je však zásah vysokou holí, jež měl za následek zranění, posouzen jako ná hod ný, 

provinivšímu hráči se uloží:

   dvojitý menší trest  (2‘ + 2‘).

531 - DRŽENÍ PROTIHRÁČE

Hráči, který drží protihráče rukama, holí či jakýmkoli jiným způsobem, se uloží:

   menší trest  (2‘).

532 - DRŽENÍ HOLE

Hráči, který drží hůl protihráče rukama či jakýmkoli jiným způsobem, se uloží:

   menší trest  (2‘).

533 - HÁKOVÁNÍ

a)  Hráči, který brání nebo se pokouší bránit soupeři ve hře hákováním holí, se dle uvážení 

hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

SIGNÁL PRO VYSOKOU HŮL 

PRAVIDLO 530
VYSOKÁ HŮL

SIGNÁL PRO DRŽENÍ

PROTIHRÁČE

PRAVIDLO 531

DRŽENÍ PROTIHRÁČE

SIGNÁL PRO DRŽENÍ HOLE 

PRAVIDLO 532

(Dvě fáze signálu)

DRŽENÍ HOLE
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  1.  Brejk je defi nován jako situace, kdy hráč má puk plně pod kontrolou a žádný proti-

hráč není mezi ním a brankářem nebo brankou soupeře, je-li brankář odvolán.

  2.  Mít puk pod kontrolou znamená, že hráč vede puk holí. Pokud je takto vedený puk 

zasažen jiným hráčem nebo jeho výstrojí, zasáhne-li branku nebo se stane volným, 

ne ní už tento hráč považován za hráče s pukem pod kontrolou.

  3.  Hlavní rozhodčí nepřeruší hru, dokud útočící tým neztratil puk z držení.

  4.  Rozhodující je poloha puku. Puk musí být zcela za obrannou modrou čárou, aby 

mohlo být nařízeno trestné střílení či přiznán gól.

  5.  Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou gólovou příležitost, která byla následkem 

faulu zezadu zmařena.

  1.  Toto pravidlo se vztahuje na jakýkoli zákrok nedovoleného bránění, jako je vyražení 

hole z rukou soupeře a bránění hráči, který ztratil hůl, aby ji znovu získal.

  2.  Poslední hráč kromě brankáře, který se dotkne puku, se považuje za hráče, kte rý má 

puk v držení.

  3.  Jestliže útočící hráč stojí v brankovišti, aniž by nedovoleně bránil brankáři, hlavní 

rozhodčí přeruší hru a následně se vhazuje na nejbližším bodu vhazování ve středním 

pásmu.

SIGNÁL PRO HÁKOVÁNÍ - PRAVIDLO 533 HÁKOVÁNÍ

SIGNÁL PRO 

NEDOVOLENÉ 

BRÁNĚNÍ 

PRAVIDLO 534

NEDOVOLENÉ 

BRÁNĚNÍ

b)  Hráči, který hákováním soupeře zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).

c)  Pokud je v brejku hákován či jinak zezadu faulován hráč, který má puk pod kontrolou 

vně svého obranného pásma a před sebou nemá jiného protihráče, kterého musí pře-

konat, než brankáře, čímž je mu zmařena výhodná gólová příležitost, hlavní rozhodčí 

ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

   trestné střílení  (TS).

d)  Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a hráč mající puk pod kontrolou vně své ho 

obranného pásma je hákován či jinak zezadu faulován, aniž by mezi ním a brankou 

soupeře byl pro ti hráč, kterého musí překonat, čímž je mu zmařena výhodná gólová 

příležitost, hlav ní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

   gól.

534 - NEDOVOLENÉ BRÁNĚNÍ

a)  Hráči, jenž brání nebo překáží v pohybu soupeři, který nemá puk v držení, se uloží:

   menší trest  (2‘).

b)  Hráči na hráčské nebo trestné lavici, jenž v průběhu hry svou holí nebo tělem brání 

v pohybu puku nebo kteréhokoli protihráče na ledě, se uloží:

   menší trest  (2‘).

c)  Hráči, který svou holí nebo tělem brání nebo překáží v pohybu brankáři v jeho branko-

višti, se uloží:

   menší trest  (2‘).

d)  Jestliže v době, kdy je brankář odvolán z ledu, kterýkoli člen jeho týmu včetně funk ci-

onáře týmu nedovoleně brání holí, jakýmkoli jiným předmětem nebo tělem protihráči 

v po hybu s pukem mimo jeho obranné pásmo, hlav ní rozhodčí neprovinivšímu se týmu 

přizná:

   gól.

e)  Jestliže se útočící hráč postaví čelem k soupeřovu brankáři a předstírá hru máváním 

rukama nebo holí před tváří brankáře za účelem brankáři překážet či ho rušit, bez ohle-

du na to, zda útočící hráč stojí uvnitř nebo vně brankoviště, hlavní rozhodčí uloží:

   menší trest  (2‘).

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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  Pokus o kopnutí zahrnuje všechny případy, kdy dojde k náznaku kopnutí, ale k žádnému 

kontaktu nedojde.

  1.  Hlavní rozhodčí uloží trest za sekání každému hrá či, který švihne holí proti soupeři, 

aniž ho skutečně zasáhne, nebo který prudce švihne po puku se záměrem soupeře 

zastrašit.

  2.  Klepání na hůl hráče, který vede puk, se ne  po kládá za sekání, jestliže je omezeno 

na zásah do hole s jediným účelem zmocnit se puku.

 

SIGNÁL PRO FAUL KOLENEM 

PRAVIDLO 536

SIGNÁL PRO SEKÁNÍ 

PRAVIDLO 537

SEKÁNÍ

FAUL KOLENEM

535 - KOPNUTÍ

Hráči, který kopne nebo se pokusí kopnout jiného hráče, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

536 - FAUL KOLENEM

a)  Hráči, který použije koleno k faulu na soupeře, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který soupeře faulem kolenem zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).

537 - SEKÁNÍ

a)  Hráči, který brání nebo se pokouší bránit soupeři ve hře sekáním holí, se dle uvážení 

hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo 

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který soupeře sekáním zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

c)  Hráči, který švihne holí proti jinému hráči při jakékoli šarvátce, se dle uvážení hlavního 

rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).
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  1.  Pokus o bodnutí špičkou hole zahrnuje všechny 

případy, kdy je bodnutí naznačeno, avšak nedošlo 

k žádnému kontaktu.

  2.  Bodnutí špičkou hole je zákrok, při němž hráč bod-

ne soupeře špičkou čepele hole, bez ohledu na to, 

drží-li hůl jednou či oběma rukama.

Jestliže podle názoru hlavního rozhodčího hráč použije hůl nejprve k vyražení či získání 

puku od soupeře a následně tentýž pohyb jeho hole způsobí podražení či pád soupeře, 

neuloží se žádný trest, neboť nejprve byl zahrán puk a nikoliv soupeř vedoucí puk.

  1.  Brejk je defi nován jako situace, kdy hráč má puk plně pod kontrolou a žádný proti-

hráč není mezi ním a brankářem nebo brankou soupeře, je-li brankář odvolán.

  2.   Mít puk pod kontrolou znamená, že hráč vede puk holí. Pokud je takto vedený puk 

zasažen jiným hráčem nebo jeho výstrojí, zasáhne-li branku nebo se stane volným, 

ne ní už tento hráč považován za hráče s pukem pod kontrolou.

  3.  Hlavní rozhodčí nepřeruší hru, dokud útočící tým neztratil puk z držení.

  4.  Rozhodující je poloha puku. Puk musí být zcela za obrannou modrou čárou, aby 

mohlo být nařízeno trestné střílení či přiznán gól.

  5.  Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou gólovou příležitost, která byla násled-

kem faulu zezadu zmařena.

SIGNÁL PRO BODNUTÍ ŠPIČKOU HOLE 

PRAVIDLO 538

SIGNÁL PRO PODRAŽENÍ 

PRAVIDLO 539

PODRAŽENÍ

538 - BODNUTÍ ŠPIČKOU HOLE

a) Hráči, který se pokusí bodnout soupeře špičkou hole, se uloží:

   dvojitý menší trest + osobní trest (2‘ + 2‘ + 10‘).

b) Hráči, který bodne soupeře špičkou hole, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

c) Hráči, který soupeře bodnutím špičkou hole zraní, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

539 - PODRAŽENÍ

a)  Hráči, který nastaví hůl, nohu, paži, ruku nebo loket tak, že soupeř zakopne ne bo upadne, 

se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo  

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který soupeře podražením zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

   nebo

   trest ve hře  (TH).

c)   Pokud je v brejku podražen či jinak zezadu faulován hráč, který má puk pod kontrolou 

vně svého obranného pásma a před sebou nemá jiného protihráče, kterého musí pře-

konat, než brankáře, čímž je mu zmařena výhodná gólová příležitost, hlavní rozhodčí 

ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí: 

   trestné střílení  (TS).

d)  Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a hráč mající puk pod kontrolou vně své ho 

obranného pásma je podražen či jinak zezadu faulován, aniž by mezi ním a brankou 

soupeře byl pro ti hráč, kterého musí překonat, hlav ní rozhodčí neprovinivšímu se týmu 

přizná:

   gól.

NOVÉ

NOVÉ
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  1.  Příslušný trest za zásah do oblasti hlavy se uloží, pokud zákrok na soupeře splňuje 

některou z níže uvedených podmínek:

  1.  Hráč nasměruje náraz nebo úder kteroukoli částí svého těla do oblasti hlavy a krku 

soupeře.

  2.  Hráč narazí či natlačí soupeřovu hlavu na ochranné sklo nebo na hrazení jakoukoli 

částí svého těla, uvedenou níže v č.3.

  3.  Hráč natáhne a nasměruje svou ruku, loket, předloktí nebo rameno tak, aby docí  lil 

kontaktu s oblastí hlavy a krku soupeře.

  4.  Hráč napřímí své tělo vzhůru nebo se nahne do strany tak, aby dosáhl na soupeře 

a použitím jakékoli části těla, uvedené výše v č.3, docílil kontaktu s oblastí hlavy 

a krku soupeře.

  5.  Napadající hráč povyskočí nebo jeho brusle ztratí kontakt s ledem, aby zasáhl 

oblast hlavy a krku soupeře.

  6. Krosček do oblasti hlavy nebo krku.

  7.  Brankář použije svou vyrážečku k udeření soupeře do oblasti hlavy, krku či obli-

čeje. AVŠAK v této situaci se uloží trest ve hře.

  2.  Hráč je odpovědný za to, že drží svou hlavu vzhůru, být si vědom svého postavení 

a možnosti být napadán. Hra tělem je normální součástí hry a hráči musí být připra-

veni chránit se podle pravidel.

  3.  Pouhá skutečnost, že hráč může či nemusí být připraven chránit se nebo si může či 

nemusí být vědom hrozícího zásahu nic nemění na výsledku, že zásah do hlavy 

zůstane nepotrestán.

  4.  Zásada je, že když je hlavní síla úderu zpočátku vedena na oblast těla a teprve 

potom „sklouzne“ nahoru do oblasti hlavy, není to posuzováno jako zásah do hlavy.

  5.  Hra tělem hráče na soupeře vedoucího puk a majícího při přibližování se k napada-

jícímu hráči hlavu skloněnou dolů, se podle pravidel neposoudí jako zásah do hlavy, 

pokud napadající hráč nezvedne, nenatáhne či nenasměruje svou ruku, loket, rame-

no nebo jakoukoli část svého těla směrem k oblasti hlavy a krku soupeře.

  6.  Jestliže si hráč hrající tělem udrží své normální postavení při hře, když se k němu 

soupeř blíží, jeho zákrok není považován za zásah do hlavy, pokud se neuplatní 

výše uvedené body č.3 nebo 4.

  7.  Úder či rána do oblasti hlavy a krku během šarvátek a bitek se neposoudí jako zásah 

do hlavy, ale uloží se trest podle Pravidla 528 - Rány pěstí nebo hrubost.

540 - ZÁSAH DO OBLASTI HLAVY A KRKU

a)  Hráči, který jakoukoli částí svého těla nebo výstroje směruje úder či ránu do oblasti 

hlavy a krku sou peře nebo „narazí“ či „natlačí“ soupeřovu hlavu na ochranné sklo nebo 

na hrazení, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

   menší trest + automaticky osobní trest (2‘ + 10‘)

   nebo

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK) 

   nebo

   trest ve hře  (TH).

b)  Hráči, který soupeře zásahem do oblasti hlavy a krku zraní, se uloží:

   trest ve hře  (TH).

c)  Toto pravidlo je nadřazeno Pravidlům 520, 522, 525, 526 a 537 pokud jde o všechny 

zákroky, popsané v odstavcích a) a b).

541 - HRA TĚLEM V ŽENSKÉM HOKEJI

V ženském ledním hokeji se hráčce, která provede přímý bodyček, dle uvážení hlavního 

rozhodčího uloží:

   menší trest  (2‘)

   nebo 

   větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK).

NOVÉ

NOVÉ
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SIGNÁL PRO OSOBNÍ TREST 

PRAVIDLA 504. 550. 551

  Rukavice a hůl přinese hráči na trestnou lavici jeho spoluhráč.

K uplatnění tohoto pravidla má hlavní rozhodčí v mnoha případech následující možnosti:

    1.  Menší trest pro hráčskou lavici za provinění, k nimž dojde na hráčské la vi ci 

nebo poblíž ní, avšak mimo hrací plochu, a za provinění týkající se nehrajících 

členů týmu.

    2.  Osobní trest za provinění, k nimž dojde na hrací ploše nebo na trestné la vici 

a kdy lze trestaného hráče snadno určit.

JINÉ TRESTY

550 - NAPADÁNÍ ROZHODČÍCH A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ HRÁČŮ

a) Pokud kterýkoli hráč:

 1. po uložení trestu nejde přímo na trestnou lavici nebo do šatny,

 2.  mimo led mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě,

 3.  mimo led zasahuje jakýmkoli způsobem proti rozhodčímu, 

 jeho týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b) Hráči, který:

 1.  během utkání zpochybní výrok nebo protestuje proti rozhodnutí kteréhokoli rozhod-

čího,

 2. úmyslně odpálí puk mimo dosah rozhodčího, který ho chce zvednout, 

 3.  vjede či setrvává v kruhu rozhodčích, když hlavní rozhodčí něco sděluje jinému roz-

hodčímu,

  se uloží:

   osobní trest  (10‘).

 Za další polemiku se mu uloží:

   osobní trest do konce utkání (OK).

c) Pokud hráč na ledě:

 1.  mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě na ledě nebo kdekoli na hřišti před, během 

nebo po skončení utkání, kromě blízkosti hráčské či trestné lavice,

 2. bouchá do hrazení holí či jiným předmětem, 

 3.  po bitce nebo jakékoli šarvátce, jíž se účastnil, nejde přímo a ihned na trestnou lavi ci 

nebo zdržuje sbíráním své výstroje, 

 4.  vytrvale provokuje soupeře, aby docílil jeho potrestání, 

 uloží se mu:

   osobní trest  (10‘).

d)  Pokud hráč na ledě setrvává ve způsobu chování, za které mu byl předtím uložen osob ní 

trest, uloží se mu:

   osobní trest do konce utkání (OK).

e)  Hráči, který učiní jakoukoli rasovou narážku nebo vysloví národnostní nadávku, se uloží:

   osobní trest do konce utkání (OK).

f) Kterémukoli hráči, který:

 1.  se rozhodčího úmyslně dotkne rukama či holí, drží ho, strčí do něho nebo ho napadne 

rukama, holí nebo tělem, podrazí, sekne či jakým koli způsobem udeří nebo na roz-

hodčího plivne,

 2. zesměšňuje, narušuje nebo poškozuje řízení utkání, 

 3.  na ledě nebo mimo led či kdekoli na stadionu před, během nebo po skončení utkání 

udělá sprostý posuněk vůči kterémukoli rozhodčímu či kterékoli osobě,

 4.  plivne na kteroukoli osobu na ledě nebo kdekoli na stadionu, 

 se uloží:

   trest ve hře  (TH).
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g)  Když identifi kovaný hráč, který je mimo led, hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací 

plochu z hráčské či trestné lavice, uloží se mu:

   menší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (2‘ + OK). 

h)  Když neidentifi kovaný hráč, který je mimo led, hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací 

plochu z hráčské či trestné lavice, jeho týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

551 - NAPADÁNÍ ROZHODČÍCH A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ TÝMŮ

a) Pokud kterýkoli funkcionář týmu:

 1.  mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě vůči kterémukoli rozhodčímu nebo kterékoli 

osobě,

 2. zasahuje jakýmkoli způsobem proti kterémukoli rozhodčímu,

 3.  bouchá do hrazení holí či jiným předmětem,

 jeho týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b)  Pokud funkcionář týmu pokračuje nebo se proviní jakýmkoli nesportovním chováním, 

uloží se mu:

   osobní trest do konce utkání (OK).

c)  Funkcionáři týmu, který učiní jakoukoli rasovou narážku nebo vysloví národnostní 

nadávku, se uloží:

   osobní trest do konce utkání (OK).

d) Pokud kterýkoli funkcionář týmu:

 1. drží nebo udeří rozhodčího,

 2. zesměšňuje nebo poškozuje řízení utkání,

 3. udělá sprostý posuněk vůči kterémukoli rozhodčímu či kterékoli osobě, 

 4.  plivne na rozhodčího, 

 uloží se mu:

   trest ve hře (TH).

e)  Když identifi kovaný funkcionář týmu hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací plochu 

ze své hráčské lavice, uloží se mu:

   osobní trest do konce utkání (OK) 

     a jeho týmu:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

f)  Když neidentifi kovaný funkcionář týmu hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací plochu 

ze své hráčské lavice, jeho týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

NOVÉ

NOVÉ
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UDRŽOVÁNÍ PUKU V POHYBU

POSUNUTÁ BRANKA

554 - ZDRŽOVÁNÍ HRY

554a) - UDRŽOVÁNÍ PUKU V POHYBU

a)  Puk musí být neustále udržován v pohybu. Tým, který má puk v držení ve vlast ním 

obranném pásmu, musí postupovat s pukem k brance soupeře, s výjimkou:

 1. jednoho zavezení puku za vlastní branku, 

 2. brání-li mu v tom hráči soupeře,

 3. je-li tým v oslabení.

b)  Hráč mimo své obranné pásmo nesmí přihrát či zavézt puk zpět do vlastního obranné-

ho pásma se záměrem zdržovat hru, pokud není jeho tým v oslabení.

 Za první porušení tohoto pravidla vysloví hlavní rozhodčí:

   varování kapitánovi provinivšího se týmu.

 Za druhé porušení pravidla během téže třetiny se provinivšímu hráči uloží:

   menší trest  (2‘).

c)  Hráči nebo brankáři, který přidržuje nebo posouvá puk holí, bruslemi nebo tělem podél 

hrazení s cílem přerušit hru, pokud není právě blokován soupeřem, se uloží:

   menší trest  (2‘).

554b) - POSUNUTÍ BRANKY

a)  Hráči nebo brankáři, který úmyslně posune branku z jejího řádného postavení, se 

uloží:

   menší trest  (2‘).

b)  Stane-li se tak v posledních dvou minutách utkání nebo kdykoli v prodloužení bránícím 

hráčem nebo brankářem ve vlastním obranném pásmu, hlavní rozhodčí ve prospěch 

neprovinivšího se týmu nařídí:

   trestné střílení  (TS).

c)  Jestliže hráč nebo brankář úmyslně posune branku z jejího řádného postavení, když 

má puk pod kontrolou hráč soupeře, který nemá protihráče mezi sebou a brankářem, 

a je tak ve výhodné gólové příležitosti, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se 

týmu nařídí:

   trestné střílení  (TS).

d)  Jestliže je brankář odvolán z ledu a hráč jeho týmu posune branku z jejího řádného 

postavení, když má puk pod kontrolou hráč soupeře, který nemá protihráče mezi 

sebou a brankou, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

   gól.

NOVÉ
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  1.  Hřiště v tomto pravidlu znamená povrch ohraničený hrazením a ochranným sklem. 

Výška hřiště je nekonečná.

  2.  Slova „kromě místa bez ochranného skla“ se vztahují k prostoru před oběma 

hráčskými lavicemi na hřištích dle standardu IIHF (Mezinárodní federace ledního 

hokeje).

  3.  Rozhodující pro uložení trestu je poloha puku v okamžiku, kdy je puk vystřelen, 

vyhozen či odpálen rukou nebo holí hráčem nebo brankářem.

  4.  Trest se neuloží, jestliže je přerušení hry způsobeno vystřelením puku z obranného 

pásma a puk zasáhne časomíru.

 1.  Tento trest se ohlásí jako „menší trest za zdržování hry - úprava výstroje“.

  1.  Tento trest se ohlásí jako „menší trest za zdržování hry - zraněný hráč odmítající 

opustit led“.

  1.  Tento trest se ohlásí jako „menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry - více 

hráčů na ledě po vstřelení gólu“.

e)  Jestliže kdykoli v průběhu trestného střílení (které začíná, když hlavní rozhodčí dá 

písknutím pokyn hráči k jeho zahájení) brankář úmyslně posune či vychýlí branku, 

hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

   gól.

554c) - VYSTŘELENÍ NEBO VYHOZENÍ PUKU MIMO HŘIŠTĚ

a)  Jestliže kterýkoli hráč nebo brankář ze svého obranného pásma vystřelí, vyhodí nebo 

odpálí puk rukou nebo holí přímo (bez odrazu) mimo hřiště, kromě místa bez ochranné-

ho skla, uloží se menší trest za zdržování hry.

b)  Jestliže hráč nebo brankář vystřelí, vyhodí nebo odpálí puk rukou nebo holí na hráč-

skou lavici (nebo na trestnou lavici, pokud tam není ochranné sklo), neuloží se žádný 

trest.

c)  Jestliže hráč nebo brankář vystřelí, vyhodí nebo odpálí puk rukou nebo holí přes 

ochranné sklo za hráčskou lavicí (nebo za trestnou lavicí, pokud tam není ochranné 

sklo), uloží se trest.

d)  Menší trest za zdržování hry se uloží každému hráči nebo brankáři, který úmyslně 

vystřelí nebo odpálí puk mimo hřiště během hry či po jejím přerušení, pokud to není  

upraveno tímto pravidlem jinak.

554d) - ÚPRAVA VÝSTROJE

a)  Hra nebude přerušena ani utkání zdrženo kvůli opravě nebo úpravě výstroje či obleče-

ní hráče. Hráč, který potřebuje takové úpravy, musí opustit led.

b)  Hra nebude přerušena ani utkání zdrženo kvůli opravě nebo úpravě výstroje či obleče-

ní brankáře. Brankář, který potřebuje takové úpravy, musí opustit led a jeho místo mu sí 

ihned zaujmout náhradní brankář.

c) Za jakékoli porušení tohoto pravidla se hráči nebo brankáři uloží:

   menší trest  (2‘).

554e) - ZRANĚNÝ HRÁČ ODMÍTAJÍCÍ OPUSTIT LED

Zraněnému hráči, který odmítá opustit led, se uloží:

   menší trest  (2‘).

554f) - VÍCE HRÁČŮ NA LEDĚ PO VSTŘELENÍ GÓLU

Jestliže tým, poté když vstřelil gól, provede více než jedno vystřídání hráčů na ledě, uloží 

se mu:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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  1.  Tento trest se ohlásí jako „menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry - porušení 

postupu vhazování“.

  1.  Tento trest se ohlásí jako „menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry - pozdní 

nástup“.

  1.  Provinivšímu se hráči není dovoleno účastnit se utkání, dokud nedovolenou výstroj 

ne opraví nebo neodstraní.

  2.  Tresty, uložené podle tohoto pravidla se ohlásí jako „nedovolená nebo nebezpečná 

výstroj“.

554g) - PORUŠENÍ POSTUPU VHAZOVÁNÍ

a)  Jestliže rozhodčí vykáže z vhazování hráče a jiný hráč téhož týmu přes varování 

zdržuje hru tím, že nezaujme správnou pozici, tomuto týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b)  Jestliže hráč, který se neúčastní vhazování, vjede do kruhu vhazování dříve, než je vho-

zen puk, hráč jeho týmu, účastnící se vhazování, bude vykázán a nahrazen. Za dru hé 

porušení při témže vhazování bude provinivšímu se týmu uložen:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

554h) - POZDNÍ NÁSTUP

Pokud tým po ukončení přestávky nenastoupí na ledovou plochu s potřebným poč tem 

hráčů k zahájení třetiny nebo prodloužení, týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

555 - NEDOVOLENÁ NEBO NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ

a)  Hráč nebo brankář, který:

 1.  nosí výstroj nebo chránič očí způsobem, který by mohl způsobit zranění soupeři,

 2. nosí jakoukoli neschválenou výstroj, 

 3. používá nebo nosí nedovolené či nebezpečné brusle, hůl nebo výstroj,

 4.  nenosí svou výstroj s výjimkou rukavic, ochrany hlavy a brankářských chráničů no hou 

zcela pod oblečením,

 5.  používá ve hře rukavici, jejíž dlaň je zcela nebo částečně odstraněna či odstřižena, 

aby bylo možno držet hůl holou rukou,

 bude vykázán z hřiště a jeho týmu se vysloví varování. 

b)  Hlavní rozhodčí může nařídit, aby hráč nebo brankář odstranil jakékoli osobní doplňky, 

jejichž nošení během hry by, dle uvážení hlavního rozhodčího, mohlo být nebezpečné 

pro tohoto hráče a další účastníky. Je-li obtížné tyto osobní doplňky odstranit, hráč 

nebo brankář je musí omotat pás kou nebo zasunout příslušnou část bezpečně pod 

dres tak, aby nebyly nadále nebezpeč né. V takovém případě bude hráč nebo brankář 

vykázán ze hřiště a jeho týmu se vy sloví varování.

c)  Za jakékoli další porušení tohoto pravidla kterýmkoli hráčem nebo brankářem téhož 

týmu hlavní rozhodčí provinivšímu se hráči nebo brankáři uloží:

   osobní trest (10‘).

d)  Jestliže hráč nebo brankář odmítá vydat nebo zničí svou hůl či jakoukoli část výstroje, 

která je vy žádána hlavním rozhodčím k přeměření, považuje se tato výstroj za nedovo-

lenou a hrá či nebo brankáři se uloží:

   menší trest + osobní trest (2‘ + 10‘).
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  1.  Za zlomenou hůl se považuje taková hůl, která je podle názoru hlavního rozhodčího 

nevhodná ke hře.

  2. Hráč bez hole se smí účastnit hry.

  3.  Tresty, uložené podle tohoto pravidla se ohlásí jako „menší trest za nedovolenou 

výměnu hole“.

  Hráč, který padne na led, aby blokoval střelu, by neměl být potrestán, jestliže je puk 

vystřelen pod něho nebo uvízne v jeho oblečení či výstroji, avšak jakékoli použití ru kou 

ke stažení puku ze hry se trestá.

e)  Jestliže tým požádá o přeměření jakékoli výstroje soupeře a stížnost je oprávněná, 

provinivšímu se hráči se uloží:

   menší trest (2‘).

f)  Jestliže tým požádá o přeměření jakékoli výstroje soupeře a stížnost není oprávněná, 

tomuto týmu se uloží:

   menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

g)  Hráči na ledě, jemuž během hry spadne přilba, a který se ihned nevrátí na svou hráč-

skou lavici, ale pokračuje ve hře, se uloží:

   menší trest (2‘).

556 - ZLOMENÁ HŮL

a)  Hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, nesmí přijmout hůl hozenou na led, ale smí 

přijmout hůl od spoluhráče, který je v té době na ledě, aniž by musel odjet na svou hráč-

skou lavici.

b)  Jestliže hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, neupustí ihned zlomené části a pokra-

čuje ve hře, uloží se mu:

   menší trest (2‘).

c)  Jestliže brankář odjede při přerušení hry na hráčskou lavici vyměnit hůl a pak se vrátí 

zpět, aby pokračoval ve hře, uloží se mu:

   menší trest (2‘).

Jestliže je však brankář vystřídán náhradním brankářem, neuloží se žádný trest.

d) Brankář smí odjet na hráčskou lavici a vyměnit si hůl v průběhu hry.

e)  Jestliže se hráč účastní hry, když nese náhradní hůl jinému hráči nebo brankáři, uloží 

se mu:

   menší trest (2‘).

 f)  Jestliže hráč, jehož hůl je zlomena, přijme hůl během hry od spoluhráče na trestné 

lavici, uloží se hráči, který hůl přijal:

   menší trest (2‘).

557 - PADNUTÍ NA PUK HRÁČEM

a)  Jestliže hráč, vyjma brankáře, úmyslně padne na puk, uchopí ho nebo si ho přitiskne 

k tělu, uloží se mu:

   menší trest (2‘).

b)  Jestliže bránící hráč, vyjma brankáře, úmyslně padne na puk, uchopí ho nebo si ho při -

tiskne k tělu, když se puk nachází v brankovišti jeho týmu, hlavní rozhodčí ve prospěch 

neprovinivšího se týmu nařídí:

   trestné střílení (TS).

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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PADNUTÍ NA PUK BRANKÁŘEM

  Gól nemůže být uznán, jestliže útočící hráč srazí puk rukou, a to ani v pří padě, kdy 

se puk potom odrazí od kteréhokoli hráče či branká ře kteréhokoli týmu, jejich holí nebo 

od rozhodčího.

Brankáři je dovoleno přikrýt puk jen v případě, 

že alespoň část těla zůstane v brankovišti.

Brankáři je dovoleno držet puk pouze, je-li atakován.

Brankáři není dovoleno držet puk.

c)  Jestliže byl brankář odvolán z ledu a hráč úmyslně padne na puk, uchopí ho nebo si ho 

přitiskne k tělu, když se puk nachází v brankovišti jeho týmu, hlavní rozhodčí neprovi-

nivšímu se týmu přizná:

   gól.

558 - PADNUTÍ NA PUK BRANKÁŘEM

a)  Jestliže se puk nachází za brankovou čárou nebo za dvěma čárami na stranách kruhů 

vha zování a brankář, jehož tělo je zcela mimo brankoviště, úmyslně padne na puk, při-

tiskne ho k tělu nebo ho přidrží u kterékoli části branky nebo hrazení, či ho tam položí, 

obdrží:

  menší trest (2‘).

b)  Jestliže brankář padne na puk nebo ho přitiskne k tělu v území mezi brankovou čárou 

a značkami na vhazování (jak je znázorněno na obrázku), aniž by byl tísněn, uloží se mu:

  menší trest (2‘).

559 - HRANÍ PUKU RUKOU HRÁČEM

a)  Hráč smí srazit nebo odpálit puk ve vzduchu otevřenou rukou či po su nout jej po ledě 

rukou a hra se nepřeruší. Výjimkou je situace, kdy podle názoru hlavního rozhodčího 

hráč úmyslně nasměroval puk spoluhráči nebo svému týmu umožnil získat výhodu 

v kterémkoli pásmu kromě obranného pásma. V takovém případě se hra přeruší a ná-

sleduje vhazování (viz Pravidlo 490). Při jakékoli přihrávce rukou ve vlastním obranném 

pásmu se hra nepřeruší.

b)  Hráč smí puk ze vzduchu zachytit, ale musí ho ihned položit nebo srazit na led. Pokud 

puk chytí a dále s ním pokračuje v pohybu, ať už aby se vyhnul střetu nebo získal 

územní výhodu nad svým soupeřem, uloží se mu:

  menší trest  (2‘)

 za „sevření puku rukou“.

c)  Kterémukoli hráči, kromě brankáře, který zvedne puk rukou z ledu, se uloží:

  menší trest (2‘).

d)  Jestliže kterýkoli bránící hráč, kromě brankáře, zvedne rukou z ledu puk ve vlastním 

brankovišti, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

  trestné střílení (TS).

e)  Pokud v situaci podle odstavce d) tohoto pravidla není brankář na ledě, hlavní rozhodčí 

neprovinivšímu se týmu přizná:

  gól.

NOVÉ

NOVÉ
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  Účelem tohoto pravidla je udržet puk neustále ve hře a jakýkoli zákrok brankáře, který 

způsobí zbytečné přerušení hry, musí být potrestán.

  1.  Jestliže se hráč neoprávněně zapojí do hry z hráčské nebo trestné lavice vlastní 

chybou či chybou dohližitele trestů, gól dosažený jeho týmem v době, kdy se nachá-

zel neoprávněně na ledě, nebude uznán, ale všechny tresty uložené oběma týmům 

musí být odpykány.

  2.  Jestliže hráč opustí trestnou lavici chybou dohližitele trestů, nebude potrestán, avšak 

odpyká zbývající čas svého trestu od okamžiku, kdy se vrátil do hry.

  3.  Dohližitel trestů si poznamená čas a oznámí to hlavnímu rozhodčímu při nejbližším 

pře rušení hry.

  4.  Střídání provedená před šarvátkou jsou dovolena za předpokladu, že střídající hráči 

nezasáhnou do šarvátky.

  5.  Jestliže hráči obou týmů opustí své lavice současně, první zjištěný hráč každého 

týmu bude potrestán podle tohoto pravidla. 

  6.  Pro určení hráče, který jako první opustil hráčskou lavici, se hlavní rozhodčí poradí 

s čárovými nebo pomocnými rozhodčími.

  7.  Podle tohoto pravidla může být uloženo každému týmu celkem nejvýše pět osobních 

tres tů nebo osobních trestů do konce utkání.

560 - HRANÍ PUKU RUKOU BRANKÁŘEM

a) Brankáři, který není tísněn a drží puk déle než tři vteřiny, se uloží:

  menší trest (2‘).

b)  Jestliže brankář hodí puk dopředu a pukem zahraje jako první jeho spoluhráč, hlavní 

rozhodčí ihned zapískáním přeruší hru a vhazuje se v koncovém pásmu.

c)  Brankáři, který úmyslně upustí puk za chrániče, se ulo ží:

  menší trest (2‘).

561 - ZÁSAH PROTI DIVÁKŮM

Hráči, který se fyzicky střetne s divákem, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

  trest ve hře (TH).

562 - OPUŠTĚNÍ TRESTNÉ NEBO HRÁČSKÉ LAVICE

a)  Kromě konce každé třetiny nebo kromě oprávněného vstupu do hry nesmí žádný hráč 

ani brankář nikdy vstoupit na ledovou plochu z hráčské nebo trestné lavice.

b)  Potrestanému hráči, který opustí trestnou lavici a vstoupí na ledovou plochu před 

uplynutím svého trestu, s výjimkou konce třetiny, se uloží:

  menší trest (2‘).

c)  Kterémukoli hráči, který je na trestné lavici a který ji opustí před uplynutím svého trestu, 

aby zpochybnil rozhodnutí rozhodčího, se uloží:

  menší trest + osobní trest do konce utkání (2‘ + OK).

d)  Prvnímu hráči, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, se uloží:

  dvojitý menší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (2‘ + 2‘ + OK).

e)  Každému dalšímu hráči či hráčům, kteří opustí hráčskou lavici během šarvátky, se uloží:

  osobní trest (10‘).

 f)  Každému dalšímu hráči či hráčům, kteří opustí trestnou lavici během šarvátky, se uloží:

  menší trest + osobní trest (2‘ + 10‘),

 které budou odpykány po uplynutí jeho předchozího trestu.

NOVÉ

NOVÉ
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  Dojde-li ke zranění hráče a hra je přerušena, smí lékař týmu (nebo určená osoba) 

vstoupit na led a pomoci zraněnému hráči, aniž by čekal na pokyn hlavního rozhodčího.

g)  Jestliže hráč nebo brankář neoprávněně vstoupí do hry a střetne se s hráčem soupeře, 

který má v držení puk a který nemá protihráče mezi sebou a brankářem, hlavní rozhodčí 

ve pro  spěch neprovinivšího se týmu nařídí:

  trestné střílení (TS).

h)  Jestliže v době, kdy byl brankář odvolán z ledu, hráč neoprávněně vstoupí do hry 

a střetne se s hráčem soupeře, který má v držení puk, hlavní rozhodčí neprovinivšímu 

se týmu přizná:

  gól.

565 - OPUŠTĚNÍ HRÁČSKÉ LAVICE FUNKCIONÁŘI TÝMU

Kterémukoli funkcionáři týmu, který vstoupí na led během kterékoli třetiny utkání nebo 

prodloužení bez svolení hlavního rozhodčího, se uloží:

  osobní trest do konce utkání (OK).

566 - ODMÍTNUTÍ ZAHÁJIT HRU – TÝM JE NA HŘIŠTI

a)  V případě, kdy jsou oba týmy na ledě a jeden z nich odmítá z jakéhokoli důvodu hrát 

i přes nařízení hlavního rozhodčího, hlavní rozhodčí varuje kapitána a poskytne odmí-

tajícímu týmu lhůtu 30 vteřin, aby zahájil hru nebo pokračoval ve hře.

b)  Jestliže po uplynutí této doby tým stále odmítá hrát, hlavní rozhodčí uloží:

  menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

c)  Pokud by se měl stejný případ opakovat, prohlásí hlavní rozhodčí utkání za ukončené 

ve pro spěch neprovinivšího se týmu a případ bude oznámen příslušným orgánům 

k dalšímu jednání.

567 - ODMÍTNUTÍ ZAHÁJIT HRU – TÝM NENÍ NA HŘIŠTI

a)  Jestliže tým, který není na hřišti, nenastoupí na led k zahájení hry, přestože mu to hlav-

ní rozhodčí nařídil prostřednictvím kapitána, vedoucího týmu nebo trenéra, poskytne 

hlavní rozhodčí odmítajícímu týmu lhůtu dvě minuty.

b)  Vrátí-li se tým ke hře do uplynutí těchto dvou minut, uloží se mu:

  menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

c)  Jestliže ani po uplynutí této doby tým nenastoupí na led, hlavní rozhodčí prohlásí utká ní 

za ukončené ve prospěch neprovinivšího se týmu a případ bude hlavním rozhodčím 

ihned po skončení utkání oznámen příslušným orgánům k dalšímu jednání.

568 - VYHOZENÍ HOLE NEBO JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU Z HŘIŠTĚ

Kterémukoli hráči nebo brankáři, který vyhodí hůl, její část nebo jakýkoli jiný předmět ven 

z hřiště, se uloží:

  osobní trest do konce utkání (OK).
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  Jestliže hráč nebo brankář odloží nebo odhodí zlomenou část hole ke straně hřiště 

(nikoli přes hrazení) tak, aby nepřekážela hře nebo soupeři, žádný trest se neuloží.

  Poloha puku nebo hráče vedoucího puk v okamžiku, kdy soupeř nebo funkcionář týmu 

vyhodí, vystřelí nebo nasměruje (jakoukoli částí těla) hůl nebo jakoukoli její část či 

jakýkoli předmět ve směru puku nebo hráče vedoucího puk je rozhodujícím faktorem, 

zda uložit menší trest, případně menší trest pro hráčskou lavici za funkcionáře 

týmu nebo nařídit trestné střílení. Pokud je brankář odvolán z ledu, uplatní se odsta-

vec e) tohoto pravidla.

  V tomto případě je rozhodující poloha puku. Puk musí být zcela za obran nou modrou 

čárou, aby bylo možno nařídit trestné střílení nebo přiznat gól.

569 - HOZENÍ HOLE NEBO JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU UVNITŘ HŘIŠTĚ

a)  Pokud kterýkoli hráč nebo brankář na ledě či na lavici nebo funkcionář týmu vystřelí 

nebo vyhodí hůl, jakoukoli její část či jakýkoli předmět, nebo nasměruje (jakoukoli 

částí těla) hůl, jakoukoli její část či jakýkoli předmět do svého útočného či středního 

pásma směrem na puk nebo na hráče s pukem, uloží se:

  menší trest (2‘)

  nebo

  menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b)  Jestliže se kterýkoli hráč, brankář nebo funkcionář týmu proviní některým způsobem, 

po psaným v odstavci a) tohoto pravidla, do svého obranného pásma, hlavní rozhodčí 

ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

  trestné střílení (TS).

c)  Jestliže brankář úmyslně zanechá svou hůl, jakoukoli její část či jakýkoli předmět před 

svou brankou a puk do takového předmětu narazí, zatímco brankář je na ledě či mimo 

led, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

  gól.

d)  Jestliže hůl, jakákoli její část nebo jakýkoli předmět je vyhozen, vystřelen či nasměro-

ván (jakoukoli částí těla) hráčem nebo brankářem na ledě a nijak nebrání hře, hráči či 

bran káři se žádný trest neuloží.

e)  Dojde-li k proviněním, popsaným v odstavci a) tohoto pravidla proti hráči, majícímu puk 

pod kontrolou v kterémkoli pásmu, když je brankář odvolán z ledu, hlavní rozhodčí 

neprovinivšímu se týmu přizná:

  gól.

570 - HOZENÍ HOLE NEBO JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU PŘI BREJKU 

a)  Když hráč s pukem pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo nemá před sebou žád-

ného protihráče, kterého musí překonat, kromě brankáře a kterýkoli člen týmu soupeře, 

včetně funkcionářů týmu, vyhodí nebo vystřelí hůl, jakoukoli její část nebo jakýkoli před-

 mět či nasměruje (jakoukoli částí těla) hůl nebo její část nebo jakýkoli předmět ve smě  ru 

puku nebo hráče s pukem, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

  trestné střílení (TS).

b)  Když k proviněním, popsaným v odstavci a) tohoto pravidla dojde proti hráči, majícímu 

puk pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo, když je brankář odvolán z ledu, hlavní 

rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

  gól.

571 - PREVENCE PŘENOSU INFEKCE KRVÍ

a)  Krvácející hráč nebo hráč potřísněný krví kteréhokoli hráče se považuje za zraněného 

hráče a musí opustit hřiště, aby mohl být ošetřen nebo očištěn. Poruší-li toto ustano-

vení, uloží se mu:

  menší trest (2‘).

NOVÉ

NOVÉ
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SIGNÁL PRO PŘÍLIŠ

MNOHO HRÁČŮ NA LEDĚ

PRAVIDLO 573

  Tresty, uložené podle tohoto pravidla se ohlásí jako „menší trest pro hráčskou lavici 

– porušení postupu při střídání hráčů“.

NAFILMOVANÝ PÁD

b)  Takový hráč se smí vrátit na ledovou plochu, pokud:

  1. rána je úplně zacelena a přelepena vhodnými obvazy,

  2.  veškerá krev je z hráče odstraněna a jeho výstroj a dres jsou vyměněny či řádně 

očištěny. 

c)  Jsou-li ledová plocha, zařízení hřiště či jakékoli předměty potřísněny krví, hlavní rozhodčí 

dá při prvním přerušení hry pokyn, aby zaměstnanci stadionu odstra nili krvavé skvrny.

572 - PROTEST KAPITÁNA A NÁHRADNÍHO KAPITÁNA

Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán přijede protestovat proti trestu, ať už byl na ledě či 

přijel z hráčské lavice, uloží se mu:

  osobní trest (10‘).

573 - PŘÍLIŠ MNOHO HRÁČŮ NA LEDĚ

a)  Jestliže má tým kdykoli v průběhu hry na ledě větší počet hráčů, než k jakému je oprá-

vněn, uloží se mu:

  menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b)  Jestliže tým úmyslně chybně střídá (příliš mnoho hráčů na ledě) v posledních dvou 

minutách utkání a kdykoli v prodloužení, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se 

týmu nařídí: 

  trestné střílení (TS).

575 - PORUŠENÍ POSTUPU PŘI STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ

a)  Pokusí-li se tým vystřídat hráče po uplynutí vymezeného času, hlavní rozhodčí pošle 

hráče zpět na hráčskou lavici a týmu vysloví varování.

b)  Za jakékoli další porušení tohoto postupu kdykoli během utkání se provinivšímu týmu 

uloží:

  menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

576 - NAFILMOVANÝ PÁD

Kterémukoli hráči, který dle posouzení hlavního rozhodčího očividně zvýrazňuje pád 

a svou reakcí nebo předstíráním zranění usiluje o potrestání protihráče, se uloží:

  menší trest (2‘).

590 - TRESTY PRO BRANKÁŘE

Postup při ukládání trestů brankářům je vyložen v Pravidle 511. Zvláštní tresty pro bran-

káře jsou popsány v následujících pravidlech:

 - 509  Provádění trestného střílení

 - 528  j)  Rány pěstí nebo hrubost

 - 554 c)  Vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště

 - 556  Zlomená hůl

 - 558  Padnutí na puk brankářem

 - 560  Hraní puku rukou brankářem

  - 568  Vyhození hole nebo jakéhokoli předmětu z hřiště

  - 569  Hození hole nebo jakéhokoli předmětu uvnitř hřiště

  - 570  Hození hole nebo jakéhokoli předmětu při brejku

NOVÉ

NOVÉ
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  Rozhodujícím faktorem je v tomto případě postavení bruslí brankáře.

  1.  Všechna rozhodnutí podle tohoto pravidla náleží výhradně hlavnímu rozhod čímu.

  2.  Kontaktem, ať už nahodilým či jiným, mezi brankářem a útočícím hráčem se rozumí 

kontakt holí ne bo jakoukoli částí těla.

591 - BRANKÁŘ ZA STŘEDNÍ ČÁROU

Jestliže se brankář účastní jakýmkoli způsobem hry, při níž je za střední čárou, uloží se mu:

  menší trest (2‘).

592 - BRANKÁŘ NA HRÁČSKÉ LAVICI V PŘERUŠENÉ HŘE

Jestliže brankář v přerušené hře odjede na hráčskou lavici, s výjimkou případů, kdy je 

stří dán nebo během oddechového času, uloží se mu:

  menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

593 - BRANKÁŘ MIMO BRANKOVIŠTĚ PŘI ŠARVÁTCE

Jestliže brankář opustí při šarvátce bezprostřední okolí brankoviště, uloží se mu:

  menší trest (2‘).

594 - UPUŠTĚNÍ PUKU BRANKÁŘEM NA BRANKOVOU SÍŤ

Jestliže brankář upustí puk na brankovou síť, aby způsobil přerušení hry, uloží se mu:

  menší trest (2‘).

595 - OCHRANA BRANKÁŘE

a)  Ve všech případech, v nichž útočící hráč vyvolá jakýkoli kontakt s brankářem, kromě 

náhodného kontaktu, když je brankář uvnitř brankoviště a bez ohledu na to, zda je či 

není dosaženo gólu, útočícímu hráči se uloží příslušný trest.

b)  Brankář není „lovnou zvěří“ jenom proto, že je mimo brankoviště. Trest se uloží v kaž-

dém případě, kdy dojde ke zbytečnému kontaktu útočícího hráče s bran kářem (viz Pra-

vidlo 522). Náhodný kontakt je dovolen, pokud brankář mimo bran koviště právě hraje 

pukem, za předpokladu, že útočící hráč vynaložil přiměřenou snahu se tomuto zbyteč-

nému kontaktu vyhnout.

c)  Jestliže je útočící hráč zatlačen, strčen nebo faulován bránícím hráčem s cílem způsobit 

jeho kontakt s brankářem, takový kontakt nebude považován jako vyvolaný útočícím 

hráčem podle tohoto pravidla za předpokladu, že útočící hráč vynaložil přiměřenou 

snahu se tomuto kontaktu s brankářem vyhnout.

d)  Jestliže brankář mimo své brankoviště hraje pukem a je mu pak činností útočícího 

hráče bráněno se do bran koviště vrátit, s výjimkou náhodných zákroků, tomuto hráči 

se uloží trest za nedovolené bránění.

e)  Trest se uloží brankáři, pokud svou činností mimo brankoviště nedovoleně brání útočí-

címu hráči, který se pokouší zahrát puk či napadat protihráče.

 f)  Pokud však útočící hráč stojí v brankovišti, hra se přeruší a vhazuje se na nejbližším 

bodu vhazování ve středním pásmu.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ


