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 se rozumí čistého času.

1. Tresty uložené po skončení utkání uvede hlavní rozhodčí v oﬁciálním zápisu utkání.
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 družstva, aby odpykal trest.
3. Jestliže menší nebo větší tresty dvou hráčů téhož družstva končí v tentýž čas, kapitán družstva oznámí hlavnímu rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hřiště jako
první. Rozhodčí pak vydá v tomto smyslu pokyny zapisovateli.
4. Za osobní trest do konce utkání se v zápisu u potrestaného hráče uvede 20 minut.
Za trest ve hře se v zápisu u potrestaného hráče uvede 25 minut.
5. U všech osobních trestů do konce utkání a trestů ve hře je hlavní rozhodčí povinen
podat:
➤ hlášení příslušným orgánům ihned po skončení utkání.
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➤ Je-li hráči uložen současně menší a větší trest, odpyká si nejprve větší trest.
Toto pravidlo se uplatní, pokud jsou oba tresty uloženy témuž hráči (viz Pravidlo 513).

➤ Určený hráč zaujme ihned místo na trestné lavici a odpyká trest, jako by byl menší trest
uložen jemu.

➤ 1. „Oslabením“ se rozumí, že družstvo má z důvodu trestu(ů) v okamžiku vstřelení branky na ledě menší počet hráčů než soupeř.
NOVÉ ➤ 2. Toto pravidlo se nevztahuje na případy, kdy branka padne z trestného střílení.

➤ 1. Je-li hráči uložen současně větší a menší trest, odpyká se nejprve větší trest.
Toto pravidlo se uplatní, pokud jsou oba tresty uloženy témuž hráči (Viz Pravidlo 513).

➤ Je-li hráči uložen menší nebo větší trest a současně osobní trest, potrestané družstvo pošle na trestnou lavici náhradního hráče, který odpyká menší nebo větší trest
bez vystřídání.

56

501 - MENŠÍ TREST
Při menším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen ze hry na dvě minuty a nepovolí se náhradník.

502 - MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI
a) Při menším trestu pro hráčskou lavici je hráč provinivšího se družstva s výjimkou brankáře, který byl určen vedoucím družstva, trenérem nebo kapitánem, vyloučen z hřiště
na dvě minuty a nepovolí se náhradník.
b) Jestliže v době, kdy je družstvo v „oslabení“ kvůli jednomu nebo více menším tres- NOVÉ
tům či menším trestům pro hráčskou lavici a soupeř dosáhne branky, první z těchto trestů automaticky skončí, ledaže tento trest byl uložen současně s trestem protihráči, což původně způsobilo, že obě družstva hrála oslabena o jednoho hráče, v tom
případě skončí další menší trest či menší trest pro hráčskou lavici, uložený družstvu,
které obdrželo branku.

503 - VĚTŠÍ TREST
Při větším trestu je hráč, včetně brankáře, vyloučen z hřiště pro zbytek utkání (osobní trest do konce utkání) a náhradník se povolí po pěti minutách.

504 - OSOBNÍ TREST
a) Při svém prvním osobním trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště na deset minut a náhradník se povolí okamžitě. Hráč, jehož osobní trest vypršel, musí zůstat na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry.
b) Při svém druhém osobním trestu je hráč, včetně brankáře, automaticky vyloučen
z hřiště pro zbytek utkání (osobní trest do konce utkání) a náhradník se povolí okamžitě.
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➤ 1. Osobní trest do konce utkání neznamená automatické zastavení činnosti, vyjma na
toto utkání, avšak příslušné orgány mají právo zastavit hráči činnost i pro další utkání.
➤ 2. Jestliže v utkáních mistrovství či turnaje je hráči 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 družstva, jemuž je uložen trest ve hře, bude automaticky zastavena další činnost, což znamená, že mu bude zastavena činnost nejméně v jednom následujícím utkání a jeho případem se budou zabývat příslušné orgány.

➤ 1. V „brejkové situaci“, při níž je hráč, mající „puk pod kontrolou“ mimo vlastní obranné pásmo a nemající před sebou jiného protihráče kromě brankáře (viz rovněž Pravidlo 533 a 539) faulován zezadu, čímž dojde ke zmaření příznivé brankové příležitosti, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

➤ 2. Jestliže je brankář soupeře odvolán ze hřiště a hráč, mající „puk pod kontrolou“
mimo vlastní obranné pásmo a nemající před sebou žádného protihráče kromě prázdné branky soupeře (viz rovněž Pravidlo 533 a 539) faulován zezadu, hlavní rozhodčí přizná neprovinivšímu se družstvu:
➤ branku.

SIGNÁL PRO
TRESTNÉ STŘÍLENÍ

PRAVIDLO 508
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505 - OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ
Při osobním trestu do konce utkání je hráč, včetně brankáře, jakož i funkcionář družstva, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhradník za hráče se
povolí okamžitě.

507 - TREST VE HŘE
Při trestu ve hře je hráč, včetně brankáře, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhradník se povolí po pěti minutách.

508 - TRESTNÉ STŘÍLENÍ
a) K nařízení trestného střílení za nedovolený zákrok zezadu je nutno splnit těchto pět NOVÉ
podmínek:
1. K přestupku musí dojít v okamžiku, kdy je puk mimo hráčovo obranné pásmo (zcela
za modrou čárou).
2. Útočící hráč má puk v držení a pod kontrolou.
3. Přestupek je spáchán zezadu.
4. Útočícímu hráči, který má puk v držení a pod kontrolou, je zmařena příznivá branková příležitost.
5. Hráč, mající puk v držení a pod kontrolou nesmí mít před sebou žádné jiné protihráče kromě brankáře.
b) Jestliže tento 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 branky.
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➤ 1. Pokud k porušení pravidel, po němž má být nařízeno trestné střílení, dojde v průběhu řádné hrací doby, trestné střílení se nařídí a provede neprodleně obvyklým způsobem, nehledě na zdržení způsobené výhodou ponechanou hlavním rozhodčím.
V takovém případě se nechá hra dokončit, byť toto zdržení bude mít za následek
vypršení řádné hrací doby kterékoli třetiny či prodloužení.
➤ 2. Jestliže brankář opustí brankoviště dříve, než se hráč dotkne puku, nebo se dopustí
jakéhokoli přestupku, hlavní rozhodčí vztyčí ruku, avšak dovolí, aby bylo střílení dokončeno. Nepadne-li branka, nařídí trestné střílení opakovat.
Jestliže brankář opustí předčasně brankoviště, hlavní rozhodčí:
➤ 1. Poprvé udělí varování a nařídí nové trestné střílení.
➤ 2. Podruhé uloží osobní trest a nařídí nové trestné střílení.
➤ 3. Potřetí přizná branku.
➤ 3. Brankář se může pokusit zamezit brance jakýmkoli způsobem, s výjimkou hození hole či jiného předmětu. V takovém případě bude přiznána branka.
➤ 4. Pokud kterýkoli hráč soupeře brání hráči v provádění trestného střílení, nebo ho jinak ruší a vinou toho se trestné střílení nezdaří, hlavní rozhodčí nařídí nové trestné
střílení a provinivšímu se hráči uloží osobní trest.

➤ 1. Všechny tresty uložené brankáři budou v záznamech připsány brankáři, bez ohledu
na to, kdo trest odpyká.

NOVÉ ➤ 2. Všechny dodatečné tresty, které byly uloženy brankáři během téhož přerušení hry,

platí a budou odpykány jiným hráčem jeho družstva, který byl na ledě v době přerušení hry k uložení trestu za tento přestupek.
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509 - PROVÁDĚNÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
a) Trenér nebo kapitán neprovinivšího se družstva vybere jakéhokoli hráče neodpykáva- NOVÉ
jícího trest, který provede trestné střílení, a oznámí jeho číslo hlavnímu rozhodčímu.
b) Hlavní rozhodčí zajistí, aby bylo oznámeno hlasatelem jméno a číslo hráče, provádějícího trestné střílení, kterým nemůže být hráč odpykávající trest nebo kterému byl signalizován trest.
c) Hráči obou družstev ustoupí k postrannímu hrazení a za střední čáru.
d) Hlavní rozhodčí položí puk na střední bod.
Při trestném střílení smí hájit branku pouze brankář.
e) Brankář musí zůstat v brankovišti, dokud se hráč, provádějící trestné střílení, nedotkne
puku.
f) Na pokyn hlavního rozhodčího hráč, provádějící trestné střílení, hraje pukem, postupuje proti brankové čáře soupeře a pokouší se vstřelit brankáři branku.
g) Jakmile je puk vystřelen, trestné střílení se pokládá za skončené a v žádném případě
není možné dosáhnout branky další střelou.
h) Padne-li branka, vhazuje se na středním bodu vhazování.
i) Nepadne-li branka, vhazuje se na jednom z koncových bodů vhazování v pásmu, v němž
se provádělo trestné střílení.
➤ Čas potřebný k provedení trestného střílení se nezapočítá do čistého času kterékoli
třetiny či prodloužení.

510 - DODATEČNÁ DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ
Vedle postihů uplatňovaných podle těchto pravidel smějí příslušné orgány kdykoli po
skončení utkání vyšetřit jakýkoli případ a mohou dodatečně zastavit činnost za jakýkoli
přestupek na hřišti i mimo ně, k němuž došlo před, v průběhu nebo po utkání, ať už tyto
přestupky hlavní rozhodčí potrestal či nikoli.

511 - TREST 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 družstva, který se nacházel na ledě v době přeruše- NOVÉ
ní hry k uložení trestu za tento přestupek a byl určen vedoucím nebo trenérem
družstva prostřednictvím kapitána.
b) Při větším trestu, osobním trestu do konce utkání nebo trestu ve hře je brankář vyloučen z hřiště pro zbytek utkání.
Bude nahrazen náhradním brankářem, pokud ho má družstvo k dispozici, nebo členem
družstva, 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 NOVÉ
družstva, který byl na ledě v době přerušení hry k uložení trestu za tento přestupek a byl
určen vedoucím družstva nebo trenérem prostřednictvím kapitána.
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➤ 1. Jestliže tresty dvou hráčů téhož družstva vyprší ve stejný čas, kapitán družstva oznámí rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hřiště jako první a rozhodčí v tom smyslu
vydá pokyny zapisovateli.
➤ 2. Jestliže je uložen současně vetší a menší trest dvěma nebo více hráčům téhož družstva, zapisovatel zaznamená jako první z těchto trestů menší trest.
To také platí, jsou-li dva tresty uloženy různým hráčům (viz Pravidlo 501).
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512 - SOUBĚŽNÉ TRESTY
a) Jestliže je oběma družstvům během téhož přerušení hry uložen stejný počet totožných trestů (menších, větších nebo ve hře), považují se takové tresty za
➤ souběžné tresty.
b) Dojde-li k uložení takových trestů, budou vyloučení hráči ihned na ledě nahrazeni jinými 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 nejbližším přerušení hry po vypršení svých trestů.
Toto pravidlo má pouze jedinou výjimku (viz část „d“ tohoto pravidla):
d) Jsou-li obě družstva v plném počtu a je-li uložen pouze jeden menší trest jednomu
hráči každého družstva během téhož přerušení hry, náhradníci nejsou povoleni.
➤ Při uplatnění tohoto pravidla se menší trest a menší trest pro hráčskou lavici považují za totožné.

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 družstva, zatímco dva hráči jeho družstva už odpykávají tresty, začne jeho trest běžet až poté, kdy vyprší trest jednoho z těchto dvou hráčů.
b) Hráč ihned zaujme místo na trestné lavici, avšak nahradí se na hřišti jiným hráčem.
c) Protože v případě, kdy si tři nebo více hráčů kteréhokoli družstva současně odpykávají trest, je uplatněno pravidlo o náhradníkovi na hřišti za třetího provinivšího se hráče,
nesmí se žádný ze tří potrestaných hráčů vrátit na hřiště, dokud nedojde k přerušení
hry, ledaže po vypršení jeho trestu smí mít potrestané družstvo na hřišti více než čtyři
hráče včetně brankáře. V takovém případě se potrestaní hráči smějí vracet do hry v pořadí, v jakém vyprší jejich tresty.
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VÝHODA PŘI

ULOŽENÍ TRESTU

SIGNALIZACI TRESTU

➤ 1. „Dokončením akce“ družstvem, které má puk v držení, se rozumí, že puk získalo
do svého držení, má jej pod kontrolou nebo jej úmyslně zahraje hráč nebo brankář
soupeřova družstva, anebo je puk zašlápnut.
Odraz puku od kteréhokoli hráče soupeře, branky či hrazení není dokončením
akce.
➤ 2. Jestliže v době, kdy rozhodčí signalizuje trest, avšak dříve než zapíská je puk dopraven do branky neprovinivšího se družstva přímým následkem hry hráče provinivšího se družstva, branka nebude uznána a uloží se signalizovaný trest.
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514 - UKLÁDÁNÍ TRESTŮ
Dojde-li k porušení pravidel, za které se ukládá trest:
a) Jestliže družstvo provinivšího se hráče má puk v držení, hlavní rozhodčí ihned zapíská
a uloží trest.
Jestliže byla hra přerušena v útočném pásmu provinivšího se hráče, vhazování se provede na bodu vhazování ve středním pásmu, který je nejblíže místu, kde byla hra přerušena.
b) Jestliže družstvo provinivšího se hráče nemá puk v držení, hlavní rozhodčí vztyčí ruku,
čímž naznačí uložení trestu, a po dokončení akce družstvem, které má puk v držení, zapíská a uloží trest.
c) Jestliže poté, kdy hlavní rozhodčí vztyčí ruku a signalizuje uložení trestu, si neproviniv- NOVÉ
ší se družstvo dopraví jakkoli puk do vlastní branky, branka bude uznána a uloží se
trest obvyklým způsobem.
d) Jestliže poté, kdy rozhodčí vztyčí ruku, dosáhne neprovinivší se družstvo branky, branka se uzná a první menší trest se neuloží. Všechny další tresty se uloží. Pokud provinivší se družstvo již hraje v oslabení, signalizovaný menší trest se neuloží, avšak všechny
tresty odpykávané na trestné lavici, zůstávají v platnosti. Všechny další tresty, k nimž
dojde v témž úseku hry, se uloží.
e) Jestliže v době výhody při trestu hráče družstva, které nemá puk v držení, způsobí
družstvo, které má puk v držení, zakázané uvolnění nebo vystřelí puk ze svého obranného pásma tak, že jde mimo hřiště nebo je nehratelný, provede se vhazování ve
středním pásmu v blízkosti modré čáry družstva, které hrálo pukem jako poslední před
přerušením hry.
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➤ „Válcování“ protihráče, který je v držení puku, po hrazení, když usiluje proniknout mezerou mezi hráčem a hrazením, není vražením na hrazení.

SIGNÁL PRO VRAŽENÍ NA HRAZENÍ - PRAVIDLO 520

VRAŽENÍ NA HRAZENÍ

➤ 1. „Bodnutí koncem hole“ označuje zákrok, kdy hráč použije rukojeť hole nad horní
rukou k zákroku na soupeře.
➤ 2. „Pokus o bodnutí koncem hole“ zahrnuje všechny případy, kdy je bodnutí naznačeno, avšak nedošlo ke kontaktu hole se soupeřem.

SIGNÁL PRO BODNUTÍ
BODNUTÍ KONCEM HOLE
NOVÉ ➤ 1. „Napadení“ znamená zákrok hráče, který nájezdem

KONCEM HOLE

PRAVIDLO 521

násilně srazí soupeře. K napadení může dojít naražením na hrazení, na brankovou konstrukci nebo na volnou plochu.
➤ 2. V případě, že některý hráč vyvolá fyzický kontakt se
soupeřem po odpískání rozhodčího a pokud podle názoru hlavního rozhodčího tento hráč měl po odpískání dost
času se takovému kontaktu vyhnout, může mu hlavní
rozhodčí podle vlastního uvážení uložit trest za „napadení“.
➤ 3. Brankář není „lovnou zvěří“ jen proto, že se nachází mimo brankoviště. Trest za „nedovolené bránění“ nebo
„napadení“ by měl být uložen ve všech případech, kdy
soupeř vyvolá bezdůvodný kontakt s brankářem.
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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 vržen proti hrazení, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ 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 svého soupeře zraní, se uloží dle uvážení hlavního
rozhodčího:
➤ 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 koncem hole soupeře, se uloží:
➤ dvojitý menší trest + osobní trest

(2‘ + 2‘ + 10‘).

b) Hráči, který bodne koncem hole soupeře, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

c) Hráči, který zraní soupeře bodnutím koncem hole, se uloží:
➤ trest ve hře

(TH).

522 - NAPADENÍ
a) Hráči, který najede do soupeře, naskočí nebo ho napadne, nebo který v brankovišti
najede do brankáře, naskočí nebo ho napadne, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který soupeře napadením zraní, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).
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NOVÉ

➤ 1. Naražení zezadu je zákrok vedený na zadní část těla soupeře, který neočekává hrozící úder a nemůže se chránit.
➤ 2. Jestliže však hráč svým obratem neúmyslně vyvolá tělem kontakt se soupeřem, nepovažuje se to za naražení
zezadu.

NARAŽENÍ ZEZADU
SIGNÁL PRO NARAŽENÍ
ZEZADU

PRAVIDLO 523
➤ „Pád pod nohy“ je zákrok, kdy se hráč vrhne tělem napříč
přes koleno či pod koleno soupeře nebo padne do kolen
soupeře po přiblížení zezadu, z boku nebo zepředu.

SIGNÁL PRO PÁD
POD NOHY

PÁD POD NOHY

PRAVIDLO 524
➤ „Krosček“ je napadení soupeře holí, kterou hráč
drží oběma rukama, přičemž hůl se nedotýká žádnou svou částí ledu.

SIGNÁL PRO KROSČEK
PRAVIDLO 525
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KROSČEK

523 - NARAŽENÍ ZEZADU
a) Hráči, který najede do soupeře, naskočí nebo ho napadne či udeří jakýmkoli způsobem zezadu, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest + osobní trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘ + 10‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který následkem naražení zezadu zraní soupeře, se uloží:
➤ trest ve hře

(TH).

524 - PÁD POD NOHY
a) Hráči, který brání soupeři pádem pod nohy nebo skloní tělo tak, aby vedl zákrok na soupeřova kolena nebo pod ně, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který zraní soupeře pádem pod nohy, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

525 - KROSČEK
a) Hráči, který krosčekuje soupeře, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který zraní soupeře krosčekem, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).
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SIGNÁL PRO FAUL LOKTEM
PRAVIDLO 526

70

FAUL LOKTEM

526 - FAUL LOKTEM
a) Hráči, který použije k zákroku na soupeře loket, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který zraní soupeře faulem loktem, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

527 - NADMĚRNÁ TVRDOST
Každému hráči, jenž použije zákrok, který nepovolují pravidla a který může způsobit nebo způsobí soupeři, funkcionáři družstva nebo rozhodčímu zranění, se uloží:
➤ trest ve hře

(TH).

Okolnosti se nahlásí:
➤ příslušným orgánům.
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SIGNÁL PRO HRUBOST
PRAVIDLO 528

RÁNY PĚSTÍ

NOVÉ ➤ Oběma stranám může být udělen příslušný trest podle tohoto pravidla.
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528 - RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST
a) Hráči, který úmyslně sejme rukavici(e) při bitce či šarvátce, se uloží:
➤ osobní trest

(10‘).

b) Hráči, který se začne bít 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 uloží:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

e) Jestliže hráč poté, co mu hlavní rozhodčí nařídil přestat, pokračuje v šarvátce, pokusí
se pokračovat, nebo vzdoruje čárovému rozhodčímu v plnění jeho povinností, uloží se
mu dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ dvojitý menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘ + 2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

f) Hráči nebo funkcionáři družstva, který je na ledě či mimo led a zapojí se do šarvátky NOVÉ
nebo použije rány pěstí vůči hráči nebo funkcionáři mimo hrací plochu, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ osobní trest
nebo
➤ osobní trest do konce utkáni
nebo
➤ trest ve hře

(OT)
(OK)
(TH).

g) Jestliže se hráč proviní zbytečnou hrubostí, uloží se mu dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ dvojitý menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání

(2‘)
(2‘ + 2‘)
(5‘ + OK).

h) Hráči, který soupeři strhne či uchopí obličejovou masku nebo přilbu nebo ho tahá za
vlasy, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání

(2‘)
(5‘ + OK).
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➤ 1. „Pokus o úder hlavou“ zahrnuje všechny případy, kdy dojde k náznaku úderu hlavou, ale k žádnému kontaktu nedojde.

SIGNÁL PRO VYSOKOU HŮL
PRAVIDLO 530

SIGNÁL PRO DRŽENÍ
PRAVIDLO 531

VYSOKÁ HŮL

DRŽENÍ

DRŽENÍ HOLE
SIGNÁL PRO DRŽENÍ HOLE
PRAVIDLO 532
(Dvě fáze signálu)
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529 - ÚDER HLAVOU
Hráči, který se pokusí udeřit nebo úmyslně udeří soupeře hlavou, se uloží:
➤ trest ve hře

(TH).

530 - VYSOKÁ HŮL
a) Hráči, který zvedne nebo drží hůl či jakoukoli část hole nad úrovní svých ramen a touto holí dojde ke kontaktu se soupeřem, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který zvedne nebo drží hůl či jakoukoli část hole nad úrovní ramen a dojde ke
kontaktu se soupeřem a způsobí soupeři zranění holí či jakoukoli částí hole, se uloží
dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

c) Jestliže je však hra vysokou holí, jež měla za následek zranění, posouzena jako neúmyslná, uloží se provinivšímu se hráči:
➤ dvojitý menší trest

(2‘ + 2‘).

531 - DRŽENÍ PROTIHRÁČE
Hráči, který drží protihráče rukama, holí či jinak, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

532 - DRŽENÍ HOLE
Hráči, který drží hůl soupeře rukama či jakýmkoli jiným způsobem, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).
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SIGNÁL PRO HÁKOVÁNÍ - PRAVIDLO 533

HÁKOVÁNÍ

➤ 1. „Brejk“ je deﬁnován jako situace, kdy hráč má puk plně pod kontrolou a mezi ním
a brankářem soupeře, popřípadě brankou soupeře, je-li brankář odvolán, není žádný protihráč.
➤ 2. Mít „puk pod kontrolou“ znamená, že hráč vede puk holí. Dotkne-li se takto vedený puk jiného hráče nebo jeho výstroje, zasáhne-li branku nebo se stane volným,
nemá už hráč puk pod kontrolou.
➤ 3. Rozhodčí nepřeruší hru, dokud útočící družstvo neztratilo puk z držení.
➤ 4. Rozhodující je poloha puku. Puk musí být celým objemem za obrannou modrou
čárou, aby mohlo být nařízeno trestné střílení či přiznána branka.
➤ 5. Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou brankovou příležitost, která mohla být
vinou faulu zezadu zmařena.

➤ 1. Toto pravidlo se vztahuje na jakýkoli čin nedovoleného bránění, jako je:
- vyražení hole z rukou soupeře,
- bránění hráči, který ztratil hůl, aby ji znovu získal.
➤ 2. Poslední hráč, který se dotkne puku, s výjimkou brankáře, se považuje za hráče, který má puk v držení.
➤ 3. Jestliže útočící hráč úmyslně stojí v brankovišti, aniž by však bránil brankáři, hlavní
rozhodčí přeruší hru a nařídí vhazování na nejbližším bodu vhazování ve středním
pásmu.

SIGNÁL PRO
NEDOVOLENÉ

NEDOVOLENÉ

BRÁNĚNÍ

BRÁNĚNÍ

PRAVIDLO 534
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533 - HÁKOVÁNÍ
a) Hráči, který zabrání nebo se pokusí zabránit soupeři v pohybu tím, že ho hákuje holí,
se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest dokonce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který hákováním zraní soupeře, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

c) V „brejkové“ situaci, kdy hráč s pukem pod kontrolou vně svého obranného pásma
nemá před sebou jiného soupeře než brankáře a je hákován zezadu, čímž je mu zmařena příznivá branková příležitost, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího
se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

d) Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a hráč mající puk pod kontrolou vně svého
obranného pásma je hákován, aniž by mezi ním a brankou soupeře byl jiný protihráč,
čímž je mu zmařena příznivá branková příležitost, hlavní rozhodčí přizná ve prospěch
neprovinivšího se družstva:
➤ branku

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 protihráče na ledě, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

c) Hráči, který svou holí nebo tělem brání nebo překáží v pohybu brankáři v jeho brankovišti, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

d) Jestliže v době, kdy je brankář odvolán z ledu, kterýkoli člen jeho družstva včetně funkcionáře zabrání holí, jiným předmětem nebo tělem v pohybu puku nebo protihráče, hlavní rozhodčí přizná neprovinivšímu se družstvu:
➤ branku.
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➤ 1. „Pokus o kopnutí“ zahrnuje všechny případy, kdy dojde k náznaku kopnutí, ale
k žádnému kontaktu nedojde.

SIGNÁL PRO FAUL KOLENEM
PRAVIDLO 536

FAUL KOLENEM

➤ 1. Hlavní rozhodčí uloží trest za sekání každému hráči, který se rozmáchne holí proti soupeři, aniž ho
skutečně zasáhne, nebo který učiní přehnaný nápřah na puk s cílem zastrašit soupeře.
➤ 2. „Klepání na hůl hráče“ který vede puk, se nepokládá za sekání, jestliže se omezí na hůl se zřetelným úmyslem zmocnit se puku.

SIGNÁL PRO SEKÁNÍ
PRAVIDLO 537

SEKÁNÍ
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535 - KOPNUTÍ
Hráči, který kopne nebo se pokusí kopnout jiného hráče, se uloží:
➤ trest ve hře

(TH).

536 - FAUL KOLENEM
a) Hráči, který použije k zákroku proti soupeři koleno, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH)

b) Hráči, který zraní soupeře faulem kolenem, se uloží dle uvážení rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

537 - SEKÁNÍ
a) Hráči, který brání nebo se pokouší bránit soupeři v pohybu sekáním holí, se uloží dle
uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který zraní soupeře sekáním, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

c) Hráči, který se rozmáchne holí proti soupeři při šarvátce, se uloží dle uvážení hlavního
rozhodčího:
➤ větší trest + automatický osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).
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➤ 1. „Pokus o bodnutí špičkou hole“ zahrnuje všechny
případy, kdy je bodnutí naznačeno, avšak nedošlo ke
kontaktu hole se soupeřem.
➤ 2. „Bodnutí špičkou hole“ je zákrok, při němž hráč zasáhne soupeře špičkou čepele hole, bez ohledu na
to, drží-li hůl jednou či oběma rukama.

SIGNÁL PRO BODNUTÍ ŠPIČKOU HOLE
PRAVIDLO 538
Důležité: Jestliže podle názoru hlavního rozhodčího hráč způsobí pád soupeře vedoucího puk tím, že nepochybně zahákuje holí puk a zmocní se ho, neuloží se žádný trest.

SIGNÁL PRO PODRAŽENÍ
PRAVIDLO 539

PODRAŽENÍ

➤ 1. „Brejk“ je deﬁnován jako situace, kdy hráč má puk plně pod kontrolou a mezi ním
a brankářem soupeře, popřípadě brankou soupeře, je-li brankář odvolán, není žádný protihráč.
➤ 2. Mít „puk pod kontrolou“ znamená, že hráč vede puk holí. Dotkne-li se takto vedený puk jiného hráče nebo jeho výstroje, zasáhne-li branku nebo se stane volným,
nemá už hráč puk pod kontrolou.
➤ 3. Rozhodčí nepřeruší hru, dokud útočící družstvo neztratilo puk z držení.
➤ 4. Rozhodující je poloha puku. Puk musí být celým objemem za obrannou modrou čárou, aby mohlo být nařízeno trestné střílení či přiznána branka.
➤ 5. Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou brankovou příležitost, která mohla být
vinou faulu zezadu zmařena.
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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 uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

c) Hráči, který zraní soupeře bodnutím špičkou hole, se uloží:
➤ trest ve hře

(TH).

539 - PODRAŽENÍ
a) Hráči, který nastaví hůl, koleno, nohu, paži, ruku nebo loket tak, že soupeř zakopne nebo upadne, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘)
(5‘ + OK)
(TH).

b) Hráči, který zraní soupeře podražením, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(5‘ + OK)
(TH).

c) V „brejkové“ situaci, kdy hráč s „pukem pod kontrolou“ vně svého obranného pásma nemá před sebou jiného soupeře než brankáře a je podražen zezadu, čímž je mu
zmařena výhodná branková příležitost, hlavni rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

d) Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a hráč mající „puk pod kontrolou“ vně svého obranného pásma je podražen zezadu, aniž by mezi ním a brankou soupeře byl jiný
protihráč, hlavní rozhodčí přizná neprovínivšímu se družstvu:
➤ branku.
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SIGNÁL
PRO OSOBNÍ TREST

PRAVIDLA 504. 550. 551

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 lavici nebo poblíž ní, avšak mimo hrací plochu, a která jsou způsobena nehrajícími členy družstva,
➤ 2. osobní trest za provinění, k nimž dojde na hrací ploše nebo na trestné lavici
a kdy lze provinivšího se hráče snadno určit.
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540 - ZÁSAH DO OBLASTI HLAVY A KRKU
a) Hráči, který jakoukoli částí svého těla směřuje úder či ránu do oblasti hlavy a krku soupeře nebo „narazí“ či „natlačí“ soupeřovu hlavu na ochranné sklo na hrazení, se uloží
dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest + automaticky osobní trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání
nebo
➤ trest ve hře

(2‘ + 10‘)
(5‘ + OK)
(TH).

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

(TH).

e) Údery do oblasti hlavy během bitky či šarvátky jsou obsaženy a trestány podle Pravidla 528 Rány pěstí nebo hrubost.

541 - HRA TĚLEM V ŽENSKÉM HOKEJI
Hráčce, která provede přímý bodyček, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ menší trest
nebo
➤ větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání

(2‘)
(5‘ + OK).

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 vůči rozhodčímu nebo kterékoli jiné
osobě,
3. mimo led zasahuje jakýmkoli způsobem proti rozhodčímu,
jeho družstvu se uloží:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

b) Hráči, který:
1. během utkání zpochybní výrok rozhodčího nebo protestuje proti rozhodnutí rozhodčího,
2. úmyslně odpálí puk mimo dosah rozhodčího, který ho chce zvednout,
3. vjede či setrvává v kruhu rozhodčích, když hlavní rozhodčí něco sděluje jinému rozhodčímu, se uloží:
➤ osobní trest
(10‘).
Za další polemiku se uloží:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).
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➤ Rukavice a hůl přinese hráči na trestnou lavici jeho spoluhráč.
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c) Pokud hráč na ledě:
1. mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě na ledě nebo kdekoli na hřišti před, během
nebo po skončení utkání, vyjma blízkosti hráčské či trestné lavice,
2. kdykoli bouchá do hrazení holí či jiným předmětem,
3. nejde přímo a neprodleně na trestnou lavici po bitce nebo šarvátce, jíž se účastnil
nebo zdržuje sbíráním své výstroje,
4. vytrvale provokuje soupeře s cílem, aby byl soupeř potrestán,
uloží se mu:
➤ osobní trest

(10‘).

d) Pokud hráč na ledě pokračuje ve způsobu chování, za které mu byl předtím uložen
osobní trest, uloží se mu:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

e) Hráči, který udělá jakoukoli rasovou či národnostní narážku nebo použije etnickou
nadávku, se uloží:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

f) Kterémukoli hráči, který:
1. se úmyslně dotkne rukama či holí rozhodčího, úmyslně ho chytne, strčí do něho
nebo zadržuje rukama, holí nebo tělem, podrazí, sekne nebo jakýmkoli způsobem
udeří, nebo plivne na rozhodčího,
2. zesměšňuje, narušuje nebo poškozuje průběh utkání,
3. na ledě nebo mimo led či kdekoli na stadionu před, během nebo po skončení utkání NOVÉ
udělá sprostý posuněk vůči kterémukoli rozhodčímu či kterékoli osobě
4. plivne na někoho na ledě nebo kdekoli na stadionu,
se uloží:
➤ trest ve hře
(TH).
g) Když identiﬁkovaný hráč, který je mimo led, hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací
plochu z hráčské lavice, uloží se mu:
➤ menší trest + automaticky osobní trest do konce utkání

(2‘ + OK).

h) Když neindentiﬁkovaný hráč, který je mimo led, hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na
hrací plochu z hráčské lavice, uloží se:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

551 - NAPADÁNÍ ROZHODČÍCH A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ DRUŽSTEV
a) Pokud kterýkoli funkcionář družstva:
1. mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě vůči kterémukoli rozhodčímu nebo kterékoli
osobě,
2. zasahuje jakýmkoli způsobem proti kterémukoli rozhodčímu,
3. kdykoli bouchá do hrazení holí či jiným předmětem,
jeho družstvu se uloží:
➤ menší trest pro hráčskou lavici
(2‘).
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b) Pokud pokračuje nebo se proviní jakýmkoli nesportovním chováním, bude mu uložen:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

c) Funkcionáři družstva, který udělá jakoukoli rasovou či národnostní narážku nebo použije etnickou nadávku, se uloží:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

d) Pokud kterýkoli funkcionář družstva:
1. drží nebo udeří rozhodčího,
2. zesměšňuje nebo poškozuje průběh utkání,
3. udělá sprostý posuněk vůči kterémukoli rozhodčímu či kterékoli osobě,
4. plivne na rozhodčího na hřišti,
uloží se mu:
➤ trest ve hře

NOVÉ

(TH).

e) Když identiﬁkovaný funkcionář družstva vyhodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací
plochu z hráčské lavice, uloží se mu:
➤ osobní trest do konce utkání
a jeho družstvu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(OK).
(2‘).

f) Když neidentiﬁkovaný funkcionář družstva vyhodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací
plochu z jeho hráčské lavice, uloží se jeho družstvu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

87

UDRŽOVÁNÍ PUKU V POHYBU

POSUNUTÁ BRANKA
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554 - ZDRŽOVÁNÍ HRY
554A) - UDRŽOVÁNÍ PUKU V POHYBU
a) Puk musí být neustále udržován v pohybu. Družstvo, které má puk v držení ve vlastním
obranném pásmu, musí postupovat s pukem k brance soupeře, s výjimkou:
1. jednoho zavezení puku za vlastní branku,
2. brání-li mu v postupu hráči soupeře,
3. je-li družstvo v oslabení.
b) Hráč mimo vlastní obranné pásmo nesmí přihrát či zavézt puk zpět do vlastního obranného pásma se záměrem zdržovat hru, pokud družstvo není v oslabení.
Za první porušení tohoto pravidla vysloví hlavní rozhodčí:
➤ napomenutí kapitánovi provinivšího se družstva.
Za druhé porušení pravidla během téže třetiny se provinivšímu se hráči uloží:
➤ menší trest

(2‘).

c) Hráči nebo brankáři, který, aniž je právě zadržován soupeřem, přidržuje nebo posouvá
puk holí, bruslemi nebo tělem podél hrazení s cílem přerušit hru, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

554B) - POSUNUTÍ BRANKY
a) Hráči nebo brankáři, který úmyslně posune branku z jejího 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 nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

c) Jestliže hráč nebo brankář úmyslně posune branku z jejího postavení, když má puk
pod kontrolou hráč soupeře, který nemá protihráče mezi sebou a soupeřovou brankou
a je tak ve výhodné brankové příležitosti, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

d) Jestliže je brankář odvolán z ledu a hráč jeho družstva posune branku z jejího postavení, přizná se ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ branka.
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554C) - VYSTŘELENÍ NEBO VYHOZENÍ PUKU MIMO HŘIŠTĚ
Hráči nebo brankáři, který přímo vystřelí, vyhodí nebo odpálí puk rukou nebo holí mimo NOVÉ
hřiště, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

554D) - ÚPRAVA VÝSTROJE
a) Hra nesmí být přerušena ani zdržována kvůli opravě nebo úpravě výstroje a oblečení
hráčů. Hráč, který potřebuje takové úpravy, musí opustit led.
b) Hra nesmí být přerušena ani zdržována kvůli opravě nebo úpravě výstroje a oblečení
brankářů. Brankář, který potřebuje takové úpravy, musí opustit led a jeho místo musí
neprodleně zaujmout náhradní brankář.
c) Za jakékoli porušení tohoto pravidla se hráči nebo brankáři uloží:
➤ menší trest

(2‘).

554E) - ZRANĚNÝ HRÁČ ODMÍTAJÍCÍ OPUSTIT HŘIŠTĚ
Zraněnému hráči, který odmítá opustit hřiště, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

554F) - VÍCE HRÁČŮ NA LEDĚ PO VSTŘELENÍ BRANKY
Jestliže družstvo má po vstřelení branky na ledě více hráčů, než je potřebné pro jedno
střídání, uloží se mu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

554G) - PORUŠENÍ POSTUPU VHAZOVÁNÍ
a) Jestliže rozhodčí vymění na vhazování hráče a druhý hráč téhož družstva zdržuje hru
tím, že přes „varování“ nezaujme správnou pozici, uloží se tomuto družstvu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

b) Jestliže hráč, který se neúčastní vhazování, vjede do kruhu vhazování dříve, než je vho- NOVÉ
zen puk, hráč jeho týmu, účastnící se vhazování, bude odvolán a nahrazen. Za druhé
porušení při témž vhazování se provinivšímu se družstvu uloží:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

554H) - POZDNÍ NÁSTUP NA HŘIŠTĚ
Pokud družstvo po ukončení přestávky nenastoupí na ledovou plochu s potřebným poč- NOVÉ
tem hráčů k zahájení třetiny (prodloužení), družstvu se uloží:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).
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➤ Provinivšímu se hráči není dovoleno účastnit se utkání, dokud nedovolenou vystroj neopraví nebo neodstraní.

SPADLÁ PŘILBA
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555 - NEDOVOLENÁ NEBO NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ
a) Hráč nebo brankář, který
1. nosí výstroj nebo chránič očí způsobem, kterým by mohl způsobit zranění soupeře,
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 nohou zcela pod oblečením,
5. hráč, který používá ve hře rukavici, jejíž dlaň je zcela nebo částečně odstraněna či
odřezána, aby bylo možno držet hůl holou rukou,
bude vykázán z hřiště a jeho družstvu se vysloví „varování“.
b) Hlavní rozhodčí může nařídit, aby hráč nebo brankář odstranil jakékoli osobní doplňky, NOVÉ
jejichž používání během hry by dle uvážení hlavního rozhodčího mohlo být považováno za nebezpečné pro samotného hráče a další účastníky. Je-Ii obtížné tyto doplňky
odstranit, hráč nebo brankář je musí omotat páskou nebo zasunout tu či onu část(i) pod
dres tak, aby už nebyla nebezpečná. V takovém, případe bude hráč nebo brankář vykázán ze hřiště a jeho družstvu se vysloví varování.
c) Za další porušení výše uvedeného pravidla kterýmkoli hráčem nebo brankářem téhož
družstva uloží hlavní rozhodčí provinivšímu se hráči nebo brankáři:
➤ osobní trest

(10‘).

d) Jestliže hráč nebo brankář odmítá vydat nebo zničí svou hůl či část výstroje, která je vyžádána hlavním rozhodčím k přeměření, považuje se tato výstroj za nedovolenou a hráči nebo brankáři se uloží:
➤ menší trest + osobní trest

(2‘ + 10‘).

e) Jestliže jedno družstvo požádá o přeměření jakékoli části výstroje soupeře a stížnost
je oprávněná, provinivšímu se družstvu se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

f) Jestliže jedno družstvo požádá o přeměření jakékoli části výstroje soupeře a stížnost
není oprávněná, uloží se tomuto družstvu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

g) Hráči na ledě, jemuž během hry spadne přilba a který si ji nenasadí zpátky na hlavu či
si ji neupevní řemínkem řádně pod bradou, nebo se nevrátí na svou hráčskou lavici
a pokračuje ve hře, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).
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➤ 1. Za „zlomenou“ se považuje taková hůl, která je podle názoru hlavního rozhodčího
nevhodná ke hře.
➤ 2. Hráč bez hole se smí účastnit hry.

➤ 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 rukou ke stažení puku ze hry se trestá.
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556 - ZLOMENÁ HŮL
a) Hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, nesmí získat novou hůl tak, že je mu hozena
na hřiště. Smí však přijmout hůl od svého spoluhráče, aniž by musel dojet na svou hráčskou lavici.
b) Jestliže hráč, jehož hůl je zlomena, neupustí ihned zlomené části na led a pokračuje
ve hře, uloží se mu:
➤ menší trest

(2‘).

c) Brankář smí pokračovat ve hře se zlomenou holí až do nejbližšího přerušení hry nebo
do okamžiku, kdy si dovoleným způsobem opatří novou hůl.
d) Jestliže brankář odjede při přerušení hry na hráčskou lavici vyměnit hůl a pak se vrátí
zpět a pokračuje ve hře, uloží se mu:
➤ menší trest

(2‘).

Jestliže však je brankář vystřídán náhradním brankářem, neuloží se žádný trest.
e) Brankář smí odjet na hráčskou lavici a vyměnit hůl v průběhu hry.
f) Jestliže se hráč účastní hry, když přináší hůl jinému hráči nebo brankáři, uloží se mu:
➤ 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
přitiskne k tělu, když se puk nachází v brankovišti jeho družstva, hlavní rozhodčí nařídí
ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

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 družstva, přizná se ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ branka.
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PADNUTÍ NA PUK BRANKÁŘEM

3

3
1

1

2

3

NOVÉ

1

Brankáři je dovoleno přikrýt puk jen v případě,
že alespoň část těla zůstane v brankovišti.

2

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

3

Brankáři není dovoleno držet puk.

➤ Hráčům je dovoleno rukama zastavit, odpálit nebo posunout puk po ledě.
Jestliže však puk odpálí rukou útočící hráč, nemůže být uznána branka, a to ani v případě, kdy se puk odrazí od kteréhokoli hráče či brankáře nebo od holí hráčů či brankáře kteréhokoli družstva nebo rozhodčího.

➤ Účelem tohoto pravidla je zachovat plynulost hry. Jakýkoli zákrok brankáře, který způsobí zbytečné přerušení hry, musí být potrestán.
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558 - PADNUTÍ NA PUK BRANKÁŘEM
a) Jestliže se puk nachází za brankovou čárou nebo za dvěma čárami na kruzích vhazování a brankář, jehož tělo je zcela mimo brankoviště, úmyslně padne na puk, přitiskne ho tělu nebo ho přidrží u kterékoli části branky či u hrazení, uloží se mu:
➤ menší trest

(2‘).

b) Jestliže brankář zalehne nebo sebere puk na své tělo v území mezi brankovou čárou NOVÉ
a značkami na vhazování (jak je znázorněno na nákresu), aniž by byl atakován, uloží
se mu:
➤ menší trest

(2‘).

559 - HRANÍ PUKU RUKOU HRÁČEM
a) Každému hráči, vyjma brankáře, který sevře puk v dlani, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

b) Každému hráči, vyjma brankáře, který zvedne puk rukama z ledu, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

c) Jestliže kterýkoli bránící hráč, vyjma brankáře, zvedne puk rukama z ledu ve vlastním
brankovišti, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

d) Pokud v části „c“ tohoto pravidla není brankář na ledě, hlavní rozhodčí přizná ve pro- NOVÉ
spěch neprovinivšího se družstva:
➤ branku.

560 - HRANÍ PUKU RUKOU BRANKÁŘEM
a) Brankáři, který drží puk déle než tři vteřiny, aniž je atakován, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).

b) Jestliže brankář hodí puk dopředu a pukem zahraje jako první jeho spoluhráč, uloží se
brankáři:
➤ menší trest

(2‘).

c) Brankáři, který úmyslně upustí puk za chrániče nohou s cílem přerušit hru, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).
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➤ 1. Jestliže se hráč neoprávněně zapojí do hry z hráčské lavice nebo z trestné lavice
vlastní chybou či chybou dohližitele trestů, branka dosažená jeho družstvem v době,
kdy se nacházel neoprávněně na ledě, nebude uznána, ale všechny tresty uložené
oběma družstvům musí být odpykány.
➤ 2. Jestliže hráč opustí trestnou lavici chybou dohližitele trestů, nebude potrestán, avšak
odpyká zbývající část svého trestu od okamžiku, kdy se vrátil do hry.
➤ 3. Dohližitel trestů si poznamená čas a upozorní hlavního rozhodčího při nejbližším
přerušení hry.
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561 - ZÁSAH PROTI DIVÁKŮM
Hráči, který fyzicky zasáhne proti divákovi, se uloží dle uvážení hlavního rozhodčího:
➤ trest ve hře

(TH).

562 - OPUŠTĚNÍ TRESTNÉ NEBO HRÁČSKÉ LAVICE
a) Jestliže kterýkoli hráč, s výjimkou Pravidla 564, opustí trestnou nebo hráčskou lavici
a za své počínání dostane menší, větší nebo osobní trest, uloží se mu automaticky:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

b) Jestliže hráč neoprávněně vstoupí do hry a zasáhne proti soupeři, který má v držení puk
a který nemá protihráče mezi sebou a brankářem, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch
neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

c) Jestliže v době, kdy byl brankář soupeře odvolán z ledu, hráč neoprávněně vstoupí do
hry a zasáhne proti soupeři, který má v držení puk, hlavní rozhodčí přizná ve prospěch
neprovinivšího se družstva:
➤ branku.

563 - OPUŠTĚNÍ TRESTNÉ LAVICE
a) Potrestaný hráč smí opustit trestnou lavici pouze po vypršení svého trestu nebo na
konci třetiny. Za porušení tohoto pravidla se hráči uloží:
➤ menší trest

(2‘).

b) Jestliže dojde k takovému porušení pravidel při přerušení hry během šarvátky, uloží se
provinivšímu se hráči:
➤ menší trest + osobní trest do konce utkání
Tento trest se odpyká po vypršení jeho předchozího trestu.

(2‘ + OK).

c) Jestliže hráč, který si odpykává trest na trestné lavici, má být po vypršení trestu vystřídán a neodjede ihned po ledě na svou hráčskou lavici, aby u ní byl dříve, než se provede střídání, uloží se jeho družstvu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

d) Každému hráči na trestné lavici, který ji opustí před vypršením trestu za účelem zpo- NOVÉ
chybnění výroku rozhodčího, se uloží:
➤ menší trest + osobní trest do konce utkání

(2‘ + OK).
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➤ 1. Střídání započaté před šarvátkou se považuje za dovolené, pokud takto střídající
hráči nezasáhnou do šarvátky.
➤ 2. Jestliže hráči obou družstev opustí své lavice současně, první zjištěný hráč každého
družstva bude potrestán podle tohoto pravidla.
➤ 3. Aby hlavní rozhodčí zjistil, který hráč jako první opustil hráčskou lavici, může se poradit s čárovými rozhodčími nebo pomocnými rozhodčími.
➤ 4. Podle tohoto pravidla může být uloženo každému družstvu nejvýše pět osobních
trestů nebo osobních trestů do konce utkání.

NOVÉ ➤ Dojde-li ke zranění hráče a tím k přerušení hry, smí lékař družstva (nebo určená oso-

ba) vstoupit na led a pomoci zraněnému hráči.
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564 - OPUŠTĚNÍ LAVIC BĚHEM ŠARVÁTKY
a) Během šarvátky nesmí žádný hráč opustit hráčskou ani trestnou lavici.
b) Prvnímu hráči, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, se uloží:
➤ dvojitý menší trest + osobní trest do konce utkání

(2‘ + 2‘ + OK).

c) Každému dalšímu hráči, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, se
uloží:
➤ osobní trest

(10‘).

565 - OPUŠTĚNÍ HRÁČSKÉ LAVICE FUNKCIONÁŘI DRUŽSTVA
Každému funkcionáři družstva, který vstoupí na led během kterékoli třetiny utkání či prodloužení bez svolení hlavního rozhodčího, se uloží:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

566 - ODMÍTNUTÍ ZAHÁJIT HRU – DRUŽSTVO JE NA HŘIŠTI
a) V případě, kdy jsou obě družstva na ledě a jedno z nich odmítá z jakéhokoli důvodu
hrát i přes nařízení hlavního rozhodčího, hlavní rozhodčí varuje kapitána a poskytne
odmítajícímu družstvu lhůtu 30 vteřin, aby zahájilo hru nebo pokračovalo ve hře.
b) Jestliže po uplynutí této doby družstvo stále odmítá hrát, uloží hlavní rozhodčí:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

c) Pokud by se měl případ opakovat, prohlásí hlavní rozhodčí utkání za ukončené ve prospěch neprovinivšího se družstva a případ bude oznámen:
➤ příslušným orgánům.

567 - ODMÍTNUTÍ ZAHÁJIT HRU – DRUŽSTVO NENÍ NA HŘIŠTI
a) Jestliže družstvo, které není na hřišti, nenastoupí na led a nezačne hrát přesto, že mu
to hlavní rozhodčí nařídí prostřednictvím kapitána, vedoucího družstva nebo trenéra,
poskytne hlavní rozhodčí odmítajícímu družstvu lhůtu dvě minuty k zahájení hry.
b) Vrátí-li se družstvo ke hře do vypršení těchto dvou minut, hlavní rozhodčí uloží provinivšímu se družstvu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

c) Jestliže ani po uplynutí této doby družstvo nenastoupí na led, rozhodčí prohlásí utkání
za ukončené ve prospěch neprovinivšího se družstva a případ bude hlavním rozhodčím oznámen příslušným orgánům okamžitě po skončení utkání.
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➤ Jestliže hráč nebo brankář odloží nebo odhodí zlomenou část hole ke straně hřiště (ne
přes hrazení) tak, aby nepřekážela hře nebo soupeři, neuloží se žádný trest.

➤ V tomto případě bude rozhodující poloha puku. Puk musí být celým objemem za obrannou modrou čárou, aby bylo možno nařídit trestné střílení nebo přiznat branku.
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568 - VYHOZENÍ HOLE ČI JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU Z HŘIŠTĚ
Každému hráči nebo brankáři, který vyhodí hůl, její část nebo jakýkoli jiný předmět ven NOVÉ
z hřiště, se uloží:
➤ osobní trest do konce utkání

(OK).

569 - HOZENÍ HOLE ČI JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU NA HŘIŠTI

NOVÉ

Poznámka: Poloha puku či hráče s pukem v okamžiku, kdy je hůl nebo jakákoli její část
či jakýkoli předmět vyhozen, vystřelen nebo nasměrován (jakoukoli částí těla) soupeřem ve směru puku nebo hráče s pukem je rozhodujícím faktorem
pro rozhodnutí, zda uložit menší trest či nařídit trestné střílení. Pokud je brankář odvolán z ledu, použije se odstavec „e“ tohoto pravidla.
a) Každý hráč nebo brankář na ledě nebo na hráčské lavici, který vystřelí nebo vyhodí hůl,
jakoukoli její část či jakýkoli předmět, nebo nasměruje (jakoukoli částí těla) hůl, jakoukoli její část či jakýkoli předmět směrem na puk nebo na hráče s pukem v útočném
pásmu svého družstva či ve středním pásmu, bude potrestán:
➤ menším trestem
(2‘).
b) Jestliže hráč, brankář nebo funkcionář družstva se proviní některým z přestupků, popsaným v odstavci „a“ tohoto pravidla v obranném pásmu, hlavní rozhodčí nařídí ve
prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení
(TS).
c) Jestliže brankář úmyslně zanechá svou hůl nebo její část či jiný předmět před svou
brankou a puk do takového předmětu narazí, zatímco brankář je na ledě či mimo led,
hlavní rozhodčí přizná ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ branku.
d) Jestliže hůl nebo její část, nebo jakýkoli předmět je vyhozen, vystřelen či nasměrován
(jakoukoli částí těla) hráčem nebo brankářem na ledě a nijak nebrání hře, hráči či brankáři se neuloží žádný trest.
e) Když hráč na ledě nebo hráč či brankář na hráčské lavici nebo funkcionář družstva vyhodí nebo vystřelí hůl či její část nebo jiný předmět nebo nasměruje (jakoukoli částí
těla) hůl či její část nebo jiný předmět ve směru puku nebo hráče s pukem v kterémkoli pásmu když byl brankář odvolán z ledu, hlavní rozhodčí přizná ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ branku.

570 - HOZENÍ HOLE NEBO JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU PŘI BREJKU
a) Když je hráč s pukem pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo, nemá před sebou
žádného soupeře kromě brankáře a kterýkoli člen družstva soupeře, včetně funkcionářů družstva, vyhodí nebo vystřelí hůl či její část, nebo jiný předmět, nebo nasměruje
(jakoukoli částí těla) hůl nebo její část, nebo jiný předmět ve směru puku nebo hráče
s pukem, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení
(TS).
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➤ 1. Takový hráč se smí vrátit na ledovou plochu, pokud:
1. rána je zcela zacelena a vhodně přelepena,
2. veškerá krev je z hráče odstraněna a jeho výstroj a dres jsou vyměněny či dostatečně očištěny.
➤ 2. Pokud jsou ledová plocha, zařízení hřiště či jakékoli předměty potřísněny krví, hlavní rozhodčí dá při nejbližším přerušení hry pokyn, aby zaměstnanci stadionu odstranili krvavé skvrny.

SIGNÁL PRO PŘÍLIŠ
HRÁČŮ NA LEDĚ

PRAVIDLO 573

NAFILMOVANÝ PÁD
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b) Když k přestupkům, popsaným v odstavci „a“ tohoto pravidla dojde proti hráči, majícím
puk pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo, když je brankář odvolán z ledu, hlavní rozhodčí přizná ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ branku.

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 pravidlo,
uloží se mu:
➤ menší trest

(2‘).

572 - PROTEST KAPITÁNA A NÁHRADNÍCH KAPITÁNŮ
Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán přijede protestovat proti trestu, ať už byl na ledě či NOVÉ
na hráčské lavici, uloží se mu:
➤ osobní trest

(10‘).

573 - PŘÍLIŠ MNOHO HRÁČŮ NA LEDĚ
a) Jestliže má družstvo kdykoli v průběhu hry na ledě větší počet hráčů, než k jakému je
oprávněno, uloží se mu:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

b) Jestliže družstvo úmyslně chybně střídá (příliš mnoho hráčů na ledě) v posledních
dvou minutách utkání nebo kdykoli v prodloužení, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch
neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

575 - PORUŠENÍ POSTUPU PŘI STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ
a) Pokusí-li se družstvo vystřídat hráče po vypršení stanoveného času, hlavní rozhodčí
pošle hráče zpět na hráčskou lavici a družstvu vysloví „varování“.
b) Za jakékoli další porušení tohoto postupu kdykoli během utkání se provinivšímu družstvu uloží:
➤ menší trest pro hráčskou lavici

(2‘).

576 - NAFILMOVANÝ PÁD

NOVÉ

Každému hráči, který dle posouzení hlavního rozhodčího nápadným napodobením pádu,
reakcí nebo předstíráním zranění usiluje o uložení trestu protihráči, se uloží:
➤ menší trest

(2‘).
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NOVÉ ➤ 1. Všechna rozhodnutí podle tohoto pravidla náleží výhradně hlavnímu rozhodčímu.
NOVÉ ➤ 2. „Kontaktem“ ať už nahodilým či jiným mezi brankářem a útočícím hráčem se rozu-

mí kontakt holí nebo jakoukoli částí těla.
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590 - TRESTY PRO BRANKÁŘE
Postup při ukládání trestů brankářům je vyložen v Pravidle 511.
➤ Zvláštní tresty pro brankáře jsou popsány v následujících pravidlech:
1. 509
Provádění trestného střílení
2. 554c
Vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště
3. 556
Zlomená hůl
4. 558
Padnutí na puk
5. 560
Hraní puku rukou
6. 568 až 570
Hození hole nebo jakéhokoli předmětu

591 - BRANKÁŘ ZA STŘEDNÍ ČÁROU
Jestliže se brankář účastní jakýmkoli způsobem hry 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 střídán nebo kdy je ohlášen oddechový čas, uloží se mu:
➤ menší trest

(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 VNĚJŠÍ SÍŤ BRANKY
Jestliže brankář úmyslně upustí puk na vnější síť brankové konstrukce, aby způsobil přerušení hry, uloží se mu:
➤ menší trest

(2‘).

595 - OCHRANA BRANKÁŘŮ

NOVÉ

a) Ve všech případech, v nichž útočící hráč způsobí jakýkoli kontakt s brankářem, kromě
náhodného kontaktu, když je brankář uvnitř brankoviště a bez ohledu na to, zda je či
není dosaženo branky, útočícímu hráči se uloží příslušný trest.
b) Brankář není „lovnou zvěří“ jenom proto, že je mimo brankoviště. Trest se uloží v každém případě, kdy dojde ke zbytečnému kontaktu útočícího hráče s brankářem (viz Pravidlo 522). Náhodný kontakt je povolen, pokud brankář mimo brankoviště hraje pukem,
za předpokladu, že útočící hráč vynaložil přiměřenou snahu se tomuto zbytečnému
kontaktu vyhnout.
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➤ 3. Jestliže je útočící hráč zatlačen, vražen nebo faulován bránícím hráčem za účelem
způsobit mu kontakt s brankářem, tento kontakt nebude považován jako zahájený
útočícím hráčem za předpokladu, že útočící hráč vynaložil přiměřenou snahu se
tomuto kontaktu s brankářem vyhnout.
➤ 4. Jestliže však útočící hráč stojí v brankovišti, hra se přeruší a vhazování se provede
na nejbližším bodu pro vhazování ve středním pásmu.
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c) Jestliže brankář mimo své brankoviště hraje pukem a je mu pak bráněno se do brankoviště vrátit zákrokem útočícího hráče, s výjimkou náhodného, tomuto hráči se uloží
příslušný trest.
d) Trest se uloží brankáři, pokud svou činností mimo brankoviště překáží útočícímu hráči,
který se pokouší zahrát puk, či napadá protihráče.
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➤ 1. Směrodatná pro tyto postupy je časomíra na stadionu.
➤ 2. Během rozcvičení:
a) Obě družstva omezí svou činnost na vlastní polovinu hřiště tak, aby v prostoru
střední čáry ponechala volný pruh o šířce devíti metrů,
b) Doporučuje se, aby hráči při rozcvičení nosili kompletní výstroj.
➤ 3. Při rozcvičení smí hrát hudba.
➤ 4. Při mistrovstvích IlHF dohlíží na rozcvičení náhradní hlavní rozhodčí.
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