
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ PRAVIDEL HOKEJBALU 2012 
Pravidlo Stručný popis změny 

111 - Brankové čáry 
112 - Modré čáry 
113 - Střední čára 

Čáry musí být protaženy přes ochranný pás a na hrazení 

119 - Brankoviště 

Doplněn detailní popis Brankoviště 
Brankoviště se vyznačí takto: 
1. Vyznačí se půlkruh o poloměru 180 cm a šířce 5 cm se středem uprostřed branky. 
2. Dále se na hrací plochu vyznačí značka ve tvaru písmene „L“ o délce 15 cm (obě čáry), a to na každý přední roh 
3. 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“ 

152 - Hodiny Oprava času třetin z 20 na 15 min. a délky přestávky z 5 na 10 min. 

172 - Hudba na stadionu Hudba nesmí hrát v průběhu oddechového času a při ošetřování hráče na hrací ploše. 

210 - Výstroj Při rozcvičení musí hráči nosit kompletní výstroj včetně zápasových dresů. 

223 - Hráčská přilba Hráč, kterému spadla přilba, musí odejít přímo na hráčskou lavici 

228 - Chránič loktů Chránič loktů musí mít povrch z houbovité pryže 

234 - Brankářské přilby, chrániče hlavy 
a obličejové masky 

Pokud je brankář zasažen do masky tvrdou střelou, rozhodčí může přerušit hru, ale jen pokud soupeř nemá bezprostřední možnost 
vstřelení branky 

440 - Vhazování Vhazuje se jen na devíti bodech (ruší se možnost vhazování na spojnicích bodů ve středním pásmu). 

440 - Vhazování Po uložení trestu(ů) jen jednomu týmu se vhazuje v jeho obranném pásmu. 

502 - Menší trest pro hráčskou lavici Trest musí odpykat hráč, který byl v době přestupku na hrací ploše 

508 - Trestné stříleni Doplněno: 
Pokud brankář fauluje hráče v brejku, bude nařízeno trestné střílení bez ohledu na to, zda k přestupku došlo zezadu či nikoli. 

514 - Ukládání trestů Pokud tým hraje v oslabení, je ponechána výhoda za další jeho přestupek a je vstřelen gól, signalizovaný trest se uloží a odpykávaný 
trest končí 

534 - Nedovolené bránění Pokud hráč stojí čelem k brankáři a předstírá hru máváním rukama nebo holí před tváří brankáře, uloží se menší trest 

556 - Zlomená hůl Brankář musí upustit zlomenou hůl nebo její část (pro brankáře platí stejné pravidlo jako pro hráče) 

560 - Hraní míčku rukou brankářem Pokud brankář hodí míček rukou dopředu a míček převezme jeho spoluhráč, bude přerušena hra, ale trest se neuloží. 

 

Pravidlo Stručný popis změny 

Nové signály rozhodčích 

595 Útočící hráč v brankovišti – Půlkruhový pohyb jednou rukou ve výši hrudníku rovnoběžně s hrací plochou a druhou rukou ukázaní 
na bod vhazování ve středním pásmu 
 
554 Zdržování hry – pohyb otevřenou rukou bez píšťalky od hrudníku směrem dopředu 
 

 


