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ČÁST 3 - ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI

300 - URČENÍ ROZHODČÍCH

Pro všechna mezinárodní utkání budou určeni tito rozhodčí:

ROZHODČÍ NA HŘIŠTI - jeden hlavní rozhodčí,

  - dva čároví rozhodčí.

POMOCNÍ ROZHODČÍ  - dva brankoví rozhodčí,

  - jeden zapisovatel (nejvýše se dvěma asistenty),

  - jeden časoměřič,

  - jeden hlasatel,

  - dva dohližitelé trestů,

  -  jeden brankový videorozhodčí (může být vyžadován na mist-

 rovstvích IIHF).

310 - ROZHODČÍ NA HŘIŠTI

311 - VÝSTROJ HLAVNÍHO A ČÁROVÝCH ROZHODČÍCH

a)  Všichni hlavní a čároví rozhodčí musí být oblečeni do černých kalhot a ofi ciálních dre sů 

rozhodčích. Hlavní rozhodčí má na horních částech rukávů 8 cm široké červené pásky 

(pouze  při systému tří rozhodčích).

b)  Rozhodčí musí mít brusle a černou hokejovou přilbu s chráničem očí a musí být vybaven  

schválenou píšťalkou a kovovým měřicím pásmem o minimální délce 2 m.

312 - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO

Hlavní rozhodčí má celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad rozhodčími utkání a hrá-

či a jeho rozhodnutí je v jakémkoli sporném případě konečné.

313 - POVINNOSTI ČÁROVÝCH ROZHODČÍCH

a)  Čároví rozhodčí odpovídají především za dodržování těch pravidel, která se týkají čar 

na hřišti (ofsajd, zakázané uvolnění).

b)  Ve většině případů vhazují puk a pomáhají hlavnímu rozhodčímu řídit utkání. 

Úplné povinnosti hlavního a čárových rozhodčích jsou popsány v Příloze 4.
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➤  1. Brankoví rozhodčí musí být oblečeni do ofi ciálních dresů rozhodčích.

➤  2.  Pokud je po začátku utkání zjevné, že výroky brankového rozhodčího jsou nespraved-

livé, hlavní rozhodčí může určit jiného brankového rozhodčího.

➤  Viz rovněž systém brankového videorozhodčího a podpůrný videosystém ve Spor tov-

ních předpisech Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF).

HLAVNÍ ROZHODČÍ JEDNÁ S BRANKOVÝM VIDEOROZHODČÍM

NOVÉ
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320 - POMOCNÍ ROZHODČÍ

321 - BRANKOVÝ ROZHODČÍ

a)  Za každou brankou je jeden brankový rozhodčí. Brankoví rozhodčí během utkání ne-

mění své branky. V soutěžích IIHF nesmějí mít státní příslušnost žádného ze zúčast-

něných družstev.

b)  Brankový rozhodčí rozhodne a dá příslušný signál, pouze jestliže puk prošel mezi 

brankovými tyčemi a přešel celým objemem brankovou čáru.

c)  Hlavní rozhodčí se může poradit s brankovým rozhodčím, avšak v případě sporné 

bran  ky s konečnou platností rozhodne hlavní rozhodčí.

322 - ZAPISOVATEL

Úplné povinnosti zapisovatele jsou popsány v Přílohách 4.21 až 4.23.

323 - ČASOMĚŘIČ

Úplné povinnosti časoměřiče jsou popsány v Příloze 4.24.

324 - HLASATEL

Úplné povinnosti hlasatele jsou popsány v Příloze 4.25.

325 - DOHLIŽITELÉ TRESTŮ

Na trestné lavici každého družstva musí být jeden dohližitel trestů. Úplné povinnosti do-

hližitele trestů jsou popsány v Příloze 4.26.

330 - SYSTÉM BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO A PODPŮRNÝ VIDEOSYSTÉM

a)  Systém brankového videorozhodčího (SBV) se použije pouze na žádost hlavního roz-

hod čího nebo brankového videorozhodčího.

b)  Podpůrný videosystém (PVS) smí použít pouze hlavní rozhodčí.

c)  Pouze následující herní situace podléhají přezkoumání systémem brankového video-

rozhodčího nebo hlavním rozhodčím za použití podpůrného videosystému: 

 1. Zda puk přešel brankovou čáru. 

 2. Zda byl puk v brance dříve, než došlo k posunutí brankové konstrukce.

 3.  Zda byl puk v brance před vypršením nebo po vypršení hrací doby na konci třetiny.

 4. Zda byl puk dopraven do branky rukou nebo zda byl kopnut do branky. 

 5. Zda se puk odrazil do branky od rozhodčího.

 6.  Zda byl puk zasažen vysokou holí nad úrovní příčné tyče útočícím hráčem dříve, než 

vnikl do branky.

 7.  Nastavení správného času na ofi ciálních hodinách, pokud monitor brankového 

videorozhodčího ukazuje hrací čas.

340 - PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Výrazem „příslušné orgány“ či „příslušné disciplinární orgány“ se v těchto pravidlech 

rozumí bezprostředně řídící orgán, do jehož kompetence utkání spadá.

NOVÉ

NOVÉ
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➤  Každé družstvo smí mít na ledě vždy pouze jednoho brankáře. Brankář smí být z hřiš-

tě odvolán a nahrazen hráčem v poli. Tento hráč však nemá výhody brankáře.

➤  1.  Nebylo-li stanoveno domácí družstvo, družstva určí, které družstvo bude domácí, vzá-

 jemnou dohodou, hozením mince či podobným způsobem.

➤  2. Výhody domácího družstva:

  1. výběr hráčské lavice,

  2. výběr barvy dresů,

  3.  při vhazování, které následuje po přerušení hry postaví domácí družstvo svou 

se stavu na hřiště až po hostujícím družstvu.

➤  3.  Rozhodčí smí kdykoli během hry žádat prostřednictvím kapitána, aby hostující druž-

stvo postavilo na hřiště hrající sestavu a neprodleně zahájilo hru.

➤  1.  Rozcvičení není dovoleno žádnému hráči ani brankáři po skončení první nebo dru hé 

třetiny ani při jakémkoli přerušení hry.

➤  2.  Družstva nemění strany, jestliže před prodloužením či trestnými stříleními nedojde 

k úpravě ledové plochy.

➤  3.  Za střídání se považuje výměna jednoho či více hráčů.

PROSTOR PRO STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ

Všechny míry jsou v cm.


