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Výklad pravidla 460 – Zakázané uvolnění – Jaro 2012
a) Pro účely tohoto pravidla je hřiště rozděleno střední červenou čárou na dvě poloviny. Místo, kde se
družstvo, které mělo míček v držení, naposledy dotklo míčku, je rozhodující pro posouzení, zda došlo či
nedošlo k zakázanému uvolnění.
b) Jestliže hráč družstva, které má stejný nebo vyšší počet hráčů než protivník, vystřelí, odpálí či usměrní
míček z vlastní poloviny hřiště za brankovou čáru soupeře, hra se přeruší pro zakázané uvolnění.
c) Vhazování se provede na koncovém bodu v obranném pásmu provinivšího se družstva, blíže k místu, kde
se naposledy dotklo míčku.

d) Za zakázané uvolnění se nepovažuje:
1. Jestliže míček skončí v brance – BRANKA se uzná,
2. Je-li provinivší se družstvo v okamžiku vystřelení míčku v „oslabení“,
3. Jestliže se míček dotkne jakékoli části hráče soupeře včetně brankáře dříve, než přejde brankovou čáru,
nebo je tečován jakoukoliv částí spoluhráče na útočné polovině než přejde brankovou čáru
4. Jestliže je míček zahrán přímo hráčem, který se účastnil vhazování,
5. Jestliže podle názoru rozhodčího jakýkoli hráč druhého družstva, vyjma brankáře, může zahrát míček dříve,
než přejde brankovou čáru, nebo svou holí nebo tělem zabrání protihráči v hraní míčku.
6. Jakmile brankář opustí brankoviště nebo když je brankář mimo brankoviště během zakázaného uvolnění a
pohybuje se ve směru míčku.
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e) Za zakázané uvolnění se považuje:
1. Jestliže míček přejde přes brankoviště – nastává zakázané uvolnění.

2. Jestliže je míček vystřelen z vlastní poloviny a odrazí se od některé ze svislých tyček nebo od horní tyčky
za brankovou čáru – nastává zakázané uvolnění
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3a. Jestliže mužstvo, které vyhodí míček na zakázané uvolnění, jej nehraje z důvodu, že by se vystavilo
trestu při střídání za příliš mnoho hráčů na hřišti – nastává zakázané uvolnění

3b. V případě, že by stejná situace nastala i u druhého mužstva, a to by také nehrálo míček, zakázané
uvolnění se neodpíská. V případě, že budou najednou střídat obě mužstva, postupuje se stejně.
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4. Jestliže je míček jasně nahráván spoluhráči z vlastní poloviny a ten jej nezachytí a míček následně přejde
přes brankovou čáru – zakázané uvolnění se neodpíská.
V potaz se bere pouze přímá nahrávka, která hráči přeskočí hůl či projde v jeho bezprostřední blízkosti, a
kterou by hráč za normálních okolností mohl jednoznačně hrát, ale míčku se nedotkne (např. vinou
nerovností na hřišti).
Pokud hráč nehraje přihrávku úmyslně, aby například získal územní výhodu (obtočením se kolem protihráče,
předběhnutím protihráče atd.), zakázané uvolnění se odpíská.
Pokud bude přihrávka lobovaná, přihrávaná vzduchem nebo o mantinel a hráč ji teprve bude dobíhat
k zadnímu hrazení a před brankovou čárou se jí nedotkne, rozhodčí odpíská zakázané uvolnění

5. Pokud hráč stojí jednou nebo oběma botami před střední červenou čárou nebo za ní s míčkem na holi za
červenou čárou nebo na ní a poté vystřelí míček za brankovou čáru soupeře, nejedná se o zakázané
uvolnění. Zjednodušeně řečeno, pokud hráč vystřelí nebo nahodí míček z červené čáry, zakázané uvolnění se
nepíská.
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Pokud brankář udělá aktivní pohyb ze svého brankoviště směrem k míčku, i když míčkem nehraje, nejedná se
o zakázané uvolnění.
Pokud brankář stojí ve svém brankovišti a snaží se hrát míček holí, jedná se o zakázané uvolnění.
Pokud je brankář mimo své brankoviště (např. po rozehrávání od mantinelu) a pouze se do něj vrací bez
snahy hrát míček, jedná se o zakázané uvolnění.
Pokud je brankář mimo své brankoviště (např. po rozehrávání od mantinelu) a při návratu do něj učiní aktivní
pohyb se snahou hrát míček, i když ho nezahraje, nejedná se o zakázané uvolnění.

Za KR ČMSHb vypracoval J. Pikula
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