
 
SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

PRAVIDLÁ ĽADOVÉHO HOKEJA 
2010 – 2014 

 
 

Výber najdôležitejších zmien 
INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF), July 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRATISLAVA 
2010 

 
 

Pre Komisiu rozhodcov SZĽH spracoval prof. Ing. Milan KOLESÁR, CSc. 
 
 
 



1. ČASŤ  -  IHRISKO 
 
112 -  MODRÉ  ČIARY 
Modré čiary pokračujú na odrazovej lište a na mantineli. 
 
140 - HRÁČSKE  LAVICE 
d)  Na každej lavici musí byť miesto najviac pre 16 hráčov a 8 funkcionárov družstva. 
 
152 - HODINY 
Na ihrisku musia byť elektrické hodiny (ukazovateľ stavu stretnutia), aby diváci, hráči a funkcionári mali presné informácie o: 
 
2)  O odohranom čase v každej tretine, ktorý sa počíta smerom dole v minutách a sekundách od 20:00 do 00:00. 
 
160 – ŠATNE HRÁČOV 
Ihrisko musí mať pre každé družstvo vhodnú miestnosť - šatňu s dostatočným priestorom pre 30 funkcionárov družstva a hráčov  
s výstrojom, vybavenú lavicami s vešiakmi a sprchami. 
 
172 - HUDBA  NA  ŠTADIÓNE 
c)  Počas prerušenia hry, ak na ľadovej ploche leží zranený hráč, nesmie hrať nijaká hudba. 
 

 
2. ČASŤ  -  DRUŽSTVÁ,  HRÁČI  A  VÝSTROJ 
 
210 - VÝSTROJ 
d)  Všetci hráči počas predzápasového rozcvičenia na ľadovej ploche musia mať na sebe kompletný výstroj vrátane dresu. 
 
222 - HRÁČSKA  HOKEJKA 
c)  Horná časť dutej rúčky hokejky musí mať také zakončenie, ktoré neohrozuje ani hráča ani protihráčov. 
 
223 - HRÁČSKA  PRILBA 
d)  Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, nesmie ďalej pokračovať v hre a musí ihneď  odísť na svoju hráčsku lavicu.  
 

e)  Ak by hráč pokračoval v hre bez prilby, bude mu uložený trest podľa Pravidla 555 g). 
 

228 – CHRÁNIČE LAKŤOV 
Chrániče lakťov, ktoré nie sú pokryté mäkkou gumovou špongiovou alebo ochrannou vrstvou z podobného materiálu hrubou najmenej 12,7 
mm, sa považujú za nebezpečný výstroj. 
 
232 - BRANKÁRSKE  HOKEJKY 
c)  Horná časť dutej rúčky hokejky musí mať také zakončenie, ktoré neohrozuje ani brankára ani protihráčov. 
 
234 – BRANKÁRSKA  PRILBA  A  CELOTVÁROVÁ  MASKA 
a)  Brankári musia používať hokejovú prilbu s CELOTVÁROVOU MASKOU alebo celohlavovú ochrannú prilbu. Brankárska celotvárová maska  
musí byť skonštruovaná  tak, aby cez jej otvory nemohol preniknúť puk. 
 
b) Konštrukcia celotvárovej masky brankárov mužského pohlavia kategórie do 18 rokov a ženského hokeja musí taka, aby cez jej otvory   
nemohla preniknúť ani hokejka ani puk. 
 
c)  Ak brankárovi počas hry spadne prilba alebo celotvárová maska, hlavný rozhodca musí prerušiť hru. 

d)  Ak počas hry prudká/silná strela zasiahne brankára do celotvárovej masky, hlavný rozhodca môže podľa uváženia prerušiť hru iba vtedy,          
ak  útočiace družstvo nemá  bezprostrednú príležitosť dosiahnuť gól. 

e) Ak brankár zhodí z hlavy svoju prilbu a/alebo celotvárovú masku so zámerom prerušiť hru, hlavný rozhodca uloží brankárovi, ktorý sa          
previnil, menší trest. 

1. Ak brankárovi počas hry spadne z hlavy prilba a/alebo celotvárová maska a puk vnikne do bránky ešte predtým, ako hlavný rozhodca 
preruší hru, gól sa uzná. 
 
2.  Ak puk zasiahne brankárovu prilbu a/alebo celotvárovú masku a vnikne do bránky, hlavný rozhodca gól uzná. 
 
 
 
 
 
 



PRAVIDLO  260  -  MERANIE  VÝSTROJA 
2.   Po dosiahnutí gólu môže požiadať o zmeranie hokejky ktorékoľvek družstvo. 
 
9.  O zmeranie hokejky možno požiadať aj počas vykonávania samostatných nájazdov po skončení predĺženia.  
 
10.  Žiadať o zmeranie alebo protestovať proti určitým rozmerom ktorejkoľvek časti výstroja protihráča nesmie okrem kapitána alebo 
náhradného kapitána nijaký iný hráč. 
 
PRAVIDLO  323  -  ČASOMERAČ 
1,   Akákoľvek strata času stretnutia alebo času trestu ako následok porušenia pravidiel pri vhadzovaní puku musí byť nahradená. O presnosti 
náhrady času možno konzultovať aj s videobránkovým rozhodcom. 
 
PRAVIDLO  330  -  VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA 
1. Pred každým vhodením puku na začiatku stretnutia, každej tretiny a predĺženia musí hlavný rozhodca skontrolovať funkčnosť telefónneho 
spojenia medzi lavicou funkcionárov mimo ľadovej plochy a videobránkovým rozhodcom, a funkčnosť videopodporného systému. 
 
2. Po prerušení hry pri bránke v situácii, že mohol byť dosiahnutý gól, hlavný rozhodca má byť pripravený, že videobránkový rozhodca môže 
požiadať o prezeranie videozáznamu. Pred vhodením puku má hlavný rozhodca skontrolovať, či nebliká maják videobránkového rozhodcu. 
 
3.  Hlavný rozhodca má zreteľne používať signály – „gó“l alebo „nie je gó“l. Avšak ak má akékoľvek pochybnosti, má pokojne signalizovať, že 
požiada o prezeranie videozáznamu. 
 
4. Hlavný rozhodca by pred začiatkom prezerania videozáznamu nemal ísť k hráčskym laviciam.   
 
5. Hlavný rozhodca nemá hráčom vysvetľovať, čo sa na videozázname prezerá, lebo všetko môže byť ináč. 
 
6. Počas prezerenia videozáznamu majú byť všetci hráči na svojich hráčskych laviciach. 
 
7.  Po signalizovaní „gól“ alebo „nie je gól“  netreba na hráčskych laviciach oznamovať výsledok prezerania videozáznamu. 
 
8.  Pred prezeraním videozáznamu si majú rozhodcovia rýchlo a krátko prediskutovať situáciu a pripraviť sa na odpoveď videobránkového 
rozhodcu. 
 
9. Rozhodcovia majú mať pripravené rozhodnutie pre prípad, že videobránkový  rozhodca z videozáznamu nedokáže poskytnúť jednoznačné 
riešenie situácie. 
 
10. Keď hlavný rozhodca požiada o prezeranie videozáznamu, má informovať videobránkového rozhodcu o dôvode, prečo požiadal  
o prezeranie, a súčasne byť si vedomý, že videobránkový rozhodca bude kontrolovať všetky situácie. 
 
11. O prezeranie videozáznamu môže požiadať hlavný rozhodca alebo videobránkový rozhodca aj po trestných strieľaniach alebo 
samostatných nájazdoch po predĺžení. 
 
12. Hlavní rozhodcovia majú poznať Pravidlo 330 a sedem dôvodov na prezeranie videozáznamu. 
 
Hlavný rozhodca nemôže požiadať o prezeranie videozáznamu v týchto prípadoch: 
a)  Či puk vnikol alebo nevnikol do bránky pred alebo po zapískaní. 
    
b)  Či puk bol usmernený do bránky inou časťou tela ako rukou alebo korčuľou. 
 
c)  Hráč sa skĺzol a padol na brankára, pokiaľ však nevidno, že puk je v bránke.  
 
d)  Či sa počas trestného strieľania alebo samostatného nájazdu po predĺžení pohyboval puk stále smerom dopredu, ak si ho hráč položil   
     na čepeľ svojej hokejky a po piruete ho vystrelil.  
 
e)  Či bol niektorý útočiaci hráč v bránkovisku, keď puk vnikol do bránky. 
 
f)  Či pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení nebola posunutá bránka. 
 
411 - STRIEDANIE  HRÁČOV  A  BRANKÁROV  Z  HRÁČSKEJ  LAVICE  POČAS  HRY 
a)  Hráči a brankári z hráčskej lavice sa môžu striedať počas hry kedykoľvek s podmienkou,  že: 
     1.  Striedajúci hráči a brankári sú vnútri územia ohraničeného príslušnou hráčskou lavicou a 1,5 m vzdialenosťou od mantinelov. 
     2.  Striedajúci hráči a brankári sú mimo hry predtým, ako sa striedanie uskutoční. 
     3.  Družstvo, ktoré spôsobí zakázané uvoľnenie, môže vystriedať hráčov až po nasledujúcom vhodení puku (pozri Pravidlo 460).  
 
b)  Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s pukom alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte 
na ľadovej ploche, hlavný rozhodca uloží menší trest pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche (Pravidlo 573). 
 



c)  Ak počas striedania brankár opúšťajúci ľadovú plochu hrá s pukom alebo má akýkoľvek      fyzický kontakt so súperom, pričom 
prichádzajúci hráč je už na ľadovej ploche, hlavný rozhodca uloží menší trest pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche 
(Pravidlo 573). 
 
d)  Ak počas striedania hráč vstupujúci alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne puku náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa 
neuloží. 
          
e)  Ak brankár opustí svoje bránkovisko a prikorčuľuje k svojej hráčskej lavici, aby ho  vystriedal iný hráč, pričom striedajúci hráč vstúpi na ľadovú 
plochu predčasne, rozhodca preruší hru, ak malo puk družstvo, ktoré sa previnilo, a potom sa puk vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie, ak bola 
hra prerušená za strednou červenou čiarou. Na strednom bode na vhadzovanie sa puk nevhadzuje iba v prípade, ak bola hra prerušená ešte pred 
strednou červenou čiarou, a potom sa puk vhadzuje na najbližšom bode na vhadzovanie v pásme, v ktorom bola prerušená hra.  

412 - POSTUP  PRI  STRIEDANÍ  HRÁČOV  POČAS  PRERUŠENIA  HRY 
            c)   Keď sa družstvo pokúsi striedať hráčov po uplynutí prideleného času, hlavný rozhodca musí poslať hráča (hráčov) späť na hráčsku lavicu a 

napomenie trénera družstva, ktoré sa previnilo. Ďalšie porušenie tohto postupu zo strany toho istého družstva má za následok uloženie 
menšieho trestu pre hráčsku lavicu (pozri Pravidlo 575).                         
 
d)   Družstvá nemôžu striedať hráčov po nesprávne vykonanom vhadzovaní puku; výnimkou je prípad, že bol uložený trest, po ktorom sa zmenil počet 
hráčov na ľadovej ploche. 
 
e)   Po prerušení hry po zakázanom uvoľnení družstvo, ktoré sa previnilo, nesmie vystriedať nijakého hráča až dovtedy, kým hra znovu nepokračuje. 
 
f)   Ak družstvo po zakázanom uvoľnení nesmie vystriedať hráčov skôr, ako hra nepokračuje vhadzovaním puku, a súčasne po prerušení hry začne 
prestávka na reklamu, alebo družstvo, ktoré sa previnilo požiada o oddychový čas, toto družstvo stále nesmie vystriedať hráčov.  Avšak, družstvo môže 
vystriedať hráča, ktorý nahradil počas predchádzajúcej hry brankára, zraneného hráča alebo brankára, alebo ak bol uložený trest, po ktorom sa zmení 
počet hráčov na ľadovej ploche. Pre určenie hráčov, ktorí boli na ľadovej ploche je moment, keď puk opustil hokejku hráča družstva, ktoré sa previnilo. 
 
g)  Ak družstvo aj po napomenutí trénera pokračuje v snahe vystriedať hráčov po spôsobení zakázaného uvoľnenia, hlavný rozhodca uloží 
družstvu, ktoré sa previnilo, menší trest pre hráčsku lavicu. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry –  porušenie pravidla pri striedaní hráčov po zakázanom 
uvoľnení”. 
 
419 – ČISTENIE ĽADOVEJ PLOCHY                                                                                                                   
Rozhodcovia majú právo odstrániť sneh alebo nechať odstrániť sneh z ľadovej plochy nahrnutý pri bránkových žrdkách a na bránkovej čiare  
v bezprostrednom okolí bránky. 
 

421 – PREDĹŽENIE 
V stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, a v riadnom hracom čase sa skončí nerozhodne, pokračuje sa predĺžením, počas ktorého sa hrá na 
NÁHLU SMRŤ. 
 
1. Brankára možno vystriedať po každom samostatnom nájazde. Ak sa však samostatný nájazd opakuje, v bránke musí ostať pôvodný brankár 
dovtedy, kým sa procedúra tohto samostatného nájazdu nedokončí. 

 2. Ak už tréneri určili hráča a brankára na vykonanie samostatného nájazdu, hráča ani brankára v prípade opakovania tohto samostatného 
nájazdu z dôvodu porušenia pravidiel zo strany brankára nemožno vystriedať. Ak sa však hráč a/alebo brankár zranil, a preto nemôže vykonať 
opakovaný samostatný nájazd, tréner môže namiesto neho určiť iného hráča alebo brankára. 
 

440 – VHADZOVANIE PUKU 
b)  Všetky vhadzovania puku sa vykonávajú iba na deviatich vyznačených bodoch na vhadzovanie. 
 
c)  Na bode v strede ľadovej plochy  sa vhadzuje puk: 
         1.   Na začiatku tretiny a predĺženia. 
         2.   Po dosiahnutí gólu. 
         3.   Po chybe čiarových rozhodcov pri zakázanom uvoľnení. 
         4.   Po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak (Pravidlo 411 e)). 
 
d)  Ak prerušenie hry spôsobí ktorýkoľvek hráč útočiaceho družstva vo svojom útočnom pásme, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode 
na vhadzovanie v strednom pásme. Ak sú príčinou prerušenia hry dva priestupky (napríklad hra s pukom so zdvihnutou hokejkou a úmyselný 
ofsajd), bod na vhadzovania puku sa určí tak, aby družstvo, ktoré sa previnilo, nezískalo územnú výhodu. 
 
e) Ak je hra prerušená v strednom pásme z akéhokoľvek dôvodu a prerušenie hry nezapríčinilo ani jedno družstvo, vhadzovanie puku bude podľa 
možnosti na najbližšom bode na vhadzovanie pri modrej čiare. Ak nie je jasné, ktorý bod na vhadzovanie puku je najbližšie, tento bod sa určí tak, aby 
územnú výhodu v strednom pásme získalo domáce družstvo. 
 
f)  Ak porušenie pravidiel a prerušenie hry zapríčinili hráči obidvoch družstiev, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie  
v pásme, v ktorom bola hra prerušená. 



 
g)  Ak počas prerušenia hry boli uložené tresty hráčom obidvoch družstiev, pričom na časomere je trest iba jedného družstva, vhadzovanie puku bude 
na niektorom z koncových bodov na vhadzovanie v obrannom pásme družstva, ktorého trest je na časomere. 
 
h)  Ak bola hra prerušená medzi koncovými bodmi na vhadzovanie a najbližšou zadnou časťou hracej plochy, vhadzovanie puku bude na 
koncovom bode na vhadzovanie na  tej strane, na ktorej bola hra prerušená, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak.  
 
i)  Ak nebol uznaný gól, pretože sa puk odrazil do bránky od rozhodcu, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v obrannom pásme 
brániaceho sa družstva. 
 
j)  Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie najbližšom k miestu, 
kde sa naposledy hralo. 
 
k) Ak po prerušení hry pri bitke, šarvátke alebo inom zhluku hráčov, jeden alebo obidvaja obrancovia hrajúci v blízkosti ich modrej útočnej 
čiary, alebo ktorýkoľvek hráč, ktorý prišiel z hráčskej lavice útočiaceho družstva, vstúpia vo svojom útočnom pásme do priestoru za     
myslenou spojnicou najvzdialenejších bodov kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme,  bližšou k modrej čiare, vhadzovanie puku bude na 
bode na vhadzovanie v strednom pásme pri modrej čiare brániaceho sa družstva. Toto pravidlo sa použije aj po prerušení hry po  
zakázanom uvoľnení, úmyselnom ofsajde alebo zásahu puku zdvihnutou hokejkou, ak hráči družstva, ktoré sa neprevinilo, vstúpia vo svojom 
útočnom pásme do priestoru za myslenou spojnicou najvzdialenejších bodov kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme, bližšou  
k modrej čiare pri bitke, šarvátke alebo inom zhluku hráčov; vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie v strednom pásme pri modrej 
čiare brániaceho sa družstva. 
 
l)  Ak po porušení Pravidla 411 e) bola hra prerušená za strednou červenou čiarou, vhadzovanie puku bude na strednom bode na 
vhadzovanie. Ak bola hra prerušená pred strednou červenou čiarou, vhadzovanie puku bude na najbližšom bode na vhadzovanie v pásme,  
v ktorom bola hra prerušená. 
 
m)  Ak príčinou prerušenia hry je zranenie hráča, vhadzovanie puku bude najbližšom bode na  vhadzovanie od miesta, kde bol puk pri 
prerušení hry. Ak má puk družstvo zraneného hráča vo svojom útočnom pásme, vhadzovanie puku bude na jednom z bodov na vhadzovanie  
v strednom pásme pri jeho útočnej modrej čiare. Ak zranený hráč je vo svojom obrannom pásme a útočiace družstvo má puk vo svojom 
útočnom pásme, vhadzovanie puku bude na jednom z koncových bodov na vhadzovanie v obrannom pásme brániaceho sa družstva. 
 
460 - ZAKÁZANÉ  UVOĽNENIE 
e)  Družstvo, ktoré spôsobí zakázané uvoľnenie, môže vystriedať ktoréhokoľvek hráča až po vhadzovaní puku. 
 
f)  Družstvo, ktoré porušilo toto pravidlo, nesmie vystriedať hráčov skôr, ako hra nepokračuje vhadzovaním puku, a súčasne po prerušení hry začne 
prestávka na reklamu, alebo družstvo, ktoré sa previnilo požiada o oddychový čas, toto družstvo stále nesmie vystriedať hráčov.  
Avšak, družstvo môže vystriedať hráča, ktorý nahradil počas predchádzajúcej hry brankára, zraneného hráča alebo brankára, alebo ak bol uložený 
trest, po ktorom sa zmení počet hráčov na ľadovej ploche. Pre určenie hráčov, ktorí boli na ľadovej ploche je moment, keď puk opustil hokejku hráča 
družstva, ktoré sa previnilo. 
 
g)  Ak po zakázanom uvoľnení družstvo aj napriek napomenutiu pokračuje v striedaní hráčov, hlavný rozhodca družstvu, ktoré sa previnilo, uloží menší 
trest pre hráčsku lavicu. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry –  porušenie pravidla o striedaní hráčov po zakázanom uvoľnení”. 
470 - DEFINÍCIA  GÓLU 
1.  Počas akéhokoľvek stretnutia v jednom prerušení hry môže dosiahnuť gól iba jedno družstvo.   
 
2.  Hráč si môže naložiť puk na čepeľ hokejky, a potom ho dopraviť do bránky, ak puk svojou hokejkou nezdvihne nad úroveň svojich ramien a 
nad výšku hornej žŕdky bránky. 
 
1. situácia 
Útočiaci hráč natočením korčule dotýkajúcej sa ľadovej plochy usmerní puk do bránky. 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím. 
 

2. situácia 
Puk sa dotkne korčule hráča v pohybe a vnikne do bránky. 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.  
 

3. situácia 
Útočiaci hráč usmerní puk svojou korčuľou do bránky. 
Rozhodnutie:   Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.  
 
 
 
 
 
 



5. ČASŤ  -  TRESTY 
 
502 - MENŠÍ  TREST  PRE  HRÁČSKU  LAVICU 
a)  Pri menšom treste pre hráčsku lavicu ktorýkoľvek hráč, ktorý bol na ľadovej ploche v čase priestupku, okrem brankára, ktorého určí 
manažér alebo tréner prostredníctvom kapitána, musí opustiť ľadovú plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený. 

 
508 - TRESTNÉ  STRIEĽANIE 
b )  V tejto situácii sa nariadi trestné strieľanie za faul brankára na hráča v brejku bez ohľadu na to, či bol alebo nebol tento hráč faulovaný 
zozadu. 
 
509 - VYKONANIE  TRESTNÉHO  STRIEĽANIA 
a)  Ak bol hráč faulovaný takým spôsobom, že bolo nariadené trestné strieľanie, toto trestné strieľanie vykoná faulovaný hráč. Ak faulovaný 
hráč je zranený, kapitán určí na vykonanie trestného strieľania ktoréhokoľvek hráča, ktorý nie je potrestaný a bol v čase priestupku na 
ľadovej ploche. 
 
b)  V prípade, že faulovaného hráča nemožno určiť, kapitán alebo tréner družstva, ktoré sa neprevinilo, oznámi hlavnému rozhodcovi číslo 
ktoréhokoľvek hráča, ktorý nie je v treste a bol v čase priestupku na ľadovej ploche, že vykoná trestné strieľanie. 
 
d)  Hráči obidvoch družstiev musia byť na svojich hráčskych laviciach. 
 
h)  Ak hráč minie puk položený na strednom bode na vhadzovaní, pričom sa ho nedotkne, môže sa vrátiť a pokračovať v trestnom strieľaní. 
 
6. Hráč vykonávajúci trestné strieľanie môže urobiť obrat o 360 stupňov pred pokusom o vystrelenie puku na bránku, ale musí pritom stále 
korčuľovať k bránkovej čiare. 
 
7. Ak sú nariadené dve trestné strieľania proti tomu istému družstvu v tom istom prerušení hry, družstvo môže dosiahnuť iba jeden gól. Ak pri 
prvom trestnom strieľaní družstvo dosiahne gól,  druhé trestné strieľanie sa neuskutoční, ale faulujúcemu hráčovi sa za priestupok uloží 
príslušný trest, ktorý odpyká na trestnej lavici. 
 
8. Nesenie puku na čepeli hokejky nad úrovňou ramien hráča nie je dovolené a hlavný rozhodca zastaví ďalší priebeh trestného strieľania. 
 
9. Ak takúto akciu vykoná hráč pri trestnom strieľaní alebo pri samostatnom nájazde po predĺžení, hlavný rozhodca zapískaním skončí trestné 
strieľanie alebo samostatný nájazd. 
 
514 - AVIZOVANIE  TRESTOV 
d)  Ak po tom, ako hlavný rozhodca vzpažil ruku, dosiahne gól družstvo, ktoré sa neprevinilo, gól sa uzná a prvý menší trest sa neuloží, ale 
všetky ďalšie tresty sa uložia. Ak družstvo, ktoré sa previnilo, už bolo oslabené, prvý odpykávaný menší trest alebo menší trest pre trestnú 
lavicu sa skončí, ale všetky avizované tresty sa uložia obvyklým spôsobom. 

 
530 - HRA  SO  ZDVIHNUTOU  HOKEJKOU 
1.  Položenie si puku na čepeľ hokejky nad úrovňou ramien hráča nie je dovolené a hlavný rozhodca preruší hru. 
 
2.  Ak takúto akciu vykoná hráč pri trestnom strieľaní alebo pri samostatnom nájazde, hlavný rozhodca ihneď zapískaním skončí trestné 
strieľanie alebo samostatný nájazd. 
 
533 - HÁKOVANIE 
c)  Keď pri brejku hráč, ktorý má puk pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, 
je v tejto situácii zozadu hákovaný alebo ináč faulovaný, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný rozhodca nariadi proti družstvu, ktoré sa 
previnilo,  trestné strieľanie                                                                                  
 
d)  Keď je súperov brankár odvolaný z ľadovej plochy a ak hráč, ktorý má puk pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu 
hákovaný alebo ináč faulovaný v situácii, že medzi ním a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, čím stratí príležitosť dosiahnuť  
gól, hlavný rozhodca okamžite preruší hru a prizná gól družstvu, ktoré sa neprevinilo. 

 
534 - NEDOVOLENÉ  BRÁNENIE  V  HRE 
d)  Keď je súperov brankár odvolaný z ľadovej plochy a ktorýkoľvek člen jeho družstva, vrátane funkcionára družstva, bráni svojou hokejkou, 
nejakým iným predmetom alebo telom v pohybe protihráčovi s pukom, ktorý už nie je vo svojom obrannom pásme, hlavný rozhodca  
v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná gól. 
 
e)  Ak útočiaci hráč, stojaci pred súperovým brankárom, odvádza jeho pozornosť od prebiehajúcej hry tým, že máva pred jeho tvárou rukami 
alebo hokejkou, bez ohľadu na to, či útočiaci hráč je alebo nie je v bránkovisku, hlavný rozhodca mu uloží menší trest.             
 
 1.  Toto pravidlo sa týka akéhokoľvek nedovoleného bránenia, najmä však vyrazenia hokejky z rúk protihráča a bránenia protihráčovi znovu 
získať stratenú hokejku. 
 



3.   Ak útočiaci hráč stojí v bránkovisku, pričom brankár mu nebráni v pohybe, hlavný rozhodca musí prerušiť hru a vhadzovanie puku bude na 
najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.                                                                            
 
539 – PODRAZENIE 
Ak, podľa mienky hlavného rozhodcu, hráčovi, ktorý použije svoju hokejku na vypichnutie alebo zaháknutie puku predtým, ako protihráča 
podrazil alebo spôsobil jeho pád,  neukladá sa nijaký trest. 

 
540 – NAPADNUTIE  HLAVY  A  KRKU 
1. Príslušný trest za napadnutie hlavy a krku sa uloží vtedy, ak je splnená jedna z nasledujúcich foriem napadnutia protihráča: 

1. Hráč napadne oblasť hlavy a krku protihráča ktoroukoľvek časťou svojho tela. 
2. Hráč pritlačí hlavu protihráča o ochranné sklo alebo mantinel časťami svojho tela, ktoré sú vymenované v bode 3. 
3. Hráč vystrčí a nasmeruje svoje rameno, lakeť, predlaktie alebo pleco tak, aby spôsobil kontakt s oblasťou hlavy a krku protihráča. 
4. Hráč sa zohne alebo vykloní svoje telo tak, aby zasiahol oblasť hlavy a krku protihráča niektorou z častí svojho tela vymenovaných 

v bode 3. 
5. Napádajúci hráč nadskočí alebo zotrvá v smere korčuľovania tak, aby zasiahol oblasť hlavy a krku protihráča. 
6. Krosček na oblasť hlavy a krku. 
7. Brankár udrie svojou vyrážačkou protihráča do hlavy, krku alebo tváre. V tomto prípade sa uloží trest v hre. 

                    
2. Hráč má byť stále pripravený na ochranu svojej hlavy dovoleným spôsobom, lebo napádanie je normálnou súčasťou hry. 
 
3. Skutočnosť, že hráč má byť stále pripravený na ochranu hlavy alebo očakávať úder, nemá vplyv na to, aby úder do hlavy ostal nepotrestaný. 
 
4. Ak hráč najskôr silnejšie narazí do tela protihráča, a potom sa náraz posunie aj na oblasť hlavy, táto situácia sa neposúdi ako napadnutie 
hlavy. 
 
5. Napadnutie protihráča vedúceho puk so sklonenou hlavou sa neposúdi ako napadnutie hlavy, pokiaľ napádajúci hráč priamo nenasmeruje 
svoje rameno, lakeť, plece alebo inú časť svojho tela na oblasť hlavy alebo krku protihráča. 
 
6. Ak hráč nezmení svoje postavenie vyplývajúce z normálneho priebehu hry a približujúci sa protihráč do neho narazí, jeho zákrok sa 
neposúdi ako napadnutie hlavy a krku, ak sa nedajú použiť body 3 a 4 odseku 1 tohto pravidla. 
 
7. Úder do oblasti hlavy a krku počas šarvátky alebo bitky sa neposudzuje ako napadnutie hlavy a krku, ale trest sa ukladá v súlade  
s Pravidlom 528 - Pästný súboj, hrubosť. 

 
555 - NEDOVOLENÝ  ALEBO  NEBEZPEČNÝ VÝSTROJ 
g)  Hráčovi na ľadovej ploche, ktorému počas hry spadne prilba a ihneď neodíde na svoju hráčsku lavicu, ale pokračuje v hre, bude uložený       
menší trest.                                                                              
 
556 - ZLOMENÁ  HOKEJKA 
a)  Hráč alebo brankár, ktorému sa zlomila hokejka, nesmie prijať hokejku hodenú na  ľadovú plochu, ale môže prijať hokejku od spoluhráča 
na ľadovej ploche bez toho, aby išiel k svojej hráčskej lavici. 
 
b)  Hráčovi alebo brankárovi, ktorému sa zlomila hokejka a okamžite nepustí jej úlomky z rúk a pokračuje v hre, bude uložený menší trest .             
 
559 - ZOVRETIE  PUKU  RUKOU  HRÁČA 
a)  Hráč smie svojou rukou s otvorenou dlaňou puk letiaci vo vzduchu zastaviť, zraziť alebo posúvať po ľadovej ploche, pričom hra bude 
prerušená, iba ak, podľa mienky hlavného rozhodcu, bol puk úmyselne usmernený spoluhráčovi alebo jeho družstvo získalo nejakú  
výhodu v ktoromkoľvek pásme, okrem svojho obranného pásma. (pozri Pravidlo 490). Hra sa nepreruší po prihrávke rukou hráčov vo svojom 
obrannom pásme 
 
b)  Hráč smie chytiť puk letiaci vo vzduchu, ale musí ho ihneď pustiť na ľadovú plochu. Ak puk podrží v ruke a korčuľuje s ním tak, že zabráni 
protihráčovi získať puk alebo tak získa územnú výhodu, tomuto hráčovi bude uložený menší trest.                                                                                          
 
560 - ZOVRETIE  PUKU  RUKOU  BRANKÁRA 
b)  Keď brankár hodí puk dopredu a ako prvý  s pukom hrá jeho spoluhráč, hlavný rozhodca preruší hru a vhadzovanie puku bude v obrannom 
pásme družstva, ktoré sa previnilo. 
 
d)   Brankárovi, ktorý úmyselne hromadí sneh alebo tvorí iné prekážky v svojej bránke alebo v jej blízkosti, pričom ich cieľom, podľa mienky 
hlavného rozhodcu, je zabrániť dosiahnutiu gólu, bude uložený menší trest.                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



P 6.1 - SIGNÁLY  HLAVNÉHO  ROZHODCU 
                                                                        
ÚTOČIACI HRÁČ V BRÁNKOVISKU - PRAVIDLO  595 
(ATTACKING PLAYER IN THE GOAL CREASE) 
Polkruhovým pohybom na úrovni svojich pŕs jednou rukou, rovnobežne s ľadovou plochou, znázorní bránkovisko, a druhou rukou ukáže 
smerom k strednému pásmu. 

 
ZDRŽIAVANIE  HRY - PRAVIDLO  554 
(DELAYING THE GAME) 
Ruku s otvorenou dlaňou, v ktorej nemá píšťalku, priloží krížom cez svoju hruď, a potom ju vystrie bokom od tela. 

 
Posledné  minúty  tretín a stretnutia: 
V čase 1.00 prvej tretiny: “Minúta do konca prvej tretiny.” 
 
V čase 1.00 druhej tretiny: “Minúta do konca druhej tretiny.” 
 
V čase 2.00 tretej tretiny: “Dve minúty do konca tretej tretiny.” 
 

Hlásenia pre obecenstvo 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry –  porušenie postupu pri striedaní hráčov”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry –  porušenie pravidla pri striedaní hráčov po zakázanom 
uvoľnení”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za porušenie pravidla o striedaní hráča z trestnej lavice”. 
 
 Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry – porušenie pravidla o striedaní brankára počas 
prerušenej hry”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry – porušenie pravidla o striedaní hráčov po zakázanom 
uvoľnení”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zdržiavanie hry –  porušenie pravidla o oprave výstroja”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zdržiavanie hry –  zranený hráč odmieta opustiť ľadovú plochu”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zdržiavanie hry –  porušenie pravidla o striedaní hráčov po dosiahnutí gólu”. 
 
 Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zdržiavanie hry –  porušenie pravidla o vhadzovaní puku”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zdržiavanie hry –  neskorý nástup družstva po skončení prestávky”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zdržiavanie hry –  nedovolený alebo nebezpečný výstroj”. 
 
Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest za zovretie puku v ruke”. 
 
 

Hlásateľ oznámi tento trest takto: “Menší trest pre hráčsku lavicu – pomalé  striedanie hráčov”. 
 

Prezeranie  videozáznamu  videobránkovým  rozhodcom: 
 
“Prezeranie videozáznamu..” 
 
V prípade, že bol dosiahnutý gól, použije sa hlásenie podľa “Góly a asistencie” . 
 
V prípade, že nebol dosiahnutý gól: “Gól nebol dosiahnutý.” 
 
 

 
 


