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1 – Úvod

Tento soubor pravidel obsahuje pravidla pro Sledge hokej. Příručka Sledge 
hokejových pravidel obsahuje specifické části pravidel včetně příkladů.

.
a) Etický kodex

Kompletní etický kodex lze nalézt v Příručce k pravidlům (Handbook) část - 2, 
kapitola 1.1 a je přístupná na následujících internetových adresách:
Originál: http://www.paralympic.org/the-ipc/handbook 
Český překlad:

b) Národní specifika

Každý národní svaz může mít své specifika, která lze najít v příručce IPC
Část 2, Kapitola 3.1: http://www.paralympic.org/the-ipc/handbook

c) Anti-Dopingový kodex

Všichni Sledge hokejoví hráči, rozhodčí, doprovod, atd., Musí dodržovat 
antidopingový kodex. Použití jakýchkoliv zakázaných látek uvedených v tomto 
antidopingovém kodexu je zakázáno. IPC antidopingový kodex lze nalézt v IPC 
Příručce v části 2, Kapitole 1.2: http://www.paralympic.org/the-ipc/handbook 

Účastníci sledge hokeje se také řídí sportovními předpisy a ustanoveními 
mezinárodního paralympijského výboru hokeje pro tělesně postižené 
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2 – HŘIŠTĚ

200 Definice hřiště

Utkání ledního hokeje se hraje na bílé ledové ploše zvané hřiště.

201 Rozměry hřiště

Maximální velikost: 61 m dlouhé a 30 m široké.
Minimální velikost: 56 m dlouhé a 26 m široké.
Rohy jsou zaobleny do kruhového oblouku o poloměru 7 až 8,5 m.

202 Hrazení

Hřiště je obklopeno dřevěnou nebo umělohmotnou stěnou zvanou hrazení, která 
je bílé barvy.

Hrazení musí být minimálně 1,17 m a maximálně 1,22 m vysoké, měřeno od 
povrchu ledové plochy.

Hrazení je zhotoveno tak, aby jeho plocha obrácená k ledu byla hladká a nebyly 
na ní žádné výstupky, které by mohly hráčům způsobit zranění. Ochranná zařízení 
a podpěry, které udržují hrazení ve správné poloze, musí být nainstalovány z 
vnější strany hrazení.

Mezery mezi deskami nesmějí být větší než 3 mm.

203 Ochranný pás

Na dolní části hrazení musí být připevněn ochranný pás žluté barvy, vysoký 15 
až 25 cm nad úrovní ledové plochy.

204 Lavice

Mantinely před hráčskými i trestnými lavicemi musí být opatřeny plexisklem. 
Hráčské lavice musí mít dvoje dvířka, která jsou v úrovni ledové plochy tak, aby 
hráči mohli vstupovat i vystupovat z ledové plochy bez pomoci pomocného 
personálu. Trestné lavice by měly mít také dvířka v úrovni ledové plochy. 

Povrch uvnitř hráčských i trestných lavic by měl být opatřen plastem – umělým 
ledem – aby nedošlo k poškození ostří nožů na sledge. Jakékoliv vystupující 
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konstrukční podpěry musí být opatřeny polstrovaným chráněním, aby se zabránilo 
poškození nebo zranění.
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205 Dvířka

a, Všechna dvířka vedoucí na ledovou plochu se musí otvírat směrem od ledové 
plochy.

b, Mezery mezi dvířky a hrazením nesmějí být větší než 5 mm.

206 Ochranné sklo 
a) Ochranná skla umístěná nad hrazením na koncích hřiště musí být 160 až 200 
cm vysoká a musí dosahovat 4 m před brankovou čáru ve směru ke střednímu 
pásmu a nejméně 80 cm vysoká na delších stranách hřiště, s výjimkou místa 
před hráčskými lavicemi.

b) Mezery mezi skleněnými deskami nesmějí být větší než 5 mm.

c) Všude, kde je ochranné sklo přerušeno, musí být opatřeno ochrannou 
vycpávkou, aby se zamezilo zranění hráčů.

d) V ochranných sklech nejsou povoleny žádné otvory. Je-li na hrazení povolena 
reklama, budou čáry vyznačeny alespoň na ochranném pásu. Celá šířka čáry se 
považuje za součást toho pásma, v němž se právě nachází puk.
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207 Sítě v koncových pásmech

Nad hrazením a skly v koncových pásmech musí být nataženy ochranné sítě.

208 Rozdělení a vyznačení ledové plochy

Ledová plocha se podélně rozdělí pěti čárami, vyznačenými přes celou šířku 
ledové plochy a pokračujícími svisle do výše hrazení.
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209 Brankové čáry

Čáry vyznačené 4 m od obou konců hřiště, 5 cm široké a červené barvy se 
nazývají brankové čáry.

210 Modré čáry

Ledová plocha mezi oběma brankovými čárami je rozdělena na tři stejné části 
čárami 30 cm širokými modré barvy, které se nazývají modré čáry. 
Modré čáry musí být protaženy přes ochranný pás a na hrazení.

Tyto čáry vymezují tři pásma, definovaná následovně:
Pro jeden tým je pásmo, kde se nachází jeho branka obranné pásmo.
Pásmo uprostřed je střední pásmo.
Nejvzdálenější pásmo je útočné pásmo.

211 Střední čára

Čára, která se nazývá střední čára, se nachází uprostřed hřiště. Je 30 cm široká a je 
červené barvy.

212 Body vhazování a kruhy
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Všechny body vhazování a kruhy vyznačené na ledové ploše slouží k tomu, aby 
při vhazování hráči zaujali místa tak, jak jim určí rozhodčí na začátku utkání, na 
začátku každé třetiny či prodloužení a po každém přerušení hry.

213 Střední bod vhazování a kruh

Kruhový modrý bod o průměru 30 cm se vyznačí přesně uprostřed hřiště. Z 
tohoto bodu jako středu se vyznačí kruh o poloměru 4,5 m modrou čárou 5 cm 
širokou.

214 Body vhazování ve středním pásmu

Ve středním pásmu se 1,5 m od každé modré čáry vyznačí dva červené body o průměru
60 cm, jak je znázorněno na protilehlé straně.
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215 Koncové body vhazování a kruhy

a) V obou koncových pásmech se na ledě vyznačí body vhazování a kruhy po 
obou stranách každé branky, jak je znázorněno na protilehlé straně.
b) Body vhazování musí být červené barvy a musí mít průměr 60 cm, jak je 
znázorněno na protilehlé straně.
c) Na opačných stranách koncových bodů vhazování se vyznačí dvě „L“, jak je 
znázorněno na protilehlé straně.
d) Kruhy mají poloměr 4,5 m, měřeno od středu bodů vhazování, a vyznačí se 
červenou čárou 5 cm širokou.
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216 Území rozhodčích

Plocha, která se nazývá území rozhodčích, se vyznačí na ledě jako půlkruh o 
poloměru 3 m červenou čárou 5 cm širokou, bezprostředně před boxem 
pomocných rozhodčích, jak je zde znázorněno.

217 Brankoviště

a) Brankoviště se vyznačí před každou brankou červenou čárou 5 cm širokou, 
jak je dole znázorněno.
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b) Plocha brankoviště musí být vybarvena světle modře. Plocha uvnitř branky od 
brankové čáry po zadní stranu konstrukce branky musí být bílá.

c) Za brankoviště se považuje celý prostor, včetně čáry vymezující brankoviště až 
do výšky 1,27 m k vrchní úrovni brankové konstrukce.

d) Brankoviště se vyznačí takto:
Vyznačí se půlkruh o poloměru 180 cm a šířce 5 cm se středem uprostřed branky.
Dále se na led vyznačí značka ve tvaru písmene „L“ o délce 15 cm (obě čáry), a to
na každý přední roh. Umístění značky ve tvaru písmene „L“ se vyznačí na 
pomyslné čáře 122 cm od brankové čáry k okraji půlkruhu. V tomto bodě se 
vyznačí značka „L“.

218 Branky

a) Branky se umístí uprostřed brankových čar.
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b) Brankové tyče jsou svislé a 1,22 m vysoké a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m 
(měřeno od vnitřní strany tyčí). Brankové tyče a vodorovná příčná tyč, které 
tvoří trubkový ocelový rám, jsou předepsaného vzoru, s vnějším průměrem 5 

cm a jsou nabarveny červeně.

c) Brankové tyče a vodorovná příčná tyč jsou doplněny rámem nesoucím síť, 
přičemž hloubka nesmí přesáhnout 1,12 m a nesmí být menší než 0,60 m. 
Rám je natřen bílou barvou.

d) Síť z bílých nylonových šňůr se připevní k zadní straně brankové konstrukce 
tak, aby se zabránilo uváznutí puku na její vnější straně, a je napnuta tak, aby 
puk nevypadl a vždy zůstal uvnitř branky.

e) Vnitřní části podpěr, kromě brankových tyčí a příčné tyče, se pokryjí bílými 
vycpávkami. Vycpávky na spodní konstrukci začínají nejméně 10 cm od 
brankových tyčí a jsou upevněny tak, aby nezabraňovaly puku přejít zcela 
brankovou čáru.

219 Hráčské lavice
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Každé hřiště musí být vybaveno dvěma stejnými lavicemi, které slouží výhradně 
hráčům v dresech a funkcionářům obou týmů. Obě lavice se umístí těsně podél 
ledové plochy na stejné straně hřiště proti trestným lavicím, oddělí se od sebe 
dostatečnou vzdáleností či jinými prostředky a zajistí se z nich snadný přístup do 
šaten.

Každá lavice začíná 2 m od střední čáry a je minimálně 10 m dlouhá a minimálně
1,5 m široká.

Každá lavice musí pojmout 15 hráčů a 6 funkcionářů týmu.

Každá hráčská lavice musí mít dvoje dvířka, z nichž jedny se musí nacházet ve 
středním pásmu.

Hráčské lavice musí být zabezpečeny před vniknutím jiných osob, než jsou hráči a 
funkcionáři týmu.

220 Trestné lavice
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Každé hřiště musí být vybaveno dvěma lavicemi, které se nazývají trestné lavice, 
každá nejméně pro 4 hráče. Trestné lavice se umístí po obou stranách boxu 
pomocných rozhodčích, naproti hráčským lavicím a jsou minimálně 4 m dlouhé a 
minimálně 1,5 m široké. Jiným osobám, s výjimkou vyloučených hráčů a 
dohlížitelů trestů, je přístup na trestné lavice zakázán.

221 Boxy brankových rozhodčích

Na oba konce hřiště za hrazením a ochranným sklem v prostoru branky se umístí 
dostatečně chráněné boxy, umožňující brankovým rozhodčím nerušenou činnost.

222 Box pomocných rozhodčích

Box pomocných rozhodčích se umístí mezi trestné lavice, je 5,5 m dlouhý a je na 
něm místo pro 6 osob.

Signální a časová zařízení

223 Siréna
Každé hřiště musí být vybaveno sirénou či jiným vhodným zvukovým zařízením 
ovládaným časoměřičem.

224 Časomíra

Každé hřiště musí být vybaveno elektrickou časomírou (ukazatelem stavu utkání), 
aby diváci, hráči, funkcionáři týmů a rozhodčí byli přesně informováni o:

a, názvech obou týmů,

b, odehraném čase každé třetiny, který se odečítá v minutách a vteřinách od 
15:00 do 0:00

c, zbývajícím čase trestů alespoň dvou hráčů každého týmu s odpočtem od 
celkové výše trestných minut do 0:00

d, stavu utkání

e, oddechových časech, s odpočtem od 1:00 do 0:00 vteřin

f, přestávkách, s odpočtem od 15:00 do 0:00 minut

Pro soutěže IPC se doporučují elektronické ukazatele stavu utkání s videotextem
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226 Červená a zelená světla

Za každou brankou musí být červené světlo, které rozsvítí brankový rozhodčí, je-li 
dosaženo gólu a zelené světlo, které rozsvítí časomíra automaticky, jakmile 
časoměřič zastaví čas při přerušení hry a na konci každé třetiny či prodloužení.

a) červené světlo musí být spojené s časomírou tak, aby po přerušení času 
časoměřičem nemohl brankový rozhodčí toto světlo zapnout.

b) Pokud padla branka ke konci třetiny a brankový rozhodčí nestihl sepnout 
červené brankové světlo, neznamená to automaticky, že branka neplatí. 
Rozhodujícím faktorem je jestli puk zcela přešel přes brankovou čáru a do branky 
ještě před vypršením času. 

c) Aby rozhodčí mohli sledovat branku a přitom mít pod kontrolou zda uplynul čas 
či nikoliv, je za brankou umístěno zelené světlo, které je ve stejném zorném poli 
jako branka

229 Osvětlení hřiště

Všechna hřiště musí být dostatečně osvětlena, aby hráči, funkcionáři týmů, 
rozhodčí a diváci mohli po celou dobu bez obtíží sledovat hru.

a) Pokud není k dispozici dostatek světla k pokračování ve hře, musí rozhodčí 
odložit nebo zrušit zbytek utkání, nebo může počkat do doby, než se zlepší 
světelné podmínky. 

b) Pokud rozhodčí, po konzultaci s delegátem utkání uzná, že jeden z týmů je více 
znevýhodněn špatnými světelnými podmínkami, neukončí utkání, ale týmy budou 
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střídat strany tak, aby každý hrál stejný čas na straně znevýhodněné špatnými 
světelnými podmínkami. Tento čas určí rozhodčí

c) Pokud podle názoru hlavního rozhodčího, po konzultaci s delegátem utkání 
špatné světelné podmínky neznevýhodňují jeden tým, hra bude pokračovat beze 
změn.

Pravidla Sledge Hokeje 2014 – 2018



3 – Hráči a jejich výstroj

Poznámka: 
IPC Ice Sledge Hockey Sport Technical Committee (IPC ISH STC) – dále jen STK, 
může provádět kontrolu výstroje, vedoucí k dodržování pravidel. STK si vyhrazuje 
právo provádět kontrolu výstroje kdykoliv v průběhu soutěže a kdykoliv 
neomezeně i v přípravném období. 

Všechny ochranné pomůcky, oděvy, doplňky a obuv musí splňovat obecně 
uznávané standardy pro lední hokej. Je povinností hráče, aby zajistili, že jim 
používaná výstroj vyhovuje podmínkám uvedeným v oficiálních pravidlech.

Veškerá výstroj používaná sportovci musí být v souladu s pokyny IPC pro 
jednotnost a ochranné známky tak, jak je stanoveno v příručkách IPC-Sledge 
hokeje pro jednotnost reklamy. STK se řídí certifikační radou HECC (Hockey 
Equipment Certification Council), jakožto řídícím orgánem, schvalujícím všechny 
hokejové přilby a obličejové ochranné kryty pro hráče i brankáře.

Veškeré aktuální a aktualizované seznamy naleznete na webových stránkách 
HECC: http://www.hecc.net/ 

Aktuální seznam uznávaného vybavení dle STK IPC je uveden v příloze 3.

Hráčská výstroj (zařízení umožňující pohyb) 
Hráčská výstroj je definováno jako sledge, rám, sedadlo, držáky nožů, nože, hole a
hroty

300 Sledge 

a) konstrukce sledge může být vyrobena z následujícího schváleného materiálu: 
ocel, hliník, titan a hořčík. Materiál musí být válcového tvaru o průměru ne menším
než 1,5 cm a ne větším než 3 cm. 

b) konstrukce hlavního rámu sledge musí být široká minimálně 15 cm (měřeno vně
rámu) a maximální šířka nesmí přesáhnout šířku sedadla sledge. Zkosený přechod
z hlavního rámu do držáku nože nesmí být větší než 45°. Hlavní rám sledge nesmí
přesahovat více než 1 cm od kolmice vnější hrany sedáku. Držák nože může být 
umístěn na zadní části sledge, avšak nůž z něj může přesahovat maximálně 1 cm 
z každé strany.
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c, přední strana rámu sledge musí mít kontinuální zaoblení. Toto zaoblení nesmí 
mít větší poloměr než je polovina maximální vnitřní vzdálenosti uvnitř rámu. 
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d) rám může být vybaven maximálně čtyřmi příčníky a jednou nožní podpěrou, 
umístěnými před sedadlem. Příčníky mohou být čtvercové nebo válcové o 
minimálním průměru 1,5 cm a maximálním průměru 3 cm.

e) výška hlavního rámu, měřeno od ledu ke spodní části rámu musí být minimálně 
8,5 cm, maximálně 9,5 cm.

f) Sedadlo může být v rámu umístěno v libovolné výšce, ne však níže než 5cm od 
ledové plochy.

f) délka sledge při dvojité amputaci musí být 

- Minimální délky 80 cm 
- Nutno zachovat minimální délku předního kluzáku 10 cm
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301 Podpora paty

Každá sledge může mít podporu paty s maximální šířkou 10 cm. Pokud má hráč 
jednostrannou amputaci, druhý nosič (maximální šířky 10 cm) může být použit pro 
podporu pahýlu. Žádná část pahýlu nemůže být volná a viset z rámu.

302 Přední kluzák

Sledge musí mít jeden přední kluzák. Tento kluzák musí být připevněn k rámu tak, 
aby od přední části rámu nebyl dále než 3 cm. Kluzák musí být namontován ve 
středu rámu. Jeho délka musí být v rozmezí 10-20 cm. Výška kolmice měřená od 
paty kluzáku k ledu nesmí být menší než 7 cm a vyšší než 9,5 cm. 

a) Kluzák může být vyroben ze stejného materiálu, jako hlavní rám. Kluzák musí 
být válcového tvaru s průměrem v rozmezí 1,5 až 3 cm.
b) kluzák může být vyroben z nylonu / plastového materiálu. Měl by mít pevný tvar 
s šířkou nejméně 1,5 cm a maximálně 3 cm.
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Kluzáky nesmí být těchto tvarů 

303 Ochranný kryt chodidla

nožní ochranný kryt musí být u všech hráčů, bez ohledu na jejich postižení. Tento 
kryt musí být vyroben ze stejného materiálu, jako hlavní rám. Materiál musí být 
válcového tvaru o průměru ne menším než 1,5 cm a ne větším než 3 cm.

a) nožní ochranný kryt se může lišit ve výšce (v závislosti na velikosti chodidla 
každého hráče), ale musí být minimálně 15 cm vysoký.

b) ochranný kryt chodidla nesmí zasahovat mimo hlavní rám, a nesmí rozšiřovat 
plochu hráčova chodidla

c) Poznámka: viz pravidlo 304 ochrany nohou.
Při oboustranné amputaci:

d) nožní ochranný kryt pro hráče s oboustrannou amputací musí být vysoký min. 5 
cm 

304 Ochrana nohou

Kvůli ochraně nohou a kotníků jsou všichni hráči včetně brankáře povinni nosit 
hokejové brusle (bez nožů). Tyto boty nemusí nosit hráči, u kterých je zřejmé, že 
nošení této obuvi jim působí značné nepohodlí popřípadě újmu.
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Pokud ochranný kryt umístěný na hlavním rámu pokrývá celou oblast noh a 
kotníků, může být rovněž považován za dostatečnou ochranu. 

305 držák nožů / nože

Každá Sledge je opatřena minimálně jedním nebo maximálně dvěma noži 
umístěnými paralelně pod sedákem. Při použití dvou nožů, není určena minimální 
vzdálenost těchto nožů, ovšem maximální vzdálenost nesmí přesahovat šířku 
sedáku. Minimální délka nože je 16 cm, maximální délka je 32 cm.
Nůž nesmí vyčnívat více než jeden centimetr z obou stran držáků.

306 Sedák sledge

a) sedáku může být vyroben z jakéhokoliv vhodného materiálu a nesmí mít žádné 
ostré hrany – všechny hrany musí být zaobleny. Ze zadní strany nesmí sedák 
přesahovat rám o více než 1 cm.

Pravidla Sledge Hokeje 2014 – 2018



b) Sedák může být ve výšce maximálně 20 cm. Tato výška musí být měřena od 
povrchu ledu k nejnižšímu bodu spodní části sedáku (viz obrázek).

c) Odnímatelné sedákové polštáře nebo vestavěné polstrování, popřípadě jejich 
kombinace, nesmí vyčnívat ze sedáku o více než 5 cm.

d) vnější výstupek nebo výčnělek nad úroveň sedáku nebo zadní opory sedáku 
nesmí být větší než 1 cm.

e) K zajištění nohou hráče, jeho kotníků, kolen a boků ke konstrukci sledge může 
být použito popruhů nebo lepicí pásky.

307 Hokejky

Hole mohou být vyrobeny ze dřeva nebo jiného materiálu, jako je například uhlík, 
hliník, skleněné vlákno nebo plast. Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany 
musí být zkoseny.
Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou nefluoreskující páskou 
libovolné barvy. 

Rozměry:
 Maximální délka - 100 cm od špičky ke konci rukojeti

Rukojeť:
 Minimální šířka - 2cm
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 Minimální tloušťka - 2,8 cm

Čepel:
 Maximální délka - 32 cm od patky ke konci čepele
 Maximální šířka - 7,5 cm,

Čepel hráčské hole smí byt zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka 
kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele, 
nepřesáhne 1,5 cm.

308 Hroty

Zuby na konci hrotů nesmějí vyčnívat více jak o 4mm. Hroty musí být upevněny na
tupém konci hole. Nesmí být zakončeny jednou ostrou špicí, ale musí mít nejméně
6 stejně dlouhých zubů (minimálně 3 na každé straně), aby nedošlo k poškození 
ledové plochy.

Jednotlivé zuby na hrotu nesmí být kuželovitého nebo ostrého tvaru jehly – aby se 
zabránilo zranění jako je propíchnutí, proražení či rozseknutí ať již úmyslně nebo 
náhodně. Hroty mohou být vyrobeny z jakéhokoliv pevného materiálu, včetně 
oceli. Celková délka hrotů nesmí přesáhnout 10,2 cm (4 palce) přičemž vysunutá 
část hrotů za koncem hokejky nesmí přesahovat 1 cm. Hroty mohou být zkosené, 
ale nesmí přesahovat konec hokejky víc jak o 1 cm v libovolném úhlu.

Minimální tloušťka - 3,2 cm
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Oblečení 

Všechny přestupky týkající se nošení výstroje musí být potrestány podle pravidla 
1045. 

309 Dresy 

Všichni hráči obou týmů musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, 
štulpnách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od 
zbytku týmu). 

a) Základní barva musí pokrývat přibližně 80% každé části oblečení, kromě jmen 
a čísel.

b) Dresy včetně rukávů a štulpen musí být stejné barvy.

c) Dresy se musí nosit tak, aby žádná část nevisela z rámu sledge
 

d) Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo 25 až 30 cm vysoké a na 
obou rukávech 10 cm vysoké. Čísla jsou omezena od 1 do 99.
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e) Kapitán musí být označen písmenem „C“ a náhradní kapitáni písmenem „A“,     
8 cm vysokým v kontrastní barvě a na dobře viditelném místě na přední části 
dresu.

V IPC soutěžích musí každý hráč nosit na zadní horní straně dresu své jméno 8 
cm vysoké napsané latinkou velkými hůlkovými písmeny.

1. Týmu, hráči nebo brankáři, které je v rozporu s těmito ustanoveními, není 
dovoleno se účastnit hry.

2. Jsou-li podle názoru hlavního rozhodčího barvy dresů soupeřících týmů natolik
podobné, že by to mohlo vést k nesprávnému výroku rozhodčích, je povinností 
domácího týmu převléknout dresy, pokud to hlavní rozhodčí nařídí.

3. Jestliže má hráč dlouhé vlasy, které zakrývají jmenovku nebo číslo na dresu, 
musí nosit vlasy stažené do ohonu nebo pod přilbou.

Ochranná výstroj je definována jako: 

Hráčská přilba; celoobličejová maska; hráčské rukavice; chránič krku a hrdla, 
chránič úst, holenní chránič; náloketky a nárameníky.

310 Hráčská přilba

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
hokejové přilby s řemínky řádně upevněnými pod bradou. Přilba musí být dle 
schváleného vzoru HECC. Přilba se musí nosit tak, aby její dolní okraj byl nejvíce 
na šířku jednoho prstu nad obočím a mezi řemínek přilby a bradu bylo možno 
vsunout pouze jeden prst.

311 Celoobličejová maska

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
celoobličejovou masku, která je schválena HECC. Celoobličejová maska musí být 
konstruovány tak, aby ani puk, ani hůl s čepelí nebo koncem s hroty neprošly skrz.
Barevné nebo tónované celoobličejové masky nejsou povoleny.

312 Hráčské rukavice

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
hráčské rukavice. Hráčské rukavice musí krýt ruce a zápěstí. Dlaně rukavic nesmí 
být odstraněny tak, aby hráč mohl držet hůl holou rukou.
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313 Chránič krku a hrdla

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
chránič krku a hrdla. Hráč nemusí nosit chránič krku a hrdla jen v případě lékařské 
výjimky, která je schválena rozhodnutím technického direktoriátu na základě 
dokumentů dodaných hráčem ve formě lékařské zprávy potvrzující, že existují 
skutečné a přesvědčivé zdravotní důvody, proč hráč nemůže nosit chránič krku a 
hrdla.

314 Chránič úst

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
přizpůsobený chránič úst.

315 Holenní chránič 

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
holenní chrániče. Tento chránič musí krýt oblast mezi kotníky a koleny včetně 
všech postižení. 

316 Náloketky 

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
náloketky, které chrání zadní stranu loketního kloubu. 

317 Nárameníky 

Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit 
nárameníky. Nárameníky musí krýt oblast ramen a horní části paží mezi loktem a 
ramenním kloubem. 

měřicí nástroje 

318 Měřidlo pro měření výšky sledge

Měřidlo může být z jakéhokoliv materiálu navrženo tak, aby na něm byly určeny 
dvě výšky. Jedna 8,5 cm, druhá 9,5 cm. Délka měřidla je 15 cm, šířka 2 cm. 
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Pro zajištění správného měření sledge se musí zabezpečit: 

Stabilní rovný povrch 
Přitlačit sledge uprostřed sedáku
Posunujte měřidlem po rovném povrchu podél hrany rámu. Výška mezi 

povrchem a tímto rámem nesmí klesnout pod 8,5 cm a nesmí být větší než 9,5 cm

319 Měřidlo hrotů

Měřidlo může být z jakéhokoliv materiálu navrženo tak, aby na něm byly 
vyznačeny rozměry minimální / maximální výšky 1 cm, a hloubka zubů na hrotu 
minimálně/maximálně 4 mm.
Pro správné měření umístěte měřák mezi zuby na tupém konci hole 
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320 měření délky Sledge

Délka sledge se měří dle následujícího postupu:
a) sledge s položí na pevnou, rovnou plochu 

b) hranol z jakéhokoliv materiálu, bude umístěn tak, aby se dotýkal přední části
rámu.

c) standardním svinovacím metrem změříme délku sledge tak, že metr bude tažen 
po zemi od předního okraje rámu ke konci, jak je uvedeno na obrázku.
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4.  Výstroj brankářů

Poznámka:
IPC Ice Sledge Hockey Sport Technical Committee (IPC ISH STC) – dále jen STK, 
může provádět kontrolu výstroje, vedoucí k dodržování pravidel. STK si vyhrazuje 
právo provádět kontrolu výstroje kdykoliv v průběhu soutěže a kdykoliv 
neomezeně i v přípravném období. 

400 Brankářská sledge

Brankářská sledge musí splňovat specifikace a požadavky výše uvedené 
v pravidlech 300-306 s těmito odchylkami:

-  V případě, že brankář sedí se zkříženýma nohama, sedák může být 
prodloužen na stranu, aby chránil kolena, ale nesmí přečnívat nad 
hráčovými koleny o více jak 1 cm 

- Všichni brankáři kromě těch, kteří sedí se zkříženýma nohama, musí 
používat ochranný kryt chodidel. Tento kryt musí být vyroben ze 
stejného materiálu, jako hlavní rám. Materiál musí být válcového tvaru o
průřezu ne menším než 1,5 cm a ne větším než 3 cm.

- Pouze brankáři mohou používat plastové nože.

401 Brankářské hole

Hole mohou být vyrobeny ze dřeva nebo jiného materiálu, jako je například uhlík, 
hliník, skleněné vlákno nebo plast. Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany 
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musí být zkoseny. Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou 
nefluoreskující páskou libovolné barvy. 

Rozměry: 
Rukojeť:

 Maximální délka - 100 cm od špičky ke konci rukojeti
 Minimální šířka - 2cm
 Minimální tloušťka - 2,8 cm

Čepel:
 Minimální délka -  30 cm 
 Maximální délka - 38 cm od patky ke konci čepele
 Maximální šířka -    9 cm,

Čepel hráčské hole smí byt zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka 
kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele, 
nepřesáhne 1,5 cm. Brankářská hůl může mít další hroty na konci čepele 
nepřesahující 1 cm, natočené o 90 stupňů proti čepeli pro usnadnění pohybu 
vpřed i vzad k brance (tj tlačné nebo tažné).

402 Brankařské rukavice
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Maximální vnější rozměry lapačky nesmí přesáhnout  20,32 cm na délku v 
kterékoli části zápěstní manžety, která je široká 10,16 cm (výška).Vnitřní rozměr 
od paty k vrcholu lapačky měřený po povrchu kapsy nesmí být větší než 46 cm. 
Obvod lapačky nesmí přesáhnout 114,3 cm.
Jsou povoleny výčnělky či hroty, které ale musí být pevně připevněny k lapačce a 
nesmí být delší jak 1 cm

403 Vyrážečka

Maximální vnější rozměry ochranných vycpávek, připojených ke hřbetu rukavice, 
které tvoří součást vyrážečky, nesmí přesáhnout:

- 38,1 cm na délku

- 20,32 cm na šířku.
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404 Brankařské dresy

Brankařské dresy se řídí výše uvedeným pravidlem 309

Ochranná výstroj

405 Brankářská přilba a obličejová maska

a) Všichni brankáři musí během hry i rozcvičení nosit hokejovou přilbu s 
obličejovou maskou nebo hokejový brankářský chránič hlavy s obličejovou 
maskou. Náhradní brankaři na střídačce nemusí mít nasazenou brankařskou přilbu
s obličejovou maskou.

b) Brankářská celoobličejová maska musí být konstruovány tak, aby ani puk, ani 
hůl s čepelí nebo koncem s hroty neprošly skrz.

c) Pokud přilba a obličejová maska nebo chránič hlavy a obličejová maska spadne 
brankáři během hry, hlavní rozhodčí přeruší hru.

d) Pokud během hry zasáhne brankářskou obličejovou masku tvrdá střela, může 
hlavní rozhodčí dle uvážení přerušit hru, jen pokud tým soupeře nemá 
bezprostřední příležitost vstřelení gólu.

e) Pokud si brankář sejme přilbu nebo obličejovou masku ve snaze přerušit hru, 
hlavní rozhodčí provinivšímu se brankáři uloží menší trest.

f) Pokud si brankář sejme přilbu nebo obličejovou masku ve snaze přerušit hru 
v brejkové situaci, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí 
trestné střílení (TS).

g) Pokud si brankář sejme přilbu nebo obličejovou masku ve snaze přerušit hru 
během trestného střílení, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná gól.
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406 Brankářské chrániče nohou

Brankářské chrániče nohou nesmí být vyšší než 5 cm a nesmí být delší než noha 
brankáře. Brankář smí jako ochranu používat hokejové nebo baseballové holení 
chrániče. Tyto chrániče nesmí být zakryty dresem či štulpnami

Jakýkoli vložený materiál, kryjící prostor mezi ledem a rámem sledge není 
dovolen.

Měřidla
Viz pravidla 318,319 a 320.

5.  Herní vybavení

501 Puk

Puk je zhotoven z vulkanizovaného kaučuku nebo z jiného materiálu a musí být v 
souladu s IPC Sledge Hokejovými předpisy týkajících se umístění loga, ochranné 
známky a reklam a musí převažovat černá barva.

Rozměry puku:
- průměr - 7,62 cm,
- tloušťka - 2,54 cm,
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- hmotnost - 156 až 170 g.

6.  Herní formát

600 Hrací doba
Řádné utkání se skládá ze tří patnáctiminutových třetin čistého času a dvou 
patnáctiminutových přestávek. Pro každou třetinu základní hrací doby si týmy 
vymění strany.

601 Začátek utkání a třetin
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Utkání začne ve stanovenou dobu vhazováním na středním bodu vhazování. 
Stejným způsobem se vhazuje na začátku každé třetiny. Týmy zahájí utkání 
bráněním branky, která je blíže jejich hráčské lavici.
Týmy si vymění strany před každou následující třetinou či prodloužením. Týmy si 
nebudou měnit strany, pokud se nebude v přestávce před prodloužením nebo 
samostatnými nájezdy pro určení vítěze upravovat led.

a) Hrací doba začíná okamžikem, kdy je vhozen puk, a přeruší se při hvizdu 
píšťalky.
b) Pokud dojde v posledních pěti minutách první nebo druhé třetiny 
k neobvyklému zdržení, smí hlavní rozhodčí nařídit, že následující přestávka 
začne ihned. Když je hra znovu zahájena, zbývající čas se odehraje tak, že týmy 
brání stejné branky jako před přestávkou. Po uplynutí tohoto času si týmy vymění 
strany a neprodleně zahájí následující třetinu.
c) Během přestávek se upraví ledová plocha.
d) Během úpravy ledu musí všichni hráči opustit ledovou plochu a nesmí se vrátit 
dříve dokud jim to rozhodčí nepovolí.
e) Pokud týmy nemohou opustit ledovou plochu, rozhodčí určí oblast na ledě pro 
každý tým, kde mohou odpočívat dokud neproběhne úprava ledu.

602 Oddechový čas

a) Každý tým smí v průběhu základní hrací doby nebo v prodloužení využít jeden 
minutový oddechový čas.

b) Při běžném přerušení hry smí kterýkoli hráč určený trenérem požádat hlavního 
rozhodčího o oddechový čas. Hlavní rozhodčí oznámí oddechový čas zapisovateli.

c) Hráči a brankáři obou týmů, s výjimkou potrestaných hráčů, smějí odjet ke svým
hráčským lavicím.
d) Oba týmy si mohou vybrat svůj oddechový čas ve stejném přerušení hry, avšak 
tým žádající druhý oddechový čas to musí oznámit hlavnímu rozhodčímu před 
skončením prvního oddechového času.

603 Určení výsledku utkání

a) Tým, který dosáhne většího počtu gólů v průběhu základní hrací doby běžného 
utkání (3x15 minut), je prohlášen vítězem.

b) Pokud je na konci základní hrací doby běžného utkání jeho stav nerozhodný, 
utkání pokračuje prodloužením s náhlou smrtí. (viz pravidlo 604)
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c) Pokud v prodloužení s náhlou smrtí nedosáhne gólu žádný tým, následují 
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. (viz pravidlo 605)

604 Prodloužení

Pokud po skončení základní hrací doby v základní části je nerozhodný stav, bude 
hra pokračovat pětiminutovým prodloužením ihned po 3 minutové přestávce. Týmy
budou hájit stejnou stranu, jako ve třetí třetině. Hra skončí po uplynutí 5 minut, 
nebo pokud jeden tým vstřelí branku. V tom případě skórující tým bude prohlášen 
vítězem. Jestliže v prodloužení nepadne branka, budou následovat samostatné 
nájezdy k určení vítěze utkání. 

Pokud  utkání play-off, semifinálové utkání nebo utkání o bronzové medaile skončí
po základní hrací době nerozhodně, bude následovat 10 minutové prodloužení 
ihned po 3 minutové přestávce. Týmy budou hájit stejnou stranu, jako ve třetí 
třetině. Hra skončí po uplynutí 10 minut, nebo pokud jeden tým vstřelí branku. 
V tom případě skórující tým bude prohlášen vítězem. Jestliže v prodloužení 
nepadne branka, budou následovat samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. 

Pokud finálové utkání skončí po základní hrací době nerozhodně, bude následovat
15 minutové prodloužení po 15 minutové přestávce ve které bude upraven led. 
Týmy v prodloužení změní stranu. Vhazování proběhne ve středu hřiště. Hra 
skončí po uplynutí 15 minut, nebo pokud jeden tým vstřelí branku. V tom případě 
skórující tým bude prohlášen vítězem. Jestliže v prodloužení nepadne branka, 
budou následovat samostatné nájezdy k určení vítěze utkání.

Všechna prodloužení se hrají v sestavě 4 hráči plus 1 brankař. Platí následující 
speciální pravidla: 

1)Pokud je družstvo trestáno v prodloužení, družstva hrají 4 na 3. Souběžné tresty 
uložené v prodloužení neovlivní počet hráčů na ledě.

2) Pokud je v prodloužení družstvo potrestáno tak, že vzniká výhoda dvou hráčů, 
potom družstvo, které se dopustilo přestupků, zůstane ve třech hráčích, zatímco 
družstvo, které se neprovinilo, hraje v pěti hráčích.

3) V prvním přerušení poté, co výhoda dvou hráčů skončila, poměr hráčů se vrátí 
přiměřeně situaci do stavu 4 na 4 nebo 4 na 3.
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4) Pokud se početní  výhoda jednoho hráče přenáší  ze základní  hrací  doby do
prodloužení, výše uvedené kritérium bude použito při začátku prodloužení. Podle
toho,  pokud  na  konci  základní  hrací  doby  družstva  hrála  5  na  4,  prodloužení
začíná 4 na 3.

5)  Pokud  základní  hrací  doba  končí  přesilovkou  5  na  3,  družstva  zahájí
prodloužení v počtu 5 na 3. Vypršením trestů v průběhu hry se poměr hráčů může
změnit na 5 na 5 nebo 5 na 4. V nejbližším přerušení hry musí být poměr hráčů
upraven přiměřeně na 4 na 3 nebo 4 na 4. 

6)  Pokud po skončení  základní  hrací  doby hrála  družstva 3 na 3,  prodloužení
začíná 3 na 3. Jakmile počet hráčů dosáhne 5 na 4 nebo 5 na 5, v nejbližším
přerušení se počet hráčů přiměřeně přizpůsobí na 4 na 3 nebo 4 na 4. 

7)  Pokud po skončení  základní  hrací  doby hrála  družstva 4 na 4,  prodloužení
začíná 4 na 4 a hráči opustí trestnou lavici normálně do počtu 5 na 4 nebo 5 na 5.
V nejbližším přerušení hry se počet hráčů přiměřeně přizpůsobí na 4 na 3 nebo 4
na 4. 

605 Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání 

Pokud není dosaženo branky v prodloužení, budou uplatněna pravidla IPC pro 
samostatné nájezdy k určení vítěze podle následujících postupů: 

1) Samostatné nájezdy se uskuteční na obou stranách hřiště, týmy nebudou měnit
strany. Bude provedena suchá úprava ledu v minimální šířce mezi koncovými body
vhazování  během doby nutné k patřičné organizaci programu.  Domácí tým má
možnost si zvolit zda bude střílet první či druhý.

2)  Samostatné  nájezdy  začínají  se  třemi  různými  střelci  z  každého  družstva
provádějícími nájezdy střídavě. Hráči nemusí být předem nominováni. Oprávněni
účastnit se nájezdů jsou čtyři brankáři a všichni hráči z obou družstev zapsaní v
oficiálním zápisu o utkání s výjimkou upřesnění v následujícím odstavci 3. 

3) Všichni hráči kromě těch, kteří obdrželi osobní trest nebo trest do konce utkání
se mohou zúčastnit samostatných nájezdů
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4)  Rozhodčí  povolá  kapitány  družstev  do  kruhu  rozhodčích  k  určení  družstva
zahajujícího samostatné nájezdy. Domácí tým má právo volby, zda jeho družstvo
bude najíždět první nebo druhé. 

5) Brankáři nesmí být střídání. Pouze, je-li brankář zraněn, může být nahrazen,
ovšem náhradnímu brankáři není povoleno rozcvičení. 

6) Samostatné nájezdy se provádějí v souladu s pravidlem 1008 pravidel sledge
hokeje. 

7)  Hráči  obou  družstev  provádějí  nájezdy  střídavě  až  do  vstřelení  rozhodující
branky. Zbývající nájezdy se neprovádějí. 

8) Jestliže je po třech samostatných nájezdech každého družstva výsledek stále
nerozhodný,  pokračuje  se  nájezdy  po  jednom  hráči  z  každého  družstva  se
stejnými nebo novými hráči a s vystřídáním družstva zahajujícího nájezdy. Utkání
bude ukončeno, jakmile souboj dvou hráčů přinese rozhodnutí. 

9)  Zapisovatel  zaznamená  všechny  nájezdy  s  uvedením  hráčů,  brankářů  a
dosažených branek. 

10) Do výsledku utkání se započítává pouze rozhodující branka. Bude připsána
hráči, který ji vstřelil a příslušnému brankáři. 

11)  Jestliže  družstvo odmítne účast  v  samostatných nájezdech k  určení  vítěze
utkání, bude utkání pro toto družstvo prohlášeno za prohrané a druhému družstvu
se přiznají 3 body za vítězství. Jestliže hráč odmítne provést nájezd, bude nájezd
pro jeho družstvo prohlášen za neproměněný. 

7.  Týmy
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700 Složení týmu a hráči v dresech

Každý tým může mít maximálně třináct hráčů a dva brankáře. Což je celkem 
patnáct hráčů v jednotných dresech. Každý tým před utkáním dodá rozhodčím 
soupis, který bude obsahovat jména, čísla hráčů a brankářů a další požadované 
informace, jež musí být v souladu s nařízením IPC. Po zahájení utkání nejsou 
dovoleny žádné změny či dodatečné rozšíření seznamu hráčů.

701 Kapitán týmu 

Každý tým určí kapitána a nejvýše dva náhradní kapitány z třinácti hráčů. 
Pouze takto označení hráči mají právo, pokud nejsou potrestáni, hovořit na ledě 
s hlavním rozhodčím o otázkách vztahujících se k výkladu pravidel, které mohou 
vzniknout během utkání. Protest, který se týká vyloučení, není věcí vztahující se 
k výkladu pravidel. Jestliže kapitán ani náhradní kapitán nejsou na ledě, nemohou 
přijet z hráčské lavice projednat jakoukoli situaci s hlavním rozhodčím, pokud k 
tomu nebyli hlavním rozhodčím vyzváni. Jsou-li na ledě jak kapitán, tak náhradní 
kapitán, pouze kapitán má právo mluvit s hlavním rozhodčím.
Hráči, kteří nemají dres označen „C“ nebo „A“, nemají právo mluvit s hlavním 
rozhodčím.

702 Hráči na ledě 

Tým nesmí mít v průběhu hry na ledě více než šest hráčů. Každý tým může mít 
na ledě během hry pouze jednoho brankáře. Brankář může být vystřídán hráčem. 
V tomto případě nemá tento hráč výsady brankáře. Těchto šest hráčů se nazývá:

Brankář

pravý obránce  levý obránce

pravé křídlo střední útočník levé křídlo

703 Střídání hráčů a brankářů 

a) Hráči a brankáři smějí střídat kdykoli v průběhu hry nebo přerušení.
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b) Pokud při střídání hráč vstupující do hry zahraje puk nebo se jakýmkoli 
způsobem fyzicky dotkne soupeře, zatímco hráč odcházející ze hry je dosud na 
ledě, uloží se menší trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě.

Menší trest pro hráčskou lavici (viz Pravidlo 1062) 

c) Pokud je při střídání hráč vstupující do hry nebo hráč odcházející ze hry 
náhodně zasažen pukem, hra se nepřeruší a trest se neuloží.

d) Na konci 1. a 2. třetiny nebo v přerušené hře není povoleno žádné rozcvičení 
hráčům ani brankářům.

e) Pro výklad tohoto pravidla se za střídání považuje výměna jednoho či více 
hráčů. 

704 Střídání hráčů a brankářů z hráčské lavičky v průběhu hry 

a) Hráči a brankáři smějí střídat kdykoli v průběhu hry z hráčské lavice, pokud:

- Střídající hráči a brankáři se nacházejí uvnitř pomyslného prostoru, který je 
vymezen délkou příslušné hráčské lavice a vzdáleností 3 m od hrazení, jak je 
znázorněno níže.

- Střídající hráči a brankáři jsou mimo hru, než dojde k jakémukoli střídání.

b) Pokud brankář opouští své brankoviště a směřuje na svou hráčskou lavici, aby 
byl vystřídán jiným hráčem, a je-li střídání provedeno předčasně, rozhodčí přeruší 
hru, jakmile provinivší se tým získá puk do svého držení. Následně se vhazuje na 
středním bodu vhazování, pokud byla hra přerušena za střední čárou. Pokud byla 

Pravidla Sledge Hokeje 2014 – 2018



hra přerušena před střední čárou, vhazuje se na nejbližším bodu vhazování v 
pásmu, kde došlo k přerušení hry.(viz Pravidlo 901 g)

705 Střídání hráčů při přerušení hry

a) Při střídání hráčů v přerušené hře hostující tým okamžitě vymění hráče na ledě 
a poté již nesmí střídat, dokud nebyla hra zahájena. Poté smí vystřídat domácí tým
tak, aby nedošlo ke zdržování hry. Pokud některý tým střídání nevhodně protahuje,
hlavní rozhodčí nařídí hráčům provinivšího se týmu či týmů, aby zaujali svá místa 
ihned, a nedovolí už žádné střídání.

b) Při střídání se postupuje následovně:

1. Hlavní rozhodčí zaujme postavení k zahájení další hry a čárový rozhodčí, 
který vhazuje puk, okamžitě směřuje k místu vhazování.

2. Hlavní rozhodčí poskytne hostujícímu týmu deset vteřin na vystřídání hráčů.

3. Po deseti vteřinách oznámí hlavní rozhodčí vztyčením ruky, že hostující tým 
už nemůže střídat.

4. S rukou stále vztyčenou poskytne hlavní rozhodčí domácímu týmu deset vteřin
na vystřídání hráčů.

5. Po deseti vteřinách hlavní rozhodčí oznámí spuštěním ruky, že domácí tým už 
nemůže střídat.

6. Jakmile hlavní rozhodčí spustí ruku, čárový rozhodčí provádějící vhazování 
zapíská, čímž oběma týmům oznamuje, že mají nejvýše pět vteřin k zaujetí 
postavení na vhazování.

7. Na konci těchto pěti vteřin nebo i dříve, pokud jsou hráči na vhazování 
připravení, vhodí čárový rozhodčí puk. Čárový rozhodčí není povinen čekat na
hráče, než zaujme postavení na vhazování.

c) Týmy nesmějí provádět střídání hráče(ů) po chybném vhazování, kromě 
situace, kdy je uložen trest, který způsobí změnu poměru počtu hráčů obou týmů 
na ledě.

d) Po přerušení hry v důsledku zakázaného uvolnění nesmí provinivší se tým 
provádět žádné střídání hráčů až do doby, než byla hra znovu zahájena.
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Pokud dojde k přerušení hry v důsledku zakázaného uvolnění ve stejném čase s 
komerční přestávkou, nebo když provinivší se tým využije svého oddechového 
času při tomto přerušení hry, není mu přesto dovoleno uskutečnit jakékoli střídání 
hráčů. 
Tomuto týmu však bude dovoleno vystřídat brankáře, který byl nahrazen dalším 
hráčem, nebo provést výměnu zraněného hráče nebo brankáře nebo byl-li uložen 
trest, který způsobí změnu poměru počtu hráčů na ledě. 
Pro určení hráčů na ledě je rozhodující okamžik, kdy puk opustil hůl provinivšího 
se hráče.

706 Střídání hráčů z trestné lavice

Hráč odpykávající trest, který má být po uplynutí trestu vystřídán, musí ihned po 
ledě odjet na hráčskou lavici a být u ní dříve, než je vystřídán.

- Menší trest pro hráčskou lavici. (viz pravidlo 1053)

707 Střídání brankářů při přerušení hry

a) V přerušení hry není dovoleno brankáři odjet k hráčské lavici s výjimkou, že je 
střídán nebo probíhá oddechový čas.

- Menší trest (viz pravidlo 1065)
b) Došlo-li ke střídání brankářů v přerušené hře nebo při oddechovém času, smí 
se brankář, který odešel ze hry, vrátit do hry jakmile je hra znovu zahájena.

Náhradnímu brankáři není dovoleno rozcvičení.
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8.  Bezpečnost

801 Zranění hráči

a) Je-li hráč zraněn a nemůže pokračovat ve hře ani odjet k hráčské lavici, hra 
pokračuje, dokud jeho tým nezíská puk do svého držení. Hra se však nepřeruší, 
pokud tento tým má gólovou příležitost.

b) Pokud se hráč kromě brankáře zraní nebo musí-li odejít během utkání z ledu, 
může odstoupit a být nahrazen náhradníkem, avšak hra musí pokračovat, aniž by 
týmy opustily led.

c) Pokud je zraněn trestaný hráč, smí odejít do šatny. Byl-li mu uložen menší trest, 
větší trest nebo trest ve hře, musí potrestaný tým ihned poslat na trestnou lavici 
náhradníka, který odpyká trest bez vystřídání, ledaže by byl vystřídán zraněným 
potrestaným hráčem schopným návratu.

d) Zraněný potrestaný hráč nesmí zasáhnout do hry do uplynutí svého trestu.

e) Pokud se zraněný hráč vrátí do hry před uplynutím trestu, hlavní rozhodčí 
tomuto hráči uloží další

- menší trest (2‘).

- Je li zřejmé, že hráč utrpěl vážné zranění, rozhodčí nebo čárový rozhodčí 
okamžitě přeruší hru. 

- Je-li kvůli zraněnému hráči, kromě brankáře, přerušena hra, zraněný hráč musí 
opustit led a nesmí se vrátit, dokud nebyla hra znovu zahájena. 

- menší trest (2‘) (viz pravidlo 1038 A), důležité doporučení. 

802 Zranění brankáři

a) Pokud brankář utrpí zranění nebo má-li zdravotní potíže, musí buď okamžitě 
pokračovat ve hře, nebo být vystřídán náhradním brankářem.

b) Jsou-li oba brankáři týmu vyřazeni a neschopni hry, týmu se poskytne deset 
minut k převlečení jiného hráče do výstroje brankáře.

- v tomto případě, ani jeden z těchto dvou brankářů se nemůže vrátit do hry
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- Náhradnímu brankáři není dovoleno rozcvičení.
803 Prevence infekcí 

a) Krvácející hráč nebo hráč potřísněný krví kteréhokoli hráče se považuje za 
zraněného hráče a musí opustit hřiště, aby mohl být ošetřen nebo očištěn.

b) Takový hráč se smí vrátit na ledovou plochu, pokud:

- rána je úplně zacelena a přelepena vhodnými obvazy

- veškerá krev je z hráče odstraněna a jeho výstroj a dres jsou vyměněny či řádně
očištěny.

Jsou-li ledová plocha, zařízení hřiště či jakékoli předměty potřísněny krví, hlavní 
rozhodčí dá při prvním přerušení hry pokyn, aby zaměstnanci stadionu odstranili 
krvavé skvrny.

804 Čištění ledu

Hlavní nebo čárový rozhodčí je oprávněn odstranit sníh nahromaděný kolem 
brankových tyčí nebo na brankové čáře v blízkosti branky.
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8.  Pravidla hry
900 Vhazování

901 Body pro vhazování

a) Vhazování se provádí na začátku každé třetiny, prodloužení a po jakémkoli 
přerušení hry.

b) Všechna vhazování se provádějí výhradně na devíti vyznačených bodech 
vhazování

c)Vhazování na středním bodu se provádějí:
- na začátku každé třetiny a prodloužení
- po dosažení gólu
- jestliže rozhodčí mylně posoudí zakázané uvolnění
- dojde-li k předčasnému vystřídání brankáře, pokud to není těmito pravidly 
výslovně upraveno jinak

d) Vhazování v koncovém pásmu bránícího týmu bude provedeno
- při jakémkoliv porušení pravidel bránícího týmu v jeho obranném pásmu, 
vhazování se provede na jednom ze dvou bodů pro vhazování na straně, 
kde došlo k přerušení.
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- po dosažení gólu odrazem od rozhodčího
- nepromění-li útočící tým trestné střílení

e) Vhazování v koncovém pásmu útočícího týmu bude provedeno

- zahraje-li útočící tým puk na zakázané uvolnění
- po úmyslném ofsajdu útočícího týmu
Pozn.: Záměrem úmyslného ofsajdu je způsobit přerušení hry bez ohledu 
na důvod.

.
f) Vhazování na bodech pro vhazování ve středním pásmu bude provedeno

- po ofsajdu
- po jakémkoliv porušení pravidel útočícím týmem v jeho útočném pásmu
- Jestliže po přerušení hry jeden nebo oba obránci nebo hráči nacházející 
se na jejich místě nebo jakýkoliv jiný hráč útočícího týmu přicházející 
z lavice vjede do útočného pásma za úroveň vnějších vrcholů koncových 
kruhů vhazování během šarvátky, konfliktu nebo skrumáže, následuje 
vhazování ve středním pásmu u modré čáry bránícího týmu.

 g) Jsou-li při přerušení hry trestáni hráči a trest nebo tresty jsou na časomíře 
zaznamenány pouze jednomu týmu, následně se vhazuje na jednom ze dvou bodů
vhazování v koncovém pásmu tohoto týmu. Toto ustanovení má jen čtyři výjimky:

1) Je-li uložen trest po dosažení gólu, vhazuje se na středním bodu 
vhazování.

2) je-li uložen trest na konci nebo na začátku třetiny či prodloužení, vhazuje
se na středním bodu vhazování

3) Má-li být bránící tým potrestán a útočící hráči přejeli do útočného pásma 
za úroveň vnějších vrcholů kruhů vhazování v koncovém pásmu, vhazuje 
se ve středním pásmu.

4) Jestliže se právě netrestaný tým dopustí zakázaného uvolnění, vhazuje 
se ve středním pásmu u modré čáry týmu, který se zakázaného uvolnění 
dopustil.

902 Postup při vhazování

a) Hlavní nebo čárový rozhodčí vhodí puk mezi hole dvou hráčů 
účastnících se vhazování.
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b) Hráči se postaví kolmo bočnímu hrazení, jejich sledge musí být mimo 
bod vhazování a položí čepel hole na led na bílou plochu bodu vhazování

c) Hráč bránícího týmu položí na své obranné polovině hřiště hůl na led jako 
první a po něm tak ihned učiní hráč útočícího týmu

d) Vhazuje-li se na středním bodu pro vhazování, hráč hostujícího týmu položí 
svou hůl na led jako první.

1 Rozhodčí při zahájení hry nepíská.

2 Střídání hráčů není dovoleno, dokud nedojde k vhazování a hra není znovu 
zahájena, ledaže je uložen trest, který způsobí oslabení jednoho z týmů

3 Jestliže hráč při vhazování nezaujme řádné postavení ihned poté, když tu to 
rozhodčí nařídí, může ho rozhodčí na vhazování vyměnit za jiného spoluhráče 
na ledě.

4 Jestliže některý hráč vjede do kruhu pro vhazování, hlavní nebo čárový 
rozhodčí zapíská a následuje nové vhazování, ledaže puk získá tým, který se 
neprovinil.

5 Za provinění hráče hlavní rozhodčí uloží odpovídající trest(y), viz pravidlo 
1043b).

903 Ofsajd

a) Hráči útočícího týmu nesmějí vjet do útočného pásma dříve než puk.

b) Rozhodujícími hledisky při posuzování ofsajdu jsou:

1. Postavení bruslí hráčů – hráč je v ofsajdu, jestliže má obě brusle zcela 
za modrou čárou v útočném pásmu dříve, než puk zcela přejede čáru.

2. Poloha puku – puk musí zcela přejít modrou čáru do útočného pásma.

3. jestliže hráč vede puk a přejíždí čáru před pukem bruslením vzad, není 
v ofsajdu, pokud má puk stále pod kontrolou od okamžiku, kdy byl oběma 
bruslemi ve středním pásmu, až do přejetí modré čáry.

c) Dojde-li k přestupku proti tomuto pravidlu, hra se přeruší a následuje vhazování:

1. Na nejbližším bodu vhazování ve středním pásmu, jestliže puk zavedl 
přes modrou čáru útočící hráč.
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2. Na nejbližším bodu vhazování v pásmu, odkud byl puk útočícím hráčem 
přes modrou čáru přihrán nebo vystřelen

3. Na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu provinivšího se týmu, 
jestliže podle názoru čárového nebo hlavního rozhodčího hráč způsobil 
ofsajd úmyslně.

4. Na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu provinivšího se týmu, 
jestliže byl puk přihrán nebo vystřelen útočícím hráčem z jeho obranného 
pásma.

d) situace, kdy je hráč v držení puku a přejede modrou čáru útočného pásma před 
pukem, nebude považována za ofsajd.

e) Za ofsajd se nepovažuje, jestliže bránící hráč zaveze nebo přihraje puk do 
svého obranného pásma, zatímco útočící hráč je v ofsajdové pozici.

904 Výhoda při ofsajdu

a)Jestliže útočící hráč vjede do útočného pásma dříve než puk, avšak bránící hráč 
může pukem hrát, čárová rozhodčí vztyčí ruku na znamení výhody při ofsajdu 
s výjimkou, že byl puk vystřelen na branku, což donutilo brankáře pukem hrát.
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b) Čárový rozhodčí spuštěním ruky zruší signalizovaný ofsajd a nechá pokračovat 
ve hře, jestliže:

1 Bránící tým přihraje či vyveze puk do středního pásma, nebo

2 Všichni útočící hráči ihned vyklidí útočné pásmo tím, že se dotknou bruslí 
modré čáry

c) Aby byla ukončena výhoda při ofsajdu, útočící hráči musí úplně vyklidit útočné 
pásmo, pokud puk zůstává v útočném pásmu

d) Slovem ihned se rozumí, že útočící hráči se nesmějí dotknout puku, ani se 
nesmějí pokusit zmocnit se volného puku či donutit bránícího hráče s pukem 
k ústupu hlouběji do obranného pásma.

e) V opačném případě, jestliže čárový rozhodčí spustí ruku, kterýkoliv útočící hráč
smí znovu vjet do útočného pásma.

905 Zakázané uvolnění

a Pro účely tohoto pravidla je hřiště rozděleno střední čárou na dvě poloviny. Místo,
kde se tým, který měl puk v držení, naposledy dotkl puku, je rozhodující pro 
posouzení, zda došlo či nedošlo k zakázanému uvolnění.

b Jestliže hráč týmu, který má stejný nebo vyšší počet hráčů než soupeř, vystřelí, 
odpálí či usměrní puk z vlastní poloviny hřiště za brankovou čáru soupeře, hra se
přeruší pro zakázané uvolnění.

c Vhazuje se na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu provinivšího se 
týmu, blíže k místu, kde se jeho hráč naposledy dotkl puku.

d Za zakázané uvolnění se nepovažuje:

1 Jestliže puk skončí v brance, gól se uzná.
2 Je-li provinivší se tým v okamžiku vystřelení puku v oslabení
3 Jestliže se puk dotkne jakékoliv části hráče soupeře včetně 

brankáře dříve, než přejde brankovou čáru.
4 Jestliže je puk vyhozen přímo hráčem účastnícím se vhazování.
5 Jestliže podle názoru čárového rozhodčího kterýkoli hráč druhého 

týmu, kromě brankáře, může zahrát puk dříve, než přejde 
brankovou čáru.

6 Jakmile brankář opustí brankoviště, nebo když je brankář mimo 
brankoviště během zakázaného uvolnění a pohybuje se ve směru 
puku.

e Po přerušení hry v důsledku zakázaného uvolnění nesmí provinivší se tým 
provádět jakékoliv střídání hráčů až do doby, než byla hra znovu zahájena.
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f Týmu, který se provinil proti pravidlu o zakázaném uvolnění, není dovoleno 
uskutečnit jakékoliv střádání hráčů dříve, než je provedeno následující 
vhazování. Využije-li v tomto přerušení neprovinivší se družstvo oddechový čas, 
není mu přesto dovoleno uskutečnit jakékoliv střídání hráčů. Tomuto týmu však 
bude dovoleno vystřídat brankáře, který byl nahrazen dalším hráčem, nebo 
provést výměnu zraněného hráče nebo brankáře nebo byl-li uložen trest, který 
způsobí změnu poměru počtu hráčů na ledě. Pro určení hráčů na ledě je 
rozhodující okamžik, kdy puk opustil hůl provinivšího se hráče.

g Pokud tým pokračuje ve střídání hráčů po zakázaném uvolnění i po varování 
hlavním rozhodčím, hlavní rozhodčí provinivšímu se týmu uloží

- Menší trest pro hráčskou lavici (2´).

A Pokud čároví rozhodčí pochybili při posouzení zakázaného uvolnění, provede se 
vhazování na středním bodu vhazování

B Účelem tohoto článku je zajistit plynulost hry a v tomto smyslu by jej měli hlavní i 
čároví rozhodčí vykládat a uplatňovat.
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C Oslabením se rozumí, že tým má z důvodu trestu(ů) na ledě menší počet hráčů 
než soupeř.

906 Definice gólu

Gól se uzná:

1 Jestliže byl puk dopraven mezi brankové tyče pod příčnou tyč a zcela přes 
brankovou čáru holí hráče útočícího týmu

2 Jestliže byl puk dopraven do branky jakýmkoli způsobem hráčem bránícího 
týmu

3 Jestliže se puk po střele útočícího hráče odrazí do branky od jakékoliv části 
jeho spoluhráče

4 Jestliže v okamžiku, kdy je puk dopraven do branky, je hráč útočícího týmu 
v brankovišti následkem zákroku kteréhokoliv bránícího hráče a neměl dle 
názoru hlavního rozhodčího dostatek času brankoviště opustit

5 Jestliže se puk stane v brankovišti volným a potom je dopraven do branky holí 
útočícího hráče

6 Jestliže se puk odrazí přímo od brusle útočícího nebo bránícího hráče.

7 Jestliže se útočící hráč v brankovišti, v okamžiku, kdy puk přechází brankovou 
čáru a žádným způsobem neovlivní schopnost brankáře zakročit, s výjimkou 
případů popsaných v pravidle 907.

8 Jestliže se puk odrazí přímo do branky od brankářovy obličejové masky.

Všechna tato rozhodnutí náleží výhradně hlavnímu rozhodčímu, který je může 
konzultovat s čárovými nebo brankovými rozhodčími.

907 Neuznání gólu

a Gól se neuzná:

1 Jestliže hráč úmyslně hodí, odpálí nebo srazí rukou či jinak nasměruje puk do 
branky jakýmkoliv způsobem než holí, a to i tehdy, je-li puk poté ještě odražen 
kterýmkoliv hráčem, brankářem nebo rozhodčím

2 Jestliže se útočící hráč dotkl puku holí zvednutou nad úroveň své hlavy

3 Jestliže se puk odrazí do branky přímo od rozhodčího

4 Jestliže je část sledge útočícího hráče nebo drží svou hůl v brankovišti, když 
puk vniká do branky, ledaže je v brankovišti následkem zákroku kteréhokoliv 
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bránícího hráče a neměl podle názoru hlavního rozhodčího dostatek času 
brankoviště opustit, nebo pokud není uplatněno pravidlo 906

5 Je-li branka vychýlena ze svého normálního postavení nebo konstrukce 
branky není celou plochou na ledě.

6 Jestliže útočící hráč vyvolá kontakt s brankářem jinak než nahodile či jinak 
v okamžiku, kdy je brankář v brankovišti a je dosaženo gólu

7 Jestliže útočící hráč vyvolá kontakt s brankářem jinak než nahodile 
v okamžiku, kde je brankář mimo brankoviště a je dosaženo gólu. 

8 Jestliže útočící hráč vjede či zaujme postavení v brankovišti tak, že překáží 
brankáři ve výhledu a snižuje jeho schopnost hájit branku a přitom je 
dosaženo gólu.

9 Jestliže je brankář natlačen do branky společně s pukem po jeho zastavení.  
V příslušných případech se uloží odpovídající tresty

b Jestliže je puk pod hráčem, který je uvnitř či poblíž brankoviště (úmyslně či jinak),
gólu nemůže být dosaženo zatlačením tohoto hráče společně s pukem do 
branky. V příslušných případech se uloží odpovídající tresty, včetně trestného 
střílení (viz pravidlo 1046).

1 Po vhazování bezprostředně následujícím po dosažení gólu již gól nelze 
odvolat.

2 Brankoviště je prostor, který je vymezen plochou brankoviště a výškou 1,27m 
nad ledovou plochou

3 Kontaktem mezi brankářem a útočícím hráčem se rozumí kontakt holí nebo 
jakoukoliv částí těla.

4 Všechna tato rozhodnutí náleží výhradně hlavnímu rozhodčímu

908 Góly a asistence přiznané hráčům

a Gól se připíše v záznamu gólů tomu hráči, který vstřelí puk do soupeřovy 
branky.

b Každý gól se počítá jako jeden bod ve statistickém záznamu hráče
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c Když je vstřelen gól, připíše se asistence hráči nebo hráčům, kteří se 
bezprostředně předtím zúčastnili hry.

d Při každém gólu lze přiznat nejvýše dvě asistence

e Každá asistence se počítá jako jeden bod ve statistickém záznamu hráče.
1Za gól se jednomu hráči přizná pouze jeden bod.
2Když hráč vstřelí gól po odražení puku od brankáře, mohou být přiznány dvě 

asistence
3Při zřejmém omylu v přiznání gólu nebo asistence musí být chyba 

neprodleně napravena, neboť jakmile hlavní rozhodčí podepíše zápis o 
utkání, nesmějí se už provádět žádné změny.

909 Puk mimo hřiště

Jestliže puk opustí plochu hřiště nebo narazí na jinou překážku nad ledovou 
plochu kromě hrazení či ochranného skla, hra se přeruší a vhazuje se na 
nejbližším bodu vhazování, odkud byl puk vystřelen či odražen, pokud pravidla 
výslovně nestanoví jinak.

910 Puk na brankové síti

Zůstane-li puk na vnější síti branky déle než tři vteřiny, nebo je-li protihráčem 
přidržen k brankové konstrukci, hlavní rozhodčí přeruší hru a vhazuje se:

1Na nejbližším bodu vhazování v koncovém pásmu

2Na nejbližším bodu vhazování ve středním pásmu, pokud podle názoru hlavního 
rozhodčího bylo přerušení hry způsobeno útočícím hráčem

911 Puk z dohledu

Jestliže dojde ke skrumáži nebo padne-li hráč náhodně na puk a puk je z dohledu 
hlavního rozhodčího, hlavní rozhodčí ihned přeruší hru a vhazuje se na nejbližším 
bodu vhazování, kde došlo k přerušení hry, pokud pravidla nestanoví jinak.

912 Nepravý puk

Pokud se kdykoliv v průběhu hry objeví na hrací ploše jiní než pravý puk, hra se 
nepřeruší, dokud není herní akce ukončena změnou v držení puku.
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913 Puk odražený od rozhodčího

Hra se nepřeruší, pokud se puk odrazí od rozhodčího, ledaže puk vnikne do 
branky.

914 Zastavení nebo přihrávka rukou

a  Hráč smí srazit nebo odpálit puk ve vzduchu otevřenou rukou či posunout jej 
po ledě rukou. Výjimkou je situace, kdy podle názoru hlavního rozhodčího hráč 
úmyslně nasměřoval puk spoluhráči.

b Jestliže spoluhráč takto získá puk ve středním pásmu, hra se přeruší a 
vhazování se provede na bodu vhazování nejblíže místu přestupku. Pokud by 
však provinivší se tým získal územní výhodu, pak se vhazuje na bodu pro 
vhazování v místě, kde k přerušení došlo.

c Jestliže spoluhráč takto získá puk ve svém obranném pásmu, hlavní rozhodčí 
nechá pokračovat ve hře za předpokladu, že přihrávka rukou je dokončena 
dříve, než hráč a puk opustí pásmo. Když však hráč ve středním pásmu přihraje
puk rukou spoluhráči do svého obranného pásma, hlavní rozhodčí přeruší hru a
vhazuje se na bodu vhazování v obranném pásmu.

d Jestliže spoluhráč takto získá puk ve svém útočném pásmu, hlavní rozhodčí 
přeruší hru a vhazuje se na bodu vhazování ve středním pásmu blíže 
k útočnému pásmu

e Gól nebude uznán, jestliže útočící hráč srazí puk rukou a to ani tehdy, odrazí-li 
se puk do branky od kteréhokoliv hráče či jeho hole nebo sledge, brankáře 
nebo rozhodčího.

915 Zahraní puku vysokou holí

a Srazit či odpálit puk holí nad úrovní hlavy je zakázáno, hra se přeruší, 
s výjimkou, že:

1 Puk je sražen k soupeři, v takovém případě hra pokračuje a hlavní rozhodčí 
signalizuje „NE“

2 Hráč bránícího týmu odpálí puk do vlastní branky, v takovém případě se gól 
uzná.

b Jestliže útočící hráč zahraje puk vysokou holí v útočném pásmu, vhazuje se na 
nejbližším bodu vhazování ve středním pásmu. Pokud by však provinivší se tým
získal územní výhodu, vhazuje se nejblíže místu, kde došlo k přerušení hry.
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c Jestliže hráč zahraje puk vysokou holí ve svém obranném pásmu nebo ve 
středním pásmu, vhazuje se na nejbližším bodu vhazování v obranném pásmu.

d Gól nebude uznán, jestliže je puk zahrán do branky útočícím týmem vysokou 
holí tak, že se puk dotkne hole v místě nad úrovní hlavy.

e Jestliže brankář zahraje puk vysokou holí nad úrovní hlavy, hlavní rozhodčí 
nechá pokračovat ve hře a použije signál „NE“

916 Nedovolený zásah diváků

a V případě, že jsou na led vhozeny předměty, čímž je narušeno pokračování hry,
hlavní rozhodčí přeruší hru a vhazuje se na nejbližším bodu vhazování, kde 
byla hra přerušena.

b V případě, že divák drží hráče nebo mu jinak brání ve hře, hlavní nebo čárový 
rozhodčí přeruší hru. Jestliže má puk v držení tým, jehož hráči je bráněno, 
rozhodčí dovolí akci dokončit.

10.  Tresty

1000 Tresty – definice a postupy

Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení:

1. MENŠÍ TREST (2‘)

2. MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI (2‘)
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3. VĚTŠÍ TREST (5‘)

4. OSOBNÍ TREST (10‘)

5. OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ (OK)

6. TREST VE HŘE (TH)

7. TRESTNÉ STŘÍLENÍ (TS)

Všechny tresty jsou v čistém času hry.

a) Udělené tresty musí být po skončení hry uvedeny rozhodčím v oficiálním zápisu
o utkání.

b) Některá pravidla stanoví, že vedoucí nebo trenér určí hráče, který odpyká trest. 
Jestliže tak odmítnou učinit, má hlavní rozhodčí právo jmenovat kteréhokoli hráče 
provinivšího se týmu, aby odpykal trest.

c) Jestliže menší nebo větší tresty dvou hráčů téhož týmu končí ve stejném čase, 
kapitán týmu oznámí hlavnímu rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hřiště jako 
první. Hlavní rozhodčí pak vydá v tomto smyslu pokyny zapisovateli.

d) Za osobní trest do konce utkání se v zápisu o utkání u potrestaného hráče nebo
brankáře uvede 20 minut. Za trest ve hře se v zápisu o utkání u potrestaného 
hráče nebo brankáře uvede 25 minut. 

e) U všech osobních trestů do konce utkání a trestů ve hře je hlavní rozhodčí 
povinen vyplnit písemnou zprávu příslušným orgánům ihned po skončení utkání.
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1001 Menší trest

Při menším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen ze hry na dvě minuty a 
nepovolí se náhrada.

1002 Menší trest pro hráčskou lavici

a) Při menším trestu pro hráčskou lavici je vyloučen ze hry na dvě minuty 
kterýkoli hráč potrestaného týmu určený vedoucím týmu nebo trenérem 
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prostřednictvím kapitána z hráčů, kteří byli v době přestupku na ledě, s výjimkou 
brankáře, a nepovolí se náhrada.

b) Jestliže v době, kdy je tým v oslabení kvůli jednomu nebo více menším 
trestům či menším trestům pro hráčskou lavici a soupeř dosáhne gólu, první z 
těchto trestů automaticky skončí, ledaže tento trest byl uložen současně s trestem 
protihráči, což původně způsobilo, že oba týmy hrály oslabeny o jednoho hráče, v 
tom případě skončí další menší trest či menší trest pro hráčskou lavici uložený 
týmu, který obdržel gól.

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

2, Oslabením se rozumí, že má tým z důvodu trestu(ů) v okamžiku vstřelení 
gólu na ledě menší počet hráčů než soupeř.

3, Toto pravidlo se nevztahuje na případy, kdy gól padne z trestného střílení.

1003 Větší trest

Při větším trestu je hráč, včetně brankáře, vyloučen ze hřiště pro zbytek utkání 
(osobní trest do konce utkání) a náhrada se povolí po pěti minutách.

Je-li hráči uložen současně větší a menší trest, odpyká nejprve větší trest. Toto 
pravidlo se uplatní, pokud jsou oba tresty uloženy stejnému hráči (viz. Pravidlo 
1012).

1004 Osobní trest

a) Při svém prvním osobním trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště
na deset minut a náhrada se povolí ihned. Hráč, jehož osobní trest skončil, musí 
zůstat na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry.

b) Při svém druhém osobním trestu je hráč, včetně brankáře, automaticky 
vyloučen ze hřiště pro zbytek utkání (osobní trest do konce utkání) a náhrada 
se povolí ihned.

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

1005 Osobní trest do konce utkání
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Při osobním trestu do konce utkání je hráč, brankář nebo funkcionář týmu 
vyloučen ze hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhrada za hráče 
nebo brankáře se povolí ihned.

- Osobní trest do konce utkání neznamená automatické zastavení 
činnosti, vyjma na toto utkání, avšak příslušné orgány mají právo zastavit 
hráči nebo funkcionáři týmu činnost i pro další utkání.

- Jestliže v utkáních mistrovství či turnajů je hráči nebo funkcionáři týmu 
uložen druhý osobní trest do konce utkání, bude mu automaticky zastavena
činnost na jedno nejbližší utkání mistrovství či turnaje.

1006 Trest ve hře

Při trestu ve hře je hráč, brankář nebo funkcionář týmu vyloučen ze hřiště a 
vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhrada se povolí po pěti minutách.

Hráči nebo funkcionáři týmu, jemuž je uložen trest ve hře, bude 
automaticky zastavena další činnost, což znamená, že mu bude 
zastavena činnost nejméně v jednom nejbližším utkání a tímto případem se
budou zabývat příslušné orgány.

1007 Trestné střílení

a) K nařízení trestného střílení za nedovolený zákrok na hráče zezadu je nutno 
splnit těchto pět podmínek:

1. K přestupku musí dojít v okamžiku, kdy je puk mimo jeho obranné pásmo 
(zcela za modrou čárou).

2. Útočící hráč musí mít puk v držení a pod kontrolou

3. Přestupek musí být spáchán zezadu

4. Útočícímu hráči, který má puk v držení a pod kontrolou, musí být zmařena 
výhodná gólová příležitost

5. Hráč, mající puk v držení a pod kontrolou nesmí mít před sebou žádného 
protihráče, kterého musí překonat, kromě brankáře
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b) Je-li důvodem k nařízení trestného střílení menší trest, trestné střílení se 
provede a menší trest se však neuloží, padne-li z trestného střílení gól či nikoliv.

c) Trestné střílení bude nařízeno v situacích, kdy brankář fauluje hráče v brejku,
bez ohledu na to, zda k přestupku došlo zezadu či nikoli.

d) Jestliže přestupek zahrnuje jakýkoli další trest, trestné střílení se nařídí a tento 
trest se uloží bez ohledu na to, zda při trestném střílení je či není dosaženo gólu.

1. Mít puk pod kontrolou znamená, že hráč vede puk holí. Pokud je takto 
vedený puk zasažen jiným hráčem nebo jeho výstrojí, zasáhne-li branku 
nebo se stane volným, není už tento hráč považován za hráče s pukem pod 
kontrolou

2. Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a zezadu je faulován hráč, mající 
puk pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo a nemající mezi sebou a 
brankou soupeře žádného protihráče, kterého musí překonat (viz rovněž 
Pravidlo 1027), hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná gól.

3. Zezadu se rozumí jako posouzení polohy hráčova těla, nikoliv sledge.

1008 Provádění trestného střílení

a) V případech, kdy je hráč faulován způsobem, který má za následek trestné 
střílení, k jeho provedení musí být určen faulovaný hráč. Je-li během hry faulovaný
hráč zraněn, určí kapitán k provedení trestného střílení jiného nepotrestaného 
hráče, který byl na ledě v době přestupku.

b) V případech, kdy nelze faulovaného hráče určit, trenér nebo kapitán 
neprovinivšího se týmu vybere a oznámí hlavnímu rozhodčímu číslo jiného 
nepotrestaného hráče, který byl na ledě v době přestupku, a ten provede trestné 
střílení.

c) Hlavní rozhodčí zajistí, aby bylo oznámeno hlasatelem jméno a číslo hráče, 
provádějícího trestné střílení, kterým však nemůže být hráč odpykávající trest 
nebo kterému byl uložen signalizovaný trest.

d) Hráči obou týmů musí odjet ke svým hráčským lavicím. 

e) Hlavní rozhodčí položí puk na střední bod vhazování.

f) Při trestném střílení smí hájit branku pouze brankář.
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g) Brankář musí zůstat v brankovišti, dokud se hráč provádějící trestné střílení 
nedotkne puku.

h) Na pokyn hlavního rozhodčího hráč provádějící trestné střílení hraje pukem, 
postupuje směrem k brankové čáře soupeře a pokouší se vstřelit brankáři gól.

i) Jestliže hráč mine puk a při jízdě se ho v poloze na středním bodu vhazování 
nedotkne, může se vrátit a v trestném střílení pokračovat.

j) Jakmile je puk vystřelen, trestné střílení se pokládá za skončené a v žádném 
případě není možné dosáhnout gólu další střelou.

k) Je-li vstřelen gól, vhazuje se na středním bodu vhazování.

l) Není-li vstřelen gól, vhazuje se na jednom z bodů vhazování v koncovém pásmu,
v němž se trestné střílení provádělo.

Poznámky:
1. Čas potřebný k provedení trestného střílení se nezapočítává do čistého času hry 

kterékoli třetiny nebo prodloužení.

2. Pokud k porušení pravidel, po němž má být nařízeno trestné střílení, dojde 
v průběhu řádné hrací doby, trestné střílení se nařídí a provede ihned obvyklým 
způsobem, nehledě na zdržení způsobené výhodou ponechanou hlavním 
rozhodčím. V takovém případě se nechá hra dokončit, byť toto zdržení bude mít 
za následek uplynutí řádné hrací doby kterékoli třetiny či prodloužení.

3. Jestliže brankář opustí brankoviště dříve, než se hráč dotkne puku, nebo se 
dopustí jakéhokoli přestupku, hlavní rozhodčí vztyčí ruku, avšak dovolí, aby bylo 
střílení dokončeno. Nepadne-li gól, nařídí trestné střílení opakovat.
Jestliže brankář opustí předčasně brankoviště, hlavní rozhodčí:¨

- poprvé udělí varování a nařídí nové trestné střílení
- podruhé uloží osobní trest a nařídí nové trestné střílení
- potřetí přizná gól.

4. Brankář se může pokusit zamezit gólu jakýmkoli způsobem, s výjimkou hození 
hole či jiného předmětu. V takovém případě bude přiznán gól.

5. Pokud kterýkoli hráč soupeře brání hráči nebo ruší hráče provádějícího trestné 
střílení a vinou toho se trestné střílení nezdaří, hlavní rozhodčí nařídí nové trestné 
střílení a provinivšímu se hráči uloží osobní trest.
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1009 Dodatečná disciplinární opatření

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

1010 Postup při ukládání trestů pro brankáře

Brankář nikdy neodchází na trestnou lavici.

a) Za menší nebo první osobní trest uložený brankáři:

1. Brankář zůstává ve hře.

2. Jeho trest odpyká jiný hráč jeho týmu, který se nacházel na ledě v době 
přerušení hry k uložení trestu za tento přestupek a byl určen vedoucím nebo 
trenérem týmu prostřednictvím kapitána.

b) Při větším trestu, osobním trestu do konce utkání nebo trestu ve hře je brankář 
vyloučen z hřiště pro zbytek utkání.

Bude nahrazen náhradním brankářem, pokud ho má tým k dispozici, nebo členem 
týmu, kterému se povolí 10 minut na oblečení kompletní brankářské výstroje.

c) V případě většího trestu nebo trestu ve hře pětiminutový trest odpyká jiný hráč 
jeho týmu, který byl na ledě v době přerušení hry k uložení trestu za tento 
přestupek a byl určen vedoucím týmu nebo trenérem prostřednictvím kapitána.

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

2. Všechny dodatečné tresty, které byly uloženy brankáři během stejného 
přerušení hry, platí a budou odpykány jiným hráčem jeho týmu, který byl na 
ledě v době přerušení hry k uložení trestu za tento přestupek.

1011běžné tresty
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a) Jestliže je oběma týmům během téhož přerušení hry uložen stejný počet 
totožných trestů (menších, větších nebo trestů ve hře), považují se takové tresty 
za souběžné tresty.

b) Dojde-li k uložení takových trestů, budou vyloučení hráči ihned na ledě 
nahrazeni jinými hráči a tyto tresty nebudou brány v úvahu pro účely odložených 
trestů.

c) V případě, že potrestaní hráči pokračují v utkání, musí zaujmout místo na 
trestné lavici a smějí ji opustit až při prvním přerušení hry po uplynutí svých trestů.

d) Jsou-li oba týmy na ledě v plném počtu a je-li uložen pouze jeden menší 
trest jednomu hráči každého týmu během stejného přerušení hry, náhrada není
povolena. 

- Při výkladu tohoto pravidla je menší trest a menší trest pro hráčskou lavici 
posuzován jako identický.

1012 Odložený trest

Toto pravidlo platí pouze pro menší tresty, menší tresty pro hráčskou lavici, větší
tresty nebo tresty ve hře.

a) Jestliže je trest uložen třetímu hráči kteréhokoli týmu, zatímco dva hráči jeho 
týmu už odpykávají tresty, začne jeho trest běžet až poté, kdy skončí trest jednoho
z těchto dvou hráčů.

b) Hráč ihned zaujme místo na trestné lavici, avšak na ledě je nahrazen jiným 
hráčem.

c) Když tři nebo více hráčů kteréhokoli týmu odpykávají tresty současně a při 
uplatnění pravidla o odloženém trestu je náhrada za třetího provinivšího se hráče 
na ledě, nesmí se žádný ze tří potrestaných hráčů vrátit na led, dokud nedojde k 
přerušení hry. Pokud však z důvodu skončení trestu smí mít potrestaný tým na 
ledě více než čtyři hráče včetně brankáře, potrestaní hráči se vracejí v pořadí, v 
jakém skončily jejich tresty.

1. Jestliže tresty dvou hráčů téhož týmu skončí ve stejný čas, kapitán týmu oznámí
hlavnímu rozhodčímu, který z hráčů se vrátí na hřiště jako první a hlavní rozhodčí 
v tom smyslu vydá pokyny zapisovateli.

2. Jestliže je uložen současně větší a menší trest dvěma nebo více hráčům 
stejného týmu, zapisovatel zaznamená jako první z těchto trestů menší trest.
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To také platí, jsou-li dva tresty uloženy různým hráčům (viz Pravidlo 1001)

1013 Ukládání trestů

Dojde-li k porušení pravidel, za které se ukládá trest:

a) Jestliže tým provinivšího se hráče má puk v držení, hlavní rozhodčí ihned 
zapíská a uloží trest. Vhazuje se na jednom ze dvou bodů vhazování v koncovém 
pásmu provinivšího se týmu (viz Pravidlo 901 g).

b) Jestliže tým provinivšího se hráče nem á puk v držení, hlavní rozhodčí vztyčí 
ruku, čímž signalizuje uložení trestu. Jakmile provinivší se tým získá puk do 
držení, zapíská a uloží trest.

c) Jestliže je poté, kdy hlavní rozhodčí vztyčil ruku, dosaženo vlastního gólu 
jakýmkoli způsobem akcí neprovinivšího se týmu, gól se uzná a trest se uloží 
obvyklým způsobem.

d) Jestliže poté, kdy hlavní rozhodčí vztyčil ruku, dosáhne gólu neprovinivší se 
tým, gól se uzná a první menší trest se neuloží. Všechny další tresty se uloží. 
Pokud provinivší se tým již hraje v oslabení, první odpykávaný menší trest nebo 
menší trest pro hráčskou lavici se ukončí a všechny signalizované tresty se uloží 
obvyklým způsobem. 

e) Jestliže v době, kdy hlavní rozhodčí signalizuje trest, avšak dříve než zapíská je
puk dopraven do branky neprovinivšího se týmu přímým následkem činnosti hráče 
provinivšího se týmu, gól nebude uznán a uloží se signalizovaný trest.

Držením puku se rozumí, že puk získal do svého držení, má ho pod kontrolou 
nebo ho úmyslně zahraje hráč nebo brankář soupeřova týmu, anebo je puk 
zablokován.

Odraz puku od kteréhokoli hráče či brankáře provinivšího se týmu, nebo od branky
či hrazení se nepovažuje za držení puku.

FAULY PROTI HRÁČŮM
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1014 Vražení na hrazení

a) Hráči, který bodyčekuje, zasáhne loktem, napadne či podrazí soupeře tak, že 
ten je prudce vražen na hrazení, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest (2´)
nebo
- vetší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5´ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který vražením na hrazení soupeře zraní, se dle uvážení hlavního 
rozhodčího uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5´ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

1015 Bodnutí koncem hole

a) Hráči, který se pokusí bodnout soupeře koncem hole, se uloží:

- dvojitý menší trest + osobní trest (2´ + 2´ + 10´).

b) Hráči, který bodne soupeře koncem hole, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5´ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

c) Hráči, který bodnutím koncem hole soupeře zraní, se uloží:

- trest ve hře (TH).

- Bodnutí koncem hole označuje zákrok, kdy hráč použije rukojeť hole nad 
horní rukou k zákroku na soupeře.

- Pokus o bodnutí koncem hole zahrnuje všechny případy, kdy je bodnutí 
naznačeno, avšak nedošlo ke kontaktu hole se soupeřem.

1016 Napadení
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a) Hráči, který najede či naskočí do soupeře nebo ho napadne, nebo který 
v brankovišti najede či naskočí do soupeřova brankáře nebo ho napadne, se dle 
uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest (2´)
nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5´ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který soupeře napadením zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5´ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

1. Napadení znamená zákrok hráče, který s nájezdem násilně srazí soupeře. K 
napadení může dojít naražením na hrazení, na brankovou konstrukci nebo na 
volné ploše.

2. V případě, že některý hráč vyvolá fyzický kontakt se soupeřem po zapískání a 
pokud podle názoru hlavního rozhodčího tento hráč měl po zapískání dostatek 
času se takovému kontaktu vyhnout, může mu hlavní rozhodčí podle uvážení 
uložit trest za napadení.

3. Brankář není „lovnou zvěří“ jen proto, že se nachází mimo brankoviště. Trest za 
nedovolené bránění nebo napadení se uloží v každém případě, kdy soupeř 
vyvolá bezdůvodný kontakt s brankářem.

1017 Naražení zezadu

a) Hráči, který zezadu najede či naskočí do soupeře nebo ho napadne či zasáhne 
jakýmkoli způsobem, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest + automaticky osobní trest (2‘ + 10‘)
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nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který následkem naražení zezadu soupeře zraní, se uloží:

- trest ve hře (TH).

1. Naražení zezadu je zákrok vedený na zadní část těla soupeře, který hrozící 
zásah neočekává a nemůže se proto chránit.

2. Jestliže však hráč svým obratem vyvolá tělem kontakt se soupeřem úmyslně, 
nepovažuje se to za naražení zezadu.

1018 Zásah do oblasti hlavy a krku

a) Hráči, který jakoukoli částí svého těla nebo výstroje směruje úder či ránu do 
oblasti hlavy a krku soupeře nebo „narazí“ či „natlačí“ soupeřovu hlavu na 
ochranné sklo nebo na hrazení, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest + automaticky osobní trest (2‘ + 10‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

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

- trest ve hře (TH).

c) Toto pravidlo je nadřazeno Pravidlům 1014, 1016, 1019, 1020 a 1029 pokud jde 
o všechny zákroky, popsané v odstavcích a) a b).

Úder či rána do oblasti hlavy a krku během šarvátek a bitek se neposoudí jako 
zásah do hlavy, ale uloží se trest podle Pravidla 1022 - Rány pěstí nebo hrubost.
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1019 Krosček

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

a) Hráči, který krosčekuje soupeře, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

-  menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který soupeře krosčekem zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

1020 Faul loktem

a) Hráči, který použije loket k faulu na soupeře, se dle uvážení hlavního 
rozhodčího uloží:

- menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který faulem loktem soupeře zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

1021 Nadměrná hrubost
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a) Každému hráči, jenž použije pravidly nedovolený zákrok, který může způsobit 
nebo způsobí zranění soupeři, funkcionáři týmu nebo rozhodčímu, se uloží:

- trest ve hře (TH).
1 Okolnosti se oznámí příslušným orgánům.

1022 Rány pěstí nebo hrubost

a) Hráči, který úmyslně sejme rukavici(e) při bitce či šarvátce, se uloží:

- osobní trest (10‘).

b) Hráči, který započne s ranami pěstí, se uloží:

- trest ve hře (TH).

c) Hráči, který byl udeřen a oplácí ranou či pokusem o ránu, se uloží:

- menší trest (2‘).

d) Kterémukoli hráči nebo brankáři, který jako první zasáhne do již probíhající 
šarvátky, se kromě jiných trestů vyvolaných tímto incidentem navíc uloží:

- osobní trest do konce utkání (OK).

e) Jestliže hráč poté, co mu hlavní rozhodčí nařídil přestat, pokračuje nebo se 
pokouší v šarvátce pokračovat nebo vzdoruje čárovému rozhodčímu ve výkonu 
jeho povinností, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- dvojitý menší trest (2‘ + 2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

f) Hráči nebo brankáři, který je na ledě či mimo led a zapojí se do šarvátky nebo 
pěstního souboje s hráčem, brankářem či funkcionářem týmu, kteří jsou mimo 
hrací plochu, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- osobní trest (10‘)
Nebo
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- osobní trest do konce utkáni (OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

g) Funkcionáři týmu, který je na ledě či mimo led a zapojí se do šarvátky nebo 
pěstního souboje s hráčem, brankářem či funkcionářem týmu, kteří jsou na ledě 
nebo mimo hrací plochu, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- osobní trest do konce utkáni (OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

h) Jestliže se hráč proviní zbytečnou hrubostí, dle uvážení hlavního rozhodčího se 
mu uloží:

- menší trest (2‘)
Nebo
- dvojitý menší trest (2‘ + 2‘)
nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK).

i) Hráči, který soupeři strhne či uchopí obličejovou masku nebo přilbu nebo ho tahá
za vlasy, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK). 

1023 Úder hlavou

Hráči, který se pokusí udeřit nebo úmyslně udeří soupeře hlavou, se uloží:

- trest ve hře (TH).
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Pokus o úder hlavou zahrnuje všechny případy, kdy dojde k náznaku úderu 
hlavou, ale k žádnému kontaktu nedojde.

1024 Vysoká hůl

a) Hráči, který zvedne nebo drží hůl či jakoukoli její část nad úrovní svých ramen a 
touto holí dojde ke kontaktu se soupeřem, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který zvedne nebo drží hůl či jakoukoli její část nad úrovní svých ramen, 
čímž dojde ke kontaktu se soupeřem, a holí či jakoukoli její částí způsobí soupeři 
zranění, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

c) Jestliže je však zásah vysokou holí, jež měl za následek zranění, posouzen jako
náhodný, provinivšímu hráči se uloží:

- dvojitý menší trest (2‘ + 2‘).

1025 Držení protihráče

Hráči, který drží protihráče rukama, holí či jakýmkoli jiným způsobem, se uloží:

- menší trest (2‘).

1026 Držení hole

Hráči, který drží hůl protihráče rukama či jakýmkoli jiným způsobem, se uloží:
- menší trest (2‘).
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1027 Hákování

a) Hráči, který brání nebo se pokouší bránit soupeři ve hře hákováním holí, se dle 
uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který hákováním soupeře zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
- trest ve hře (TH).

c) Pokud je v brejku hákován či jinak zezadu faulován hráč, který má puk pod 
kontrolou vně svého obranného pásma a před sebou nemá jiného protihráče, 
kterého musí překonat, než brankáře, čímž je mu zmařena výhodná gólová 
příležitost, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

d) Jestliže je brankář soupeře odvolán z ledu a hráč mající puk pod kontrolou vně 
svého obranného pásma je hákován či jinak zezadu faulován, aniž by mezi ním a 
brankou soupeře byl protihráč, kterého musí překonat, čímž je mu zmařena 
výhodná gólová příležitost, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

Poznámky:
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1. Brejk je definován jako situace, kdy hráč má puk plně pod kontrolou a žádný 
protihráč není mezi ním a brankářem nebo brankou soupeře, je-li brankář odvolán.

2. Mít puk pod kontrolou znamená, že hráč vede puk holí. Pokud je takto vedený 
puk zasažen jiným hráčem nebo jeho výstrojí, zasáhne-li branku nebo se stane 
volným, není už tento hráč považován za hráče s pukem pod kontrolou.

3. Hlavní rozhodčí nepřeruší hru, dokud útočící tým neztratil puk z držení.

4. Rozhodující je poloha puku. Puk musí být zcela za obrannou modrou čárou, aby
mohlo být nařízeno trestné střílení či přiznán gól.

5. Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou gólovou příležitost, která byla 
následkem faulu zezadu zmařena.

1028 Nedovolené bránění

a) Hráči, jenž brání nebo překáží v pohybu soupeři, který nemá puk v držení, se 
uloží:

- menší trest (2‘).

b) Hráči na hráčské nebo trestné lavici, jenž v průběhu hry svou holí nebo tělem 
brání v pohybu puku nebo kteréhokoli protihráče na ledě, se uloží:

- menší trest (2‘).

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

- menší trest (2‘).

d) Jestliže v době, kdy je brankář odvolán z ledu, kterýkoli člen jeho týmu včetně 
funkcionáře týmu nedovoleně brání holí, jakýmkoli jiným předmětem nebo tělem 
protihráči v pohybu s pukem mimo jeho obranné pásmo, hlavní rozhodčí 
neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

Poznámky:
1. Toto pravidlo se vztahuje na jakýkoli zákrok nedovoleného bránění, jako je:

- Vyražení hole z rukou soupeře
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- bránění hráči, který ztratil hůl, aby ji znovu získal.
- Vyražení či odpálení odhozené či zlomené hole nebo jakýmkoli předmětem 

přímo proti hráči, který je v držení puku

2. Poslední hráč kromě brankáře, který se dotkne puku, se považuje za hráče, 
který má puk v držení.

3. Jestliže útočící hráč stojí v brankovišti, aniž by nedovoleně bránil brankáři, 
hlavní rozhodčí přeruší hru a následně se vhazuje na nejbližším bodu vhazování 
ve středním pásmu.

e) Jestliže se útočící hráč postaví čelem k soupeřovu brankáři a předstírá hru 
máváním rukama nebo holí před tváří brankáře za účelem brankáři překážet či ho 
rušit, bez ohledu na to, zda útočící hráč stojí uvnitř nebo vně brankoviště, hlavní 
rozhodčí uloží:

- menší trest (2‘).

1029 Sekání

a) Hráči, který brání nebo se pokouší bránit soupeři ve hře sekáním holí, se dle 
uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

b) Hráči, který soupeře sekáním zraní, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

c) Hráči, který švihne holí proti jinému hráči při jakékoli šarvátce, se dle uvážení 
hlavního rozhodčího uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
Nebo
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- trest ve hře (TH).

1. Hlavní rozhodčí uloží trest za sekání každému hráči, který švihne holí proti 
soupeři, aniž ho skutečně zasáhne, nebo který prudce švihne po puku se 
záměrem soupeře zastrašit.

2. Klepání na hůl hráče, který vede puk, se nepokládá za sekání, jestliže je 
omezeno na zásah do hole s jediným účelem zmocnit se puku.

1030 Spearing

a) Hráči, který se pokusí bodnout soupeře špičkou hole, se uloží:

- dvojitý menší trest + osobní trest (2‘ + 2‘ + 10‘).

b) Hráči, který bodne soupeře špičkou hole, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)
nebo
- trest ve hře (TH).

c) Hráči, který soupeře bodnutím špičkou hole zraní, se uloží:

- trest ve hře (TH).

Pokus o bodnutí špičkou hole zahrnuje všechny případy, kdy je bodnutí 
naznačeno, avšak nedošlo k žádnému kontaktu.

Bodnutí špičkou hole je zákrok, při němž hráč bodne soupeře špičkou čepele 
hole, bez ohledu na to, drží-li hůl jednou či oběma rukama.

1031 Teeing

a) Hráči, který narazí do protihráče nebo do soupeřova brankáře v jeho brankovišti
pomocí přední částí své sledge, může být dle uvážení hlavního rozhodčího uložen:

- menší trest (2‘)
Nebo
- větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘ + OK)

Nebo
- trest ve hře (TH).
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Teeing lze definovat jako úmyslné vyvolání kontaktu s protihráčem přední části své
sledge vražením přímo do protihráče.

Jiné tresty

1032 Napadání rozhodčích a nesportovní chování hráčů

a) Pokud kterýkoli hráč:
1. po uložení trestu nejde přímo na trestnou lavici nebo do šatny,
2. mimo led mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě,
3. mimo led zasahuje jakýmkoli způsobem proti rozhodčímu, a je identifikován, se 
uloží:

- menší trest (2‘)

Pokud hráče neidentifikujeme, jeho týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b) Hráči, který:
1. během utkání zpochybní výrok nebo protestuje proti rozhodnutí kteréhokoli 
rozhodčího,
2. úmyslně odpálí puk mimo dosah rozhodčího, který ho chce zvednout,
3. vjede či setrvává v kruhu rozhodčích, když hlavní rozhodčí něco sděluje jinému 
rozhodčímu, se uloží:

- osobní trest (10‘).

Za další polemiku se mu uloží:

- osobní trest do konce utkání (OK).

c) Pokud hráč na ledě:

1. mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě na ledě nebo kdekoli na hřišti před, během 
nebo po skončení utkání, kromě blízkosti hráčské či trestné lavice,
2. bouchá do hrazení holí či jiným předmětem,

3. po bitce nebo jakékoli šarvátce, jíž se účastnil, nejde přímo a ihned na trestnou 
lavici nebo zdržuje sbíráním své výstroje,
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4. vytrvale provokuje soupeře, aby docílil jeho potrestání,
uloží se mu:

- osobní trest (10‘).

d) Pokud hráč na ledě setrvává ve způsobu chování, za které mu byl předtím 
uložen osobní trest, uloží se mu:

- osobní trest do konce utkání (OK).

e) Hráči, který učiní jakoukoli rasovou narážku nebo vysloví národnostní nadávku, 
se uloží:

- osobní trest do konce utkání (OK).

f)  Kterémukoli hráči, který:

1. se rozhodčího úmyslně dotkne rukama či holí, drží ho, strčí do něho nebo ho 
napadne rukama, holí nebo tělem, podrazí, sekne či jakýmkoli způsobem udeří 
nebo na rozhodčího plivne
2. zesměšňuje, narušuje nebo poškozuje řízení utkání
3. na ledě nebo mimo led či kdekoli na stadionu před, během nebo po skončení 
utkání udělá sprostý posuněk vůči kterémukoli rozhodčímu či kterékoli osobě
4. plivne na kteroukoli osobu na ledě nebo kdekoli na stadionu, se uloží:

- trest ve hře (TH).

g) Když identifikovaný hráč, který je mimo led, hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na 
hrací plochu z hráčské či trestné lavice, uloží se mu:

- menší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (2‘ + OK).

h) Když neidentifikovaný hráč, který je mimo led, hodí hůl či jakýkoli jiný předmět 
na hrací plochu z hráčské či trestné lavice, jeho týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1. K uplatnění tohoto pravidla má hlavní rozhodčí v mnoha případech následující 
možnosti:

a) Menší trest pro hráčskou lavici za provinění, k nimž dojde na hráčské 
lavici nebo poblíž ní, avšak mimo hrací plochu, a za provinění týkající se 
nehrajících členů týmu.
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b) Osobní trest za provinění, k nimž dojde na hrací ploše nebo na trestné 
lavici a kdy lze trestaného hráče snadno určit.

2. Rukavice a hůl přinese hráči na trestnou lavici jeho spoluhráč.

1033 Napadání rozhodčích a nesportovní chování funkcionářů týmu

a) Pokud kterýkoli funkcionář týmu:
1. mluví neslušně, hrubě nebo urážlivě vůči kterémukoli rozhodčímu nebo kterékoli
osobě
2. zasahuje jakýmkoli způsobem proti kterémukoli rozhodčímu
3. bouchá do hrazení holí či jiným předmětem, jeho týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b) Pokud funkcionář týmu pokračuje nebo se proviní jakýmkoli nesportovním 
chováním,
uloží se mu:

- osobní trest do konce utkání (OK).

c) Funkcionáři týmu, který učiní jakoukoli rasovou narážku nebo vysloví 
národnostní
nadávku, se uloží:

- osobní trest do konce utkání (OK).

d) Pokud kterýkoli funkcionář týmu:
1. drží nebo udeří rozhodčího
2. zesměšňuje nebo poškozuje řízení utkání
3. plivne na rozhodčího
4. udělá sprostý posuněk vůči kterémukoli rozhodčímu či kterékoli osobě, uloží se 
mu:

- trest ve hře (TH).

e) Když identifikovaný funkcionář týmu hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací 
plochu ze své hráčské lavice, uloží se mu:

- osobní trest do konce utkání (OK)
a jeho týmu:
- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).
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f) Když neidentifikovaný funkcionář týmu hodí hůl či jakýkoli jiný předmět na hrací 
plochu ze své hráčské lavice, jeho týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1034 Zlomená hůl

a) Hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, nesmí přijmout hůl hozenou na led, 
ale smí přijmout hůl od spoluhráče, který je v té době na ledě, aniž by musel odjet 
na svou hráčskou lavici.

b) Hráč, jehož hůl je zlomena může použít tu část hole s hroty, aby se dostal ke 
své hráčské lavici pro novou hůl, avšak během jeho přesunu se nesmí žádným 
způsobem zapojit do hry. Pokud tak neučiní, bude mu uložen:

- menší trest (2´).

c) Brankář může pokračovat ve hře se zlomenou holí do nejbližšího přerušení hry, 
nebo pokud dovoleným způsobem neobdrží hůl novou 

d) Jestliže brankář odjede při přerušení hry na hráčskou lavici vyměnit hůl a pak se
vrátí zpět, aby pokračoval ve hře, uloží se mu:

- menší trest (2‘).

Jestliže je však brankář vystřídán náhradním brankářem, neuloží se žádný trest.

e) Brankář smí odjet na hráčskou lavici a vyměnit si hůl v průběhu hry.

f) Jestliže se hráč účastní hry, když nese náhradní hůl jinému hráči nebo brankáři, 
uloží se mu:

- menší trest (2‘).

1 Za zlomenou hůl se považuje taková hůl, která je podle názoru hlavního 
rozhodčího nevhodná ke hře.

2 Hráč bez hole se smí účastnit hry.

g) Jestliže hráč, jehož hůl je zlomena, přijme hůl během hry od spoluhráče na 
trestné lavici, uloží se hráči, který hůl přijal:
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- menší trest (2‘).

1035 Protest kapitána a náhradního kapitána

a) Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán přijede protestovat proti trestu, ať už byl 
na ledě či přijel z hráčské lavice, uloží se mu:

- osobní trest (10‘).

1036 Zdržování hry – úprava výstroje

a) Hra nebude přerušena ani utkání zdrženo kvůli opravě nebo úpravě výstroje či 
oblečení hráče. Hráč, který potřebuje takové úpravy, musí opustit led.

b) Hra nebude přerušena ani utkání zdrženo kvůli opravě nebo úpravě výstroje či 
oblečení brankáře. Brankář, který potřebuje takové úpravy, musí opustit led a jeho 
místo musí ihned zaujmout náhradní brankář.

c) Za jakékoli porušení tohoto pravidla se hráči nebo brankáři uloží:

- menší trest (2‘).

1037 Zdržování hry – posunutí branky

a) Hráči nebo brankáři, který úmyslně posune branku z jejího řádného postavení, 
se uloží:

- menší trest (2‘).

b) Stane-li se tak v posledních dvou minutách utkání nebo kdykoli v prodloužení 
bránícím hráčem nebo brankářem ve vlastním obranném pásmu, hlavní rozhodčí 
ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

c) Jestliže hráč nebo brankář úmyslně posune branku z jejího řádného postavení, 
když má puk pod kontrolou hráč soupeře, který nemá protihráče mezi sebou a 
brankářem, a je tak ve výhodné gólové příležitosti, hlavní rozhodčí ve prospěch 
neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).
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d) Jestliže hráč bránícího týmu úmyslně posune branku z jejího řádného postavení
a jestliže podle názoru hlavního rozhodčího v případě jejího správného postavení 
by puk skončil v brance nebo pokud bránící tým úmyslně posune branku z jejího 
řádného postavení za situace, kdy je brankář odvolán z ledu, a snaží se tak 
zamezit protihráči vstřelit gól, hlavní rozhodčí proti tomuto týmu přizná:

- gól

e) Jestliže je brankář odvolán z ledu a hráč jeho týmu posune branku z jejího 
řádného postavení, když má puk pod kontrolou hráč soupeře, který nemá 
protihráče mezi sebou a brankou, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

f) Jestliže kdykoli v průběhu trestného střílení (které začíná, když hlavní rozhodčí 
dá písknutím pokyn hráči k jeho zahájení) brankář úmyslně posune či vychýlí 
branku, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

1038 Zdržování hry – zraněný hráč odmítající opustit led

Zraněnému hráči, který odmítá opustit led, se uloží:

- menší trest (2‘).

1039 Zdržování hry – udržování puku v pohybu

a) Puk musí být neustále udržován v pohybu. Tým, který má puk v držení ve 
vlastním obranném pásmu, musí postupovat s pukem k brance soupeře, s 
výjimkou:

1. jednoho zavezení puku za vlastní branku,

2. brání-li mu v tom hráči soupeře,

3. je-li tým v oslabení.

b) Hráč mimo své obranné pásmo nesmí přihrát či zavézt puk zpět do vlastního 
obranného pásma se záměrem zdržovat hru, pokud není jeho tým v oslabení. Za 
první porušení tohoto pravidla vysloví hlavní rozhodčí:

- varování kapitánovi provinivšího se týmu.

Za druhé porušení pravidla během téže třetiny se provinivšímu hráči uloží:

- menší trest (2‘).
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c) Hráči nebo brankáři, který přidržuje nebo posouvá puk holí, bruslemi nebo tělem
podél hrazení s cílem přerušit hru, pokud není právě blokován soupeřem, se uloží:

- menší trest (2‘).

1040 Zdržování hry – pozdní nástup

Pokud tým po ukončení přestávky nenastoupí na ledovou plochu s potřebným 
počtem hráčů k zahájení třetiny nebo prodloužení, týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1041 Zdržování hry – více hráčů na ledě po vstřelení gólu

Jestliže tým, poté když vstřelil gól, provede více než jedno vystřídání hráčů na 
ledě, uloží se mu:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1042 Zdržování hry – Vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště

a) Jestliže kterýkoli hráč nebo brankář ze svého obranného pásma vystřelí, vyhodí 
nebo odpálí puk rukou nebo holí přímo (bez odrazu) mimo hřiště, kromě místa bez 
ochranného skla, uloží se :

- menší trest za zdržování hry.(2´).

b) Jestliže hráč nebo brankář vystřelí, vyhodí nebo odpálí puk rukou nebo holí na 
hráčskou lavici (nebo na trestnou lavici, pokud tam není ochranné sklo), neuloží se
žádný trest.

c) Jestliže hráč nebo brankář vystřelí, vyhodí nebo odpálí puk rukou nebo holí přes
ochranné sklo za hráčskou lavicí (nebo za trestnou lavicí, pokud tam není 
ochranné sklo), uloží se trest.

d) Menší trest za zdržování hry se uloží každému hráči nebo brankáři, který 
úmyslně vystřelí nebo odpálí puk mimo hřiště během hry či po jejím přerušení, 
pokud to není upraveno tímto pravidlem jinak.

1043 Zdržování hry - Porušení postupu vhazování
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a) Jestliže rozhodčí vykáže z vhazování hráče a jiný hráč téhož týmu přes 
varování zdržuje hru tím, že nezaujme správnou pozici, tomuto týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b) Jestliže hráč, který se neúčastní vhazování, vjede do kruhu vhazování dříve, 
než je vhozen puk, hráč jeho týmu, účastnící se vhazování, bude vykázán a 
nahrazen. Za druhé porušení při témže vhazování bude provinivšímu se týmu 
uložen:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1044 Nafilmovaný pád

Kterémukoli hráči, který dle posouzení hlavního rozhodčího očividně zvýrazňuje 
pád a svou reakcí nebo předstíráním zranění usiluje o potrestání protihráče, se 
uloží:

- menší trest (2‘).

1045 Nedovolená nebo nebezpečná výstroj

a) Hráč nebo brankář, který:

1. nosí výstroj nebo chránič očí způsobem, který by mohl způsobit zranění soupeři,

2. nosí jakoukoli neschválenou výstroj,

3. používá nebo nosí nedovolenou či nebezpečnou sledge, hůl nebo výstroj,

4. nenosí svou výstroj s výjimkou rukavic, ochrany hlavy a brankářských chráničů 
nohou zcela pod oblečením,

5. používá ve hře rukavici, jejíž dlaň je zcela nebo částečně odstraněna či 
odstřižena, aby bylo možno držet hůl holou rukou, bude vykázán z hřiště a jeho 
týmu se vysloví varování.

b) Hlavní rozhodčí může nařídit, aby hráč nebo brankář odstranil jakékoli osobní 
doplňky, jejichž nošení během hry by, dle uvážení hlavního rozhodčího, mohlo být 
nebezpečné pro tohoto hráče a další účastníky. Je-li obtížné tyto osobní doplňky 
odstranit, hráč nebo brankář je musí omotat páskou nebo zasunout příslušnou část
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bezpečně pod dres tak, aby nebyly nadále nebezpečné. V takovém případě bude 
hráč nebo brankář vykázán ze hřiště a jeho týmu se vysloví varování.

- Provinivšímu se hráči nebude dovoleno vrátit se do hry, dokud nepovolenou část 
výstroje neodstraní či neopraví.

c) Za jakékoli další porušení tohoto pravidla kterýmkoli hráčem nebo brankářem 
téhož týmu hlavní rozhodčí provinivšímu se hráči nebo brankáři uloží:

- osobní trest (10‘).

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

- menší trest + osobní trest (2‘ + 10‘).

e) Jestliže tým požádá o přeměření jakékoli výstroje soupeře a stížnost je 
oprávněná, provinivšímu se hráči se uloží:

- menší trest (2‘).

f) Jestliže tým požádá o přeměření jakékoli výstroje soupeře a stížnost není 
oprávněná, tomuto týmu se uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

g) Hráči na ledě, jemuž během hry spadne přilba, a který se ihned nevrátí na svou 
hráčskou lavici, ale pokračuje ve hře, se uloží:

- menší trest (2‘).

1046 Padnutí na puk hráčem

a) Jestliže hráč, vyjma brankáře, úmyslně padne na puk, uchopí ho nebo si ho 
přitiskne k tělu, uloží se mu:

- menší trest (2‘).

b) Jestliže hráč při vhazování úmyslně padne na puk, přitiskne si ho k tělu nebo 
použije tělo či svou sledge, aby zabránil protihráči k získání puku, uloží se mu:

- menší trest (2‘).
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c) Jestliže bránící hráč, vyjma brankáře, úmyslně padne na puk, uchopí ho nebo si
ho přitiskne k tělu, když se puk nachází v brankovišti jeho týmu, hlavní rozhodčí ve
prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

d) Jestliže byl brankář odvolán z ledu a hráč úmyslně padne na puk, uchopí ho 
nebo si ho přitiskne k tělu, když se puk nachází v brankovišti jeho týmu, hlavní 
rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.
Hráč, který padne na led, aby blokoval střelu, by neměl být potrestán, jestliže je 
puk vystřelen pod něho nebo uvízne v jeho oblečení či výstroji, avšak jakékoli 
použití rukou ke stažení puku ze hry se trestá.

1047 Padnutí na puk brankářem

a) Jestliže se puk nachází za brankovou čárou nebo za dvěma čárami na stranách
kruhů vhazování a brankář, jehož tělo je zcela mimo brankoviště, úmyslně padne 
na puk, přitiskne ho k tělu nebo ho přidrží u kterékoli části branky nebo hrazení, či 
ho tam položí, obdrží:

- menší trest (2‘).
b) Jestliže brankář padne na puk nebo ho přitiskne k tělu v území mezi brankovou 
čárou a značkami na vhazování (jak je znázorněno na obrázku), aniž by byl tísněn,
uloží se mu:

- menší trest (2‘).
1. Brankáři je dovoleno přikrýt puk jen v případě, že alespoň část těla zůstane v 

brankovišti.
2. Brankáři je dovoleno držet puk pouze, je-li atakován.
3. Brankáři není dovoleno držet puk.
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1048 Hraní puku rukou hráčem

a) Kterýkoli hráč, vyjma brankáře, který rukou sevře puk nebo pokud přemístí puk, 
zatímco ho má sevřený v dlani, aby tím získal výhodu před protihráčem, tomuto 
hráči se uloží:

- menší trest (2´)

b) Kterémukoli hráči, kromě brankáře, který zvedne puk rukou z ledu, se uloží:

- menší trest (2‘).

c) Jestliže kterýkoli bránící hráč, kromě brankáře, zvedne rukou z ledu puk ve 
vlastním brankovišti, hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

d) Pokud v situaci podle odstavce d) tohoto pravidla není brankář na ledě, hlavní 
rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.
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e) Hráči je dovoleno zastavit, odrazit nebo tlačit puk po ledě jeho rukou. Dosáhne-li
však tímto způsobem gólu, nebude uznán, stejně jako v případě, bude-li gólu 
dosaženo odrazem od ruky útočícího hráče, ani v případě, pokud se puk odrazí od
kteréhokoli hráče, brankáře, či jejich hole nebo rozhodčího.

1049 Hraní puku rukou brankáře

a) Brankáři, který není tísněn a drží puk déle než tři vteřiny, se uloží:

- menší trest (2‘).

b) Jestliže brankář hodí puk dopředu a pukem zahraje jako první jeho spoluhráč, 
hlavní rozhodčí ihned zapískáním přeruší hru a vhazuje se v koncovém pásmu.

c) Brankáři, který úmyslně upustí puk za chrániče, se uloží:

- menší trest (2‘).

Účelem tohoto pravidla je udržet puk neustále ve hře a jakýkoli zákrok brankáře, 
který způsobí zbytečné přerušení hry, musí být potrestán.

1050 Porušení postupu při střídání hráčů

a) Pokusí-li se tým vystřídat hráče po uplynutí vymezeného času, hlavní rozhodčí 
pošle hráče zpět na hráčskou lavici a týmu vysloví varování.

b) Za jakékoli další porušení tohoto postupu kdykoli během utkání se provinivšímu 
týmu uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1051 Zásah proti divákům

Hráči, který se fyzicky střetne s divákem, se dle uvážení hlavního rozhodčího 
uloží:

- trest ve hře (TH).

1052 Opuštění trestné nebo hráčské lavice

a) Pokud kterýkoli hráč mimo uvedených v pravidle č. 1054, který opustí trestnou 
či hráčskou lavici a způsobí svým jednáním menší, větší či osobní trest, bude mu 
automaticky uložen:
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- osobní trest do konce utkání (OK).

b) Jestliže hráč nebo brankář neoprávněně vstoupí do hry a střetne se s hráčem 
soupeře, který má v držení puk a který nemá protihráče mezi sebou a brankářem, 
hlavní rozhodčí ve prospěch
neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

c) Jestliže v době, kdy byl brankář odvolán z ledu, hráč neoprávněně vstoupí do 
hry a střetne se s hráčem soupeře, který má v držení puk, hlavní rozhodčí 
neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

1 Jestliže se hráč neoprávněně zapojí do hry z hráčské nebo trestné lavice vlastní 
chybou či chybou dohlížitele trestů, gól dosažený jeho týmem v době, kdy se 
nacházel neoprávněně na ledě, nebude uznán, ale všechny tresty uložené 
oběma týmům musí být odpykány.

2 Jestliže hráč opustí trestnou lavici chybou dohlížitele trestů, nebude potrestán, 
avšak odpyká zbývající čas svého trestu od okamžiku, kdy se vrátil do hry.

3 Dohlížitel trestů si poznamená čas a oznámí to hlavnímu rozhodčímu při 
nejbližším přerušení hry.

1053 Opuštění trestné lavice hráčem

a) Potrestanému hráči, který opustí trestnou lavici a vstoupí na ledovou plochu 
před uplynutím svého trestu, s výjimkou konce třetiny, se uloží:

- menší trest (2‘).

b) Kterémukoli hráči, který je na trestné lavici a který ji opustí před uplynutím 
svého trestu během přerušené hře při šarvátce, se uloží:

- menší trest + osobní trest do konce utkání (2‘ + OK). – začne 
běžet po vypršení odpykávaného trestu.

c) Hráč, kterému byl udělen trest a je na trestné lavici, musí po jeho vypršení, 
pokud chce střídat, provést toto střídání přes ledovou plochu. Pokud nevystřídá 
přes ledovou plochu, jeho tým bude potrestán
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- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

d) Kterémukoli hráči, který je na trestné lavici a který ji opustí před uplynutím 
svého trestu, aby zpochybnil rozhodnutí rozhodčího, se uloží:

- menší trest + osobní trest do konce utkání (2‘ + OK).

1054 Opuštění hráčské a trestné lavice během šarvátky

a) Žádný hráč nesmí opustit hráčskou či trestnou lavici kdykoli během šarvátky.
b) Prvnímu hráči, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, se 
uloží:

- dvojitý menší trest + automaticky osobní trest do konce utkání 
(2‘ + 2‘ + OK).

c) Každému dalšímu hráči či hráčům, kteří opustí trestnou lavici během šarvátky, 
se uloží: 

- menší trest + osobní trest (2‘ + 10‘),

1 Střídání provedená před šarvátkou jsou dovolena za předpokladu, že střídající 
hráči nezasáhnou do šarvátky.

2 Jestliže hráči obou týmů opustí své lavice současně, první zjištěný hráč každého 
týmu bude potrestán podle tohoto pravidla.

3 Pro určení hráče, který jako první opustil hráčskou lavici, se hlavní rozhodčí poradí
s čárovými nebo pomocnými rozhodčími.

4 Podle tohoto pravidla může být uloženo každému týmu celkem nejvýše pět 
osobních trestů nebo osobních trestů do konce utkání.

1055 Prevence přenosu infekce krví
a) Krvácející hráč nebo hráč potřísněný krví kteréhokoli hráče se považuje za 
zraněného hráče a musí opustit hřiště, aby mohl být ošetřen nebo očištěn. Poruší-
li toto ustanovení, uloží se mu:

- menší trest (2‘).

Takový hráč se smí vrátit na ledovou plochu, pokud:
1. rána je úplně zacelena a přelepena vhodnými obvazy,
2. veškerá krev je z hráče odstraněna a jeho výstroj a dres jsou vyměněny či řádně
očištěny.
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b) Jsou-li ledová plocha, zařízení hřiště či jakékoli předměty potřísněny krví, hlavní
rozhodčí dá při prvním přerušení hry pokyn, aby zaměstnanci stadionu odstranili 
krvavé skvrny.

1056 Opuštění hráčské lavice funkcionářem týmu
Kterémukoli funkcionáři týmu, který vstoupí na led během kterékoli třetiny utkání 
nebo prodloužení bez svolení hlavního rozhodčího, se uloží:

- osobní trest do konce utkání (OK).

Dojde-li ke zranění hráče a hra je přerušena, smí lékař týmu (nebo určená osoba) 
vstoupit na led a pomoci zraněnému hráči, aniž by čekal na pokyn hlavního 
rozhodčího.

1057 Odmítnutí zahájit hru – tým je na hřišti
a) V případě, kdy jsou oba týmy na ledě a jeden z nich odmítá z jakéhokoli důvodu
hrát i přes nařízení hlavního rozhodčího, hlavní rozhodčí varuje kapitána a 
poskytne odmítajícímu týmu lhůtu 30 vteřin, aby zahájil hru nebo pokračoval ve 
hře.

b) Jestliže po uplynutí této doby tým stále odmítá hrát, hlavní rozhodčí uloží:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

c) Pokud by se měl stejný případ opakovat, prohlásí hlavní rozhodčí utkání za 
ukončené ve prospěch neprovinivšího se týmu a případ bude oznámen 

- příslušným orgánům k dalšímu jednání.

1058 Odmítnutí zahájit hru – tým není na hřišti

a) Jestliže tým, který není na hřišti, nenastoupí na led k zahájení hry, přestože mu 
to hlavní rozhodčí nařídil prostřednictvím kapitána, vedoucího týmu nebo trenéra, 
poskytne hlavní rozhodčí odmítajícímu týmu lhůtu dvě minuty.

b) Vrátí-li se tým ke hře do uplynutí těchto dvou minut, uloží se mu:
- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

c) Jestliže ani po uplynutí této doby tým nenastoupí na led, hlavní rozhodčí 
prohlásí utkání za ukončené ve prospěch neprovinivšího se týmu a případ bude 
hlavním rozhodčím ihned po skončení utkání oznámen příslušným orgánům k 
dalšímu jednání.

1059 Vyhození hole nebo jakéhokoli předmětu z hřiště

Pravidla Sledge Hokeje 2014 – 2018 106



a) Kterémukoli hráči nebo brankáři, který vyhodí hůl, její část nebo jakýkoli jiný 
předmět ven z hřiště, se uloží:

- osobní trest do konce utkání (OK).

1060 Hození hole nebo jakéhokoli předmětu uvnitř hřiště

a) Pokud kterýkoli hráč nebo brankář na ledě či na lavici nebo funkcionář týmu 
vystřelí nebo vyhodí hůl, jakoukoli její část či jakýkoli předmět, nebo nasměruje 
(jakoukoli částí těla) hůl, jakoukoli její část či jakýkoli předmět do svého útočného 
či středního pásma směrem na puk nebo na hráče s pukem, uloží se:

- menší trest (2‘)
Nebo
- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b) Jestliže se kterýkoli hráč, brankář nebo funkcionář týmu proviní některým 
způsobem, popsaným v odstavci a) tohoto pravidla, do svého obranného pásma, 
hlavní rozhodčí
ve prospěch neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

c) Jestliže brankář úmyslně zanechá svou hůl, jakoukoli její část či jakýkoli 
předmět před svou brankou a puk do takového předmětu narazí, zatímco brankář 
je na ledě či mimo led, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

d) Jestliže hůl, jakákoli její část nebo jakýkoli předmět je vyhozen, vystřelen či 
nasměrován (jakoukoli částí těla) hráčem nebo brankářem na ledě a nijak nebrání 
hře, hráči či brankáři se žádný trest neuloží.

e) Dojde-li k proviněním, popsaným v odstavci a) tohoto pravidla proti hráči, 
majícímu puk pod kontrolou v kterémkoli pásmu, když je brankář odvolán z ledu, 
hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

f) Jestliže hráč nebo brankář odloží nebo odhodí zlomenou část hole ke straně 
hřiště (nikoli přes hrazení) tak, aby nepřekážela hře nebo soupeři, žádný trest se 
neuloží.
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Poznámka: Poloha puku nebo hráče vedoucího puk v okamžiku, kdy soupeř nebo 
funkcionář týmu vyhodí, vystřelí nebo nasměruje (jakoukoli částí těla) hůl nebo 
jakoukoli její část či jakýkoli předmět ve směru puku nebo hráče vedoucího puk je 
rozhodujícím faktorem, zda uložit menší trest, případně menší trest pro 
hráčskou lavici za funkcionáře týmu nebo nařídit trestné střílení. Pokud je 
brankář odvolán z ledu, uplatní se odstavec e) tohoto pravidla.

1061 Hození hole nebo jakéhokoli předmětu při brejku

a) Když hráč s pukem pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo nemá před 
sebou žádného protihráče, kterého musí překonat, kromě brankáře a kterýkoli člen
týmu soupeře, včetně funkcionářů týmu, vyhodí nebo vystřelí hůl, jakoukoli její část
nebo jakýkoli předmět či nasměruje (jakoukoli částí těla) hůl nebo její část nebo 
jakýkoli předmět ve směru puku nebo hráče s pukem, hlavní rozhodčí ve prospěch
neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).

b) Když k proviněním, popsaným v odstavci a) tohoto pravidla dojde proti hráči, 
majícímu puk pod kontrolou mimo vlastní obranné pásmo, když je brankář odvolán
z ledu, hlavní rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná:

- gól.

1062 Příliš mnoho hráčů na ledě

a) Jestliže má tým kdykoli v průběhu hry na ledě větší počet hráčů, než k jakému 
je oprávněn, uloží se mu:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

b) Jestliže tým úmyslně chybně střídá (příliš mnoho hráčů na ledě) v posledních 
dvou minutách utkání a kdykoli v prodloužení, hlavní rozhodčí ve prospěch 
neprovinivšího se týmu nařídí:

- trestné střílení (TS).
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1063 Tresty pro brankáře

Postup při ukládání trestů brankářům je vyložen v Pravidle 1010. Zvláštní tresty pro 
brankáře jsou popsány v následujících pravidlech:

1008 – Provádění trestného střílení
1034 – Zlomená hůl
1037 – Posunutí branky
1039 – Udržování puku v pohybu
1042 – Vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště
1047 – Padnutí na puk
1049 – Hraní puku rukou
1059 to 1060 – Hození hole nebo jiného předmětu
1064 – Brankář za střední čárou
1065 – Brankář na hráčské lavici v přerušené hře
1066 – Brankář mimo brankoviště při šarvátce
1067 – Upuštění puku brankářem na brankovou síť

1064 Brankář za střední čárou

Jestliže se brankář účastní jakýmkoli způsobem hry, při níž je za střední čárou, 
uloží se mu:

- menší trest (2‘).

Rozhodujícím faktorem je v tomto případě postavení bruslí brankáře.

1065 Brankář na hráčské lavici v přerušené hře

Jestliže brankář v přerušené hře odjede na hráčskou lavici, s výjimkou případů, 
kdy je střídán nebo během oddechového času, uloží se mu:

- menší trest pro hráčskou lavici (2‘).

1066 Brankář mimo brankoviště při šarvátce

Jestliže brankář opustí při šarvátce bezprostřední okolí brankoviště, pokud mu tak 
přímo nenařídí hlavní rozhodčí, uloží se mu:
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- menší trest (2‘).

1067 Upuštění puku brankářem na brankovou síť

Jestliže brankář upustí puk na brankovou síť, aby způsobil přerušení hry, uloží se 
mu:

- menší trest (2‘).

1068 Ochrana brankáře

a) Ve všech případech, v nichž útočící hráč vyvolá jakýkoli kontakt s brankářem, 
kromě náhodného kontaktu, když je brankář uvnitř brankoviště a bez ohledu na to, 
zda je či není dosaženo gólu, útočícímu hráči se uloží příslušný trest.

b) Brankář není „lovnou zvěří“ jenom proto, že je mimo brankoviště. Trest se uloží 
v každém případě, kdy dojde ke zbytečnému kontaktu útočícího hráče 
s brankářem (viz Pravidlo 1016). Náhodný kontakt je dovolen, pokud brankář mimo
brankoviště právě hraje pukem, za předpokladu, že útočící hráč vynaložil 
přiměřenou snahu se tomuto zbytečnému kontaktu vyhnout.

c) Jestliže brankář mimo své brankoviště hraje pukem a je mu pak činností 
útočícího hráče bráněno se do brankoviště vrátit, s výjimkou náhodných zákroků, 
tomuto hráči se uloží trest za nedovolené bránění.

d) Trest se uloží brankáři, pokud svou činností mimo brankoviště nedovoleně brání
útočícímu hráči, který se pokouší zahrát puk či napadat protihráče.

e) Jestliže je útočící hráč zatlačen, strčen nebo faulován bránícím hráčem s cílem 
způsobit jeho kontakt s brankářem, takový kontakt nebude považován jako 
vyvolaný útočícím hráčem podle tohoto pravidla za předpokladu, že útočící hráč 
vynaložil přiměřenou snahu se tomuto kontaktu s brankářem vyhnout.

f) Pokud však útočící hráč stojí v brankovišti, hra se přeruší a vhazuje se na 
nejbližším bodu vhazování ve středním pásmu.

1 Všechna rozhodnutí podle tohoto pravidla náleží výhradně hlavnímu rozhodčímu.

2 Kontaktem, ať už nahodilým či jiným, mezi brankářem a útočícím hráčem se 
rozumí kontakt holí nebo jakoukoli částí těla.
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1  Signalizace hlavních a čárových
rozhodčí

Signalizace rozhodčích

Napadení-  pravidlo 1014 
Dotek sevřenou pěstí jedné ruky do otevřené dlaně druhé ruky držené 
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před hrudníkem. 

Bodnutí koncem hole - pravidlo 1015 

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

Signál střídání hráčů - pravidlo 705 

Rozhodčí poskytne hostujícímu týmu deset vteřin na vystřídání.
Po deseti vteřinách rozhodčí vztyčí ruku, čímž naznačí, že
hostující tým už nesmí střídat žádného hráče a domácí tým má
deset vteřin na vystřídání hráčů.

Napadení -  pravidlo 1016 

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

Naražení zezadu - pravidlo 1017 
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Pohyb oběma rukama ve výši ramen vpřed s otevřenými dlaněmi odvrácenými od
hrudi do úplného natažení.

Krosček - pravidlo 1019

Pohyb rukama s oběma sevřenými pěstmi
dopředu a zpět od hrudi na vzdálenost asi půl
metru před sebe

Výhoda při signalizovaném trestu - pravidlo
1012

Rozhodčí zcela vztyčí ruku bez píšťalky. Je
možné jednou ukázat na hráče a potom vztyčit
ruku.

Faul loktem - pravidlo 1020

Rozhodčí klepne dlaní druhé ruky na loket.
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Puk v brance - pravidlo 906

Nataženou rukou ukázat do branky na znamení,

Přihrávka rukou - pravidlo 914

Rozhodčí naznačí otevřenou dlaní posunutí vpřed.

Vysoká hůl - Pravidlo 1024

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

Držení protihráče - Pravidlo 1025

Rozhodčí uchopí ve výši prsou zápěstí druhé ruky.
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Držení hole - pravidlo 1026

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

Hákování - pravidlo 1027

Trhnutí oběma rukama naznačující přitažení
zpředu k břichu.

Nedovolené bránění - pravidlo 1028

Rozhodčí zkříží ruce sevřené v pěst a přidrží
je před hrudí.

Trest ve hře - pravidlo 1006

Rozhodčí klepne dlaní shora na hlavu.
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Osobní trest a trest do konce utkání - pravidla
1004, 1005

Obě ruce v bok. Stejný signál se použije pro osobní
trest, osobní trest do konce utkání. 

Trestné střílení - pravidlo 1008 

Se založenýma rukama nad hlavou. Dejte signál 
upon zastavení ze hry. 

Hrubost - pravidlo 1022

Ruka se sevřenou pěstí natažená směrem od těla.

Sekání - pravidlo 1029
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Seknutí naznačené hranou jedné ruky přes opačné předloktí.

Bodnutí špičkou hole - pravidlo 1030

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

Teeing - pravidlo 1031

Ruka se sevřenou pěstí udeří do předloktí druhé ruky, která je
natažená kolmo před tělo

Oddechový čas - pravidlo 1031

Naznačení tvaru písmene „T“ oběma rukama před hrudí.

Příliš mnoho hráčů na ledě - pravidlo 1062
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Rozhodčí ukáže ve výši prsou šest prstů (s jednou rukou otevřenou).

Zásah do oblasti hlavy a krku -
pravidlo 1018

Pohyb otevřenou dlaní ze strany k
hlavě.

Signál „NE “

Rozpažení pohybem obou rukou do
stran
před tělem ve výši ramen dlaněmi dolů;

- hlavní rozhodčí tímto signalizuje,
že „gól neplatí“, „není přihrávka rukou“,
„nejde o hru vysokou holí“.

- čárový rozhodčí tímto signalizuje, že
„není zakázané uvolnění“ a v některých
situacích, že „není ofsajd“.

Zdržování hry - pravidlo 1042 

Rukou, ve které není píšťalka,
s nataženými prsty se rozhodčí dotkne
na protilehlé straně hrudníku a poté
touto rukou rozpaží v úrovni ramen
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SIGNÁLY ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO

Výhoda při ofsajdu - pravidlo 904

Rozhodčí zcela vztyčí ruku bez píšťalky. Výhodu
ukončí puštěním
ruky podél těla.

Zakázané uvolnění - pravidlo 905

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.

Signál při ofsajdu - pravidlo 903

Rozhodčí nejprve zapíská a poté nataženou
rukou bez píšťalky vodorovně ukáže podél
modré čáry
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příloha 1 - nákres brankové konstrukce 
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Příloha 2: Hlavní rozdíly v pravidlech
 
Přehled 

Účelem tohoto dokumentu je porovnat a určit rozdíly mezi standardním ledním 
hokejem a sledge hokejem. Ačkoli sledge hokej je v podstatě stejná hra jako 
lední hokej, existují jak zjevné, tak i některé malé rozdíly v pravidlech a v tom, jak
se hra hraje a posuzuje. 

IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) pravidla Sledge Hokeje , byla odvozena 
od pravidel IIHF pro období 2006-2010 s úpravami speciálně vytvořenými pro 
sledge hokej. Rozhodčí pískající podle pravidle IIHF by měl podstatně snáze 
aplikovat tato pravidle v porovnání s rozhodčími ze Severní Ameriky.
 
V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavní rozdíly v pravidlech, odlišnosti v pohybu 
a jiná upřesnění. 

A 2.1 - rozdíly pravidel 

Z pochopitelných důvodů jsou z těchto pravidel odstraněny fauly kolenem a faul 
podražení.

Pravidlo 1031 - Teeing: Pravidlo bylo přidáno, protože toto pravidlo nemůže 
nastat v ledním hokeji. Teeing je definován jako " kontakt hráče se soupeřem – 
najetí do něj jakoukoliv přední zaoblenou částí sledge  – pod pravým úhlem nebo
blížícím se pravému úhlu „. Toto se netýká všech kontaktů, pouze pokud je 
kontakt veden téměř kolmo a může nebo má za následek vážný dopad na 
protihráče. Jedná se o ochranu hráčů proti případným zraněním.

Pravidlo 1025 - Držení protihráče: je pravděpodobně nejčastější trest v sledge 
hokeji. Držení soupeře i na pouhý okamžik může způsobit, že tento hráč ztrácí 
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jakoukoli možnost pohybu. Držení se může objevit na pažích, na saních, kdekoli 
na těle, na hlavě, a dokonce i na soupeřových holích. 

Pravidlo 1015 – Píchání koncem hole: jedná se o velmi nebezpečné zákroky, 
protože konce holí jsou opatřené ostrými hroty. Tyto hroty se používají k pohybu 
a odrážení hráčů po ledě, k posouvání sledge. Rozhodčí musí dbát na to, aby 
hráči nepoužívali konce svých holí jako “ zbraň „. 

Pravidlo 1.046 (b) – Pád hráče na puk: během vhazování často hráči úmyslně 
spadnout na puk za účelem jeho krytí před soupeřem a možnosti příhry 
spoluhráči. Toto musí být přísně posuzováno a musí být udělen menší trest. 

Pravidlo 903 - Ofsajd: určující faktory pro posouzení ofsajdu jsou 
1; poloha puku  
2; postavení bruslí ( sledge ) hráče. 
Hráč musí mít nože pod jeho sledge v kontaktu s modrou čárou v okamžiku, kdy 
puk přechází modrou čáru. 

Pravidlo 1007 – Trestné střílení: Toto pravidlo je stejné jako v pravidlech IIHF, s 
výjimkou poznámky 3, což je definice "zezadu". Pozice hráčova těla a ne poloha 
sledge hráče, je určující pro posouzení, zda je faul veden "zezadu". Trestné 
střílení musí být uloženo i v případě, že sledge bránícího hráče je vedle hráče 
v brejku, ale tělo bránícího hráče je za tělem hráče.
 
Pravidlo 705 (b) – Střídání hráčů při přerušené hře: protože hráči jsou na  
sledge je hostujícímu týmu dán místo standardního časového limitu 5 vteřin pro 
střídání, limit 10 vteřin. Domácí tým by měl vystřídat během dalších 5 vteřin. 
Čárový rozhodčí, provádějící vhazování, poskytne dalších 5 vteřin před tím, než 
vhodí puk.

Pravidlo 902 (b) - Postup při vhazování: Hráči se postaví zpříma, čelem k 
soupeřovu konci hřiště, sledge musí být mimo body pro vhazování, hole položí 
čepelí na led na bílou plochu bodu vhazování. Hráči mohou být v pozici čelem 
k sobě nebo i křižně. Rozhodčí po vhození puku a snaze vycouvat z vhazování 
musí dávat pozor na hráče na křídlech, kteří vjíždí do kruhu a mohou jej srazit. 

2.2 – Pohyb a způsob rozhodování 

Zůstat „nad hrou“ : Rozhodčí by neměl váhat přejet za brankou, aby se dostal 
blíže ke hře. Neboť když hráči bojují o volný puk, jsou v těsné blízkosti, a může 
zde nastat hodně situací, ve kterých se hráči mohou držet za sledge, sekat se 
popřípadě píchat holí.
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Protože hráči sedí ve svých sledge , ruce a hole mohou být rozhodčímu skryty za
jejich soupeři, neboť hráči jsou nízko nad ledovou plochou. Proto se rozhodčí 
musí pohybovat tak, aby byl přímo nad hráči.
To platí i pro dlouhou křižnou přihrávku. Například, pokud je brejková přihrávka 
na volného hráče z jednoho rohu na hráče na druhé straně, rozhodčí by neměl 
váhat přejet přes neutrální zónu tak, aby stále zůstal svým pohledem „nad hrou „

Pohyb okolo hrazení: pokud hra jde přes střední pásmo, rozhodčí u mantinelu se 
musí vždy snažit najít volný prostor tak, aby nezavazel hráčům a aby je zároveň 
neohrožoval. Hráči na sledge zabírají více místa než hráči při ledním hokeji. 
Rozhodčí by se neměli bát vzdálit se dále od mantinelu, blíže ke středu, aby se 
dostal ven z pásma a nepřekážel hráčům. 

Postup při střídání: během střídání v koncových pásmech by rozhodčí měl vyjet
z rohu směrem ke střídačkám, aby se ujistil, jestli hráči jdou střídat či nikoliv.

Vhazování: Rozhodčí by měli provádět vhazování tak, že drží puk v úrovni očí 
hráčů a po té jej vhodí na bod pro vhazování. Nechceme, aby hráči při čekání na 
to, kdy rozhodčí vhodí puk, museli k němu vzhlížet vzhůru.
 
Bodyček: Když hráč bodyčekuje protivníka, přitom, kdy jede kolem, tento 
bodyček musí být veden na ramena. Často hráči vstrčí loket nebo předloktí aby 
zaútočili na soupeře. Takový akt musí být trestán.

Posuzování zakázaných uvolnění: čárový rozhodčí musí použít jiný náhled na 
situaci, kdy ruší zakázané uvolnění než při běžném ledním hokeji. A musí 
předvídat, jestli bránící hráč (kromě brankáře), je schopen hrát pukem před tím, 
než puk přejde brankovou čáru. Čároví rozhodčí musí vždy brát ohled na to, že 
hráči na sledge nejsou schopni se tak rychle pohybovat a manévrovat jako hráči 
ledního hokeje. Proto je třeba použít odpovídající a rychlé rozhodnutí. 

Bruslení pozpátku: Než začne rozhodčí couvat, je nezbytně nutné, aby si byl 
vědom, že za ním mohou být hráči a tyto hráče musí sledovat. Pokud rozhodčí 
narazí do hráče na sledge, zatímco bruslí pozpátku, může zranit jeho nebo i 
sebe. 

Čároví rozhodčí stojící mimo modré čáry: Čároví rozhodčí si musí být vědomi, 
že i když je hra v útočném pásmu, tak se obránci někdy stočí zpět do středního 
pásma a vrátí se zpět do útočného pásma podél hrazení. Čároví rozhodčí musí 
uvolnit prostor obránci jedoucímu kolem hrazení, buď odbruslením zpět do 
středního pásma, nebo odbruslením od mantinelu. 
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Rozhodčí nesmí nikdy vyskočit! Rozhodčí by nikdy neměl skákat a měl by 
udělat vše pro to, aby nezasáhl hráče. Rozhodčí by nikdy neměl vyskočit na 
mantinel, a jeho brusle by se nikdy neměly dostat do nebo nad úroveň hlavy 
hráčů. 

Střídačky na ledě: Když se hraje na stadionu, který neumožňuje vjetí sledge na 
střídačku, hráči budou sedět podél mantinelu před svou střídačkou, ve středním 
pásmu mezi modrou čárou a střední čárou. Potrestaný hráč bude sedět na ledě 
v prostoru kruhu rozhodčích. Jestliže puk směřuje směrem k týmu nebo hráči na 
trestné lavici, předpokládá se, že hráči nasměřují puk, jako by se odrazil od 
mantinelu. Pokud je puk zahrán pod hráče před střídačkou, nebo pokud hráč 
usměrní puk nepoctivým způsobem, rozhodčí ihned přeruší hru. Jedná se hlavně
o bezpečí hráčů, neboť by neměla nastat situace, kdy hráči v poli budou bojovat 
o puk mezi hráči na střídačce.

Příloha 3: Ochranné prostředky 

Níže je aktuální seznam schválených výrobců (obchodních značek) hráčské a 
brankářské výstroje. 
Všechny přestupky týkající se neoprávněného používání výstroje bude potrestán 
podle Rule1045. 

Hráčská výstroj: 

Chrániče loktů; rukavice; chránič krku; nárameníky a holenní chrániče. 

CCM Easton Ferland Eagle (DR) Graf 
Hespeler Mission Itech Montreal Nike Bauer Pallas 
Reebok  Sherwood TPS Louisville 

Brankářská výstroj: 

Chrániče paží a těla; vyrážečka, lapačka a maska. 
Brian Brown CCM Eagle Eddy 
Heaton Mission Itech Montreal Nike Bauer Reebok 
Sherwood TPS Louisville Vaughn
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Příloha 4 : Sledge hokejová „ Kniha příkladů“ 

úvod

Tato příloha, s názvem "Kniha příkladů ", je doplňkem k oficiálním Sledge hokejovým 
pravidlům.  Skládá se z výkladu pravidel a objasňujících směrnic, postupů a návodů pro 
hlavní a čarové rozhodčí. Hráčům, funkcionářům družstev a sdělovacím prostředkům 
poskytuje rovněž vyklad pravidel hry. V průběhu hry vznikají často situace, které vyžaduji 
zvláštní rozhodnutí nebo výklady. Cílem Knihy příkladů je poskytnout vysvětleni, jež 
odpovídá duchu a záměrům pravidel sledge hokeje a sportovním hodnotám, které hráči, 
funkcionáři družstev a rozhodčí utkaní musí uznat a přijmout.

Toto vydání Knihy příkladů je použitelné pro sezónu 2014-15. V období 2014–2018 může 
při utkáních nastat mnoho situaci, které nejsou v této publikaci obsaženy. S ohledem na to
bude IPC vydávat objasňující Pravidlový bulletin každoročně před začátkem sezony.

Kniha příkladů je rozdělena na části, a každá část je číslovaná stejným způsobem jako
Pravidla sledge hokeje. To znamená, že informace v této časti, odpovídá pravidlu, které 
má stejné číslo v Pravidlech sledge hokeje.

Kniha příkladů je rozdělena do tři části:

- obsahuje postupy a návody pro hlavní a čarové rozhodčí, jimiž se mají řídit při
plněni svých povinnosti;
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- objasňuje pravidla, která nejsou plně vysvětlena v Pravidlech ledního hokeje

- obsahuje situace, které se mohou vyskytnout v průběhu utkaní, a správné 
rozhodnuti pro každou z nich.

Kancelář IPC a sportovní odděleni IPC jsou k dispozici s pomocí, pokud mate jakákoli
otázky či poznámky týkající se vykladu pravidel, která mohou nastat během utkaní či jsou
uvedeny v tomto vydáni. Adresujte, prosím své poznámky sekretariátu národního 
paralympijského svazu nebo prostřednictvím předsedy komise rozhodčích národního 
svazu, kteří zajistí, že dostanete správné informace.

ČÁST 2  - HŘIŠTĚ

PRAVIDLO  217 - BRANKOVIŠTĚ

B - Výklad
1. Rozměry brankoviště se měří od vnějšího okraje čar vymezujících brankoviště. 
Čáry se považují za součást brankoviště.

PRAVIDLO  220 - TRESTNÉ LAVICE

B - Výklad
1. Družstvu náleží trestná lavice, která je naproti jeho hráčské lavici. Během utkaní
se lavice nemění.

ČÁST 3 - DRUŽSTVA. HRÁČI A JEJICH VÝSTROJ

Pravidlo 307 - hokejky
A – postup rozhodčích

1, Veškera přeměřeni hole (včetně zakřiveni) se musí provádět předepsaným 
měřidlem hole.

2, Výstroj brankářů (specifikuje pravidla sledge hokeje) musí být neprodleně 
přeměřena po skončení třetiny na základě žádosti kapitánů obou týmu.
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3, V době mezi koncem prodlouženi a trestnými stříleními k určení vítěze není 
dovoleno přeměřovaní hole ani brankařské výstroje.

4, Přeměření výstroje brankařů se může provádět v území rozhodčích nebo na 
jinem vhodném místě podle vybaveni hřiště.

5. Hlavni rozhodčí může přeměřit jakoukoli hůl či vystroj, která je nebezpečna, aniž
by o to druhé družstvo požádalo. Nebezpečna hůl či část výstroje musí byt ze hry 
odstraněna. Jiná výstroj považovaná za nedovolenou může byt přeměřena pouze 
na žádost soupeře.

B – Výklad
1, Hole brankařů či hráčů mohou byt přeměřovaný kdykoli.

2, měření hole je povoleno po gólu obou týmu.

3. Není nutné, aby se hráč, jehož hůl má byt přeměřena, fyzicky účastnil hry. 
Skutečnost, že hráč je na ledě, dostatečně opravňuje žádost o přeměření.
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