PŘÍLOHA 1 - USTANOVENÍ O REKLAMĚ
Reklama a název místa konání smí být umístěny na ledě, hrazení, ochranném skle, sítích,
brankách nebo jakémkoli jiném povrchu na hráčských a trestných lavicích a kolem nich,
v prostorech brankových a pomocných rozhodčích, na oblečení nebo výstroji hráčů pod
podmínkou, že přesný výčet stanoví a písemné povolení udělí:
1. Mezinárodní federace ledního hokeje pro mistrovství IIHF.
2. Národní svazy pro všechna utkání, národní i mezinárodní, hraná na jejich území.

PŘÍLOHA 2 - ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU A ROZCVIČENÍ
X 1. Pro tyto postupy je směrodatná časomíra na stadionu.
X 2. Během rozcvičení oba týmy omezí svou činnost na vlastní polovinu hřiště.
X 3. Při rozcvičení smí hrát hudba.
X 4. Při mistrovstvích Mezinárodní federace ledního hokeje (IlHF) dohlíží na rozcvičení
náhradní hlavní rozhodčí.

108

Následující odpočítávání času musí být uplatněno před zahájením každého utkání mistrovských soutěží Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) – může být změněno pro
různá mistrovství IIHF:
Čas
- 90:00

Formuláře pro složení týmu jsou doručeny nastupujícím týmům.

- 60:00

Na časomíře začíná dvacetiminutové odpočítávání času do předzápasového
rozcvičení.
Týmy předloží zapisovateli vyplněné formuláře složení týmu.
Tiskové středisko obdrží kopii předběžných sestav týmů.
Rozcvičení hlavních a čárových rozhodčích.

- 40:00

Začíná dvacetiminutové odpočítávání času na časomíře pro předzápasové
rozcvičení.
Hlavní a čároví rozhodčí opustí ledovou plochu.
Oba týmy jsou na ledě pro předzápasové rozcvičení.
Po dobu dvaceti minut rozcvičení hraje na stadionu hudba.

- 20:00

Siréna oznámí konec rozcvičení.
Týmy opustí ledovou plochu.
Hrací plocha se znovu upraví.
Na časomíře začíná odpočítávání času k začátku utkání.
Týmy vyznačí do zápisu o utkání sestavy k zahájení utkání, kapitána a náhradní
kapitány.

- 10:00

Týmy obdrží fotokopii zápisu o utkání.
Hlavní a čároví rozhodčí obdrží fotokopii zápisu o utkání.
Dopingová kontrola obdrží fotokopii zápisu o utkání.
Hlasatel ohlásí úplné sestavy obou týmů.

- 7:00

Hlavní a čároví rozhodčí jsou upozorněni, že zbývá jedna minuta do jejich odchodu na ledovou plochu.
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- 6:00

Týmům je oznámeno, že zbývá jedna minuta do odchodu na ledovou plochu.
Hlavní a čároví rozhodčí odcházejí ze šatny a nastupují přímo na ledovou plochu.

- 5:00

Týmy opouštějí šatny a odcházejí přímo k ledové ploše.
Na hřiště nastupují hlavní a čároví rozhodčí.
Začíná mezinárodní televizní přenos (zahajovací animace).

- 4:00

Týmy nastupují na ledovou plochu.

HLÁŠENÍ:

- 3:15

Hlavní a čároví rozhodčí stojí v území rozhodčích.

Viz rovněž Příručka Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) pro hlasatele a Příručka IIHF
pro pomocné rozhodčí.

- 2:50

Hlasatel představuje hlavní a čárové rozhodčí.

- 2:30

Oba týmy nastoupí na příslušné modré čáry.

- 2:00

Kapitáni týmů pozdraví hlavní a čárové rozhodčí v území rozhodčích.

- 1:00

Týmy odjíždějí z ledu na hráčské lavice.
Sestavy k zahájení utkání zůstávají na ledě.

- 0:15

Hlavní rozhodčí svolá týmy do středu hřiště k zahajovacímu vhazování.

- 0:00

Zahajovací vhazování.

GÓLY A ASISTENCE:
„ČAS ..... GÓL TÝMU ..... (název týmu), VSTŘELIL HRÁČ ČÍSLO ..... (jméno), ASISTENCE
HRÁČI ČÍSLO ..... (jméno) A ČÍSLO ..... (jméno)“.
TRESTY:
„ČAS ..... HRÁČ TÝMU ..... (název týmu), ČÍSLO ..... (jméno), VYLOUČEN NA 2 MINUTY
ZA ..... (důvod trestu)“.
X 1. Trest hostujícího týmu se ohlásí jako první.
X 2. V případě, že potrestaný hráč nemůže jít na trestnou lavici nebo v případě, že je
potrestán brankář:
„TREST ODPYKÁ HRÁČ ČÍSLO ..... (jméno)“.
KONEC TRESTŮ:
„TÝM ..... (název) HRAJE V PLNÉM POČTU“ nebo
„OBA TÝMY HRAJÍ V PLNÉM POČTU“ (jestliže už nezbývají odpykat žádné tresty jednoho
či druhého týmu).

PŘÍLOHA 3 - OFICIÁLNÍ HLÁŠENÍ
P3.1 - POVINNÁ HLÁŠENÍ
Následující hlášení jsou povinná, aby měli hráči, trenéři, rozhodčí a diváci přehled o průběhu hry:

PŘEZKOUMÁNÍ BRANKOVÝM VIDEOROZHODČÍM:

1. góly a asistence,

„PROHLÍŽÍ SE ZÁZNAM HRY“.

2. tresty,

V případě uznání gólu: Hlášení viz Góly a asistence.

3. konec trestů,

V případě neuznání gólu: „GÓL NEMŮŽE BÝT UZNÁN“.

4. přezkoumání brankovým videorozhodčím,
5. oddechový čas,

ODDECHOVÝ ČAS:
„ODDECHOVÝ ČAS PRO TÝM ..... (název týmu)“.
„KONEC ODDECHOVÉHO ČASU“.
ČAS ZBÝVAJÍCÍ DO KONCE TŘETINY ČI UTKÁNÍ:
1. třetina, 1:00: „BĚŽÍ POSLEDNÍ MINUTA PRVNÍ TŘETINY“.

6. čas zbývající do konce třetiny či utkání.

P3.2 - INFORMATIVNÍ HLÁŠENÍ
1. ofsajd,
2. zakázané uvolnění.

2. třetina, 1:00: „BĚŽÍ POSLEDNÍ MINUTA DRUHÉ TŘETINY“.
3. třetina, 2:00: „BĚŽÍ POSLEDNÍ DVĚ MINUTY TŘETÍ TŘETINY“.
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PŘÍLOHA 4 - POVINNOSTI ROZHODČÍCH

d) Při prvním přerušení hry dá hlavní rozhodčí ohlásit místním rozhlasem důvod neuznání
gólu.

P4.1 - NEZPŮSOBILOST HLAVNÍHO ČI ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO PŘED UTKÁNÍM

e) Hlavní rozhodčí přeměří jakoukoli výstroj dle vlastního uvážení nebo na žádost kapitána
jednoho či druhého týmu (Pravidlo 260).

Jestliže se některý z určených hlavních nebo čárových rozhodčích nemůže z jakéhokoli
důvodu dostavit na hřiště, dohodnou se vedoucí týmů na náhradním hlavním či čárovém
rozhodčím.
Nedojde-li k dohodě, rozhodčí jsou určeni příslušnými orgány.

P4.2 - NEZPŮSOBILOST HLAVNÍHO ČI ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO BĚHEM UTKÁNÍ
a) Jestliže hlavní rozhodčí opustí hřiště nebo je zraněn, čárový nebo druhý hlavní rozhodčí přeruší hru, pokud není některý z týmů v gólové příležitosti.
b) Není-li hlavní rozhodčí způsobilý pokračovat v řízení utkání, ujme se povinností hlavního
rozhodčího jeden z čárových rozhodčích, kterého určí delegát, hlavní rozhodčí nebo,
je-li to nezbytné, vedoucí týmů.

f) Hlavní rozhodčí nařídí, aby týmy nastoupily na hřiště v určeném čase k zahájení každé
třetiny nebo prodloužení.
g) Hlavní rozhodčí vhazuje puk na začátku každé třetiny nebo prodloužení a po dosažení
gólu.

P4.6 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO PO UTKÁNÍ
a) Hlavní rozhodčí převezme od zapisovatele zápis o utkání ihned po jeho skončení. Ověří
správnost zápisu, podepíše ho a vrátí zapisovateli.
b) Hlavní rozhodčí uvede ihned po skončení utkání do zápisu o utkání všechny podrobnosti
pro příslušné orgány, pokud jde o všechny:
1. osobní tresty do konce utkání,

c) Není-li čárový nebo druhý hlavní rozhodčí schopen pokračovat v řízení utkání, hlavní rozhodčí má právo určit náhradu, považuje-li to za nezbytné.

2. tresty ve hře.

d) Jestliže se původně určený rozhodčí znovu dostaví na hřiště během utkání, ihned nahradí dočasného rozhodčího.

3. Příslušným orgánům oznámí každou závažnou událost, k níž došlo před, během
nebo po skončení utkání.

P4.3 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH

P4.7 - POVINNOSTI ČÁROVÝCH ROZHODČÍCH

Hlavní a čároví rozhodčí setrvají na hřišti po skončení každé třetiny či prodloužení a po
skončení utkání dokud všichni hráči neopustí hřiště a neodejdou do šaten.

a) Čároví rozhodčí rozhodnou a zapískáním přeruší hru při každém porušení pravidel,
pokud jde o:

P4.4. - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO PŘED UTKÁNÍM

1. ofsajd,
2. zakázané uvolnění,

Hlavní rozhodčí má celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad rozhodčími a hráči
a jeho rozhodnutí je v případě jakéhokoli sporu konečné.

3. puk mimo hřiště, nehratelný puk nebo puk zasažený neoprávněnou osobou,

Před začátkem utkání se hlavní rozhodčí ujistí, že určení rozhodčí jsou na svých místech
a přesvědčí se, zda jsou časová a signální zařízení v pořádku.

5. porušení postavení při vhazování,

V určeném čase hlavní rozhodčí nařídí, aby týmy nastoupily na led k zahájení každé třetiny
a prodloužení.

4. posunutí branky z řádného postavení,
6. předčasné vystřídání brankáře,
7. nedovolený zásah diváků,
8. zranění hráčů,

P4.5 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO BĚHEM UTKÁNÍ
a) Hlavní rozhodčí ukládá a oznamuje zapisovateli takové tresty, které jsou předepsány
pravidly.
Hlavní rozhodčí uznává dosažené góly.
b) V případě sporných gólů se hlavní rozhodčí může poradit s čárovými rozhodčími, brankovým rozhodčím a brankovým videorozhodčím, je-li k dispozici, než učiní rozhodnutí,
které je konečné.
c) Hlavní rozhodčí oznámí zapisovateli číslo střelce gólu a hráče či hráčů, kterým byla
přiznána asistence.
X Při vrcholných mistrovstvích Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a turnajích
Zimních olympijských her určí asistenty gólů zapisovatel.
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9. přihrávku rukou od hráče spoluhráči,
10. hraní puku vysokou holí.
b) Čárový rozhodčí odpíská přihrávku rukou nebo hru vysokou holí, jen je-li zřejmé, že
hlavní rozhodčí toto porušení pravidel nezpozoroval.
c) Čárový rozhodčí odpíská a hlavnímu rozhodčímu oznámí tresty, pokud jde o:
1. příliš mnoho hráčů na ledě,
2. hůl nebo jakýkoli předmět, vhozený na hřiště z blízkosti hráčské nebo trestné lavice.
d) Je-li čárový rozhodčí požádán hlavním rozhodčím, sdělí mu svůj názor na jakýkoli přestupek k němuž mohlo dojít během utkání.
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e) Čárový rozhodčí ihned sdělí svůj názor na okolnosti úmyslného posunutí branky z jejího
řádného postavení.
f) Čárový rozhodčí ihned sdělí svůj názor, pokud jde o:
1. menší tresty pro hráčskou lavici,
2. větší tresty,
3. osobní tresty,
4. osobní tresty do konce utkání,
5. tresty ve hře.
g) Čároví rozhodčí vhazují vždy, kromě začátku každé třetiny či prodloužení a po dosažení gólu.

1. osobní tresty do konce utkání,
2. tresty ve hře.
3. Příslušným orgánům oznámí každou závažnou událost, k níž došlo před, během
nebo po skončení utkání.

P4.20 - POMOCNÍ ROZHODČÍ
P4.21 - POVINNOSTI ZAPISOVATELE PŘED UTKÁNÍM
Zapisovatel obdrží od vedoucího nebo trenéra obou týmů seznam všech nominovaných
hráčů.
Zapisovatel vyplní v zápisu o utkání následující údaje:

P4.8 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH
Oba rozhodčí mají celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad ostatními rozhodčími
a hráči a jejich rozhodnutí je v případě jakéhokoli sporu konečné.

1. jméno, post a číslo každého hráče, u kapitána a náhradních kapitánů písmena „C“
a „A“ k jejich jménům,
2. všechny údaje týkající se utkání, jako místo, datum, názvy domácího a hostujícího
týmu, jména rozhodčích a funkcionářů týmů.

P4.9 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ROZHODČÍCH PŘED UTKÁNÍM
Před začátkem utkání se rozhodčí ujistí, že ostatní určení rozhodčí jsou na svých místech
a přesvědčí se, zda jsou časová a signální zařízení v pořádku.
Rozhodčí nařídí, aby týmy nastoupily na hřiště v určeném čase k zahájení každé třetiny
či prodloužení.

P4.10 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ROZHODČÍCH BĚHEM UTKÁNÍ

P4.22 - POVINNOSTI ZAPISOVATELE BĚHEM UTKÁNÍ
a) Zapisovatel do zápisu o utkání uvede:
1. dosažené góly,
2. čísla střelců a hráčů, jimž byly přiznány asistence,
3. hráče obou týmů, kteří byli na ledě v době, kdy padl gól,

Rozhodčí ukládají a oznamují zapisovateli tresty předepsané pravidly za přestupky.

4. všechny tresty uložené rozhodčími, čísla potrestaných hráčů, přestupky, časy, kdy
byly tresty uloženy, a dobu trvání každého trestu,

Rozhodčí přeruší hru při každém porušení pravidel.

5. každé trestné střílení, jméno provádějícího hráče a výsledek trestného střílení,

Rozhodčí uznávají dosažené góly.

6. čas vstupu každého brankáře do hry.

Rozhodčí oznámí zapisovateli jméno nebo číslo střelce gólu a hráče či hráčů, kterým
byla přiznána asistence.

X Při vrcholných mistrovstvích Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a na turnajích Zimních olympijských her zapisovatel určí hráče, jimž byla přiznána asistence.

Rozhodčí dají ohlásit místním rozhlasem důvod neuznání gólu.

X Požadavky na změny v udělených bodech nebudou brány v úvahu, pokud nebyly
učiněny kapitánem před ukončením utkání nebo předtím, než hlavní rozhodčí podepíše zápis o utkání.

Rozhodčí přeměří jakoukoli výstroj dle vlastního uvážení nebo na žádost kapitána jednoho či druhého týmu (Pravidlo 260).
Rozhodčí nařídí, aby týmy nastoupily na led v určeném čase k zahájení každé třetiny či
prodloužení.

b) Zapisovatel je odpovědný:
1. správně vyznačit tresty a dosažené góly na ukazateli stavu utkání,

Rozhodčí vhazují puk po každém přerušení hry.

2. ujistit se, že všichni potrestaní hráči odpykávají správnou dobu,

P4.11 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ROZHODČÍCH PO UTKÁNÍ

3. upozornit neprodleně hlavního rozhodčího na jakýkoli rozpor mezi časem na časomíře a oﬁciálně měřeným časem,

Rozhodčí setrvají na hřišti po skončení každé třetiny či prodloužení, dokud všichni hráči
neopustí hřiště a neodejdou do šaten.

4. provést všechny úpravy nařízené hlavním rozhodčím,

Rozhodčí převezmou od zapisovatele zápis o utkání ihned po jeho skončení. Ověří správnost zápisu, podepíší ho a vrátí zapisovateli.
Rozhodčí uvedou ihned po skončení utkání do zápisu o utkání všechny podrobnosti pro
příslušné orgány, pokud jde o všechny:
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5. upozornit hlavního rozhodčího, je-li témuž hráči ukládán v témže utkání druhý osobní
trest,
6. oznámit hlavnímu rozhodčímu hráče, který se účastní utkání a není uveden v zápisu
o utkání.
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P4.23 - POVINNOSTI ZAPISOVATELE PO UTKÁNÍ

PŘÍLOHA 5 - NÁKRES BRANKOVÉ KONSTRUKCE

Zapisovatel připraví zápis o utkání, předloží ho k podpisu hlavnímu rozhodčímu a předá
ho příslušným orgánům.

P4.24 - POVINNOSTI ČASOMĚŘIČE

svislá zadní trubka
délka 132 cm

Ø 3,3 cm
Ø 5 cm

a) Časoměřič zaznamená:

poloměr

1. odpočítávání času před utkáním (viz Příloha 2 - Odpočítávání času a rozcvičení),

40 cm

c) Časoměřič upozorní předběžným signálem rozhodčí a oba týmy tři minuty před začátkem každé třetiny a prodloužení a dvě minuty před začátkem každé třetiny a prodloužení.

vnitřní roh,
poloměr 3,5 cm

výška 122 cm

5. čas zahájení a ukončení všech trestů,
6. začátek a konec oddechových časů.

trubka Ø 3,3 cm
s bílou vinylovou vycpávkou
Ø 6 cm

Ø 5 cm

4. čistý čas hry,

b) V případě, že není k dispozici automatický klakson nebo siréna, oznámí konec každé
třetiny nebo prodloužení klaksonem, sirénou nebo píšťalkou.

bílá vinylová vycpávka
uvnitř branky
Ø 7 cm

40 cm

2. čas zahájení a skončení každé třetiny, prodloužení a utkání,
3. patnáctiminutovou přestávku mezi třetinami,

celková délka
horní zadní trubky
230 cm

hlo

ub

ka

cm
110

po

lom

ěr

55

mezera 10 cm
mezi vycpávkou a tyčí

celková délka
dolní zadní trubky
390 cm

cm

ší řka 183

cm

bílá vinylová vycpávka uvnitř
branky Ø 7 cm

Ø 5 cm

d) V případě jakéhokoli sporu týkajícího se času je rozhodnutí hlavního rozhodčího konečné.

P4.25 - POVINNOSTI HLASATELE

SIGNÁLY HLAVNÍHO ROZHODČÍHO

Hlasatel místním rozhlasem oznamuje:
1. dosažené góly a asistence,
2. tresty,

ÚTOČÍCÍ HRÁČ V BRANKOVIŠTI - PRAVIDLO 595

3. konec trestů,

(ATTACKING PLAYER IN THE GOAL CREASE)
Půlkruhový pohyb napodobující brankoviště jednou rukou ve
výši prsou rovnoběžně s ledovou plochou a pak ukázání druhou rukou vodorovně směrem ke střednímu pásmu.

4. že do konce první a druhé třetiny zbývá jedna minuta,
5. že do konce třetí třetiny zbývají dvě minuty.
X Znění oﬁciálních hlášení viz Příloha 3.

NOVÉ

P4.26 - POVINNOSTI DOHLIŽITELŮ TRESTŮ
a) Pro trestnou lavici každého týmu se určí jeden dohližitel trestů.
b) Dohližitel trestů je odpovědný:
1. potrestanému hráči na požádání sdělit správný čas zbývající do uplynutí trestu,
2. umožnit potrestanému hráči návrat na hřiště v příslušném čase po ukončení trestu,
3. vyrozumět zapisovatele, opustí-li hráč trestnou lavici předčasně.
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VRAŽENÍ NA HRAZENÍ - PRAVIDLO 520
(BOARDING)
Úder rukou sevřenou v pěst do otevřené dlaně druhé ruky ve
výši prsou.
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BODNUTÍ KONCEM HOLE - PRAVIDLO 521

PÁD POD NOHY - PRAVIDLO 524

(BUTT-ENDING)
Rozhodčí pozvedne obě předloktí nad sebou do výše prsou.
Horní dlaň ponechá otevřenou, spodní sevře v pěst. Protisměrným pohybem předloktí naznačí přestupek.

(CLIPPING)
Úder jednou rukou zezadu do nohy pod koleno, přičemž obě
brusle zůstávají na ledě.

STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ - PRAVIDLO 412

KROSČEK - PRAVIDLO 525

(PLAYER CHANGE SIGNAL)
Rozhodčí poskytne hostujícímu týmu pět vteřin na vystřídání.
Po pěti vteřinách rozhodčí vztyčí ruku, čímž naznačí, že hostující tým už nesmí střídat žádného hráče a domácí tým má
pět vteřin na vystřídání hráčů.

(CROSS-CHECKING)
Pohyb rukama s oběma sevřenými pěstmi dopředu a zpět od
hrudi na vzdálenost asi půl metru před sebe.

NAPADENÍ - PRAVIDLO 522

VÝHODA PŘI SIGNALIZOVANÉM TRESTU - PRAVIDLO 514

(CHARGING)
Rozhodčí zakrouží před sebou ve výši prsou rukama sevřenýma v pěst.

(DELAYED CALLING OF PENALTY)
Rozhodčí zcela vztyčí ruku bez píšťalky. Je možné jednou
ukázat na hráče a potom vztyčit ruku.

NARAŽENÍ ZEZADU - PRAVIDLO 523

ZDRŽOVÁNÍ HRY - PRAVIDLO 554

(CHECKING FROM BEHIND)
Pohyb oběma rukama ve výši ramen vpřed s otevřenými dlaněmi odvrácenými od hrudi do úplného natažení.

(DELAYING THE GAME)
Rozhodčí dá ruku bez píšťalky
s otevřenou dlaní před prsa a natáhne ruku od ramene směrem
od těla.
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NOVÉ
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FAUL LOKTEM - PRAVIDLO 526

DRŽENÍ PROTIHRÁČE - PRAVIDLO 531

(ELBOWING)
Rozhodčí klepne dlaní druhé ruky na loket.

(HOLDING AN OPPONENT)
Rozhodčí uchopí ve výši prsou zápěstí druhé ruky.

PUK V BRANCE - PRAVIDLO 470

DRŽENÍ HOLE - PRAVIDLO 532

(PUCK IN THE NET)
Nataženou rukou ukázat do branky na znamení,
že puk je v brance.

(HOLDING THE STICK)
Signál má dvě fáze. V první fázi se
signalizuje držení a ve druhé se
oběma rukama naznačí držení hole
normálním způsobem.

PŘIHRÁVKA RUKOU - PRAVIDLO 490

HÁKOVÁNÍ - PRAVIDLO 533

(HAND PASS)
Rozhodčí naznačí otevřenou dlaní posunutí vpřed.

(HOOKING)
Trhnutí oběma rukama naznačující
přitažení zpředu k břichu.

VYSOKÁ HŮL - PRAVIDLO 530

NEDOVOLENÉ BRÁNĚNÍ - PRAVIDLO 534

(HIGH STICKING)
Rozhodčí podrží ruce sevřené v pěst blízko nad sebou, horní
je ve výši čela.

(INTERFERENCE)
Rozhodčí zkříží ruce sevřené v pěst a přidrží je před hrudí.
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FAUL KOLENEM - PRAVIDLO 536

HRUBOST - PRAVIDLO 528

(KNEEING)
Rozhodčí klepne dlaní na koleno, přičemž obě brusle zůstávají na ledě.

(ROUGHING)
Ruka se sevřenou pěstí natažená směrem od těla.

TREST VE HŘE - PRAVIDLO 507

SEKÁNÍ - PRAVIDLO 537

(MATCH PENALTY)
Rozhodčí klepne dlaní shora na hlavu.

(SLASHING)
Seknutí naznačené hranou jedné ruky přes opačné předloktí.

OSOBNÍ TREST A OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ
- PRAVIDLA 504, 505

BODNUTÍ ŠPIČKOU HOLE - PRAVIDLO 538

(MISCONDUCT PENALTY AND GAME MISCONDUCT PENALTY)
Obě ruce v bok.

(SPEARING)
Krátký rychlý pohyb oběma rukama přímo před tělem, naznačující bodnutí a následné spuštění rukou podél těla.

TRESTNÉ STŘÍLENÍ - PRAVIDLO 508

ODDECHOVÝ ČAS - PRAVIDLO 422

(PENALTY SHOT)
Zkřížené ruce nad hlavou. Signál se provede připřerušení hry.

(TIME OUT)
Naznačení tvaru písmene „T“ oběma rukama před hrudí.

122

123

SIGNÁLY ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO
PŘÍLIŠ MNOHO HRÁČŮ NA LEDĚ - PRAVIDLO 573

VÝHODA PŘI OFSAJDU - PRAVIDLO 451

(TOO MANY PLAYERS ON THE ICE)
Rozhodčí ukáže ve výši prsou šest prstů (s jednou rukou otevřenou).

(DELAYED OFFSIDE)
Rozhodčí zcela vztyčí ruku bez píšťalky. Výhodu ukončí spuštěním ruky podél těla.

PODRAŽENÍ - PRAVIDLO 539
(TRIPPING)
Úder jednou rukou do nohy pod koleno, přičemž obě brusle
zůstávají na ledě.

SIGNÁL „NE“

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ - PRAVIDLO 460

(WASH OUT)
Rozpažení pohybem obou rukou do stran
před tělem ve výši ramen dlaněmi dolů;
X hlavní rozhodčí tímto signalizuje, že „gól
neplatí“, „není přihrávka rukou“, „nejde
o hru vysokou holí“.
X čárový rozhodčí tímto signalizuje, že
„není zakázané uvolnění“ a v některých
situacích, že „není ofsajd“.

(ICING THE PUCK)
Zadní čárový rozhodčí (nebo zadní rozhodčí v systému dvou
rozhodčích) signalizuje možnost zakázaného uvolnění úplným vztyčením ruky. Ruka zůstává vztyčena, než přední rozhodčí zapíská zakázané uvolnění nebo dokud není zakázané
uvolnění zrušeno. Jakmile dojde k zakázanému uvolnění,
zadní rozhodčí nejprve zkříží ruce před hrudí, poté ukáže
k příslušnému bodu vhazování a jede k němu.

ZÁSAH DO OBLASTI HLAVY A KRKU - PRAVIDLO 540
(CHECKING TO THE HEAD AND NECK AREA)
Pohyb otevřenou dlaní ze strany k hlavě.

HRA TĚLEM V ŽENSKÉM HOKEJI - PRAVIDLO 541

SIGNÁL PŘI OFSAJDU - PRAVIDLO 450

(WOMEN´S BODY CHECKING)
Dlaň ruky bez píšťalky se položí přes tělo na opačné rameno.

(OFFSIDE CALL)
Rozhodčí nejprve zapíská a poté nataženou
rukou bez píšťalky vodorovně ukáže podél
modré čáry.
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK
Název
Asistence
Bodnutí koncem hole
Bodnutí špičkou hole
Body (góly, asistence)
Body vhazování
Branka (branková konstrukce)
Branková čára
Brankoviště
Brankový rozhodčí
Brankový videorozhodčí
Brejk
Brusle
Celoobličejové masky
Čára (branková)
Čára (modrá)
Čára (střední)
Čárový rozhodčí
Časoměřič
Časomíra
Čepel hole
Čistý čas
Čištění ledu
Dodatečná disciplinární opatření
Dohližitel trestů
Dokončení akce
Domácí tým
Dresy
Dresy (oblečení)
Držení hole
Držení protihráče
Dvě minuty do konce utkání
Dvířka
Faul kolenem
Faul loktem
Funkcionáři týmu
Gól
Hákování
Hlasatel
Hlášení rozhlasem
Hlavní rozhodčí
Hra tělem v ženském hokeji
Hostující tým
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Pravidlo č.
472
503, 521
503, 538
472
114–117, 440
130
111, 460, 558
119, 460, 470, 534, 557, 558
142, 321
330
533, 539, 570
221, 231, 450, 451
234, 531
111, 460, 558
112, 450, 451, 533, 539, 570
113, 460, 591
300, 311, 313, Příloha P4.7
300, 323, Příloha 4
152
222, 232, 234
420, 500
419
510
300, 325, Příloha 4 - P4.26, 562
514
240, 412
240
200, 210, 240
532
531
554b, 573, Příloha 3, Příloha 4 - P4.25
104
503, 536
503, 526
551, 565
470, 471, 472
533
300, 324, Příloha 4 - P4.25
Příloha 3
300, 311, 312, Příloha 4
541
412, Příloha 3

Hození hole
Hození předmětu
Hrací doba
Hráči na ledě
Hrající sestava
Hráčská lavice
Hraní puku rukou
Hrazení
Hrubost
Hřiště (otevřené)
Hřiště
Hudba
Hůl (brankářská)
Hůl (hráčská)
Hůl (zlomená)
Chránič krku a hrdla
Chránič očí
Chránič úst
Chrániče loktů
Chrániče nohou (brankáře)
Jedna minuta do konce 1. a 2. třetiny
Junioři
Kapitán
Klepání na hůl
Kopnutí hráče
Krev
Krosček
Kruh
Lapačka
Lavice (hráčská)
Lavice (trestná)
Masky (celoobličejové)
Menší trest
Menší trest pro hráčskou lavici
Modrá čára
Nadměrná tvrdost
Naﬁlmovaný pád
Náhlá smrt
Náhradní kapitán
Náhradník za potrestaného hráče
Napadání rozhodčích
Napadení
Naražení zezadu
Nedovolené bránění
Nezpůsobilost rozhodčího

568–570
568–570
420
400
402, Příloha 2
140, 562, 592
490, 559, 560
102
528
110, 420
100, 101
172, Příloha 2
232
222
556
226
224, 555
227
228
210, 235
Příloha 2, Příloha 3
224, 226, 227
201, 566, 567, 572
537
535
571
503, 525
114, 115, 117, 440
233b
140, 562, 592
141, 562
234, 531
501
502
112, 450, 451, 533, 539, 570
527
576
421, 430
201, 572
503, 504, 505, 507, 512
550, 551
522
503, 523
534
Příloha 4 - P4.1, P4.2
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Obranné pásmo
Oddechový čas
Odložený trest
Odmítnutí zahájit hru
Odpočítávání času
Ofsajd
Ochrana brankářů
Ochranný pás
Opuštění hráčské lavice
Opuštění trestné lavice
Oslabení
Osobní trest
Osobní trest do konce utkání
Osvětlení hřiště
Pád pod nohy
Padnutí na puk
Plivnutí
Plný počet hráčů
Podražení
Poslední dvě minuty utkání
Posunutí branky
Pozdní nástup na hřiště
Prodloužení
Prohlášení utkání za ukončené
Přeměření výstroje
Přerušení hry
Přestávka
Přilba
Příliš mnoho hráčů na ledě
Příslušné orgány
Puk
Puk mimo hřiště, nehratelný
Puk na vnější síti branky
Puk odražený od rozhodčího
Puk pod kontrolou
Puk v pohybu
Rány pěstí
Reklamy
Rozcvičení
Rozhodčí (na ledě)
Rozhodčí (pomocní)
Ruka
Rukavice (brankářské)
Rukavice (hráčské)
Řemínek přilby
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112, 440, 490, 533, 569, 570
415, 422, 592, Příloha 3
513
566, 567
152, Příloha 2
442, 450, 451
595
103, 110 Poznámka
562, 563, 564, 565
562
460, 502, 514, 554a
504
505
170
524
557, 558
550, 551
512, Příloha 3
539
554b, 573, Příloha 3 - P4.25
471, 554b
554h
421, 554b, 573
200, 566, 567
260, 555
114, 172, 412, 415, 422, 440, 512, 556
420
223, 234
400, 573
340
250, 330b, 450, 460, 480–484, 490–492
480, 481, 482, 554c
481, 594
470, 484
533, 539
554a
528
Příloha 1
172, 223b, 402, 415, 416, 417, Příloha 2
310, Příloha 4 - P4.1–4.11
320, Příloha 4 - P4.20–4.26
490, 559, 560
233
225, 528, 555
223

Sekání
Sestava (hrající)
Signalizace rozhodčích
Signál „Ne“
Siréna
Síť (branková)
Síť (na konci hřiště)
Sklo (ochranné)
Složení týmů
Souběžné tresty
Střední čára
Střední pásmo
Střídání brankářů
Střídání hráčů
Světla (červené a zelené)
Systém dvou rozhodčích
Systém tří rozhodčích
Šarvátka
Šatny (hráčů)
Šatny (rozhodčích)
Trenér
Trest pro brankáře
Trest ve hře
Trestná lavice
Trestné střílení
Tresty
Třetina
Úder hlavou
Ukazatel stavu utkání
Ukládání trestů
Úmyslný ofsajd
Úprava výstroje
Utkání hraná do rozhodnutí
Útočné pásmo
Území rozhodčích
Válcování soupeře
Varování
Vedoucí týmu
Větší trest
Vhazování
Vlasy
Vražení na hrazení
Výhoda při ofsajdu
Vyhození puku mimo hřiště
Vyrážečka

503, 537
402 Poznámka 3, Příloha 2
Příloha 5
492, 514
151
130, 481, 594
106
105
200
512
113, 460, 591
112, 116, 140, 440, 490, 569
415
411–413, 554f, 575
153
300, Příloha 4 - P4.8
Příloha 4 - P4.3–P4.7
593
160
161
200, 201, 500, 550a, 567
509, 511, 554c, 558, 560, 569, 590–594
507
141, 562
508, 509
500
420, 421
529
152
514
450
554d
421
112, 490, 569
118, 550
520
509, 554a, 554g, 555
200, 201, 401, 500, 567
503
313, 440, 442, 554g
240, 531
503, 520
451
554c
233a
129

Výsledek utkání
Vysoká hůl (hraní pukem)
Vysoká hůl (hráče)
Výstroj (brankáře)
Výstroj (hráče)
Výstroj (přeměření)
Výstroj (rozhodčích)
Výstroj (nedovolená nebo nebezpečná)
Vystřelení puku mimo hřiště
Začátek utkání, třetin a prodloužení
Zákaz kouření
Zakázané uvolnění
Zakřivení (čepele hole)
Zapisovatel
Zásah diváků
Zásah do oblasti hlavy a krku
Zásah proti divákům
Zastavení puku rukou
Zdržování hry
Zlomená hůl
Zraněný hráč, brankář
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430
492
530
230
220
260, 555
311
555
554c
402, 566, 567
171
440, 460
222, 232
143, 300, 322, Příloha 4 - P4.21–P4.23
493
540
561
490
554
556
416, 417, 554e

POZNÁMKY
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