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PRAVIDLO 34 - HELMA 

Situace 1 
Hráč je atakován a řemínek jeho helmy se rozepne, ale helma mu zůstane na hlavě. 

Rozhodnutí: Hráč může pokračovat ve hře, dokud není přerušena nebo dokud neopustí 
led. Hráči nebude uložen trest.   

PRAVIDLO 41 - MĚŘENÍ HRÁČSKÉ VÝSTROJE 

Situace 1 
Je vyžádána kontrola hole hráče, který právě vstoupil na trestnou lavici, aby odpykal trest, 
nebo ji opustil po odpykání trestu. 

Rozhodnutí: Hráči, který je na trestné lavici nebo který se vrátil na ledovou plochu, je 
možné měřit hůl kdykoli. 

PRAVIDLO 49 - PUK VE HŘE 

Situace 1 
Tým A je oslaben z důvodu menšího trestu. Je signalizována výhoda k uložení trestu 
týmu B v jeho útočném pásmu. Tým A se úmyslně nehraje pukem ve svém obranném 
pásmu, aby nechal plynout čas svého trestu.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí přeruší hru a následující vhazování bude v pásmu týmu, 
kterému je ukládán trest (tým B). 

PRAVIDLO 53 - URČENÍ MÍSTA VHAZOVÁNÍ / ULOŽENY TRESTY 

Situace 1 
Při výhodě k uložení trestu vystřídá neprovinivší se tým předčasně brankáře a hra je pře-
rušena v koncovém pásmu neprovinivšího se týmu.  

Rozhodnutí: Vhazování bude na jednom ze dvou bodů vhazování v koncovém pásmu 
týmu, kterému je ukládán trest.  

PRAVIDLO 58 - POSTUP PŘI VHAZOVÁNÍ 

Situace 1 
Jak má rozhodčí řešit situaci, kdy hráči, kteří se neúčastní vhazování, stále mění postave-
ní kolem místa vhazování? 

Rozhodnutí: Hráči v poli, kteří se neúčastní vhazování, nesmí měnit postavení kolem 
bodu místa vhazování, když jsou již rozestavěni, dokonce i když jsou na své 
straně vhazování. Útočící hráči v poli na své útočné části hřiště mají 
zaujmout postavení první následováni hráči bránícího týmu. 
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PRAVIDLO 65 - ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ / HYBRIDNÍ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 

Situace 1 
Hráč před svojí modrou čárou přihraje puk spoluhráči, který stojí oběma bruslemi před 
střední čárou, ale puk zasáhne hůl spoluhráče, která je za střední čárou, odkud pokračuje 
dále až za soupeřovu čáru zakázaného uvolnění.  

Rozhodnutí: Zakázané uvolnění není. 

Situace 2 
Puk je vystřelen útočícím hráčem a zasáhne bránícího hráče, který je před střední čárou, 
a po zásahu bránícího hráče jde přes čáru zakázaného uvolnění týmu, který původně 
vystřelil puk.  

Rozhodnutí: Zakázané uvolnění není. 

Situace 3 
Hráč má brusle za střední čárou a puk má holi před střední čárou. Z této pozice vystřelí 
puk přes hřiště a přes čáru zakázaného uvolnění, ale nepřevede puk přes červenou čáru 
ani "nezíská čáru" dříve, než puk opustí jeho hůl. 

Rozhodnutí: Možnost vzniku zakázaného uvolnění trvá.  

PRAVIDLO 66 - ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ / HERNÍ SITUACE 

Situace 1 
Puk je vystřelen týmem A zpoza střední čáry, soupeř se pokouší hrát, ale mine, nebo mu 
puk přeskočí hůl a puk pokračuje dále a překročí čáru zakázaného uvolnění.  

Rozhodnutí: Možnost vzniku zakázaného uvolnění trvá. 

Situace 2 
Čárový rozhodčí signalizuje výhodu na ofsajd a bránící tým vystřelí puk na zakázané 
uvolnění.  

Rozhodnutí: V okamžiku, kdy puk přejde modrou čáru, je zrušena výhoda na ofsajd, 
a nastává možnost vzniku zakázaného uvolnění (Pravidlo 82-ii). 

Situace 3 
Brankář s čepelí hole mimo brankoviště se pohne za pukem, ale jeho brusle zůstanou 
v brankovišti. Když brankář zjistí, že zakázané uvolnění má být odpískáno, stáhne zpět 
svoji hůl.   

Rozhodnutí: Čárový rozhodčí by měl zrušit zakázané uvolnění. Má se za to, že se bran-
kář pohnul směrem k puku (Pravidlo 66-ix-5). 
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Situace 4 
Puk je vystřelen z obranného pásma týmu A hráčem A8. Puk jde K modré čáře, kde dva 
hráči A10 a B6 čekají na puk. B6 má možnost hrát pukem, ale protože A10 mu nadzvedne 
hůl, B6 nemůže pukem hrát, puk pokračuje dále a přejde čáru zakázaného uvolnění. 
Žádný z těchto hráčů ani jiný se nedotkl puku. Je to stále situace hybridního zakázaného 
uvolnění a mohou oba hráči ještě jet za pukem? 

Rozhodnutí: Jakmile A10 zabrání hráči B6 hrát pukem, když B6 by mohl hrát pukem, má 
být zakázané uvolnění zrušeno.  

PRAVIDLO 69 - PUK NA BRANKOVÉ SÍTI (SPODNÍ A HORNÍ ČÁST) 

Situace 1 
Puk spadne na síť na horní stranu branky bránícího týmu, ale předtím, než hlavní rozhod-
čí zapíská, hráč útočícího týmu vyklepne puk holí.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nechá pokračovat ve hře, pokud akce byla provedena bez 
porušení pravidla o hraní vysokou holí.  

Situace 2 
Puk spadne na síť na horní stranu branky bránícího týmu, ale předtím, než hlavní rozhod-
čí zapíská, hráč útočícího týmu vyklepne puk holí a poté vstřelí gól.  

Rozhodnutí: Pokud hráč vyklepl puk bez porušení pravidla o hraní vysokou holí a nebyl 
v brankovišti v okamžiku, kdy puk dopadl do brankoviště, gól bude uznán.  

Situace 3 
Puk spadne na síť na horní stranu branky bránícího týmu, ale předtím, než hlavní roz-
hodčí zapíská, hráč útočícího týmu vyklepne puk holí vnitřkem branky a poté vstřelí gól.  

Rozhodnutí: Pokud hráč vyklepl puk bez porušení pravidla o hraní vysokou holí a nebyl 
v brankovišti v okamžiku, kdy puk dopadl do brankoviště, gól bude uznán.  

Situace 4 
Hráč vystřelí puk na své útočné polovině a ten skončí na síťce na horní straně branky jako 
následek přímé střely nebo po odrazu od hrazení nebo ochranného skla v obranném 
pásmu. Ani jeden tým nechce hrát pukem. Hlavní rozhodčí přeruší hru. Kde bude násle-
dující vhazování?  

Rozhodnutí: Následující vhazování bude na nejbližším bodu vhazování, odkud byl puk 
vystřelen.  
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PRAVIDLO 74 - PŘIHRÁVKA RUKOU 

Situace 1 
A6 odpálí puk rukou. Puk zasáhne brankáře soupeře, odrazí se od něj a je převzat hrá-
čem A10, spoluhráčem hráče, který první odpálil puk.  

Rozhodnutí: Hra bude přerušena, protože brankář neměl puk pod kontrolou ani nebyl 
v držení puku (Pravidlo 7, Puk pod kontrolou / puk v držení). 

Situace 2 
A6 odpálí puk rukou. Puk zasáhne tělo A10 a poté je získán hráčem soupeře. 

Rozhodnutí: Hra nebude přerušena, pokud spoluhráč hráče, který úmyslně odpálil puk 
rukou, nezíská puk do držení a pod kontrolu.  

Situace 3 
A6 ve svém obranném pásmu odpálí puk rukou ze svého obranného pásma směrem do 
středního pásma. Puk zasáhne soupeře ve středním pásmu. Soupeř nezíská puk do drže-
ní ani pod kontrolu. Puk převezme hráč A10 ve středním pásmu.  

Rozhodnutí: Hra bude přerušena, protože hráč neměl puk pod kontrolou a nebyl v držení 
puku (Pravidlo 7, Puk pod kontrolou / puk v držení). 

PRAVIDLO 75 - HRANÍ PUKU VYSOKOU HOLÍ 

Situace 1 
B6 zasáhne puk vysokou holí. Puk se odrazí od hrudi brankáře týmu A. Může jiný hráč 
týmu B nyní hrát pukem poté, co puk zasáhl hráče týmu A? 

Rozhodnutí: Ne. Odraz od brankáře soupeře neznamená získání puku do držení nebo 
pod kontrolu, a proto musí být hra přerušena.  

PRAVIDLO 78 - OFSAJD 

Situace 1 
Hráč má jednu brusli na modré čáře nebo ve středním pásmu a druhou brusli v útočném 
pásmu v okamžiku, kdy puk zcela přejde modrou čáru.  

Rozhodnutí: Není ofsajd. 

Situace 2 
Hráč má obě brusle ve středním pásmu, ale jeho hůl je v útočném pásmu v okamžiku, kdy 
puk zcela přejde modrou čáru.  

Rozhodnutí: Není ofsajd. 
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Situace 3 
Hráč má jednu brusli zvednutou nad modrou čárou nebo nad středním pásmem (ale ne-
dotýká se ledu) a druhou brusli v útočném pásmu v okamžiku, kdy puk zcela přejde 
modrou čáru. 

Rozhodnutí: Je ofsajd, protože brusle dotýkající se ledu předstihla puk směrem do útoč-
ného pásma.  

Situace 4 
Hráč má obě brusle zcela v útočném pásmu v okamžiku, kdy puk přejde modrou čáru.  

Rozhodnutí: Je ofsajd. 

Situace 5 
Hráč ve středním pásmu nastřelí puk a jiný jeho spoluhráč překročí modrou čáru před pu-
kem, ale nehraje pukem.  

Rozhodnutí: Spoluhráč je v ofsajdu, ale je ponechána výhoda. Jakmile hráč v poli vyčistí 
útočné pásmo, smí jeho tým hrát pukem.  

Situace 6 
Hráč má jednu brusli ve středním pásmu a druhou na modré čáře v okamžiku, kdy puk 
zcela přejde modrou čáru. 

Rozhodnutí: Není ofsajd.  

Situace 7 
Hráč má obě brusle zcela v útočném pásmu, ale puk je ještě na modré čáře.  

Rozhodnutí: Není ofsajd, dokud puk zcela nepřejde modrou čáru.  

Situace 8 
Hráč s oběma bruslemi zcela v útočném pásmu dostane nahrávku od spoluhráče. Zastaví 
puk holí dříve, než přejde čáru a poté ho zatáhne přes modrou čáru.  

Rozhodnutí: Je ofsajd. Hráč musí mít alespoň jednu brusli ve středním pásmu nebo na 
modré čáře předtím, než zahraje puk do útočného pásma. 

Situace 9 
Útočící hráč má obě brusle zcela v útočném pásmu. Spoluhráč ve středním pásmu vy-
střelí puk, ale ten zasáhne protihráče také ve středním pásmu, odrazí se od jeho těla nebo 
hole a přejde přes modrou čáru do útočného pásma.  

Rozhodnutí: Je ofsajd. 
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Situace 10 
Útočící hráč má obě brusle zcela v útočném pásmu, zatímco protihráč, který je v držení 
puku ve středním pásmu, vystřelí, přihraje nebo zaveze puk zpět do svého obranného 
pásma, zatímco útočící hráč je stále v pásmu.  

Rozhodnutí: Není ofsajd.  

Situace 11 
Útočící tým má puk v držení v útočném pásmu. Puk se dostane do pozice, kdy je částeč-
ně na modré čáře a částečně ve středním pásmu. Útočící hráč v poli zahraje puk zpátky 
do útočného pásma.  

Rozhodnutí: Není ofsajd, protože puk zcela nepřešel modrou čáru a nebyl tedy ve střed-
ním pásmu. 

Situace 12 
Útočící hráč, obkročmo na modré čáře, převezme přihrávku na hůl ve středním pásmu. 
Poté přesune brusli, která byla ve středním pásmu, přes modrou čáru, zatímco puk má na 
holi ve středním pásmu, poté zatáhne puk přes modrou čáru.  

Rozhodnutí: Je ofsajd.  

Situace 13 
Útočící hráč s oběma bruslemi zcela v útočném pásmu, dostane nahrávku od spoluhráče ve 
středním pásmu. Zastaví puk holí dříve, než přejde modrou čáru, potom vybruslí jednou 
bruslí na modrou čáru, podrží brusli na čáře a zatáhne puk přes modrou čáru, zatímco má 
brusli stále na čáře.  

Rozhodnutí: Není ofsajd.  

PRAVIDLO 79 - OFSAJDOVÉ SITUACE 

Situace 1 
Bránící hráč vystřelí puk ze svého obranného pásma a puk zcela přejde modrou čáru. Puk 
se poté odrazí od kteréhokoli hráče jakéhokoli týmu ve středním pásmu a vrátí se zpět do 
obranného pásma, zatímco útočící hráč v poli je stále v útočném pásmu.  

Rozhodnutí: Je ofsajd, protože se odraz nepovažuje za přihrávku. 

PRAVIDLO 80 - VHAZOVÁNÍ PO OFSAJDU 

Situace 1 
Čárový rozhodčí udělá chybu v posuzování ofsajdu a přeruší hru. Kde bude následující 
vhazování?  

Rozhodnutí: Pokud čárový rozhodčí udělá chybu v posuzování ofsajdu a přeruší hru, bude 
vhazování na místě, které odpovídá ofsajdové situaci.  
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PRAVIDLO 94 - DOSAŽENÍ GÓLU 

Situace 1 
Je dosaženo gólu, ale při přezkoumávání je hlavní rozhodčí upozorněn, že neběžel čas, 
když bylo gólu dosaženo.  

Rozhodnutí: Gól se uzná, pokud neskočila třetina nebo prodloužení. Hlavní rozhodčí po 
poradě s čárovými rozhodčími a časoměřičem určí dobu, po kterou čas ne-
běžel a udělá nezbytnou úpravu. Pokud ani hlavní rozhodčí ani pomocní 
rozhodčí nemohou určit úpravu času, hra bude pokračovat se stávajícím 
časem na časomíře.  

Situace 2 
Hráč ze své obranné poloviny vstřelí puk do branky soupeře. 

Rozhodnutí: Gól se uzná. 

Situace 3 
Puk je vystřelen a zasáhne helmu nebo jakoukoli část těla útočícího hráče předtím, než 
vnikne do branky.  

Rozhodnutí: Gól se uzná za předpokladu, že puk nebyl úmyslně hráčem usměrněn rukou 
nebo jinou částí těla.  

Situace 4 
Bránící hráč srazí puk do vlastní branky, zatímco útočící hráč je v brankovišti.  

Rozhodnutí: Gól se uzná. 

PRAVIDLO 96 - GÓLY BRUSLÍ 

Situace 1 
Útočící hráč natočí brusli, aby usměrnil puk do branky.  

Rozhodnutí: Gól se uzná za předpokladu, že nedošlo ke zjevnému kopnutí.  

Situace 2 
Puk se dotkne pohybující se brusle útočícího hráče a jde do branky.  

Rozhodnutí: Gól se uzná za předpokladu, že nedošlo ke zjevnému kopnutí.  

PRAVIDLO 97 - NEUZNÁNÍ GÓLU / HERNÍ AKCE 

Situace 1 
Útočící hráč odpálí puk rukou a ten se odrazí od jakéhokoli hráče (útočícího nebo bránícího), 
jeho hole nebo brusle, brankáře nebo rozhodčího do branky.  

Rozhodnutí:  Gól se neuzná (Pravidlo 74-vi). 
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Situace 2 
Útočící hráč úmyslně odpálí puk rukou. Puk se odrazí od brankáře soupeře k jinému 
útočícími hráči, který vstřelí puk do branky.  

Rozhodnutí: Gól se neuzná. Hlavní rozhodčí musí přerušit hru pro přihrávku rukou, protože 
brankář neměl puk pod kontrolou ani v držení (Pravidlo 74-vi, Pravidlo 7, Puk 
pod kontrolou / puk v držení).  

Situace 3 
Útočící hráč úmyslně odpálí puk rukou. Puk se odrazí od brankáře soupeře, potom od 
jiného bránícího hráče k dalšímu útočícímu hráči, který vstřelí puk do branky.  

Rozhodnutí: Gól se neuzná. Hlavní rozhodčí musí přerušit hru pro přihrávku rukou, 
protože brankář ani jiný bránící hráč neměl puk pod kontrolou ani v držení 
(Pravidlo 74-vi, Pravidlo 7, Puk pod kontrolou / puk v držení). 

Situace 4 
Útočící hráč odpálí puk rukou. Puk poté zasáhne rukojeť hole spoluhráče a poté jde přímo 
do branky soupeře. 

Rozhodnutí: Gól se neuzná (Pravidlo 74-vi). 

Situace 5 
Puk zasáhne zvednutou hůl útočícího hráče v místě nad výškou příčné tyče branky a poté 
zasáhne tělo nějakého hráče a jde do branky. 

Rozhodnutí: Gól se neuzná.  

Situace 6 
Puk zasáhne zvednutou hůl útočícího hráče v místě nad výškou příčné tyče branky a poté 
se odrazí od nějakého hráče, brankáře nebo rozhodčího do branky.  

Rozhodnutí: Gól se neuzná.  

Situace 7 
Bránící hráč usměrní puk do vlastní branky, zatímco útočící hráč stojí v brankovišti. Jak 
hlavní rozhodčí rozhodne pokud:  
a) Útočící hráč vyvolá kontakt s brankářem. 
b) Útočící hráč žádným způsobem neovlivní brankářovu schopnost zakročit. 

Rozhodnutí: a) Gól není uznán a útočícímu hráči je uložen příslušný trest. 
b) Gól se uzná. 
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PRAVIDLO 99 - UŽITÍ BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO K URČENÍ GÓLU 

Situace 1 
V jakých situacích nemůže hlavní rozhodčí požadovat přezkoumání záznamu hry? 

Rozhodnutí: 
Přezkoumání záznamu nemůže být hlavním rozhodčím požadováno v následujících 
situacích: 

a. Zda puk vnikl do branky před nebo po zapískání. 
b. Zda byl útočící hráč v brankovišti, když puk vnikl do branky. 
c. Zda se branka dostala mimo normální pozici v průběhu trestného střílení nebo 

samostatného nájezdu k určení vítěze utkání. 
d. Zda došlo k pokusu o druhou střelu po odrazu v průběhu trestného střílení nebo 

samostatného nájezdu k určení vítěze utkání. 

PRAVIDLO 100 - KDY LZE UKLÁDAT TRESTY 

1. Čároví rozhodčí nejsou oprávněni hlásit hlavnímu rozhodčímu přestupek bodnutí 
koncem hole, když má být uložen dvojitý menší trest. Přesto musí vždy poskytnout 
své poznatky, kdykoli jsou o to požádáni hlavním rozhodčím.  

2. Čároví rozhodčí nemohou přerušit hru, aby byl uložen dvojitý menší trest za vysokou 
hůl, jejímž následkem vzniklo zranění. Přesto musí vždy poskytnout své poznatky, 
kdykoli jsou o to požádáni hlavním rozhodčím.  

3. Čároví rozhodčí nejsou oprávněni hlásit hlavnímu rozhodčímu přestupek bodnutí 
špičkou hole, když má být uložen dvojitý menší trest. Přesto musí vždy poskytnout 
své poznatky, kdykoli jsou o to požádáni hlavním rozhodčím.  

Situace 1 
Je signalizována výhoda pro uložení trestu týmu A. Následné porušení pravidel týmem A 
je zpozorováno čárovým rozhodčím a mělo by být potrestáno menším trestem pro hráč-
skou lavici. 

Rozhodnutí: Čárový rozhodčí nemůže přerušit hru ani nepoužije žádný signál. Čárový 
rozhodčí musí nahlásit přestupek hlavnímu rozhodčímu v prvním přerušení 
hry.  

PRAVIDLO 107 - DÉLKA TRESTŮ / OSOBNÍ TREST 

Situace 1 
Hráči je uložen osobní trest, a když je na trestné lavici, je mu uložen druhý osobní trest.  

Rozhodnutí: Hráči musí být uložen osobní trest do konce utkání místo druhého osobního 
trestu. V zápise o utkání bude zaznamenáno 10 minut za první osobní trest 
a 20 minut za osobní trest do konce utkání. Druhý osobní trest není zazna-
menán, protože se stal automatickým osobním trestem do konce utkání.  
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PRAVIDLO 111 - SITUACE TRESTŮ 

V souvislosti s menšími tresty musí být položeny 3 otázky: 

- Odpykává tým menší trest? 
- Je tým oslaben menším trestem nebo menším trestem pro hráčskou lavici? 
- Obdržel tento tým gól? 

Pokud je odpověď na všechny tři otázky ano, první menší trest nebo menší trest pro 
hráčskou lavici, který je odpykáván, je ukončen po dosažení gólu, s výjimkou, že je gólu 
dosaženo z trestného střílení nebo pokud není výslovně stanoveno Pravidlem 111 jinak. 

Situace 1 
Týmu A je uložen menší trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů. Ve stejném pře-
rušení hry požaduje tým A měření hole hráče týmu B a hůl je shledána dovolenou, což má 
za následek druhý menší trest pro hráčskou lavici týmu A.  

Rozhodnutí: Jeden hráč týmu A musí odpykat oba menší tresty (2+2 minuty). 

Situace 2 
Hráči A5 je signalizován menší trest za hákování. V přerušení hry je uložen týmu A menší 
trest pro hráčskou lavici.  

Rozhodnutí: A5 musí odpykat svůj menší trest. Tým A musí určit jiného hráče, který od-
pyká menší trest pro hráčskou lavici a tým hraje 3 na 5. 

Situace 3 
Tým je již oslaben jedním nebo více menšími tresty nebo menšími tresty pro hráčskou 
lavici. Je mu signalizováno uložení dalšího trestu a tímto trestem má být trestné střílení. 
Ale dříve než hlavní rozhodčí přeruší hru, aby nařídil trestné střílení, dosáhne neprovinivší 
se tým během výhody gólu. Jaké bude rozhodnutí hlavního rozhodčího? 

Rozhodnutí: Místo signalizovaného trestného střílení se musí uložit menší trest (dvojitý 
menší trest, větší trest nebo trest ve hře) a první z menších trestů, které jsou 
již odpykávány, bude automaticky ukončen podle Pravidla 111-ii. 

Situace 4 
Tým A je oslaben z důvodu menšího trestu a hlavní rozhodčí signalizuje výhodu k uložení 
většího trestu tomuto týmu, ale tým B dosáhne před přerušením hry gólu.  

Rozhodnutí: První menší trest, který je odpykáván, je ukončen (Pravidlo 111-ii) a hlavní 
rozhodčí přesto musí větší trest a automatický osobní trest do konce utkání 
provinivšímu se hráči.  
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Situace 5 
Hráči je uložen větší trest a automatický osobní trest do konce utkání a poté trest ve hře 
za jiný buď před anebo po přerušení hry.  

Rozhodnutí: Tým musí poslat náhradníka na trestnou lavici na 10 minut, během kterých 
bude tým oslaben. V zápise o utkání je hráči zaznamenáno 5 minut plus 
20 minut plus 25 minut.  

Situace 6 
Funkcionáři týmu je uložen trest ve hře.  

Rozhodnutí: Pokud je funkcionáři týmu uložen trest ve hře, musí zbývající členové týmu 
prostřednictvím kapitána určit hráče, který odpyká pětiminutový trest na 
trestné lavici. Tým bude během této doby oslaben, pokud nenastanou jiné 
situace, které řeší jiná pravidla.  
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Příklady vstřelených gólů proti oslabenému týmu 

 Tým A   Tým B 

1. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2 minuty  3:00 
 A9 - 2 minuty  3:30  
    Gól   4:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 4 
· od času 3:30 hají týmy 3 na 4 
· A9 se vrací v čase 4:00 

2.    B11 - 2 minuty   3:00 
 A6 - 2 minuty   3:30  
 A9 - 2 minuty   4:00   
    Gól   4:30 

· A6 se vrací v čase 4:30 

3. A6 - 2 minuty    3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 5 minut + OK  3:30   
    Gól   4:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 4 
· od času 3:30 hrají týmy 3 na 4 
· A9 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal pětiminutový trest hráče A9 
· nikdo se nevrací v čase 4:00 

4. A6 - 5 minut + OK  3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:30   
    Gól   4:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 4 
· A6 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal pětiminutový trest hráče A6 
· od času 3:30 hají týmy 3 na 4 
· A9 se vrací v čase 4:00 

5. A6 - 5 minut + OK  3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:00   
    Gól   4:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5 
· A6 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal pětiminutový trest hráče A6 
· nikdo se nevrací v čase 4:00 
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 Tým A   Tým B 

6. A6 - 2+5 minut + OK  4:00   
 A9 - 2 minuty   8:00 
    Gól   9:15 

· A6 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal tresty hráče A6 
· A9 se vrací v čase 9:15, protože menší trest hráče A9 je první menší trest, 

který se začal odpykávat 

7. A6 - 2+5 minut + OK  4:00  
 A9 - 2 minuty   9:10   
    Gól  9:15 

· A6 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal tresty hráče A6 
· v čase 9:15 se vrací náhradník za A6, protože jeho menší trest je první 

menší trest, který se začal odpykávat 

8. A7 - 5 minut + OK  3:00 
 A11 - 5 minut + OK 3:10 
 A12 - 2 minuty   4:00   
    Gól  4:30 

· A7 a A11 jsou vyloučeni pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníky na trestnou lavici, aby odpykali pětiminuto-

vé tresty hráčů A7 a A11 
· nikdo se nevrací, protože menší trest hráče A12 ještě není odpykáván 

v čase gólu 

9. A4 - 2 minuty   10:00   
 A7 - 2 minuty   10:30   
 A9 - 2 minuty   11:00 B8 - 2 minuty  11:00 
    Gól  12:10 

· od času 11:00 hrají týmy 3 na 5, protože menší tresty B8 a A9 se vykrátí 
· A4 se vrací na led v čase 12:00 a týmy hrají 4 na 5 s jediným menším 

trestem hráče A7 na časomíře 
· A7 se vrací po gólu v čase 12:10 

10. A9 - 5 minut + OK  3:00   
 A6 - 2 minuty   3:30 B11 - 2+2 minuty  3:30 
    Gól  4:30 

· A9 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal pětiminutový trest hráče A9 
· v čase 3:30 hrají týmy 4 na 4 
· v čase 3:30 se vykrátí menší trest A6 a jeden menší trest B11 
· tým B musí poslat na trestnou lavici náhradníka, aby odpykal přebývající 

menší trest hráče B11 
· B11 se vrací při prvním přerušení hry po čase 7:30 
· nikdo se nevrací po gólu v čase 4:30 
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 Tým A   Tým B 

11. A6 - 5 minut + OK  3:00  
 A9 - 2 minuty   3:30 B11 - 5 minut + OK 3:30 
    Gól   4:00 

· A6 a B11 jsou vyloučeni pro zbytek utkání 
· tým A a tým B musí poslat náhradníky na trestnou lavici, aby odpykali 

pětiminutové tresty za A6 a B11 
· od času 3:30 týmy hrají 3 na 4 
· menší trest A9 a větší trest B11 se nekrátí 
· A9 se vrací 

12. A7 - 2+2 minuty  12:00 B3 - 2 minuty   12:00 
 A9 - 2 minuty   13:15   
    Gól  13:30 

· v čase 12:00 musí tým A poslat náhradníka na trestnou lavici, aby od-
pykali jeden menší trest za A7, protože jeden menší trest A7 a menší 
trest B3 se vykrátí 

· náhradník za A7 se vrací v čase 13:30 po gólu týmu B 
· A7 se vrátí při prvním přerušení hry po čase 15:30 

13. A7 - 2 minuty   3:30 B11 - 2 minuty   3:30 
    B14 - 5 minut + OK 3:30 
    B19 - 2 minuty  3:30 
 Gól   4:00 

· B14 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým B musí poslat náhradníka na trestnou lavici, aby odpykal pětiminuto-

vý trest hráče B14 
· od času 3:30 týmy hrají 5 na 3, protože menší trest A7 se vykrátí s men-

ším trestem B11 nebo B19 (volba kapitána) 
· s gólem týmu A v čase 4:00 se vrací buď B11 nebo B19 

14. A6 - 5 minut + OK  3:00   
 A9 - 2 minuty   3:30 B11 - 2 minuty  3:30 
    Gól  4:00 

· A6 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal pětiminutový trest hráče A6 
· od času 3:30 hrají týmy 4 na 5 
· menší trest A9 a menší trest B11 se vykrátí 
· nikdo se nevrací, protože náhradník za A6 odpykává větší trest 
· A9 a B11 se vrací při prvním přerušení hry po čase 5:30 

15. A8 - 2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2 minuty   4:00 
    Gól   4:30 
    Gól   5:30 

· v čase 4:30 končí první menší trest hráče A8 a týmy hrají 3 na 5 
· v čase 5:30 končí menší trest hráče A9 a týmy hrají 4 na 5 
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Příklady signalizované výhody k uložení trestu a dosažení gólu 

 Tým A   Tým B 

1. A15 - 2 minuty   3:00 
 A23 - 2+2 minuty  (S) 
 (S)* - signalizovaný 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A15 se vrací. Signalizovaný dvojitý menší trest hráči A23 se uloží 
v čase 4:30. 

2. A15 - 2 minuty   3:00 
    B12 - 2 minuty   3:30 
 A23 - 2 minuty   (S) 
    Gól   4:10 

Rozhodnutí: Žádný hráč se nevrací. Gól zruší signalizovaný trest pro hráče A23. 
Zdůvodnění: tým A nebyl oslaben. 

3. A15 - 2 minuty   3:00 
    B12 - 2 minuty   3:30 
 A23 - 2 minuty   4:00 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A15 se vrací. Z jeho trestu zbývala nejmenší část. 

4. A15 - 5 minuty   3:00 
 A23 - 2 minuty   3:30 
    B12 - 2 minuty   4:00 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A23 se vrací. Oslabení menším trestem.  

5. A15 - 2 minuty   3:00 B12 - 2 minuty   3:00 
 A23 - 2 minuty   3:15 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A23 se vrací. 

6. A15 - 2 minuty   3:00 
    B12 - 2 minuty   3:30 
 A23 - 2 minuty   4:00 
    B3 - 2 minuty (S) 
 Gól   4:30 

Rozhodnutí: Signalizovaný trest hráči B3 se neuloží. Trest hráče B12 nezpůsobil 
oslabení týmu B. 
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Tým A   Tým B 

7. A15 - 2 minuty   3:00 
    B12 - 2 minuty   3:30 
 A23 - 2 minuty   4:00 
 A6 - 2 minuty (S) 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A15 se vrací. Menší trest hráče A6 začne v čase 4:30. 

8. A15 - 2 minuty   3:00 
    B12 - 2 minuty   3:30 
 A23 - 2 minuty   4:00 
    Gól   5:00 

Rozhodnutí: A15 se vrací. Jeho trest právě skončil. Týmy hrají ve stejném počtu 
v čase gólu. 

9. A15 - 2 minuty   3:00 
 A23 - 2 minuty   3:30 
    B12 - 2 minuty   4:00 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A15 se vrací.  

10.    B12 - 2 minuty   3:00 
 A15 - 2 minuty   3:30 
 A23 - 5 minut   4:00 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: A15 se vrací.  

11. A15 - 5 minut   3:00 
    B12 - 5 minut   3:30 
 A23 - 2 minuty   4:00 
    Gól   5:00 

Rozhodnutí: A23 se vrací. Tým A hraje oslaben menším trestem. 

12. A15 - 2 minuty   3:00 B12 – 2 minuty   3:00 
 A23 - 5 minut   3:30 
 A6 - 2 minuty (S) 
    Gól   4:30 

Rozhodnutí: Trest hráči A6 se neuloží (pokud se nejedná o větší trest nebo trest ve 
hře). Tým A není oslaben menším trestem. 
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PRAVIDLO 112 - SOUBĚŽNÉ TRESTY 
 
1. Vykrať tolik trestů, kolik lze. 

2. Vykrať tresty tak, aby bylo možné se vyhnout náhradníkům na trestné lavici. 

3. Vykrať tresty tak, aby se mohlo na led vrátit co nejvíce hráčů. 

Příklady souběžných menších trestů 
 
 Tým A   Tým B 

1. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
· od času 3:00 hrají oba týmy 4 na 4 

2. A6 - 2+2 minuty  3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5 
· tým A musí poslat náhradníka za A6 na trestnou lavici 
· menší trest B11 a jeden menší trest A6 se vykrátí 

3. A6 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:30 B11 - 2 minuty   3:30 

· od času 3:30 hrají týmy 4 na 5, protože menší tresty A9 a B11 se vykrátí 

4. A6 - 2 minuty   3:00   
 A9 - 2 minuty   3:30 B11 - 2 minuty  3:30 
 A7 - 2 minuty   3:30 

· od času 3:30 hrají týmy 3 na 5, protože trest hráče B11 se vykrátí s men-
ším trestem buď A9 nebo A7 (volba kapitána) 

5. A6 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:15 B12 - 2+10 minut  3:15 

· od času 3:15 hrají týmy 4 na 5, protože menší trest A9 a B12 se vykrátí 

6. A6 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2+2 minuty  4:00 B12 - 2+2 minuty  4:00 

· od času 4:00 hrají týmy 4 na 5, protože dvojité menší tresty pro A9 a B12 
se vykrátí 

7. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší trest hráče B11 se vykrátí 
s jedním menším trestem buď A6 nebo A9 (volba kapitána) 
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 Tým A   Tým B 

8. A6 - 2 minuty  3:00 
 A9 - 2 minuty   3:30 B11 - 2+2 minuty  3:30 

· od času 3:30 hrají týmy 4 na 4, protože menší trest A9 se vykrátí se jedním 
menším trestem hráče B11 

· tým B musí poslat na trestnou lavici náhradníka, aby odpykal jeden menší 
trest hráče B11 

9. A6 - 2+10 minut   3:00 B11 - 2+10 minut  3:00 
· týmy hrají 4 na 4 
· tým A i B musí poslat náhradníky na trestnou lavici, kteří se vrátí na led 

v čase 5:00 
· A6 a B11 se vrátí na led při prvním přerušení hry po čase 15:00 

10. A6 - 2 minuty   9:00 
 A9 - 2 minuty   9:20 B4 - 2 minuty   9:20 
 A8 - 2 minuty   9:20 B7 - 2 minuty   9:20 

· od času 9:20 hrají týmy 4 na 5, protože menší tresty A9 a A8 se vykrátí 
s menšími tresty B4 a B7  

11. A6 - 2+2 minuty  3:00 B11 - 2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2+2 minuty  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože dvojitý menší trest B11 se vykrátí 
s dvojitým menším trestem buď A6 nebo A9 (volba kapitána) 

12. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2+2 minuty  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože dvojité menší tresty A9 a B11 se 
vykrátí 

13. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2 minuty   3:00 B12 - 2 minuty   3:00 
 A7 - 2+2 minuty  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože se vykrátí dvojité menší tresty pro 
A7 a B11 a menší trest B12 se vykrátí s jedním menším trestem, buď A6 
nebo A9 (volba kapitána) 

14. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2+2+2 minuty 3:00 
 A9 - 2+2 minuty  3:00 B12 - 2 minuty   3:00 
 A7 - 2+2 minuty  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší tresty B11 a B12 se vykrátí 
s menšími tresty A9 a A7 

15. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2+2+2 minuty 3:00 B12 - 2+2 minuty  3:00 
 A7 - 2 minuty   3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší tresty B11 a B12 se vykrátí 
s menšími tresty A9 a buď A6 nebo A7 (volba kapitána) 
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 Tým A   Tým B 

16. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2+2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2+2 minuty   3:00 B12 - 2+2 minuty  3:00 
 A7 - 2+2 minuty   3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5, protože menší tresty obou týmů se vykrátí 

17. A6 - 2 minuty   3:00     B8 - 2 minuty   3:00 
 A3 - 2+2 minuty   3:00 B9 - 2 minuty   3:00 
 A5 - 2 minuty   3:00 B7 - 2 minuty   3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože tři menší tresty týmu B se vykrátí 
s dvojitým menším trestem A3 a menším trestem buď A6 nebo A5 (volba 
kapitána) 

18. A5 - 2 minuty   3:00 B8 - 2 minuty   3:00 
 A6 - 2+2 minuty   3:00 B9 - 2 minuty   3:00 
 A7 - 2 minuty   3:00 

· od času 3:00 týmy hrají 4 na 5, protože menší tresty A5 a A7 se vykrátí 
s menšími tresty B8 a B9 

19. A5 - 2+2 minuty   3:00 B8 - 2+2 minuty   3:00 
 A6 - 2 minuty   3:00 B9 - 2+2 minuty   3:00 
 A7 - 2+2+2 minuty  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší trest B8 a B9 se vykrátí 
s menšími tresty A7 a A6 

20. A6 - 2 minuty   3:00 B11 - 2+2 minuty  3:00 
 A9 - 2 minuty   3:00 

· týmy hrají 5 na 5, protože dvojitý menší trest B11 se vykrátí s menšími 
tresty A6 a A9 

21. A6 - 2 minuty   3:00 B8 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:00 B7 - 2 minuty   3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5, protože všechny čtyři menší tresty se 
vykrátí 

22. A6 - 2+2 minuty   3:00    B8 - 2+2 minuty   3:00 
· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5, protože všechny čtyři menší tresty se 

vykrátí 

23. A6 - 2+10 minut   3:00    B11 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2+2 minuty   3:00 

· týmy hrají 4 na 5 
· menší tresty A6 a B11 se vykrátí 
· tým A hraje oslaben čtyři minuty o jednoho hráče (A9)  
· A9 se vrací na led v čase 7:00 
· A6 se vrací při prvním přerušení hry po čase 15:00 a B11 se vrátí při 

prvním přerušení hry po čase 5:00 
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 Tým A   Tým B 

24. A6 - trestné střílení 3:00 B11 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 2 minuty   3:00 

· týmy hrají 4 na 4 

25. A15 - 2 minuty   4:00 
    B10 - 2 minuty   4:20 
 A18 - 2 minuty   4:30 
 A77 - 2+2 minuty  5:00 B21 - 2 minuty   5:00 

· od času 4:20 hrají týmy 4 na 4 
· od času 4:30 hrají týmy 3 na 4 
· od času 5:00 hrají týmy 3 na 4 
· v čase 5:00 se vykrátí menší trest B21 a jeden menší trest A77 
· tým A musí poslat náhradníka na trestnou lavici 
· v čase 6:00 začne menší trest náhradníka za A77, ale A15 musí zůstat 

na trestné lavici do prvního přerušení hry po skončení jeho trestu a týmy 
hrají 3 na 4 

· A77 opustí trestnou lavici při prvním přerušení po čase 10:00 
· B21 opustí trestnou lavici při prvním přerušení po čase 7:00 

26. A6 - 2 minuty   3:00 
 A7 - 2 minuty   3:30 B9 - 2 minuty + OK  3:30 

· od času 3:00 týmy hrají 4 na 5 
· od času 3:30 týmy hrají 4 na 5 
· B9 musí odejít do šatny pro zbytek utkání 
· není potřeba posílat náhradníka za B9 na trestnou lavici, protože tresty 

A7 a B9 nejsou zobrazeny na časomíře (souběžné tresty) 

Příklady souběžných větších trestů 

 Tým A   Tým B 

1. A3 - 5 minut + OK 3:00 B8 - 5 minut + OK 3:00 
· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5 
· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A3 a B8 jsou 

vyloučeni pro zbytek utkání  

2. A1 (brankář) - 5 minut + OK 3:00 B8 - 5 minut + OK 3:00 
· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5 
· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A1 a B8 jsou 

vyloučeni pro zbytek utkání  
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Příklady kombinovaných souběžných menších a větších trestů 

 Tým A   Tým B 

1. A6 - 2 minuty   3:00 
 A9 - 5 minut + OK  3:30 B14 - 5 minut + OK 3:30 

· od času 3:30 týmy hrají 4 na 5, protože větší tresty A9 a B14 se vykrátí 
· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A9 a B14 jsou 

vyloučeni pro zbytek utkání  

2. A6 - 2 minuty   3:00 
 A7 - 2+5 minut + OK  4:00 B19 - 2+5 minut + OK  4:00 

· od času 4:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší a větší tresty hráčů A7 
a B19 se vykrátí 

· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A7 a B19 jsou 
vyloučeni pro zbytek utkání 

3. A6 - 2 minuty   3:00 
 A5 - 2 minuty   4:00  B11 - 2 minuty   4:00 
 A7 - 5 minut + OK  4:00  B19 - 5 minut + OK  4:00 

· od času 4:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší tresty A5 a B11 a větší 
tresty A7 a B19 se vykrátí 

· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A7 a B19 jsou 
vyloučeni pro zbytek utkání  

4. A3 - 2+2 minuty   3:00     B8 - 2+5 minut + OK  3:00 
· od času 3:00 hrají týmy 4 na 4, protože jeden menší trest každého týmu 

se vykrátí 
· náhradník za A3 se vrací v čase 5:00 a náhradník za B8 se vrací v čase 

8:00 
· B8 je vyloučen pro zbytek utkání 

5. A3 - 2+2 minuty   3:00     B8 - 2+5 minut + OK  3:00 
 A5 - 2 minuty   3:00 B9 - 5 minut + OK  3:00 
 A7 - 5 minut + OK  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 4, protože větší trest A7 a menší trest A5 se 
vykrátí s tresty B8 

· A7, B8 a B9 jsou vyloučeni pro zbytek utkání 
· náhradník za B9 musí odpykat celou bodu pětiminutového trestu  
· náhradník za B9 se vrátí na led v čase 8:00 
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 Tým A   Tým B 

6. A7 - 2 minuty   4:00 
 A9 - 5 minut + OK  5:00 B4 - 5 minut + OK 5:00 
 A8 - 2 minuty   5:10 B3 - 2 minuty   5:10 
 A4 - 2 minuty   5:10 B7 - 2 minuty  5:10 

· od času 5:00 hrají týmy 4 na 5, protože větší tresty A9 a B4 se vykrátí 
· od času 5:10 hrají týmy stále 4 na 5, protože všechny čtyři menší tresty 

se vykrátí 
· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A9 a B4 jsou 

vyloučeni pro zbytek utkání  

7. A3 - 2+5 minut + OK  3:00 B8 - 2+5 minut + OK 3:00 
· od času 3:00 týmy hrají 5 na 5, protože se všechny tresty vykrátí 
· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A3 a B8 jsou 

vyloučeni pro zbytek utkání  

8. A3 - 2 minuty   3:00 B8 - 2 minuty   3:00 
 A7 – 5 minut + OK  3:00 B9 - 5 minut + OK  3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5, protože se všechny tresty vykrátí 
· týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici, protože A7 a B9 jsou 

vyloučeni pro zbytek utkání 

9. A6 - 5 minut + OK  3:00 B11 - 2 minuty   3:00  
 A9 - 2 minuty   3:00 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5, protože menší tresty A9 a B11 se vykrátí 
· tým A musí poslat náhradníka na trestnou lavici, aby odpykal pětiminuto-

vý trest za A6, který je vyloučen pro zbytek utkání 

Příklady kombinovaných souběžných větších trestů a trestů ve hře 

 Tým A   Tým B 

1. A6 - 5 minut + OK  3:00 B7 - trest ve hře   3:00 
· týmy hrají 5 na 5 a týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici 

2. A6 - trest ve hře   3:00 B7 - trest ve hře   3:00 
· týmy hrají 5 na 5 a týmy nemusí poslat náhradníky na trestnou lavici 

  



25 

PRAVIDLO 113 - ODLOŽENÝ ZAČÁTEK TRESTU 

Příklady odložených trestů 

 Tým A   Tým B 

1. A6 - 2+2+10 minut  13:00 
 A6 - 2 minuty   20:00 (na konci třetiny) 

· menší trest uložený na konci třetiny začne na začátku další třetiny 
a tým A bude hrát 4 na 5 

· osobní trest začne znovu běžet v čase 22:00 po uplynutí menšího trestu 
· A6 se vrací na led při prvním přerušení hry po čase 29:00 
· tým A musí poslat náhradníka na trestnou lavici, aby odpykal menší trest 

na začátku třetiny, a vrací se na led v čase 22:00 

2. Následující tresty jsou uloženy týmu A během jednoho přerušení hry 
 A4 - 2 minuty 
 A5 - 2 minuty 
 A6 - 2+2 minuty 
 A7 - 5 minut + OK 

· A7 je vyloučen pro zbytek utkání 
· náhradník za A7 bude odpykávat trest jako poslední 
· pořadí, ve kterém odpykají hráči svoje tresty je na volbě kapitána, dokon-

ce i když jeden hráč má dvojitý menší trest 

3. A6 - 2 minuty   3:00 B7 - 2+2 minuty   3:00 
    B7 - 2 minuty   3:30  
    (zatímco je na trestné lavici) 

· od času 3:00 hrají týmy 5 na 4 
· tým B musí poslat náhradníka na trestnou lavici, aby odpykal přebývající 

trest za B7 
· od času 3:30 týmy hrají 5 na 4, protože menší trest B7 (ve 3:30 je na 

trestné lavici) je přidán k času náhradníka 
· náhradník týmu B musí odpykat 4 minuty a vrátí se na led v čase 7:00 
· pokud tým A nevstřelí gól, týmy hrají 5 na 4 do času 7:00 
· B7 musí odpykat celkovou délku všech tří trestů (6 minut) a smí se vrátit 

při prvním přerušení hry po čase 9:00 
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 Tým A   Tým B 

4. A7 - 2+2 minuty    3:00 
 A8 - 2 minuty    3:00 
 A9 - 2 minuty (pro hráčskou lavici)  3:00 

· od času 3:00 týmy hrají 3 na 5 
· od času 3:00 odpykávají tresty A8 a A9 (na časomíře) 
· v čase 5:00 začne odpykávat své dva menší tresty A7 
· od času 5:00 týmy hrají 4 na 5 
· v čase 5:00 se vrací na led buď A8 nebo A9 (volba kapitána) 
· cílem tohoto řešení je vrátit na led co nejvíce hráčů 

5. A6 - 5 minut + OK   3:00 
 A8 (náhradník za A6) - 2 minuty 3:30 (zatímco je na trestné lavici) 
 A8 (náhradník za A6) - 10 minut 4:00 (zatímco je na trestné lavici) 

· A6 je vyloučen pro zbytek utkání 
· tým A musí poslat náhradníka, aby odpykal pětiminutový trest za A6 
· od času 3:00 týmy hrají 4 na 5 
· v čase 3:30 je hráči A8 uložen další menší trest, zatímco je na trestné lavici 
· týmy hrají 4 na 5 
· menší trest A8 začne v 8:00 po uplynutí pětiminutového trestu (odložený 

trest) 
· v čase 4:00 je A8 uložen osobní trest 
· týmy hrají 4 na 5 
· v čase 4:00 musí poslat tým A jiného náhradníka na trestnou lavici, aby 

odpykal menší trest A8, který byl uložen v čase 3:30 
· osobní trest A8 začne v čase 10:00 (odložený trest) 
· pokud nebude uložen žádný další trest týmu A a nebude vstřelen gól po 

uplynutí pětiminutového trestu, budou od času 10:00 hrát týmy 5 na 5 
 

 

PRAVIDLO 114 - VÝHODA PŘI UKLÁDÁNÍ TRESTŮ 

Situace 1 
Je signalizována výhoda k uložení trestu týmu A a hráč týmu B vystřelí puk na branku. 
Brankář zastaví střelu, získá puk pod kontrolu a úmyslně usměrní puk spoluhráči.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí přeruší hru. 
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Situace 2 
Je signalizována výhoda k uložení trestu hráči týmu A a tým B nahradí brankáře za 
dalšího hráče v poli. Když hráč týmu B jede před vlastní brankou s pukem, je mu bráněno 
holí hráčem týmu A a puk vnikne do prázdné branky.  

Rozhodnutí: Gól nebude uznán, protože puk se dostal do branky následkem činnosti 
hráče provinivšího se týmu A (Pravidlo 114-v). Hra bude přerušena a sig-
nalizovaný trest bude uložen hráči týmu A.  

Situace 3 
Je signalizována výhoda k uložení trestu hráči týmu A a tým B nahradí brankáře za 
dalšího hráče v poli. Hráč týmu B má puk v držení, při pokusu přihrát puk spoluhráči, 
vystřelí puk a ten se odrazí od hráče týmu A a vnikne do prázdné branky týmu B. 

Rozhodnutí: Gól nebude uznán a signalizovaný trest se uloží.  

Situace 4 
Hlavní rozhodčí signalizuje uložení trestu týmu A a tým B nahradí brankáře dalším hráčem 
v poli. Hráč týmu B vystřelí puk, puk zasáhne hráče týmu A, který je za střední čárou, 
a odrazí se do prázdné branky týmu B.  

Rozhodnutí: Gól nebude uznán a signalizovaný trest se uloží.  

Situace 5 
Hlavní rozhodčí signalizuje provinění hráče A6, za které má být nařízeno trestné střílení. 
Dříve než je přerušena hra, A6 se dopustí jiného přestupku, za který má být uložen menší 
trest.  

Rozhodnutí: Pokud tým B vstřelí gól před přerušením hry, trestné střílení nebude 
nařízeno, ale hlavní rozhodčí uloží menší trest hráči A6. Pokud tým B ne-
vstřelí gól před přerušením hry, hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení a uloží 
menší trest hráči A6. Tento hráč musí okamžitě odjet na trestnou lavici 
a zůstat tam bez ohledu na výsledek trestného střílení.  

Situace 6 
Hlavní rozhodčí signalizuje trest týmu A, který není v držení puku. Tým B, který je v držení 
puku, nahradí brankáře dalším hráčem v poli. Hráč týmu B v držení puku se ve svém 
obranném pásmu pokusí přihrát svému spoluhráči, ale nepodaří se mu to, a místo toho 
nasměruje puk do vlastní prázdné branky. Jeho spoluhráč skočí, aby zabránil puku 
vniknout do prázdné branky. Jak se hlavní rozhodčí rozhodne:  
a) Hráč mine puk a svojí setrvačností způsobí, že narazí do branky a zcela ji dostane 

z brankových kolíků. 
b) Hráč zabrání puku dostat se do branky a svojí setrvačností způsobí, že narazí do 

branky a zcela ji dostane z brankových kolíků. 
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Rozhodnutí: a) Přiznaný gól ve prospěch týmu B a trest týmu A (Pravidlo 114 a Pravidlo 
98-i). 

b) Hlavní rozhodčí musí zvážit, jestli hráč posunul branku náhodně (velmi 
nepravděpodobně) poté, co zabránil puku, aby vnikl do branky. V tomto 
případě, nebude uložen trest hráči, který posunul branku. Pokud hlavní 
rozhodčí rozhodne, že cílem hráče bylo posunout branku, aby zabránil 
puku vniknout do branky, potom hlavní rozhodčí přizná gól ve prospěch 
týmu B a uloží trest týmu A.  

PRAVIDLO 120 - ZLOMENÁ HŮL / HRANÍ – NAHRAZENÍ 

Situace 1 
Hráč získá hůl hozenou na led z jeho hráčské lavice směrem k němu. 

Rozhodnutí: Nebude uložen trest hráči, který získal hůl, ale hlavní rozhodčí uloží trest za 
hození hole, jak je popsáno v Pravidlech 168-ii-4 nebo 168-v-1. 

Situace 2 
Hráč týmu A má zlomenou hůl a získá hůl hozenou z hráčské lavice týmu B, která byla 
určena pro hráče týmu B, který má také zlomenou hůl.  

Rozhodnutí: Menší trest se uloží hráči týmu A, který sebral hůl týmu B (Pravidlo 120-iii). 
Týmu B se uloží menší trest za hození hole, jak je popsáno v Pravidlech 
168-ii-4 nebo 168-v-1. 

Situace 3 
Brankář ztratil hůl a jeho spoluhráč, který je na ledě, mu hůl po ledě pošle zpět.  

Rozhodnutí: To není dovoleno. Spoluhráč musí brankáři hůl podat. Za porušení tohoto 
pravidla bude uložen menší trest hráči za hození hole (Pravidlo 120-iii). 

Situace 4 
Hráč nese brankářskou hůl brankáři, který ji ztratil nebo zlomil, a rozhodne se zapojit do 
hry. Upustí brankářskou hůl, aby se mohl zúčastnit hry.  

Rozhodnutí: a) Pokud hráč hraje pukem, zatímco nese obě hole, svoji i brankářskou, 
bude mu uložen menší trest (Pravidlo 120-iv). 

b) Pokud hráč upustil brankářskou hůl a poté hraje pukem, nebude uložen 
trest.  

Situace 5 
A5 se účastní hry bez hole. A8 mu podá svoji hůl a A11 podá svoji hůl A8 a hra pokračuje.  

Rozhodnutí: Není omezeno kolikrát si mohou hráči mezi sebou hůl předat, pokud je 
každé přijetí hole podle pravidel.  
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Situace 6 
V průběhu hry, hráč zlomí nebo ztratí horní dřevěnou koncovou část hole. Upustí dřevě-
nou část a pokračuje ve hře s holí.  

Rozhodnutí: Hůl není nadále považována za celistvou a hráči bude uložen menší trest 
(Pravidlo 120). 

PRAVIDLO 123 - NARAŽENÍ ZEZADU 

Pojem "jakýmkoli způsobem" zahrnuje takové zákroky jako vysoká hůl, krosček, napadení 
atd., ale ne nedovolené bránění.  

PRAVIDLO 131 - ZDRŽOVÁNÍ HRY / PADNUTÍ NA PUK 

Situace 1 
Puk je v brankovišti a hráč v poli, který je mimo brankoviště rukou odpálí nebo shrábne 
puk z brankoviště na svoje tělo, ale nepřikryje, ani nesevře puk, když je puk ještě 
v brankovišti. Poté je hra přerušena hlavním rozhodčím.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí uloží menší trest hráči v poli. Určujícím faktorem je poloha 
puku v okamžiku, kdy je přikryt a hra je přerušena.  

Situace 2 
Brankář je odvolán a jiný hráč leží v brankovišti, když je pod něj vystřelen puk. Neučiní 
žádný pokus ho přikrýt nebo na něj padnout nebo přitisknout puk na tělo, ale puk pod ním 
zůstane nehratelný.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nepřizná gól, pokud hráč neučinil úmyslný pokus přikrýt puk.  

PRAVIDLO 134 - ZDRŽOVÁNÍ HRY / POZDNÍ NÁSTUP 
"Požadovaný počet" v tomto pravidle znamená plný počet hráčů oprávněných účastnit se 
hry podle tohoto pravidla (brankář a 5 hráčů v poli, pokud je tým v plném počtu, nebo 
brankář a 4 nebo 3 hráči v poli, pokud je tým oslaben). 

PRAVIDLO 135 - ZDRŽOVÁNÍ HRY / VYSTŘELENÍ NEBO VYHOZENÍ PUKU MIMO 
HŘIŠTĚ 

Situace 1 
Puk je vystřelen a zasáhne hůl hráče nebo brankáře nebo jinou část jejich výstroje a je 
neúmyslně odražen za hrazení. 

Rozhodnutí: Trest se neuloží.  
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Situace 2 
Puk je vystřelen a zachycen brankářem, který ho poté vyhodí, vystřelí, odpálí nebo 
vykopne jakýmkoli způsobem jakoukoli částí výstroje tak, že usměrní puk za hrazení 
vědomým zákrokem. 

Rozhodnutí: Brankáři bude uložen menší trest (Pravidlo 135-i). 

Situace 3 
Hráč v poli nebo brankář vystřelí puk otevřenými dvířky. 

Rozhodnutí: Trest se neuloží.  

Situace 4 
Při zakázaném uvolnění, je puk vystřelen z obranného pásma přes ochranné sklo do sítě 
na opačné straně hřiště.  

Rozhodnutí: Menší trest za zdržování hry se uloží, protože předčí zakázané uvolnění.  

Situace 5 
Hlavním rozhodčím je signalizován menší trest hráči týmu A. Jeho spoluhráč, který je 
v obranném pásmu, získá puk do držení a pod kontrolu a při zapískání k uložení trestu, 
vystřelí puk, který jde přímo přes ochranné sklo. Jak má rozhodčí řešit tuto situaci? 

Rozhodnutí: Je zapískáním přerušena hra, protože tým A získal puk do držení a pod 
kontrolu, nebude uložen žádný další trest týmu A za vystřelení puku přes 
ochranné sklo.  
Poznámka: Trest i tak může být uložen hráči týmu A, pokud podle názoru 
hlavního rozhodčího, vystřelil puk přes ochranné sklo záměrně jako projev 
zpochybnění rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo podle Pravidla 135-iii. 

PRAVIDLO 141 – BITKA 

Hráči nemůže být uložen trest ve hře spolu s osobním trestem do konce utkání za pokra-
čování v bitce.  

PRAVIDLO 165 - HOZENÍ HOLE NEBO PŘEDMĚTU 

Situace 1 
Je signalizováno vyloučení týmu A a tým B nahradí brankáře dalším hráčem v poli. Před 
přerušením hry hráč týmu B hodí hůl ve svém obranném pásmu.  

Rozhodnutí: Přestupek hození hole bránícím hráčem v obranném pásmu musí být 
potrestán. Ve prospěch týmu A bude přiznán gól, protože hození hole tý-
mem B nemůže být nepotrestáno. Avšak hráč týmu A, kterému byl signali-
zován trest, musí odejít na trestnou lavici, aby odpykal trest.  
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PRAVIDLO 169 - NEDOVOLENÝ ZÁSAH TĚLEM (ŽENY) 

1. Účelem tohoto pravidla je minimalizovat možnost zranění způsobeného fyzickým 
kontaktem. Proto jakýkoli zjevný nebo úmyslný kontakt, který je za účelem použití 
fyzické síly proti soupeřce (bez pokusu získat puk) musí být potrestán podle tohoto 
pravidla. Náhodný kontakt, ke kterému dojde v průběhu hraní puku, nebude trestán 
podle tohoto pravidla.  

2. K tělesnému kontaktu v ženském hokeji dochází a hlavní rozhodčí musí rozhodovat na 
základě úmyslu hráčky, která kontakt vyvolala. Hráčka, která vyvolá kontakt, musí být 
potrestána, pokud její záměr je spíše hrát hráčku než puk. Všechny hráčky se musí 
zaměřit na puk jako na prvotní cíl jejich činnosti a hlavní rozhodčí musí nechat hráčky 
soupeřit o puk.  

3. Vyvolání úmyslné srážky nebo pokus zesílit srážku musí být potrestán. To zahrnuje 
všechny případy, kdy hráčka vykročí proti protihráčce, která jede v opačném směru, což 
způsobí bodyček. Hráčka nemůže být trestána, pokud její úmysl je hrát pukem 
a neúmyslně způsobí srážku se soupeřkou. 

4. Je zakázáno najet přímo do soupeřky nebo srazit nic netušící hráčku za účelem získání 
puku do držení. To se uplatní vždy, když hráčka čeká na puk nebo se točí směrem k pu-
ku. Pokud hráčka zaujme statickou polohu na ledě, je zodpovědností soupeřky ji objet.  

5. Hráčky se smějí o sebe opírat a vyvolat tělesný kontakt zatímco se pokouší získat puk 
do držení podél hrazení. Takové jednání může být dovolené za předpokladu, že jednání 
zůstane na úrovni "kontaktu" a nevystupňuje se na úroveň "hraní tělem". 

6. Když jsou dvě nebo více hráček v těsné blízkosti a bojují o puk podél hrazení, jakýkoli 
bodyček musí být potrestán. To zahrnuje tlačení, strkání, kontakt ramenem nebo 
přišpendlení protihráčky na hrazení. Znovu, jakýkoli jasný tělesný kontakt, který není 
zaměřený na puk, musí být trestán.  

7. Hráčky smí "držet svoje území" kdykoli zaujmou svoje postavení na ledě. Hráčka ne-
musí uhnout z cesty přijíždějící hráčce, aby předešla srážce. Za jakýkoli pohyb hráčky, 
kterým vykročí proti nebo sklouzne do protihráčky, musí být uložen menší trest za 
bodyček.  

PRAVIDLO 171 - NAŘÍZENÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / BREJK 

Situace 1 
Hráč týmu A, který je v brejku, je krosčekován zezadu hráčem týmu B. Hlavní rozhodčí to 
posoudí jako naražení zezadu a přesto nařídí trestné střílení.  

Rozhodnutí: Hráč týmu A provede trestné střílení, nicméně faulující hráč týmu B musí 
odpykat automatický osobní trest.  
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Situace 2 
Hráč týmu A je v brejku a je faulován zezadu hráčem týmu B, za tento zákrok má být 
uložen buď větší trest a automatický osobní trest do konce utkání anebo trest ve hře.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení a hráči týmu B, který fauloval, musí 
být i tak uložen buď větší trest a automatický osobní trest do konce utkání 
anebo trest ve hře.  

Situace 3 
Hráč v brejku je faulován zezadu, upadne, ale vstane a nebráněn vystřelí na branku.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nenařídí trestné střílení, protože hráč vstal a nebráněn vy-
střelil, ale uloží menší trest provinivšímu se hráči.   

Situace 4 
Hráč v brejku je podražen a puk se stane volným. Jeho spoluhráč přijede zezadu, vezme 
volný puk a vystřelí na branku, ale nedá gól.   

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nenařídí trestné střílení, protože hráč vystřelil, ale uloží menší 
trest provinivšímu se hráči.   

Situace 5 
Hráč v brejku je faulován zezadu a hlavní rozhodčí signalizuje trestné střílení, ale dříve 
než je akce dokončena, je signalizováno druhé porušení pravidel, buď stejnému anebo 
jinému hráči provinivšího se týmu.  

Rozhodnutí: Trestným střílením je potrestán první přestupek, ale hráči musí být uložen 
trest za druhý přestupek. Musí okamžitě odejít na trestnou lavici k odpykání 
trestu a musí tam zůstat bez ohledu na výsledek trestného střílení. Pokud je 
tým již oslaben jiným menším trestem, tento trest pokračuje bez ohledu na 
výsledek trestného střílení podle Pravidla 171-v a tým bude hrát oslaben 
o dva hráče.  

Situace 6 
A10 odpykává trest na trestné lavici. A8 má být uložen trest za sekání, ale před 
přerušením hry je ve prospěch týmu B nařízeno trestné střílení za další faul týmu A. Tým 
B promění trestné střílení.  

Rozhodnutí: Žádný hráč se nevrátí a A8 musí odpykat trest bez ohledu na výsledek trest-
ného střílení.  

Situace 7 
Útočící hráč je v brejku. Hráč bránícího týmu stojí za brankou a posune ji.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení, protože při brejku nebyl žádný bránící 
hráč mezi hráčem a brankářem.  
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PRAVIDLO 175 - NAŘÍZENÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / HRÁČ V POLI PADNE NA PUK 

Situace 1 
Brankář týmu A je na ledě. Bránící hráč týmu A je ve vlastním  brankovišti a stáhne puk 
z prostoru mimo brankoviště do brankoviště, ale nepřikryje ho ani nesevře, když je puk 
mimo brankoviště a poté padne na puk nebo ho přikryje puk, což má za následek přeru-
šení hry.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se týmu. 
Určujícím faktorem je poloha puku v okamžiku, kdy je přikryt a hra je pře-
rušena. 

PRAVIDLO 177 - PROVÁDĚNÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / PROVEDENÍ STŘÍLENÍ 

Situace 1 
Při trestném střílení puk zasáhne ochranné sklo za brankářem a odrazí se zpět, zasáhne 
brankáře do zad a vnikne do branky. 

Rozhodnutí: Gól se neuzná. Jakmile puk překročí brankovou čáru nebo čáru zakázaného 
uvolnění považuje se trestné střílení za ukončené.  

Situace 2 
Hráč provádějící trestné střílení vystřelí puk, ten se odrazí od brankáře, zasáhne hráče 
provádějícího trestné střílení a vnikne do branky.  

Rozhodnutí: Gól se neuzná. 

Situace 3 
Hráč provádějící trestné střílení se pokusí vystřelit na branku, ale nedotkne se puku. Puk 
pokračuje v pohybu směrem k brance. Hráč provádějící trestné střílení zasáhne puk při 
druhém pokusu a vystřelí do branky.  

Rozhodnutí: Gól se uzná. Vzhledem k tomu, že při prvním pokusu nedošlo ke kontaktu s 
pukem, není možné to považovat za střelu. Druhý pokus, kdy ke kontaktu 
došlo, je považován za první střelu.  

PRAVIDLO 178 - PROVÁDĚNÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / ZVLÁŠTNÍ SITUACE 
 
Pokud tým hraje bez oblečeného brankáře, když je proti němu nařízeno trestné střílení, 
musí určit hráče v poli a poskytnout mu všechny výhody brankáře. Tento hráč musí v prů-
běhu trestného střílení dodržovat stejné předpisy jako řádný brankář, nicméně nemusí mít 
celou brankářskou výstroj. Po provedení trestného střílení, bude hráč znovu posuzován 
jako hráč v poli. Tento postup se použije, pouze pokud tým nemá brankáře, který by mohl 
hájit branku, a pouze v případě trestného střílení.  
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Situace 1 
Hráč provádějící trestné střílení vystřelí puk a:  

a. puk zasáhne brankovou tyč a odrazí se do branky, 
b. puk zasáhne brankáře a odrazí se do branky, 
c. puk zasáhne brankovou tyč a do branky se odrazí od brankáře,  
d. puk zasáhne brankáře a do branky se odrazí od brankové tyče,  
e. brankář sklouzne společně s pukem do branky a puk překročí brankovou čáru.  

Rozhodnutí: Gól se uzná. 

Situace 2 
Hráč provádějící trestné střílení shodí rukavice při pohybu směrem k brance, což rozptýlí 
brankáře, a vstřelí puk do branky. 

Rozhodnutí: Trestné střílení se považuje za ukončené. Gól se neuzná (Pravidlo 178-viii). 

Situace 3 
Hráč zlomí hůl v průběhu trestného střílení.  

Rozhodnutí: Trestné střílení je považováno za ukončené.  

Situace 4 
V průběhu trestného střílení hráče v poli provádějícího trestné střílení brankář fauluje tak, 
že má být uložen větší trest, a není vstřelen gól.  

Rozhodnutí: Hlavní rozhodčí brankáři uloží větší trest a automatický osobní trest do kon-
ce utkání. Brankář je vykázán ze hry pro zbytek utkání a musí okamžitě 
odejít do šatny dříve, než je střílení opakováno. Kouč nebo funkcionář týmu 
musí prostřednictvím kapitána určit hráče v poli k odpykání pětiminutového 
trestu. Před opakováním trestného střílení musí určený hráč v poli odejít na 
trestnou lavici a zůstat zde až do konce trestu. Náhradní brankář bude hájit 
branku při opakovaném trestném střílení.  

PRAVIDLO 187 - BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ / OBECNĚ 

Situace 1 
Brankářská výstroj byla měřena mezi třetinami, byla shledána nedovolenou a brankáři byl 
uložen menší trest.  

Rozhodnutí: Kterýkoli hráč v poli jeho týmu může odpykat trest, protože na ledě nebyli 
žádní hráči v poli v době měření.  
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PRAVIDLO 207 - TRESTY PRO BRANKÁŘE / PŘEHLED 

Situace 1 
Brankáři byl uložen osobní trest. Náhradník, hráč v poli, je poslán na trestnou lavici, aby 
odpykal trest, zatímco je tento hráč na trestné lavici, je brankáři uložen druhý osobní trest.  

Rozhodnutí: Brankář je vyloučen pro zbytek utkání (druhý osobní trest se stane auto-
matickým osobním trestem do konce utkání - Pravidlo 107-ii) a hráč v poli 
odpykávající osobní trest smí opustit trestnou lavici.  

Situace 2 
Brankář na hráčské lavici (buď v přerušení anebo v průběhu hry) poruší pravidla nebo se 
dopustí přestupku vůči protihráči. 

Rozhodnutí: Hráč v poli jeho týmu, který byl na ledě v okamžiku přerušení k uložení trestu, 
musí odpykat jeho trest. Kouč nebo funkcionář týmu musí prostřednictvím 
kapitána určit tohoto hráče. 

Příklady trestů pro brankáře 
 
 Tým A  Tým B 

1. A1 (brankář) - 2+10 minut  3:00 
 A1 (brankář) - 2+10 minut  3:30 

· v čase 3:00 musí tým A poslat na trestnou lavici dva hráče, kteří byli na 
ledě, aby odpykali brankářův trest, jeden 2 minuty a druhý 12 minut 

· v čase 3:30 musí tým A poslat dalšího hráče, který byl na ledě, na trest-
nou lavici, aby odpykal druhý menší trest  

· za druhý osobní trest je A1 (brankář) uložen automatický osobní trest do 
konce utkání 

· hráč odpykávající 2+10 minut, které byly uloženy v čase 3:00, může 
opustit trestnou lavici (brankář je vyloučen pro zbytek utkání) 

· od času 3:30 týmy hrají 3 na 5 
· druhý menší trest pro brankáře začne v čase 3:30 
· hráč odpykávající první menší trest brankáře se smí vrátit v čase 5:00, 

pokud není dosaženo gólu  
· v zápise o utkání bude brankáři zaznamenáno celkem 34 minut (2+10+2+20) 
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 Tým A  Tým B 

2. A30 (brankář) - 2 minuty  3:00 
 A30 (brankář) - 2 minuty  3:30 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5 
· tým A musí poslat na trestnou lavici hráče, který byl na ledě, aby odpykal 

první menší trest 
· v čase 3:30 musí tým A poslat na trestnou lavici jiného hráče, který byl na 

ledě, aby odpykal druhý menší trest 
· od času 3:30 týmy hrají 3 na 5 
· hráč odpykávající první menší trest se smí vrátit na led v čase 5:00 (po-

kud není dosaženo gólu) 
· všechny tresty musí být zaznamenány v zápise o utkání brankáři A30 

3. A30 (brankář) - 2 minuty  3:00 
 A30 (brankář) - 10 minut 3:30 

· od času 3:00 hrají týmy 4 na 5 
· tým A musí poslat na trestnou lavici hráče, který byl na ledě, aby odpykal 

menší trest 
· v čase 3:30 musí tým A poslat na trestnou lavici jiného hráče, který byl na 

ledě, aby odpykal osobní trest 
· od času 3:30 týmy hrají 4 na 5 
· druhý trest (osobní) začne ve 3:30 
· hráč odpykávající menší trest se smí vrátit na led v čase 5:00 (pokud ne-

ní dosaženo gólu) 
· hráč odpykávající osobní trest se smí vrátit na led v prvním přerušení hry 

po čase 13:30 
· všechny tresty musí být zaznamenány v zápise o utkání brankáři A30 

4. A30 (brankář) - 10 minut  3:00 
 A30 (brankář) - 2 minuty 3:30 

· od času 3:00 hrají týmy 5 na 5 
· tým A musí poslat na trestnou lavici hráče, který byl na ledě, aby odpykal 

osobní trest 
· v čase 3:30 musí tým A poslat na trestnou lavici jiného hráče, který byl na 

ledě, aby odpykal menší trest  
· od času 3:30 hrají týmy 4 na 5 
· menší trest začne v čase 3:30 
· hráč odpykávající menší trest se smí vrátit na led v čase 5:30 (pokud ne-

ní dosaženo gólu) 
· hráč odpykávající osobní trest se smí vrátit na led v prvním přerušení hry 

po čase 13:00 
· všechny tresty musí být zaznamenány v zápise o utkání brankáři A30 

  



37 

PRAVIDLO 215 - ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ - U HRÁČSKÉ LAVICE V PŘERUŠENÍ 
HRY 

Situace 1 
Brankář zajede ke své hráčské lavici po gólu, aby oslavoval.  

Rozhodnutí: Pokud nebude nahrazen, bude mu uložen menší trest za zdržování hry.  

Situace 2 
Při signalizovaném vyloučení je přerušena hra a brankář pokračuje ke své hráčské lavici.  

Rozhodnutí: Rozhodčí na ledě varují brankáře, aby se vrátil do branky. Hlavní rozhodčí 
varuje tým, aby předešel tomu, že se tato situace stane součástí zdržovací 
taktiky. V prvním případě vysloví varování, podruhé tým musí nahradit bran-
káře nebo hlavní rozhodčí uloží trest za zdržování hry (Pravidlo 215).  

PRAVIDLO 223 - OPUŠTĚNÍ BRANKOVIŠTĚ V PRŮBĚHU ŠARVÁTKY / BRANKÁŘ 

Situace 1 
V průběhu šarvátky na vzdáleném konci hřiště se brankář na opačném konci rozhodne 
odjet ke své hráčskou lavici, přičemž zůstane na své polovině hřiště.  

Rozhodnutí: Pokud přijede ke své hráčské lavici, měl by hlavní rozhodčí vyhodnotit tuto 
situaci jako brankáře na hráčské lavici v přerušené hře a použít Pravidlo 215.  

Situace 2 
Brankář opustí bezprostřední okolí svého brankoviště v průběhu šarvátky a je první, kdo 
se zapojí do souboje. 

Rozhodnutí: Bude mu uložen menší trest za opuštění brankoviště a osobní trest do kon-
ce utkání jako třetímu, kdo se zapojil do souboje, navíc k jakýmkoli dalším 
trestům, které může dostat podle pravidel.  

PŘÍLOHA 1 - STATISTICKÉ ZÁZNAMY 

Góly a asistence 

Situace 1 
A8 přihraje puk A9, který přihraje A10 a ten vstřelí gól.  

Rozhodnutí: Asistence budou přiznány hráčům A9 a A8. 
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Situace 2 
A8 vystřelí puk směrem na branku, ale ne až k brankáři, A9 získá puk a nahraje A10 a ten 
vstřelí gól. 

Rozhodnutí: Asistence budou přiznány hráčům A8 a A9, protože nikdo z týmu B nezískal 
puk pod kontrolu.  

Situace 3 
A8 přihraje A9, ale puk se odrazí od těla, hole nebo brusle B8 a získá ho A9, který přihraje 
A10, a ten vstřelí gól.  

Rozhodnutí: Asistence budou přiznány hráčům A8 a A9, protože nikdo z týmu B nezískal 
puk pod kontrolu.  

Situace 4 
A8 vystřelí puk na brankáře, který zastaví střelu. Puk se odrazí a A10 vstřelí gól.  

Rozhodnutí: Asistence bude přiznána A8. 

Situace 5 

A8 přihraje puk A9, který se pokusí přihrát puk A10, ale B8 zachytí přihrávku a získá puk 
do držení a pod kontrolu. A10 napadá B8 a vstřelí gól.  

Rozhodnutí: Žádná asistence nemůže být přiznána, protože protihráč získal puk do drže-
ní a pod kontrolu před vstřelením gólu.  

Situace 6 
A8 přihraje A9, který přihraje A10, ten vystřelí na branku, ale střela je zastavena a vyraže-
na brankářem. Poté je vstřelena do branky hráčem A10. 

Rozhodnutí: Asistence budou přiznány hráčům A8 a A9. 
 


