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PRAVIDLO 34 – PRILBA
1. situácia
Hráčovi sa po kontakte s protihráčom uvoľnil na prilbe remienok, ale jeho prilba mu
zostala na hlave.
Rozhodnutie: Hráč môže v hre pokračovať až do prerušenia hry alebo kým
neopustí ľadovú plochu. Hráčovi nebude uložený nijaký trest.
PRAVIDLO 41 – MERANIE HRÁČSKEHO VÝSTROJA
1. situácia
Kapitán tímu požiadal o premeranie rozmerov hokejky korčuliara súpera, ktorý práve
vstúpil na trestnú lavicu, kde sa chystal odpykať svoj trest, alebo trestnú lavicu opustil
po odpykaní trestu.
Rozhodnutie:
Hokejku korčuliara, ktorý je na trestnej lavici alebo ktorý sa
z trestnej lavice vrátil na ľadovú plochu, možno zmerať kedykoľvek.
PRAVIDLO 49 – HRA S PUKOM
1. situácia
Tím A odpykáva menší trest. Hlavný rozhodca avizuje menší trest tímu B v jeho
útočnom pásme. Tím A úmyselne hrá s pukom vo svojom obrannom pásme, aby
uplynul čas jeho vlastného odpykávaného menšieho trestu.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca preruší hru a vhadzovanie puku bude na bode
na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest (tím B).
PRAVIDLO 53 – URČENIE MIESTA VHADZOVANIA PUKU / UKLADANIE
TRESTOV
1. situácia
Počas avizovania trestu tím, ktorý sa neprevinil, predčasne nahradil svojho brankára
korčuliarom, a hra bola prerušená v obrannom pásme tímu, ktorý sa neprevinil.
Rozhodnutie: Vhadzovanie puku bude na jednom z dvoch bodov na vhadzovanie
puku v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest.
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PRAVIDLO 58 – PROCEDÚRA VYKONANIA VHADZOVANIA PUKU
1. situácia
Čo má urobiť rozhodca, ak korčuliari, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, sa stále
pohybujú okolo miesta na vhadzovanie puku?
Rozhodnutie: Korčuliari, ktorí nie sú na vhadzovaní puku, v nijakom prípade
nesmú meniť svoje postavenie okolo miesta, kde bude vhadzovanie po tom, keď už
je pripravené vhodenie puku. Korčuliari útočiaceho tímu na ich útočnej polovici
ľadovej plochy zaujmú svoju pozíciu pri vhadzovaní puku až po hráčoch brániaceho
sa tímu.
PRAVIDLO 65 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / HYBRIDNÉ
1. situácia
Hráč prihrá puk spoza svojej modrej čiary spoluhráčovi, ktorý stál s obidvomi
korčuľami pred strednou červenou čiarou, ale puk zasiahne spoluhráčovu hokejku,
ktorá je za strednou červenou čiarou, a potom pokračuje až za súperovu čiaru pre
zakázané uvoľnenie.
Rozhodnutie: Zakázané uvoľnenie nie je.
2. situácia
Puk je vystrelený útočiacim hráčom a zasiahne brániaceho korčuliara, ktorý je na
svojej polovici ľadovej plochy, a po odraze od brániaceho korčuliara puk prejde za
čiaru pre zakázané uvoľnenie tímu, ktorého hráč vystrelil puk.
Rozhodnutie: Zakázané uvoľnenie nie je.
3. situácia
Korčuliar má obidve korčule za strednou červenou čiarou a puk má na svojej hokejke
pred strednou červenou čiarou. Z tejto pozície vystrelí puk za súperovu čiaru pre
zakázané uvoľnenie, pričom za čiarou sa puk už nedotýkal jeho hokejky a ani
strednej červenej čiary.
Rozhodnutie: Je zakázané uvoľnenie.
PRAVIDLO 66 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE / OSOBITNÉ SITUÁCIE
1. situácia
Puk je vystrelený hráčom tímu A spred strednej červenej čiary a preskočí hokejku
protihráča, ktorý sa s ním snažil hrať, alebo protihráč sa pokúsil zastaviť puk, ale puk
minul, a ten pokračuje za súperovu čiaru pre zakázané uvoľnenie.
Rozhodnutie: Je zakázané uvoľnenie.
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2. situácia
Čiarový rozhodca signalizuje výhodu pri ofsajde a brániaci sa tím spôsobí zakázané
uvoľnenie.
Rozhodnutie: V momente, keď puk prejde cez modrú čiaru, skončí sa výhoda
pri ofsajde a nasledujúca situácia sa posúdi ako zakázané uvoľnenie (Pravidlo 82-II.)
3. situácia
Brankár s korčuľami v svojom bránkovisku natiahne ruku s hokejkou, ktorej čepeľ je
mimo bránkoviska, smerom k puku, ale sa ho nedotkne. Keď brankár zistí, že čiarový
rozhodca signalizuje, že môže byť zakázané uvoľnenie, brankár svoju ruku stiahne
späť.
Rozhodnutie: Čiarový rozhodca by mal zrušiť zakázané uvoľnenie. Môže
predpokladať, že brankár sa pohol smerom k puku (Pravidlo 66- IX. 5).
4. situácia
Hráč A8 vystrelil puk zo svojho obranného pásma. Puk smeruje k modrej čiare jeho
útočného pásma, kde korčuliari A10 a B6 čakajú na puk. Korčuliar B6 chce hrať s
pukom, ale pretože mu korčuliar A10 nadvihne jeho hokejku, nemôže B6 hrať s
pukom a puk pokračuje v pohybe až za čiaru pre zakázané uvoľnenie. Puku sa
nedotkol ani jeden z týchto korčuliarov ani nikto z ostatných hráčov. Je to ešte
situácia hybridného zakázaného uvoľnenia a môžu ešte korčuliari A10 a B6 bojovať o
puk?
Rozhodnutie: Vzhľadom na to, že korčuliar A10 zabránil korčuliarovi B6 hrať s
pukom, keď korčuliar B6 bol v situácii, že mohol hrať s pukom, zakázané
uvoľnenie malo byť zrušené.
PRAVIDLO 69 – PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI (ZBOKU A ZHORA)
1. situácia
Puk sa dostane na sieť na hornej časti bránky brániaceho sa tímu, ale predtým, ako
hlavný rozhodca preruší hru, korčuliar útočiaceho tímu svojou hokejkou zrazí puk z
hornej siete.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nechá pokračovať v hre, ak útočiaci korčuliar
neporušil pravidlo o hre so zdvihnutou hokejkou.
2. situácia
Puk sa dostane na sieť na hornej časti bránky brániaceho sa tímu, ale predtým, ako
hlavný rozhodca preruší hru, korčuliar útočiaceho tímu svojou hokejkou zrazí puk
z hornej siete do bránkoviska, a potom dosiahne gól.
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Rozhodnutie: V prípade, že korčuliar pri zrazení puku neporušil pravidlo o hre so
zdvihnutou hokejkou a v momente, keď puk padol do bránkoviska, nebol tento
korčuliar v bránkovisku, gól bude uznaný.
3. situácia
Puk sa dostane na sieť na hornej časti bránky brániaceho sa tímu, ale predtým, ako
hlavný rozhodca preruší hru, korčuliar útočiaceho tímu svojou hokejkou vyrazí puk
mimo hornej siete z vnútornej strany bránky, a potom dosiahne gól.
Rozhodnutie: V prípade, že korčuliar pri vyrazení puku neporušil pravidlo o hre
so zdvihnutou hokejkou a nebol v bránkovisku v momente, keď puk padol do
bránkoviska, gól bude uznaný.
4. situácia
Korčuliar vystrelí puk zo svojej útočnej polovice hracej plochy na bránku súpera a
puk priamo po odraze od zadného mantinelu alebo ochranného skla za bránkou
dopadne na sieť na hornej časti bránky. Pokračovať v hre s pukom nemá záujem ani
jeden tím, a preto hlavný rozhodca preruší hru. Kde bude nasledujúce vhadzovanie
puku?
Rozhodnutie: Vhadzovanie puku by malo byť na najbližšom bode na vhadzovanie
puku od miesta, z ktorého bol puk vystrelený.
PRAVIDLO 74 – PRIHRÁVKA RUKOU
1. situácia
A6 rukou odrazí puk. Puk zasiahne súperovho brankára, od ktorého sa odrazí k A10,
ktorý je spoluhráčom korčuliara, ktorý puk odpálil ako prvý.
Rozhodnutie: Hra bude prerušená, pretože brankár nemal puk pod kontrolou
(Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou / Mať puk).
2. situácia
A6 rukou odrazí puk. Puk zasiahne telo A10 a od neho sa odrazí k protihráčovi.
Rozhodnutie: Hra sa nepreruší iba za predpokladu, že puk po odraze od hráča
A10 získa pod kontrolu protihráč.
3. situácia
A6 zo svojho obranného pásma rukou odrazí puk do stredného pásma. Puku sa
potom dotkne protihráč v strednom pásme. Protihráč však puk pod kontrolu nezíska.
S pukom pokračuje v strednom pásme A10.
Rozhodnutie: Hra bude prerušená, pretože protihráč nemal puk pod
(Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou / Mať puk).

kontrolou
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PRAVIDLO 75 – HRA S PUKOM SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU / POČAS HRY
1. situácia
B6 hral s pukom so zdvihnutou hokejkou. Puk sa potom odrazil od hrude brankára
tímu A. Môže potom iný korčuliar tímu B hrať s pukom, pretože sa dotkol člena tímu
A?
Rozhodnutie: Nie. Odraz puku od súperovho brankára neznamená držanie alebo
kontrolu puku, a preto musí byť hra prerušená.
PRAVIDLO 78 – OFSAJD
1. situácia
Korčuliar má jednu korčuľu na modrej čiare alebo v strednom pásme a druhú korčuľu
v útočnom pásme v momente, keď celý puk prejde za modrú čiaru.
Rozhodnutie: Nie je ofsajd.
2. situácia
Korčuliar má obidve korčule v strednom pásme, ale hokejku má v svojom útočnom
pásme za modrou čiarou v momente, keď celý puk prejde za modrú čiaru.
Rozhodnutie: Nie je ofsajd.
3. situácia
Korčuliar má jednu korčuľu nad modrou čiarou alebo nad stredným pásmom
(nedotýka sa korčuľou ľadovej plochy) a druhú korčuľu v útočnom pásme v momente,
keď celý puk prejde za modrú čiaru.
Rozhodnutie: Je ofsajd, lebo korčuľa v kontakte s ľadovou plochou predstihla puk
pred jeho prechodom do útočného pásma.
4. situácia
Korčuliar má obidve korčule úplne v útočnom pásme v momente, keď celý puk prejde
cez modrú čiaru.
Rozhodnutie: Je ofsajd.
5. situácia
Korčuliar v strednom pásme vystrelí puk do svojho útočného pásma, v ktorom je už
jeho spoluhráč, ktorý však s pukom nehrá.
Rozhodnutie: Tento korčuliar je v ofsajde. Čiarový rozhodca signalizuje výhodu
pri ofsajde, a keď tento korčuliar opustí svoje útočné pásmo, potom jeho tím môže
s pukom hrať.
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6. situácia
Korčuliar má jednu korčuľu v strednom pásme a druhú korčuľu na modrej čiare
v momente, keď puk prejde cez modrú čiaru.
Rozhodnutie: Nie je ofsajd.
7. situácia
Korčuliar má obidve korčule úplne v útočnom pásme, ale puk je ešte na modrej čiare.
Rozhodnutie: Ofsajd nie je dovtedy, kým celý puk neprejde cez modrú čiaru do
útočného pásma.
8. situácia
Korčuliar s obidvomi korčuľami úplne v útočnom pásme prijme prihrávku od
spoluhráča. Puk zastaví svojou hokejkou ešte predtým, ako puk prejde cez modrú
čiaru, a potom puk stiahne za sebou za modrú čiaru.
Rozhodnutie: Je ofsajd. Korčuliar musí mať aspoň jednu korčuľu v strednom
pásme alebo na modrej čiare ešte predtým, ako zavedie puk do svojho útočného
pásma.
9. situácia
Útočiaci korčuliar má obidve korčule úplne v svojom útočnom pásme za modrou
čiarou. Jeho spoluhráč v strednom pásme vystrelí puk, ktorý zasiahne protihráča
v strednom pásme, odrazí sa od jeho tela alebo hokejky, a potom puk prejde cez
modrú čiaru do útočného pásma.
Rozhodnutie: Je ofsajd.
10. situácia
Útočiaci korčuliar má obidve korčule úplne v útočnom pásme za modrou čiarou,
zatiaľ čo protihráč, ktorý má puk v strednom pásme, vystrelí, prihrá alebo zavedie
puk späť do svojho obranného pásma, pričom útočiaci korčuliar je ešte stále vo
svojom útočnom pásme.
Rozhodnutie: Nie je ofsajd.
11. situácia
Útočiaci tím má puk v svojom útočnom pásme. Puk je na modrej čiare, pričom časť
puku je už v strednom pásme. Útočiaci korčuliar odtiaľ zavedie puk späť do útočného
pásma.
Rozhodnutie: Nie je ofsajd, pretože za modrú čiaru do stredného pásma musí
prejsť celý puk.
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12. situácia
Útočiaci korčuliar, rozkročmo nad modrou čiarou, prevezme prihrávku na svoju
hokejku, ktorú má v strednom pásme. Potom vojde korčuľou, ktorú mal v strednom
pásme, za modrú čiaru do svojho útočného pásma, pričom má puk stále na svojej
hokejke v strednom pásme, a nakoniec stiahne puk za modrú čiaru do svojho
útočného pásma.
Rozhodnutie: Je ofsajd.
13. situácia
Útočiaci korčuliar s obidvomi korčuľami vo svojom útočnom pásme za modrou čiarou,
prijme prihrávku od spoluhráča v strednom pásme. Zastaví puk svojou hokejkou
predtým, ako puk prejde cez modrú čiaru, potom korčuľuje jednou korčuľou po
modrej čiare, zavedie puk za modrú čiaru, zatiaľ čo jeho korčuľa je ešte stále na
modrej čiare.
Rozhodnutie: Nie je ofsajd.
PRAVIDLO 79 – OFSAJDOVÉ SITUÁCIE
1. situácia
Brániaci korčuliar vystrelí puk zo svojho obranného pásma a puk prejde cez modrú
čiaru. Puk sa potom odrazí od ktoréhokoľvek korčuliara ktoréhokoľvek tímu
v strednom pásme a vráti sa späť do obranného pásma, v ktorom sú ešte útočiaci
korčuliari.
Rozhodnutie: Je ofsajd, pretože odrazený puk sa nepovažuje za prihrávku.
PRAVIDLO 80 – VHADZOVANIE PUKU PO OFSAJDE
1. situácia
Čiarový rozhodca urobí chybu pri posúdení ofsajdovej situácie a preruší hru. Kde
bude nasledujúce vhadzovanie puku?
Rozhodnutie: Ak čiarový rozhodca urobí chybu pri posúdení ofsajdovej situácie
a preruší hru, vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku, ktorý podľa
pravidiel zodpovedá procedúre vhadzovania puku po ofsajde.
PRAVIDLO 94 – DOSIAHNUTIE GÓLU
1. situácia
Po dosiahnutí gólu počas prezerania videozáznamu upozornili hlavného rozhodcu,
že v čase dosiahnutia gólu bol zastavený časomer.
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Rozhodnutie: Gól sa uzná za predpokladu, že nebol koniec tretiny. Hlavný
rozhodca po dohode s čiarovými rozhodcami a časomeračom určí čas, počas
ktorého bol časomer zastavený a vykoná sa potrebná úprava jeho stavu. Keď ani
hlavný rozhodca ani funkcionári mimo ľadovej plochy nedokážu určiť správne
nastavenie času, hra bude pokračovať podľa aktuálneho času na časomere.
2. situácia
Hráč zo svojej obrannej polovice ľadovej plochy strelí puk do bránky súpera.
Rozhodnutie: Gól sa uzná.
3. situácia
Vystrelený puk zasiahne pred vniknutím do bránky prilbu alebo akúkoľvek časť tela
útočiaceho korčuliara.
Rozhodnutie: Gól bude uznaný za predpokladu, že puk nebol do bránky úmyselne
usmernený hlavou alebo akoukoľvek časťou tela protihráča.
4. situácia
Brániaci korčuliar usmerní puk do vlastnej bránky, pričom útočiaci korčuliar stojí
v bránkovisku.
Rozhodnutie: Gól sa uzná.
PRAVIDLO 96 – GÓL DOSIAHNUTÝ KORČUĽOU
1. situácia
Útočiaci korčuliar usmerní puk do bránky svojou korčuľou.
Rozhodnutie: Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.
2. situácia
Puk sa dotkne korčule útočiaceho korčuliara, ktorý bol v pohybe, a vnikne do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa uzná, ak je jasné, že nebol dosiahnutý kopnutím.
PRAVIDLO 97 – NEUZNANIE GÓLU / POČAS HRY
1. situácia
Útočiaci korčuliar zrazí puk rukou, puk sa odrazí od ktoréhokoľvek korčuliara
(útočiaceho alebo brániaceho), hokejky alebo korčule, brankára alebo rozhodcu, do
bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná (Pravidlo 74- VI.).
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2. situácia
Útočiaci korčuliar úmyselne zrazí puk rukou, puk sa odrazí od súperovho brankára
k spoluhráčovi, ktorý potom usmerní puk do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná. Hlavný rozhodca musí prerušiť hru pre prihrávku
rukou, ak brankár nezískal puk pod kontrolu (Pravidlo 74- VI., Pravidlo 7 – Puk pod
kontrolou/ Mať puk).
3. situácia
Útočiaci korčuliar úmyselne odrazí puk rukou. Puk sa potom odrazí od súperovho
brankára, potom od iného brániaceho korčuliara k inému útočiacemu korčuliarovi,
ktorý nakoniec usmerní puk do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná. Hlavný rozhodca musí prerušiť hru pre prihrávku
rukou, ak ani brankár ani ďalší brániaci korčuliar nezískal puk pod kontrolu (Pravidlo
74- VI., Pravidlo 7 – Puk pod kontrolou / Mať puk).
4. situácia
Útočiaci korčuliar odrazí puk rukou. Puk zasiahne rúčku hokejky jeho spoluhráča, a
potom vnikne priamo do bránky tímu súpera.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná (Pravidlo 74- VI.).
5. situácia
Puk sa dotkne hokejky útočiaceho korčuliara zdvihnutej nad úrovňou hornej žŕdky
bránky, a potom sa odrazí od jeho tela a vnikne do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná.
6. situácia
Puk sa dotkne hokejky útočiaceho korčuliara zdvihnutej nad úrovňou hornej žŕdky
bránky, a potom sa odrazí od tela korčuliara, brankára alebo rozhodcu a vnikne do
bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná.
7. situácia
Brániaci hráč usmerní puk do vlastnej bránky, pričom útočiaci hráč stojí
v bránkovisku. Ako rozhodne hlavný rozhodca, ak:
1. a) Útočiaci korčuliar spôsobí kontakt s brankárom
2. b) Útočiaci korčuliar nijakým spôsobom neprekáža brankárovi, aby chytil puk
Rozhodnutie: a) Gól sa neuzná a útočiacemu korčuliarovi sa uloží príslušný trest
b) Gól sa uzná
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PRAVIDLO 99 – VIDEOBRÁNKOVÝ ROZHODCA A UZNÁVANIE GÓLOV
1. situácia
O prezeranie akých situácií nemôže požiadať hlavný rozhodca videobránkového
rozhodcu?
Rozhodnutie: Videobránkový rozhodca nemôže na základe žiadosti hlavného
rozhodcu prezerať tieto situácie:
1. Či puk vnikol do bránky pred alebo po zapískaní
2. Či bol útočiaci korčuliar v bránkovisku, keď puk vnikol do bránky
3. Či bola pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po predĺžení
posunutá bránka zo svojej základnej polohy
4. Či sa po odraze puku pri trestnom strieľaní alebo samostatnom nájazde po
predĺžení nevyskytol druhý pokus o vystrelenie puku
PRAVIDLO 100 – KEDY MOŽNO UKLADAŤ TRESTY
1. Čiaroví rozhodcovia nemajú oprávnenie oznámiť hlavnému rozhodcovi
bodnutie, za ktoré sa má uložiť dvojitý menší trest. Majú však vyjadriť svoj
názor vždy, keď ich o to požiada hlavný rozhodca.
2. Čiaroví rozhodcovia nesmú prerušiť hru a uložiť dvojitý menší trest za hru
so zdvihnutou hokejkou, ktorá môže spôsobiť zranenie. Majú však vyjadriť
svoj názor vždy, keď ich o to požiada hlavný rozhodca.
3. Čiaroví rozhodcovia nemajú oprávnenie oznámiť hlavnému rozhodcovi
pichnutie, za ktoré sa má uložiť dvojitý menší trest. Majú však vyjadriť svoj
názor vždy, keď ich o to požiada hlavný rozhodca.
1. situácia
Je avizovaný trest tímu A a za ďalší priestupok tímu A má byť uložený menší trest
pre hráčsku lavicu, ktorý spozoroval čiarový rozhodca.
Rozhodnutie: Čiarový rozhodca nesmie prerušiť hru a nie je oprávnený použiť
nijaký signál. Čiarový rozhodca oznámi priestupok hlavnému rozhodcovi po prvom
prerušení hry.
PRAVIDLO 107 – ČASOVÉ TRVANIE TRESTOV / OSOBNÝ TREST
1. situácia
Korčuliarovi je uložený osobný trest a, keď je na trestnej lavici, je mu uložený ďalší
osobný trest.
Rozhodnutie: Korčuliarovi na trestnej lavici sa za druhý osobný trest uloží osobný
trest do konca stretnutia. Do Zápisu o stretnutí sa uvedie 10 minút za prvý osobný
trest a 20 minút za osobný trest do konca stretnutia. Druhý osobný trest sa
nezapisuje, lebo sa automaticky mení na osobný trest do konca stretnutia.
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PRAVIDLO 111 – SITUÁCIE PRI TRESTOCH
V súvislosti s výkladom pravidla o menšom treste si treba položiť tri otázky:
– Odpykáva tím menší trest?
– Má tím na ľadovej ploche menší počet hráčov ako tím súpera kvôli menším
trestom alebo menším trestom pre hráčsku lavicu?
– Dostal tím gól?
Ak odpoveď na všetky tri otázky znie „áno“, po dosiahnutí gólu sa skončí prvý
odpykávaný menší trest alebo menší trest pre hráčsku lavicu, avšak iba v prípade, že
gól nebol dosiahnutý z trestného strieľania, alebo sa musí uplatniť Pravidlo 111.
1. situácia
Tímu A sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.
V tom istom prerušení hry požiada tím A o zmeranie hokejky hráča tímu B a zistí sa,
sa, že protest je neoprávnený. Tímu A sa uloží druhý menší trest pre hráčsku lavicu.
Rozhodnutie: Jeden korčuliar tímu A odpyká obidva menšie tresty (2 + 2 minúty).
2. situácia
A5 bol avizovaný menší trest za hákovanie. Po prerušení hry bol tímu A uložený aj
menší trest pre hráčsku lavicu.
Rozhodnutie: A5 odpyká svoj menší trest. Tím A určí ďalšieho korčuliara, aby
odpykal menší trest pre hráčsku lavicu a tímy budú hrať 5 proti 3.
3. situácia
Tímu, ktorý hrá oslabený jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími
trestami pre hráčsku lavicu, je avizovaný trest, pri ktorom sa prizná tímu, ktorý sa
neprevinil, trestné strieľanie. Ale skôr, ako hlavný rozhodca prerušil hru, tím, ktorý sa
neprevinil, dosiahol gól. Ako má rozhodnúť hlavný rozhodca?
Rozhodnutie: Za avizovaný trest (trestné strieľanie) sa uloží menší trest (dvojitý
menší trest, väčší trest alebo trest v hre) a prvý z odpykávaných menších trestov sa
automaticky skončí podľa Pravidla 111- II.
4. situácia
Tím A hrá oslabený menším trestom a hlavný rozhodca avizuje tímu A väčší trest.
Tím B pred prerušením hry dosiahne gól.
Rozhodnutie: Prvý odpykávaný menší trest sa automaticky skončí (Pravidlo 111II.) a hlavný rozhodca uloží avizovaný väčší trest a automaticky osobný trest do
konca stretnutia hráčovi, ktorý sa previnil.
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5. situácia
Hráčovi je uložený väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, a
potom ešte trest v hre za ďalší priestupok, ktorý sa odohral pred alebo po prerušení
hry.
Rozhodnutie: Tím musí poslať na trestnú lavici jedného korčuliara na 10 minút,
počas ktorých bude tím hrať oslabený. V Zápise o stretnutí sa hráčovi uvedie 5 minút
a 20 minút za väčší trest a osobný trest do konca stretnutia, a 25 minút za trest
v hre.
6. situácia
Funkcionárovi tímu je uložený trest v hre.
Rozhodnutie:
Ak je funkcionárovi tímu uložený trest v hre, zostávajúci
funkcionári tímu musia prostredníctvom kapitána určiť korčuliara, ktorý na trestnej
lavici odpyká trest 5 minút, počas ktorých bude hrať tím oslabený, ak však nenastanú
aj iné situácie, ktoré sa týkajú aj iných pravidiel.
Príklady situácií – oslabený tím dostal gól
Tím A

Tím B

1. A6 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:30

Gól

v 4:00

•
•
•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
od 3:30 tímy hrajú 3 proti 4
v 4:00 sa vráti A9

2. A6 – 2 minúty

v 3:30

B11 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 4:00

Gól

v 4:30

3. A6 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 minúty

v 3.00

A9–5 minút + osobný
trest do konca stretnutia

v 3:30

Gól

v 4:00

•

•
•
•
•
•

v 04:30 sa vráti A6

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
od 3:30 tímy hrajú 3 proti 4
A9 odíde z hry
za A9 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
v 4:00 sa z trestnej lavice nevráti nijaký korčuliar
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4. A6 – 5 minút + osobný
trest do konca stretnutia
A9 – 2 minúty
•
•
•
•
•

v 3:00
v 3:00

v 4:00
v 8:00

v 4:00
v 9:10

B11 – 2 minúty

v 3:00

Gól

v 4:00

Gól

v 9:15

Gól

v 9:15

A6 odíde z hry
za A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
v 9:15 sa vráti na ľadovú plochu vráti náhradník za A6, pretože jeho menší
trest sa začal odpykávať ako prvý

8. A7 – 5 minút + osobný
trest do konca stretnutia
v 3:00
A11 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia
v 3:10
A12 – 2 minúty
v 4:00
•
•
•

v 4:00

A6 odíde z hry
za A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
v 9:15 sa vráti na ľadovú plochu A9, pretože jeho menší trest sa začal
odpykávať ako prvý

7. A6 – 2 + 5 minút + osobný
trest do konca stretnutia
A9 – 2 minúty
•
•
•

Gól

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
A6 odíde z hry
za A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
v 4:00 sa nevráti z trestnej lavice nijaký korčuliar

6. A6 – 2 + 5 minút + osobný
trest do konca stretnutia
A9 – 2 minúty
•
•
•

v 3:30

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
A6 odíde z hry
za A6 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
od 3:30 tímy hrajú 3 proti 4
v 4:00 sa vráti A9

5. A6 – 5 minút + osobný
trest do konca stretnutia
A9 – 2 minúty
•
•
•
•

B11 – 2 minúty v 3:00
v 3:00

Gól

v 4:30

A7 a A11 odídu z hry
za A7 a A11 idú na trestnú lavicu náhradníci odpykať 5-minútové tresty
na ľadovú plochu sa nevráti nikto, pretože menší trest A12 sa v čase gólu ešte
neodpykával
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9. A4 – 2 minúty

v 10:00

A7 – 2 minúty

v 10:30

A9 – 2 minúty

v 11:00

•
•
•

•
•

v 3:00
v 3:30

A9 – 2 minúty

•
•
•

Gól

v 12:10

B11- 2 + 2 minúty

v 3.30

Gól

v 4:30

A9 odíde z hry
za A9 ide na trestnú lavicu náhradník odpykať 5-minútový trest
od 3:30 tímy hrajú 4 proti 4
v 3:30 sa vzájomne zruší menší trest A6 a jeden menší trest B11
tím B musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho, ktorý odpyká druhý menší trest
B11
B11 sa vráti po prvom prerušení hry po 7:30
v 4:30 po góle sa na ľadovú plochu nevráti nikto

11. A6 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia
v 3:00

•
•

v 11:00

od 11:00 tímy hrajú 3 proti 5, pretože menšie tresty B8 a A9 sa vzájomne rušia
od 12:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože A4 sa vrátil na ľadovú plochu, pričom na
časomere je vyznačený iba menší trest A7
po góle v 12:10 sa vráti na ľadovú plochu A7

10. A9 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia
A6 – 2 minúty
•
•
•
•
•

B8 – 2 minúty

v 3:30

B11 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia
v 3:30
Gól

v 4:00

A6 a B11 odídu z hry
tím A a tím B musia poslať na trestnú lavicu náhradníkov, ktorí odpykajú 5minútové tresty za A6 a B11
od 3.30 hrajú tímy 3 proti 4
menší trest A9 a väčší trest B11 sa vzájomne nerušia
v 4:00 po góle sa na ľadovú plochu vráti A9

12. A7 – 2 + 2 minúty

v 12:00

B3 – 2 minúty

v 12:00

A9 – 2 minúty

v 13:15

Gól

v 13:30

•

•
•

v 12:00 musí tím A poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká jeden
menší trest A7, pretože druhý menší trest A7 sa vzájomne ruší s menším
trestom B3
v 13:30 sa po góle tímu B vráti na ľadovú plochu náhradník za A7
A7 sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 15:30
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13. A7 – 2 minúty

v 3:30

B11 – 2 minúty

v 3:30

B14 – 5 minút + osobný

Gól
•
•
•
•

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:30

v 3:30

B11 – 2 minúty

v 3:30

Gól

v 4:00

A6 odíde z hry
tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká väčší trest A6
od 3:30 tímy hrajú 4 proti 5
vzájomne sa zrušia menšie tresty A9 a B11
v 4:00 po góle sa nevráti z trestnej lavice nikto, pretože náhradník za A6
odpykáva väčší trest
A9 a B11 opustia trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 5:30

15. A8 – 2 + 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 4:00

•
•

B19 – 2 minúty

14 odíde z hry
tím B musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká väčší trest B14
od 3:30 tímy hrajú 5 proti 3, pretože menší trest A7 sa vzájomne ruší
s menším trestom B11 alebo B19 (určí kapitán)
v 4:00 po góle tímu A sa na ľadovú plochu vráti B11 alebo B19

do konca stretnutia

•

v 3:30

v 4:00

14. A6 – 5 minút + osobný trest

•
•
•
•
•

trest do konca stretnutia

Gól

v 4:30

Gól

v 5:30

v 4:30 sa skončí jeden menší trest A8 a tímy hrajú 3 proti 5
v 5:30 sa skončí menší trest A9 a tímy hrajú 4 proti 5

Príklady na avizovaný trest a dosiahnutý gól
Tím A
1. A15 – 2 minúty
A23 – 2 + 2 minúty

Tím B
v 3:00
(A)

(A) * – avizovanie trestu
Gól

v 4:30

Rozhodnutie: A15 sa vráti na ľadovú plochu. Avizovaný dvojitý menší trest pre A23
sa uloží v 4:30.
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2. A15 – 2 minúty
A23 – 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 minúty

v 3:30

(A)
Gól

v 4:10

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa nevráti nikto. Gól v 4.10 ruší avizovaný trest pre
A23
Dôvod: Tím nebol oslabený.
3. A15 – 2 minúty

v 3:00

A 23 – 2 minúty

v 4:00

B12 – 2 minúty

Gól

v 3:30

v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A15. V 4.30 mal najmenší zvyšok svojho
neodpykaného menšieho trestu.
4. A15 – 5 minút
A23 – 2 minúty

v 3:00
v 3:30
B12 – 2 minúty
Gól

v 4:00
v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A23. V 4.30 odpykával menší trest.
5. A15 – 2 minúty

v 3:00

A23 – 2 minúty

v 3:15

B12 – 2 minúty

Gól

v 3:00

v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A23.
6. A15 – 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 minúty

v 3:30

A23 – 2 minúty

v 4:00

B3 – 2 minúty

(A)

Gól

v 4:30

Rozhodnutie: Avizovaný trest pre B3 sa neuloží. Tím B nebol trestom B12
oslabený.
7. A15 – 2 minúty

v 3:00

A23 – 2 minúty

v 4:00

A6 – 2 minúty

(A)

B12 – 2 minúty

v 3:30

Gól

v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A15. Menší trest pre A6 sa začína v 04:30.
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8. A15 – 2 minúty

v 3:00

A23 – 2 minúty

v 4:00

B12 – 2 minúty

Gól

v 3:30

v 5:00

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A15. Jeho menší trest sa skončil. Tímy
v čase gólu hrali s rovnakým počtom hráčov.
9. A15 – 2 minúty

v 3:00

A23 – 2 minúty

v 3:30
B12 – 2 minúty
Gól

v 4:00
v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A15.
B12 – 2 minúty

10.
A15 – 2 minúty

v 3:30

A23 – 5 minút

v 4:00
Gól

v 3:00

v 4:30

Rozhodnutie: Na ľadovú plochu sa vráti A15.
11. A15 – 5 minút

v 3:00
B12 – 5 minút

A23 – 2 minúty

v 3:30

v 4:00
Gól

v 4:30

Rozhodnutie: Na hraciu plochu sa vráti A23. Tím A hral oslabený menším trestom
A23.
12. A15 – 2 minúty
A23 – 5 minút
A6 – 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 minúty

v 3:00

v 3:30
(A)
Gól

v 4:30

Rozhodnutie: Avizovaný trest A6 sa neuloží (pokiaľ to nemá byť väčší trest alebo
trest v hre). Tím A nebol oslabený menším trestom.
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PRAVIDLO 112 – ZHODUJÚCE SA TRESTY
1. Pokiaľ je to možné, treba vzájomne zrušiť čo najväčší počet trestov
s rovnakou dĺžkou.
2. Pokiaľ je to možné, tresty treba vzájomne zrušiť tak, aby na trestnej lavici bolo
čo najmenej náhradníkov.
3. Pokiaľ je to možné, tresty treba vzájomne zrušiť tak, aby na ľadovej ploche
bolo čo najviac hráčov.
Príklady zhodujúcich sa menších trestov
Tím A
1. A6 – 2 minúty
•

v 3:00

v 3:00

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:30

B11 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:30

A7 – 2 minúty

v 3:30

B11 – 2 minúty

v 3:30

od 3:30 tímy hrajú 3 proti 5, pretože trest B11 sa vzájomne ruší s menším
trestom A9 alebo A7 (určí kapitán)

5. A6 – 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 minúty +

A9 – 2 minúty

v 3:15

osobný trest

•

v 3:30

od 3:30 tímy hrajú 4 proti 5, pretože vzájomne sa rušia menšie tresty A9 a
B11

4. A6 – 2 minúty

•

v 3:00

od 3:00 hrajú tímy 4 proti 5
tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka za A6
menší trest B11 sa vzájomne ruší s jedným menším trestom A6

3. A6 – 2 minúty

•

B11 – 2 minúty

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4

2. A6 – 2 + 2 minúty
•
•
•

Tím B

v 3:15

od 3:15 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty A9 a B12 sa vzájomne rušia

6. A6 – 2 minúty
A9 – 2 + 2 minúty

v 3:00
v 4:00

B12 – 2 + 2 minúty v 4:00

23
•

od 4:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože dvojité menšie tresty A9 a B12 sa
vzájomne rušia

7. A6 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:00

•

B11 – 2 minúty

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menší trest na B11 sa vzájomne ruší
s menším trestom A6 alebo A9 (určí kapitán)

8. A6 – 2 minúty
A9 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 + 2 minúty

v 3:30

v 3:30

•

od 3:30 tímy hrajú 4 proti 4, pretože menší trest A9 sa vzájomne ruší s jedným
menším trestom B11

•

tím B musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest B11

9. A6 – 2 minúty + osobný
trest
•
•
•

v 3:00

B11 – 2 minúty + osobný
trest

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4
tím A a tím B musí poslať na trestnú lavicu po jednom náhradníkovi, ktorí sa
na ľadovú plochu vrátia v 5:00
A6 a B11 sa vrátia na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 15:00

10. A6 – 2 minúty

v 9:00

B4 – 2 minúty

v 9:20

A9 – 2 minúty

v 9:20

B7 – 2 minúty

v 9:20

A8 – 2 minúty

v 9:20

•

od 9:20 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty A9 a A8 sa vzájomne rušia
s menšími trestami B4 a B7

11. A6 – 2 + 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty

v 3:00

•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože dvojitý menší trest B11 sa vzájomne ruší
s dvojitým menším trestom A6 alebo A9 (určí kapitán)

12. A6 – 2 minúty
A9 – 2 + 2 minúty
•

B11 – 2 + 2 minúty v 3:00

v 3:00

B11 – 2 + 2 minúty

v 3:00

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože vzájomne sa rušia dvojité menšie tresty
A9 a B11
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13. A6 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 + 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 minúty

v 3:00

A7 – 2 + 2 minúty

v 3:00

•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože vzájomne sa rušia dvojité menšie tresty
A7 a B11, a menší trest B12 s menším trestom A6 alebo A9 (určí kapitán)

14. A6 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 + 2 + 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 minúty

v 3:00

A7 – 2 + 2 minúty

v 3:00

•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty B11 a B12 sa vzájomne
rušia s menšími trestami A9 a A7

15. A6 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00
A7 – 2 minúty
•

B11 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 + 2 minúty

v 3:00

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty B11 a B12 sa vzájomne
rušia s menšími trestami A9 a menším trestom A6 alebo A7 (určí kapitán)

16. A6 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B12 – 2 + 2 minúty

A7 – 2 + 2 minúty

v 3:00

•

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože všetky menšie tresty obidvoch tímov sa
navzájom rušia

17. A6 – 2 minúty

v 3:00

B8 – 2 minúty

v 3:00

A3 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B9 – 2 minúty

v 3:00

A5 – 2 minúty

v 3:00

B7 – 2 minúty

v 3:00

•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože tri menšie tresty tímu B sa vzájomne rušia
s dvojitým menším trestom A3 a s menším trestom A6 alebo A5 (určí kapitán)

18. A5 – 2 minúty

v 3:00

B8 – 2 minúty

v 3:00

A6 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B9 – 2 minúty

v 3:00

A7 – 2 minúty

v 3:00

•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty A5 a A7 sa vzájomne rušia
s menšími trestami B8 a B9
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19. A5 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B8 – 2 + 2 minúty

v 3:00

A6 – 2 minúty

v 3:00

B9 – 2 + 2 minúty

v 3:00

A7 – 2 + 2 + 2 minúty v 3:00
•

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty B8 a B9 sa vzájomne rušia
s menšími trestami A7 a A6

20. A6 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:00

•

B11 – 2 + 2 minúty

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože dvojitý menší trest B11 sa ruší s menšími
trestami A6 a A9

21. A6 – 2 minúty

v 3:00

B8 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:00

B7 – 2 minúty

v 3:00

•

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože vzájomne sa rušia všetky štyri menšie
tresty

22. A6 – 2 + 2 minúty
•

v 3:00

B11 – 2 minúty

trest

v 3:00

A9 – 2 + 2 minúty

v 3:00

v 3:00

tímy hrajú 4 proti 5
menšie tresty A6 a B11 sa vzájomne rušia
tím A hrá oslabený 4 minúty o jedného korčuliara (A9)
A9 sa vráti na ľadovú plochu v 7:00
A6 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 15:00 a B11 po prvom
prerušení hry po 5:00

24. A6 – trestné strieľanie
A9 – 2 minúty
•

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5, pretože vzájomne sa rušia všetky štyri menšie
tresty

23. A6 – 2 minúty + osobný

•
•
•
•
•

B8 – 2 + 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 minúty

v 3:00

B10 – 2 minúty

v 4:20

B21 – 2 minúty

v 5:00

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4

25. A15 – 2 minúty

v 4:00

A18 – 2 minúty

v 4:30

A77 – 2 + 2 minúty

v 5:00
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•
•
•
•
•
•

•
•

od 4:20 tímy hrajú 4 proti 4
od 4:30 tímy hrajú 3 proti 4
od 5:00 tímy hrajú 3 proti 4
v 5:00 sa vzájomne ruší menší trest B21 s jedným menším trestom A77
tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka
v 6:00 sa začína menší trest pre náhradníka za A77, ale A15 môže opustiť
trestnú lavicu po prvom prerušení hry po skončení jeho trestu a tímy hrajú
3 proti 4
A77 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 10:00
B21 opustí trestnú lavicu po prvom prerušení hry po 7:00

26. A6 – 2 minúty

v 3:00

A7 – 2 minúty

v 3:30

B9 – 2 minúty + osobný trest do konca
stretnutia

•
•
•
•

v 3:30

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
od 3:30 tímy hrajú 4 proti 5
B9 musí pre zvyšok stretnutia odísť do šatne
na trestnú lavicu nemusí ísť za B9 nijaký náhradník, lebo na časomere nie sú
zobrazené tresty A7 a B9 (zhodujúce sa tresty)
Príklady zhodujúcich sa väčších trestov
Tím A

Tím B

1. A3 – 5 minút + osobný trest

B8 – 5 minút + osobný trest do konca

do konca stretnutia
•
•

v 3:00

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5
tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože A3 a B8 sa už do
hry nevrátia

2. A1 (brankár) – 5 minút +osobný
trest do konca stretnutia
•
•

stretnutia

B8 – 5 minút + osobný trest do

v 3:00

konca stretnutia

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5
tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože A1 a B8 sa už do
hry nevrátia
Príklady zhodujúcich sa menších a väčších trestov
Tím A

1. A6 – 2 minúty

Tím B
v 3:00

A9 – 5 minút +osobný trest
do konca stretnutia

B14 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia

v 3:30

v 3:30
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•
•

aj po 3:30 tímy hrajú 4 proti 5, pretože väčšie tresty plus osobné tresty do
konca stretnutia A9 a B14 sa vzájomne rušia
tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože A9 a B14 sa už
do hry nevrátia

2. A6 – 2 minúty

v 3:00

A7 – 2 + 5 minút +osobný
trest do konca stretnutia
•
•

B19 – 2 + 5 minút + osobný
trest do konca stretnutia

v 4:00

aj po 4:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty plus väčšie tresty plus
osobné tresty do konca stretnutia A7 a B19 sa vzájomne rušia
tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože A7 a B19 sa už
do hry nevrátia

3. A6 – 2 minúty

v 3:00

B11 – 2 minúty

A5 – 2 minúty

v 4:00

B19 – 5 minút + osobný trest

A7 – 5 minút +osobný trest
do konca stretnutia
•
•

do konca stretnutia

v 3:00

B8 – 2 + 5 minút +osobný trest do

A5 – 2 minúty

B8 – 2 + 5 minút + osobný trest
v 3:00

A7 – 5 minút +osobný trest
do konca stretnutia

•
•
•

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4, pretože vzájomne sa rušia menšie tresty obidvoch
tímov
náhradník za A3 sa vráti v 5:00 a náhradník za B8 sa vráti v 8:00
B8 sa už do hry nevráti

5. A3 – 2 + 2 minúty

•

v 4:00

v 4:00

konca stretnutia

•
•

v 4:00

aj po 4:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty A5 a B11 a väčšie tresty
plus osobné tresty do konca stretnutia A7 a B19 sa vzájomne rušia
tímy nepošlú na trestnú lavicu nijakých náhradníkov, pretože A7 a B19 sa už
do hry nevrátia

4. A3 – 2 + 2 minúty

•

v 4:00

do konca stretnutia

v 3:00

B9 – 5 minút + osobný trest
v 3:00

do konca stretnutia

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 4, pretože vzájomne sa ruší väčší trest a osobný
trest do konca stretnutia A7 a menší trest A5 s trestami B8
A7, B8 a B9 sa už do hry nevrátia
náhradník za B9 musí odpykať 5-minútový trest
náhradník za B9 sa vráti na ľadovú plochu v 8:00
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6. A7 – 2 minúty

v 4:00

A9 – 5 minút + osobný trest

B4 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia

v 5:00

do konca stretnutia

v 5:00

B3 – 2 minúty

v 5:10

A8 – 2 minúty

v 5:10

B7 – 2 minúty

v 5:10

A4 – 2 minúty

v 5:10

•
•
•

aj po 5:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože väčšie tresty a osobné tresty do konca
stretnutia A9 a B4 sa vzájomne rušia
od 05:10 tímy ešte stále hrajú 4 proti 5, pretože všetky menšie tresty sa
vzájomne rušia
tímy nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože A9 a B4 sa už do hry
nevrátia

7. A3 – 2 + 5 minút +osobný
trest do konca stretnutia
•
•

B8 – 2 + 5 minút + osobný trest
v 3:00

v 3:00

A7 – 5 minút +osobný trest
do konca stretnutia

B8 – 2 minúty

v 3:00

B9 – 5 minút + osobný trest
v 3:00

do konca stretnutia

v 3:00

od 3:00 hrajú tímy 5 proti 5, pretože všetky tresty sa vzájomne rušia
tímy nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože A7 a B9 sa už do hry
nevrátia

9. A6 – 5 minút + osobný trest

B11 – 2 minúty

do konca stretnutia

v 3:00

A9 – 2 minúty

v 3:00

•
•

v 3:00

od 3:00 hrajú tímy 5 proti 5, pretože všetky tresty sa vzájomne rušia
tímy nepošlú na trestnú lavicu náhradníkov, pretože A3 a B8 sa už do hry
nevrátia

8. A3 – 2 minúty

•
•

do konca stretnutia

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5, pretože menšie tresty A9 a B11 sa vzájomne rušia
tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 5-minútový trest
za A6, pretože A6 sa už do hry nevráti
Príklady zhodujúcich sa väčších trestov a trestov v hre
Tím A

Tím B

1. A6 – 5 minút + osobný trest
do konca stretnutia
•

B7 – trest v hre
v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5 a na trestnú lavicu nejdú nijakí náhradníci

v 3:00
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2. A6 - trest v hre
•

B7 – trest v hre

v 3:00

v 3:00

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 5 a na trestnú lavicu nejdú nijakí náhradníci

PRAVIDLO 113 – ODLOŽENÝ TREST
Príklady odložených trestov
Tím A
1.

A6 – 2 + 2 minúty + osobný
trest
v 13:00
A6 – 2 minúty

•
•
•
•

Tím B

v 20:00 (koniec tretiny)

menší trest uložený na konci tretiny sa začne merať od začiatku nasledujúcej
tretiny a tím A bude hrať 4 proti 5
meranie osobného trestu po prerušení jeho merania bude pokračovať v 2:00
po odpykaní menšieho trestu A6
A6 sa vráti na ľadovú plochu po prvom prerušení hry po 9:00
tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest A6
na začiatku tretiny a vráti sa na ľadovú plochu v 2:00

2. Počas prerušenia hry boli tímu A uložené tieto tresty:
A4 – 2 minúty
A5 – 2 minúty
A6 – 2 + 2 minúty
A7 – 5 minút + osobný trest
konca stretnutia

.
•
•
•

A7 sa do hry už nevráti
trest za A7 odpyká náhradník, pričom sa bude odpykávať ako posledný
poradie, v akom budú odpykávať svoje tresty ďalší traja korčuliari, určí
kapitán, aj keď jeden korčuliar má odpykať dvojitý menší trest

3. A6 – 2 minúty v 3:00

B7 – 2 + 2 minúty v 3:00
B7 – 2 minúty

v 3:30

(hráč B7 je na trestnej lavici)
•
•
•

od 3:00 tímy hrajú 5 proti 4
tím B musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest
hráča B7
od 3:30 hrajú tímy 5 proti 4, pretože menší trest hráča B7 (bol mu uložený v
3:30, keď bol na trestnej lavici) sa pripočíta k trestu, ktorý za hráča B7
odpykáva náhradník
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•
•
•

náhradník za hráča B7 musí odpykať 4 minúty a môže sa vrátiť na ľadovú
plochu v 7:00
ak tím A nedosiahne gól, tímy budú hrať 5 proti 4 až do 7:00
hráč B7 musí odpykať celý čas svojich troch trestov (6 minút) a trestnú lavicu
opustí po prvom prerušení hry po 9.00

4. A7 – 2 + 2 minúty

v 3:00

A8 – 2 minúty

v 3:00

A9 – 2 minúty (menší trest pre hráčsku lavicu)

v 3:00

•
•
•
•
•
•

od 3:00 tímy hrajú 3 proti 5
od 3:00 hráči A8 a A9 odpykávajú menšie tresty (sú zobrazené na časomere)
od 5:00 začína odpykávať svoje dva menšie tresty hráč A7
v 5:00 tímy hrajú 4 proti 5
v 5:00 sa vráti na ľadovú plochu hráč A8 alebo A9 (na základe rozhodnutia
kapitána)
dôvodom pre takéto rozhodnutie je zámer dostať na ľadovú plochu najväčší
možný počet hráčov

5. A6 – 5 minút + osobný trest

v 3:00

do konca stretnutia
A8 (náhradník za A6) – 2 minúty

v 3:30

(je na trestnej lavici)
A8 (náhradník za A6) – 10 minút

v 4:00

(je na trestnej lavici)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A6 sa do hry už nevráti
tím A musí poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká 5-minútový trest
A6
od 3:00 tímy hrajú 4 proti 5
v 3:30 bol uložený A8 menší trest, keď bol na trestnej lavici
tímy hrajú 4 proti 5
A8 začne odpykávať menší trest v 8:00 po skončení jeho 5-minútového trestu
(odložený trest)
v 4:00 bol uložený A8 osobný trest
tímy hrajú 4 proti 5
v 4:00 musí poslať tím A na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší
trest A8, ktorý bol uložený v 3:30
A8 začne odpykávať osobný trest v 10:00 (odložený trest)
ak tímu A už nebudú uložené ďalšie tresty a tím B nedosiahne gól po uplynutí
5-minútového trestu až do 10:00, po 10.00 už budú tímy hrať 5 proti 5
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PRAVIDLO 114 – AVIZOVANIE TRESTOV
1. situácia
Tímu A je avizovaný trest a korčuliar tímu B vystrelí puk na bránku. Brankár puk
zastaví, získa puk pod kontrolu a úmyselne usmerní puk spoluhráčovi.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca preruší hru.
2. situácia
Hráčovi tímu A je avizovaný trest a tím B nahradil brankára korčuliarom. Korčuliar
tímu B korčuľuje s pukom na hokejke pred svojou bránkou a korčuliar tímu A
klepnutím do jeho hokejky spôsobí, že puk vnikne do prázdnej bránky tímu B.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná, pretože puk vnikol do prázdnej bránky po zákroku
korčuliara tímu, ktorému bol avizovaný trest (pozri Pravidlo 114- V.). Hra sa preruší
a hráčovi tímu A sa uloží avizovaný trest.
3. situácia
Hráčovi tímu A je avizovaný trest a tím B nahradil brankára korčuliarom. Puk má
korčuliar tímu B a pri pokuse prihrať puk spoluhráčovi ho vystrelí tak, že sa puk
odrazí od korčuliara tímu A a vnikne do prázdnej bránky tímu A.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná a uloží sa avizovaný trest.
4. situácia
Tímu A je avizovaný trest a tím B nahradil brankára korčuliarom. Korčuliar tímu B
vystrelí puk tak, že trafí korčuliara tímu A za strednou červenou čiarou, a od neho sa
puk odrazí do prázdnej bránky tímu B.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná a uloží sa avizovaný trest.
5. situácia
Hlavný rozhodca avizuje trest A6 a za jeho priestupok chce nariadiť trestné strieľanie.
Pred prerušením hry A6 urobí ďalší priestupok, za ktorý sa ukladá menší trest.
Rozhodnutie: Ak tím B pred prerušením hry dosiahne gól, trestné strieľanie sa
nenariadi, ale hlavný rozhodca uloží menší trest A6. Ak tím B pred prerušením hry
nedosiahne gól, hlavný rozhodca nariadi proti tímu A trestné strieľanie a uloží A6
menší trest. Tento hráč ide ihneď na trestnú lavicu a ostane na nej až do odpykania
svojho trestu, a to bez ohľadu na výsledok trestného strieľania.
6. situácia
Hlavný rozhodca avizuje trest tímu A, pričom tím A nemá puk. Tím B nahradil
brankára korčuliarom a má puk v svojom obrannom pásme. Korčuliar tímu B
v svojom obrannom pásme prihral puk spoluhráčovi tak zle, že puk smeruje do
prázdnej bránky tímu B, pričom tento spoluhráč sa vrhol za prihratým pukom, aby
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zabránil jeho vniknutiu puku do prázdnej bránky. Aké bude rozhodnutie hlavného
rozhodcu, ak:
a) Korčuliar nezasiahne puk, ale zotrvačnosťou svojho pádu narazí do
bránkovej konštrukcie tak, že sa bránka posunie zo svojej základnej polohy a
je úplne mimo svojich upevňovacích kolíkov.
b) Korčuliar zabráni vniknutiu puku do prázdnej bránky, ale zotrvačnosťou
svojho pádu narazí do bránkovej konštrukcie tak, že sa posunie zo svojej
základnej polohy a je úplne mimo svojich upevňovacích kolíkov.
Rozhodnutie: a) Prizná gól v prospech tímu A a tímu A uloží avizovaný trest
podľa Pravidla 114 a Pravidla 98- I.).
b) Hlavný rozhodca môže situáciu posúdiť tak, že korčuliar posunul bránku
neúmyselne (veľmi nepravdepodobné) po tom, keď zabránil vniknutiu puku do
prázdnej bránky. V takom prípade sa trest korčuliarovi, ktorý posunul bránku,
neuloží. Ak hlavný rozhodca posúdi situáciu tak, že korčuliar posunul bránku v snahe
zabrániť vniknutiu puku do prázdnej bránky, potom hlavný rozhodca prizná gól
v prospech tímu A a tímu A uloží avizovaný trest.
PRAVIDLO 115 – TRESTY POČAS PREDĹŽENIA
V 2. PRÍLOHE sú uvedené postupy pri riešení situácií, ktoré môžu nastať pri ukladaní
trestov počas predĺženia 3 proti 3 a končení trestov uložených ešte v riadnom
hracom čase a končiacich počas predĺženia 3 proti 3.
PRAVIDLO 120 – ZLOMENÁ HOKEJKA / POKRAČOVANIE V HRE – VÝMENA
1. situácia
Korčuliar zdvihne hokejku, ktorá mu bola hodená na ľadovú plochu z jeho hráčskej
lavice.
Rozhodnutie: Korčuliarovi, ktorý zdvihol hokejku, nebude uložený nijaký trest, ale
hlavný rozhodca uloží trest za hodenie hokejky podľa Pravidla 168– II.4 alebo
Pravidla 168– V.1.
2. situácia
Korčuliar tímu A zlomil svoju hokejku a zdvihne hokejku hodenú z hráčskej lavice
tímu B, ktorá bola určená korčuliarovi tímu B, ktorý tiež zlomil svoju hokejku.
Rozhodnutie: Korčuliarovi tímu A, ktorý zdvihol hokejku hodenú z hráčskej lavice
tímu B, bude uložený menší trest (Pravidlo 120– III.). Tímu B musí byť uložený trest
za hodenie hokejky podľa Pravidla 168-II.4 alebo Pravidla 168- V.1.
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3. situácia
Brankár stratil svoju hokejku a jeho spoluhráč, ktorý je na ľadovej ploche, mu posunul
hokejku späť po ľadovej ploche.
Rozhodnutie: To nie je dovolené. Spoluhráč musí brankársku hokejku zdvihnúť
z ľadovej plochy a podať ju svojmu brankárovi do ruky. Za porušenie tohto pravidla
sa ukladá korčuliarovi, ktorý sa previnil, menší trest za hodenie hokejky podľa
Pravidla 120- III.
4. situácia
Korčuliar nesie brankársku hokejku svojmu brankárovi, ktorý hokejku stratil alebo
zlomil, pričom sa rozhodne zapojiť do hry. Aby sa zapojil do hry, brankársku hokejku
pustí na ľadovú plochu.
Rozhodnutie: a) V prípade, že korčuliar hrá s pukom a drží v rukách aj
brankársku hokejku, bude mu uložený trest podľa Pravidla 120- IV.
b) Ak korčuliar pustí brankársku hokejku na ľadovú plochu, neuloží sa mu nijaký
trest.
5. situácia
A5 hrá bez svojej hokejky. A8 mu odovzdá svoju hokejku, a korčuliarovi A8, aby
mohol pokračovať v hre, podá svoju hokejku korčuliar A11.
Rozhodnutie: Neexistuje nijaký limit na to, koľkokrát si môžu spoluhráči
navzájom podať svoje hokejky, ak hokejky prijímajú v súlade s pravidlami hry.
6. situácia
V priebehu hry korčuliar odlomí alebo stratí časť rúčky svojej hokejky. Odlomenú
časť hokejky pustí na ľadovú plochu a so zvyškom hokejky pokračuje v hre.
Rozhodnutie: Zvyšok hokejky sa už považuje za zlomenú hokejku a korčuliarovi
sa uloží menší trest podľa Pravidla 120.
PRAVIDLO 123 – NAPADNUTIE ZOZADU
Termín “akýmkoľvek spôsobom” zahŕňa také akcie, akou sú hra so zdvihnutou
hokejkou, krosček, napadnutie, atď., ale nie nedovolené bránenie v hre.
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PRAVIDLO 131 – ZDRŽIAVANIE HRY / PADNUTIE NA PUK
1. situácia
Puk je v bránkovisku a korčuliar, ktorý je mimo svojho bránkoviska, rukou vyrazí
alebo posunie puk von z bránkoviska k svojmu telu, ale pokiaľ je puk ešte
v bránkovisku, puk nechytí ani neprikryje. Potom hlavný rozhodca hru preruší.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca uloží korčuliarovi menší trest. Rozhodujúcim
faktorom je poloha puku v momente, keď bol puk prikrytý a bola prerušená hra.
2. situácia
Brankár bol odvolaný z ľadovej plochy a v bránkovisku leží ďalší korčuliar, pod
ktorým je puk, ktorý pod neho vystrelil protihráč. Ležiaci korčuliar sa však nepokúsil
padnúť na puk, prikryť puk alebo puk posunúť pod svoje telo, ale puk ostal pod jeho
telom.
Rozhodnutie:
úmyselne.

Hlavný rozhodca gól neprizná, ak sa hráč nepokúsil prikryť

puk

PRAVIDLO 134 – ZDRŽIAVANIE HRY / ONESKORENÝ NÁSTUP
„Správny počet“ v tomto pravidle znamená taký počet hráčov, ktorí sa v danom
čase podľa pravidiel smú zúčastniť v hre (5 korčuliarov plus brankár – v prípade, že
tím nehrá oslabený, a 4 alebo 3 korčuliari plus brankár – v prípade, že tím je
oslabený).
PRAVIDLO 135 – ZDRŽIAVANIE HRY / VYSTRELENIE ALEBO
VYHODENIE PUKU Z HRACEJ PLOCHY
1. situácia
Vystrelený puk zasiahne hokejku korčuliara alebo brankára alebo akúkoľvek časť ich
výstroja a neúmyselne preletí za mantinel.
Rozhodnutie: Trest sa neuloží.
2. situácia
Vystrelený puk chytí brankár, ktorý potom úmyselne puk hodí, vystrelí, odrazí alebo
odkopne akýmkoľvek spôsobom tak, aby puk preletel za mantinel.
Rozhodnutie: Brankárovi bude uložený menší trest. Pravidlo 135 – I.
3. situácia
Korčuliar alebo brankár vystrelí puk cez otvorené dvierka.
Rozhodnutie: Trest sa neuloží.
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4. situácia
Pri zakázanom uvoľnení bol puk vystrelený z obranného pásma do ochrannej siete
nad ochranným sklom na opačnom konci ľadovej plochy.
Rozhodnutie: Uloží sa menší trest za zdržiavanie hry, ktorým sa nahradí zakázané
uvoľnenie.
5. situácia
Hlavný rozhodca avizuje menší trest hráčovi tímu A. Jeho spoluhráč, ktorý je
v svojom obrannom pásme, získa puk pod kontrolu, a ešte predtým, ako bola
prerušená hra kvôli uloženiu avizovaného trestu, vystrelil puk za ochranné sklo.
Rozhodnutie: Pretože hra bola prerušená, lebo tím A získal puk pod kontrolu, tímu
A sa za vystrelenie puku z hracej plochy za ochranné sklo neuloží nijaký ďalší trest.
Poznámka: Hráčovi tímu A by mohol byť uložený trest, ak by, podľa názoru hlavného
rozhodcu, bol puk vystrelený z hracej plochy za ochranné sklo úmyselne, ako
vyjadrenie protestu proti rozhodnutiu rozhodcov alebo podľa Pravidla 135 – III.
PRAVIDLO 141 – BITKA – NADMERNE HRUBÁ HRA
Za pokračovanie v bitke hráčovi nemožno uložiť trest v hre a osobný trest do konca
stretnutia.
PRAVIDLO 165 – HODENIE HOKEJKY ALEBO PREDMETU
1. situácia
Hlavný rozhodca avizuje tímu A trest a tím B vystriedal svojho brankára ďalším
korčuliarom. Pred prerušením hry korčuliar tímu B hodil svoju hokejku po puku vo
svojom obrannom pásme.
Rozhodnutie: Za hodenie hokejky brániacim korčuliarom v svojom obrannom
pásme musí byť uložený trest. V prospech tímu A sa prizná gól, lebo trest za hodenie
hokejky tímu B nemožno zrušiť, a korčuliar tímu A musí odísť na trestnú lavicu
odpykať svoj avizovaný trest.
PRAVIDLO 169 – HRA TELOM V HOKEJI ŽIEN
1. Cieľom tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených
fyzickým kontaktom tiel hráčok. Preto akýkoľvek očividný alebo úmyselný kontakt
s protihráčkou, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať puk) sa musí
potrestať podľa tohto pravidla. Podľa tohto pravidla sa netrestá náhodný kontakt tiel
hráčok vyplývajúci z normálnej hry s pukom.
2. Hlavný rozhodca musí každý fyzický kontakt posudzovať na základe toho, či
korčuliarka vyvolala kontakt úmyselne. Potrestaná musí byť tá korčuliarka, ktorá
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vyvolala fyzický kontakt, aby zasiahla aspoň telo protihráčky, ak už nedokázala
získať puk. Hlavným cieľom každej akcie je však získať puk, a preto hlavní
rozhodcovia musia umožniť hráčkam „boj“ o puk.
3. Potrestané musí byť úmyselné zapríčinenie kolízie alebo pokus o zintenzívnenie
kolízie. Patria sem všetky prípady, pri ktorých korčuliarka vstúpi do dráhy protihráčky
pohybujúcej sa opačným smerom a spôsobí fyzický kontakt. Trest sa neuloží
korčuliarke, ktorá evidentne chce hrať s pukom, a pritom neúmyselne spôsobí kolíziu
s protihráčkou.
4. Nie je povolené korčuľovať proti korčuliarke, ktorá sa evidentne snaží získať puk.
Sú to všetky prípady, keď korčuliarka očakáva prihrávku alebo keď korčuľuje
naproti puku. Ak korčuliarka stojí na ľadovej ploche bez pohybu, protihráčka musí
túto korčuliarku obísť.
5. Protihráčky sa môžu navzájom opierať a snažiť sa prenikať pozdĺž mantinelu a tým
vyvolávať telesný kontakt iba za predpokladu, že sa evidentne snažia získať puk.
Takéto zákroky sú povolené, pokiaľ zostanú na úrovni „kontaktu“ a nezmenia sa na
„napádanie“.
6. Ak dve alebo viac korčuliarok sa snaží získať puk v tesnej blízkosti mantinelu, za
každý úmyselný kontakt musí byť uložený trest. Pod úmyselným kontaktom sa
rozumie najmä tlačenie, strkanie alebo vrazenie protihráčky ramenom na mantinel.
Teda trestá sa každý očividný telesný kontakt, ktorý nesúvisí s bojom o puk.
7. Korčuliarky majú právo zotrvať na tom mieste na ľadovej ploche, ktoré predtým
zaujali. To znamená, že nijaká korčuliarka nemusí uvoľniť priestor približujúcej sa
protihráčke, aby sa tým predišlo kolízii. Za každý pohyb korčuliarky, ktorým vstúpi do
dráhy protihráčky, bude uložený menší trest za napadnutie telom.
PRAVIDLO 171 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / BREJK
1. situácia
Korčuliar tímu A je v brejku a zozadu ho krosčekom fauluje korčuliar tímu B. Hlavný
rozhodca uloží menší trest a automaticky osobný trest za napadnutie zozadu, a
v prospech tímu A prizná trestné strieľanie.
Rozhodnutie: Korčuliar tímu A vykoná trestné strieľanie a korčuliar tímu B, ktorý
sa previnil, musí odpykať automatický osobný trest.
2. situácia
Korčuliar tímu A je v brejku a je zozadu faulovaný korčuliarom tímu B. Za tento faul
sa ukladá väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie a korčuliarovi tímu B, ktorý
protihráča fauloval, uloží väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia
alebo trest v hre.
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3. situácia
Korčuliar v brejku je zozadu faulovaný, spadne na ľadovú plochu, potom vstane a
nikým neohrozovaný vystrelí puk na bránku.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, lebo korčuliar vstal
a mal možnosť vystreliť na bránku, ale uloží menší trest korčuliarovi, ktorý sa previnil.
4. situácia
Korčuliar v brejku je podrazený a puk sa stane voľný. Potom zozadu príde jeho
spoluhráč, prevezme puk a nikým neohrozovaný vystrelí puk na bránku, ale gól
nedosiahne.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca trestné strieľanie nenariadi, pretože korčuliar mal
možnosť vystreliť puk na bránku, ale uloží menší trest protihráčovi, ktorý sa previnil.
5. situácia
Korčuliar v brejku je zozadu faulovaný a hlavný rozhodca avizuje, že nariadi trestné
strieľanie, ale skôr, ako preruší hru, avizuje druhý priestupok, pričom nezáleží na
tom, či priestupok urobil ten istý alebo iný hráč jeho tímu.
Rozhodnutie: Nariadením trestného strieľania sa potrestá prvý priestupok,
a korčuliar, ktorý urobil druhý priestupok, musí odísť na trestnú lavicu odpykať trest
a ostáva na trestnej lavici bez ohľadu na to, či sa z trestného strieľania dosiahne
alebo nedosiahne gól. V prípade, že tím už odpykáva iný menší trest, tento
potrestaný hráč ostane na trestnej lavici a odpyká si svoj menší trest v súlade
s Pravidlom 171-V. bez ohľadu na výsledok trestného strieľania a jeho tím bude
hrať oslabený o dvoch korčuliarov.
6. situácia
A10 na trestnej lavici odpykáva trest. A8 má byť uložený trest za seknutie, ale pred
prerušením hry je v prospech tímu B nariadené trestné strieľanie za ďalší faul tímu A.
Tím B z trestného strieľania dosiahne gól.
Rozhodnutie: Do hry sa nevráti nijaký korčuliar, ale A8 musí odpykať svoj trest bez
ohľadu na výsledok trestného strieľania.
7. situácia
Útočiaci korčuliar je v brejku. Korčuliar brániaceho sa tímu stojí za svojou bránkou
a posunie bránku z jej základnej polohy.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie, pretože medzi brankárom
a korčuliarom v brejku nebol nijaký brániaci korčuliar.
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PRAVIDLO 175 – NARIADENIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / PADNUTIE
KORČULIARA NA PUK
1. situácia
Brankár tímu A je na ľadovej ploche. Brániaci korčuliar tímu A je vo svojom
bránkovisku a vtiahne puk, ktorý je mimo bránkoviska, do svojho bránkoviska, ale
puk nechytí ani neprikryje, pokiaľ je puk mimo bránkoviska. Potom spadne na puk
alebo ho prikryje, čím zapríčiní prerušenie hry.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca nariadi trestné strieľanie v prospech tímu, ktorý
sa neprevinil. Rozhodujúcim faktorom je poloha puku v momente, keď bol prikrytý a
hra bola prerušená.
PRAVIDLO 177 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA
1. situácia
Puk vystrelený korčuliarom vykonávajúcim trestné strieľanie zasiahne ochranné sklo
za brankárom, odrazí sa späť, zasiahne chrbát brankára a puk vnikne do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná. Keď puk prejde za bránkovú čiaru alebo čiaru pre
zakázané uvoľnenie, trestné strieľanie sa považuje za skončené.
2. situácia
Korčuliar, vykonávajúci trestné strieľanie, vystrelí puk, puk sa od brankára odrazí
späť do korčuliara vykonávajúceho trestné strieľanie, a od neho vnikne do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa neuzná.
3. situácia
Korčuliar, vykonávajúci trestné strieľanie, sa pokúsi vystreliť na bránku, ale
nezasiahne puk. Puk pokračuje v pohybe smerom k bránke. Potom sa korčuliar
vykonávajúci trestné strieľanie dotkne puku druhýkrát a puk strelí do bránky.
Rozhodnutie: Gól sa uzná, pretože pri prvom pokuse o strelu sa hokejka
nedotkla puku a tento pokus nie je možné považovať za strelu. Kontakt puku
s hokejkou bol až pri druhom pokuse, ktorý sa preto považuje za prvú strelu.
PRAVIDLO 178 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA / OSOBITNÉ
SITUÁCIE
Ak proti tímu, ktorý nemá brankára s brankárskym výstrojom, je nariadené trestné
strieľanie, tím musí určiť korčuliara, ktorý bude mať počas trestného strieľania všetky
brankárske výhody a povinnosti, ale nemusí mať oblečený brankársky výstroj. Po
skončení trestného strieľania sa tento korčuliar považuje za riadneho hráča. Toto
platí len vtedy, keď tím nemá brankára a len pri trestnom strieľaní.
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1. situácia
Korčuliar vykonávajúci trestné strieľanie vystrelí puk a:
1. puk zasiahne žŕdku bránky a odrazí sa do bránky;
2. puk zasiahne brankára a odrazí sa do bránky;
3. puk zasiahne žŕdku bránky, od nej sa odrazí do brankára, a od brankára
sa odrazí do bránky;
4. puk zasiahne brankára, od brankára sa odrazí do žŕdky bránky, a potom
vnikne do bránky;
5. brankár vkĺzne do bránky za bránkovú čiaru spolu s pukom;
Rozhodnutie : Gól sa uzná.
2. situácia
Korčuliar vykonávajúci trestné strieľanie počas korčuľovania k bránke odhodí svoje
rukavice, aby odpútal pozornosť brankára, a potom strelí puk do bránky.
Rozhodnutie: Trestné strieľanie sa považuje za skončené. Gól sa neuzná.
Použije sa Pravidlo 178- VIII.
3. situácia
Korčuliar v priebehu vykonávania trestného strieľania zlomí svoju hokejku.
Rozhodnutie: Trestné strieľanie sa považuje za skončené.
4. situácia
Brankár fauluje korčuliara vykonávajúceho trestné strieľanie, pričom sa za tento
priestupok ukladá väčší trest, a nie je dosiahnutý gól.
Rozhodnutie: Hlavný rozhodca uloží brankárovi väčší trest plus automaticky
osobný trest do konca stretnutia. Brankár ešte pred opakovaním trestného strieľania
musí odísť do šatne a manažér alebo tréner určí prostredníctvom kapitána
ľubovoľného spoluhráča brankára, ktorý odpyká väčší trest a musí odísť na trestnú
lavicu ešte pred opakovaním trestného strieľania. Tento korčuliar zostane na
trestnej lavici až do skončenia trestu. Pri opakovanom trestnom strieľaní bude
v bránke náhradný brankár.
PRAVIDLO 187- BRANKÁRSKY VÝSTROJ / VŠEOBECNE
1. situácia
Brankársky výstroj, zmeraný počas prestávky medzi tretinami, bol posúdený ako
nedovolený, a preto brankárovi bol uložený menší trest.
Rozhodnutie: Brankárov trest môže odpykať ktorýkoľvek korčuliar jeho tímu,
pretože na ľadovej ploche v čase merania výstroja neboli nijakí korčuliari.
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PRAVIDLO 207 – TRESTY PRE BRANKÁRA / PREHĽAD
1. situácia
Brankárovi bol uložený osobný trest. Na trestnú lavicu odíde náhradný korčuliar, aby
odpykal brankárov trest, a keď už bol korčuliar na trestnej lavici, brankárovi bol
uložený druhý osobný trest.
Rozhodnutie: Brankár musí odísť z hry (druhý osobný trest sa automaticky zmení
na osobný trest do konca stretnutia – Pravidlo 107- II.) a korčuliar, ktorý mal odpykať
prvý osobný trest svojho brankára, opustí trestnú lavicu.
2. situácia
Brankár na hráčskej lavici (počas prerušenia hry alebo počas hry) poruší pravidlá
alebo z hráčskej lavice fauluje protihráča.
Rozhodnutie: Trest namiesto brankára odpyká korčuliar z jeho tímu, ktorý bol na
ľadovej ploche v čase priestupku. Tohto hráča prostredníctvom kapitána určí tréner
alebo manažér.
Príklady trestov pre brankárov
Tím A
1.

•

•

•
•
•
•
•
•

2.

Tím B

A1 (brankár) 2 + 10 minút

v 3:00

A1 (brankár) 2 + 10 minút

v 3:30

V 3:00 tím A musí poslať na trestnú lavicu dvoch korčuliarov, ktorí boli na
ľadovej ploche v čase priestupku, aby odpykali tresty za brankára, pričom
jeden hráč odpyká 2 minúty a druhý korčuliar 12 minút.
V 3:30 tím A musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho korčuliara, ktorý bol na
ľadovej ploche v čase priestupku brankára, aby odpykal druhý menší trest
brankára.
Pretože bol uložený brankárovi A1 druhý osobný trest, tento trest sa
automaticky mení na osobný trest do konca stretnutia.
Hráč, ktorý odpykával trest 2 + 10 minút z času 3:00, môže opustiť trestnú
lavicu (brankár je vylúčený z hry do konca stretnutia).
Od 3:30 tím A hrá 3 proti 5.
Druhý menší trest brankára A1 sa začne v 3.30.
Korčuliar, ktorý odpykáva prvý menší trest pre brankára, sa vráti na ľadovú
plochu v 5.00, pokiaľ súper nedosiahol gól.
Spolu 34 minút (2 + 10 + 2 + 20) musí byť zaznamenaných do Zápisu
o stretnutí brankárovi A1.
A30 (brankár) 2 minúty

v 3:00

A30 (brankár) 2 minúty

v 3:30
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•
•
•
•
•
•

3.

•
•
•
•
•
•
•
•

4.

•
•
•
•
•
•
•
•

Od 3:00 hrajú tímy 4 proti 5.
Tím A musí poslať na trestnú lavicu korčuliara, ktorý bol na ľadovej ploche
v čase priestupku, aby odpykal prvý menší trest.
V 03:30 musí tím A poslať na trestnú lavicu ďalšieho korčuliara, ktorý bol na
ľadovej ploche v čase priestupku, aby odpykal druhý menší trest.
Od 3:30 hrajú tímy 3 proti 5.
Korčuliar, ktorý odpykáva prvý menší trest, sa vráti na ľadovú plochu v 5.00
(ak súper nedosiahol gól).
Do Zápisu o stretnutí sa zaznamenajú všetky tresty brankárovi A30.
A30 (brankár) 2 minúty

v 3:00

A30 (brankár) 10 minút

v 3:30

Od 3:00 hrajú tímy 4 proti 5.
Tím A musí poslať na trestnú lavicu korčuliara, ktorý bol na ľadovej ploche
v čase priestupku, aby odpykal menší trest.
V 3:30 tím A musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho korčuliara, ktorý bol na
ľadovej ploche v čase priestupku, aby odpykal osobný trest brankára.
Od 3:30 hrajú tímy 4 proti 5.
Druhý trest (osobný trest) sa začína v 3.30.
Korčuliar, ktorý odpykáva menší trest, sa vráti na ľadovú plochu v 5:00 (ak
súper nedosiahol gól).
Korčuliar, ktorý odpykáva osobný trest, sa vráti na ľadovú plochu po prvom
prerušení hry po 13:30.
Do Zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú brankárovi.
A30 (brankár) 10 minút

v 3:00

A30 (brankár) 2 minúty

v 3:30

Od 3:00 hrajú tímy 5 proti 5.
Tím A musí poslať na trestnú lavicu korčuliara, ktorý bol na ľadovej ploche
v čase priestupku, aby odpykal osobný trest.
V 3:30 tím A musí poslať na trestnú lavicu ďalšieho korčuliara, ktorý bol na
ľadovej ploche v čase priestupku, aby odpykal menší trest.
od 3:30 hrajú tímy 4 proti 5.
Menší trest sa začína v 03:30.
Korčuliar, ktorý odpykáva menší trest, sa vráti na ľadovú plochu v 5:30 (ak
súper nedosiahol gól).
Korčuliar, ktorý odpykáva osobný trest, sa vráti na ľadovú plochu po prvom
prerušení hry po 13:00.
Do Zápisu o stretnutí sa všetky tresty zaznamenajú A30.
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PRAVIDLO 215 – ZDRŽIAVANIE HRY / BRANKÁR – PRÍCHOD K HRÁČSKEJ
LAVICI POČAS PRERUŠENEJ HRY
1. situácia
Brankár ide k svojej hráčskej lavici osláviť dosiahnutie gólu.
Rozhodnutie: Ak nebude brankár vystriedaný, bude mu uložený menší trest za
zdržiavanie hry.

2. situácia
Pri avizovaní trestu pre hráča tímu súpera a po nasledujúcom prerušení hry brankár
pokračuje v korčuľovaní na svoju hráčsku lavicu.
Rozhodnutie: Rozhodcovia by mali napomenúť brankára, aby sa vrátil do svojej
bránky. Hlavný rozhodca by mal napomenúť tím, aby sa takáto zdržovacia taktika
neopakovala. Po prvom napomenutí a opakovaní tohto priestupku musí tím
vystriedať brankára alebo hlavný rozhodca uloží trest za zdržiavanie hry podľa
Pravidla 215.
PRAVIDLO 223 – OPUSTE NIE BRÁNKOVISKA POČAS ŠARVÁTKY
HRÁČOV / BRANKÁR
1. situácia
Brankár počas šarvátky na opačnom konci ľadovej plochy sa rozhodne odísť k svojej
hráčskej lavici, pričom zostane na svojej polovici hracej plochy.
Rozhodnutie: Ak pôjde na svoju hráčsku lavicu, hlavný rozhodca posúdi túto
situáciu ako príchod brankára k svojej hráčskej lavici počas prerušenej hry a použije
Pravidlo 215.
2. situácia
Brankár počas prebiehajúcej šarvátky opustí okolie svojho bránkoviska a ako prvý sa
zapojí do bitky.
Rozhodnutie: Brankárovi sa uloží menší trest za opustenie bránkoviska a osobný
trest do konca stretnutia za to, že sa stal tretím hráčom v šarvátke, prípadne ďalšie
tresty vyplývajúce z porušenia pravidiel.
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1. PRÍLOHA – ZÁZNAMY DO ŠTATISTIKY
GÓLY A ASISTENCIE
1. situácia
A8 prihrá puk A9 a ten prihrá puk A10, ktorý dosiahne gól.
Rozhodnutie: Asistencie sa priznajú A8 a A9.
2. situácia
A8 vystrelí puk smerom na bránku, ale brankár sa ho nedotkne, puk získa A9 a prihrá
ho A10, ktorý dosiahne gól.
Rozhodnutie: Asistencie sa priznajú A8 a A9, pretože medzitým nemal puk pod
kontrolou nijaký korčuliar tímu B.
3. situácia
A8 prihrá puk A9, ale puk sa odrazí od tela, hokejky alebo korčule B8, ale nakoniec
ho získa A9, a potom ho prihrá A10, ktorý dosiahne gól.
Rozhodnutie: Asistencie sa priznajú A8 a A9, pretože medzitým nemal puk pod
kontrolou nijaký korčuliar tímu B.
4. situácia
A8 vystrelí puk smerom na brankára, ktorý ho vyrazí a A10 potom dosiahne gól.
Rozhodnutie:
Asistencia sa prizná A8.
5. situácia
A8 prihrá puk A9, ktorý sa pokúsi prihrať puk A10, ale B8 prihrávku zachytí a získa
ho pod kontrolu. A10 napadne B8, získa puk a dosiahne gól.
Rozhodnutie: Asistencia sa neprizná nikomu, pretože pred dosiahnutím gólu mal
puk pod kontrolou korčuliar súperovho tímu.
6. situácia
A8 prihrá puk A9, ktorý ho prihrá A10 a tento korčuliar puk vystrelí na bránku, pričom
brankár puk vyrazí, ale potom A10 dosiahne gól.
Rozhodnutie:
Asistencie sa priznajú A8 a A9.
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2. PRÍLOHA –TABUĽKA SITUÁCIÍ TRESTOV PRI PREDĹŽENÍ
3 PROTI 3
TRESTY ULOŽENÉ PRED ZAČIATKOM PREDĹŽENIA 3 PROTI 3
Situácia
1.

Čas v 3. tretine
19:10

Tím A

Team B

A5- 2

B17- 2

Postupy

Na konci tretej tretiny sa z časomeru trestov odstránia časy trestov a tímy začnú hrať
predĺženie 3 proti 3. Po uplynutí trestov po prvom prerušení hry obidvaja potrestaní
korčuliari opustia trestnú lavicu.
2.

19:10

A5- 2

19:50

A7- 2

B17- 2

Tímy začnú hrať predĺženie 3 proti 4. Z časomeru trestov sa odstránia časy trestov
A5 a B17. Po uplynutí trestov A5 a B17 po prvom prerušení hry potrestaní korčuliari
opustia trestnú lavicu.
3.

19:10

A5- 2

19:25
19:40

B17- 2
A7- 2

Predĺženie sa začne s tromi (3) korčuliarmi tímu A a štyrmi (4) korčuliarmi tímu B.
Potrestaní korčuliari sa vracajú na ľadovú plochu postupne po odpykaní svojich
trestov, a preto počas hry dosiahne počet korčuliarov na ľadovej ploche stav
5 proti 5. Potom po prvom prerušení hry sa počet hráčov upraví na 3 proti 3.
4.

19:10

A5- 2

19:30

A7- 2

19:40

B17- 2

B36- 2

Predĺženie sa začne 3 proti 3. Tresty A5 a B17 sa odstránia z časomeru trestov. Po
prvom prerušení hry po odpykaní trestov A5 a B17 títo korčuliari opustia trestnú
lavicu. Po skončení trestov A7 a B36 bude na ľadovej ploche pomer korčuliarov
4 proti 4 až do prvého prerušenia hry. Potom sa pomer korčuliarov znovu upraví na
3 proti 3.
5.

19:10

A5- 2

19:20
19:30
19:40

B17- 2
A7- 2
B36- 2
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Predĺženie sa začne 3 proti 3. Po odpykaní svojich trestov sa budú korčuliari
postupne vracať z trestnej lavice na ľadovú plochu. Pokiaľ nebude prerušená hra,
môže pomer hráčov na ľadovej ploche dosiahnuť stav až 5 proti 5. Avšak počet
korčuliarov na ľadovej ploche sa v závislosti od počtu prerušení hry môže upraviť na
4 proti 3 alebo na 3 proti 3.

TRESTY ULOŽENÉ POČAS PREDĹŽENIA
Čas v predĺžení
00:30

Tím A Team B

Počet korčuliarov na ľadovej ploche

A23 -2

Tím A – 3 korčuliari

Tím B – 4 korčuliari

Tím A – 3 korčuliari

Tím B – 3 korčuliari

Tím A – 3 korčuliari

Tím B – 4 korčuliari

01:00
01.30

B17 -2
A7 -2

Len čo je tímu A uložený druhý menší trest, každý tím musí poslať na ľadovú plochu
jedného korčuliara. Po skončení trestu A23 vznikne na ľadovej ploche stav 4 proti 4,
a preto po nasledujúcom prerušení hry sa musí stav upraviť na 3 proti 3. Avšak
v prípade, že bude prerušenie hry predtým, ako uplynie trest B17 (ešte predtým, ako
uplynie trest A7), upraví sa stav korčuliarov na ľadovej ploche na 4 proti 4. Ak hra
nebola prerušená a tímy už hrali 5 proti 5, po nasledujúcom prerušení hry sa musí
stav počtu korčuliarov na ľadovej ploche upraviť na 3 proti 3.
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