ČÁST 1 - HŘIŠTĚ
111 - Brankové čáry
Čáry vyznačené 4 m od obou konců hřiště, 5 cm široké a červené barvy se nazývají:
BRANKOVÉ ČÁRY
Čáry musí být protaženy přes ochranný pás a na hrazení.
112 - Modré čáry
Hrací plocha mezi oběma brankovými čárami je rozdělena na tři stejné části čárami 30 cm širokými a
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 družstvo je pásmo, kde se nachází jeho branka:
OBRANNÉ PÁSMO
- pásmo uprostřed je
STŘEDNÍ PÁSMO
- nejvzdálenější pásmo od jeho branky je
ÚTOČNÉ PÁSMO
113 - Střední čára
Čára, která se nazývá STŘEDNÍ ČÁRA, se nachází uprostřed hřiště. Musí být 30 cm široká a červené
barvy.
Čára musí být protažena přes ochranný pás a na hrazení.
119 - Brankoviště
BRANKOVIŠTĚ se vyznačí před každou brankou červenou čárou, 5 cm širokou podle nákresu na
protilehlé straně.
Ø Plocha brankoviště může být vybarvena světle modře.
Ø Podle výkladu pravidel se za brankoviště považuje prostor, který je vymezen vyznačením
brankoviště na hřišti a výškou 1,27 m od povrchu hřiště k vrchní části brankové konstrukce.
Ø Rozměry brankoviště se měří od vnějšího okraje čar vymezujících brankoviště. Čáry se považují za
součást brankoviště.
Ø Brankoviště se vyznačí takto:
1. Vyznačí se půlkruh o poloměru 180 cm a šířce 5 cm se středem uprostřed branky.
2. Dále se na ploše 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“.
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152 - Časomíra
Každé hřiště musí být vybaveno elektronickou časomírou (ukazatelem stavu utkání), aby diváci, hráči,
funkcionáři týmů a rozhodčí byli přesně informováni o:
- názvech obou týmů,
- odehraném čase každé třetiny, který se počítá v minutách a vteřinách od 0:00 do 15:00, nebo
prodloužení
- zbývajícím čase trestů, alespoň dvou hráčů každého družstva, s odpočtem od celkové výše trestných
minut do 0:00,
- stavu utkání,
- oddechových časech, s odpočtem od 0:30 do 0:00 vteřin,
- přestávkách, s odpočtem od 10:00 do 0:00 minut.

172 - Hudba na stadionu
-

Hudba nesmí hrát v průběhu hry nebo při oddechových časech týmů.
Na stadionu je zakázáno používat houkačky na stlačený vzduch a píšťalky.
Hudba nesmí hrát, leží-li zraněný hráč na hrací ploše při přerušení hry.
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ČÁST 2 - DRUŽSTVA, HRÁČI A JEJICH VÝSTROJ
210 – Výstroj
a) Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, obuvi, ochranné výstroje a dresů.
b) Veškerá ochranná výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela
pod oblečením.
c) Veškerá porušení pravidel týkající se nošení výstroje budou trestána podle pravidla 555.
d) Během předzápasového rozcvičení musí být hráči oblečeni do kompletní výstroje včetně dresů.
223 - Hráčské přilba
a) Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit hokejové přilby, které
vyhovují schváleným mezinárodním normám, s řemínky řádně upevněnými pod bradou.
b) Pokud hráč v mezinárodních soutěžích nenosí během předzápasového rozcvičování přilbu,
rozhodčí to oznámí osobě odpovědné za tuto soutěž, která to dále oznámí direktoriátu nebo
disciplinární komisi Mezinárodní hokejbalové federace (ISBHF). V národních soutěžích se postup
v této věci řídí nařízením příslušného národního svazu.
c) 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.
d) Pokud hráči během hry spadne přilba, nesmí se dále účastnit hry a musí odběhnout přímo na
hráčskou lavici.
e) Jestliže hráč pokračuje ve hře bez přilby, bude potrestán podle pravidla 555 g.
228 - Chrániče loktů
Za nebezpečnou výstroj se považují všechny chrániče loktů, které nemají měkký ochranný vnější
povrch z houbovité pryže či podobného materiálu.
234 - Brankářská přilba a obličejová maska
a) Všichni brankáři musí nosit hokejovou přilbu s obličejovou maskou nebo hokejový brankářský
chránič hlavy s obličejovou maskou, vyhovující schváleným mezinárodním normám. Brankářská
obličejová maska musí být zhotovena tak, aby jimi nemohl proniknout míček.
b) Obličejové masky brankářů v kategorii do 18 let v mužském i ženském hokejbalu musí být
zhotoveny tak, aby jejich otvory nemohl proniknout míček ani čepel hole.
c) Pokud přilba a obličejová maska nebo chránič hlavy a obličejová maska spadne brankáři během
hry, rozhodčí přeruší hru.
d) Pokud během hry zasáhne brankářskou obličejovou masku tvrdá střela, může 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, rozhodčí provinivšímu
se brankáři uloží menší trest.
f) Pokud si brankář sejme přilbu nebo obličejovou masku ve snaze přerušit hru v brejkové situaci,
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, rozhodčí neprovinivšímu se týmu přizná gól.
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ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY
410 - Střídání hráčů a brankářů
PRAVIDLO ZRUŠENO
411 - Střídání hráčů a brankářů z hráčské lavice v průběhu hry
a) Hráči a brankáři smějí střídat kdykoli v průběhu hry z hráčské lavice, pokud:
1. 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 na
protilehlé straně.
2. Střídající hráči a brankáři jsou mimo hru, než dojde k jakémukoli střídání.
b) Pokud při střídání hráč vstupující do hry zahraje míček nebo se jakýmkoli způsobem fyzicky dotkne
soupeře, zatímco hráč odcházející ze hry je dosud na ploše, uloží se menší trest pro hráčskou lavici
za příliš mnoho hráčů na hřišti (pravidlo 573).
c) Pokud při střídání brankář opouštějící hrací plochu zahraje míček nebo se jakýmkoli způsobem
fyzicky dotkne soupeře, zatímco hráč přicházející do hry je už na hrací ploše, rozhodčí uloží menší
trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na hřišti (pravidlo 573).
d) Pokud je při střídání hráč vstupující do hry nebo hráč odcházející ze hry náhodně zasažen míčkem,
hra se nepřeruší a trest se neuloží.
e) 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
míček do svého držení. Následně se vhazuje na středním bodu vhazování, pokud byla hra
přerušena za střední čárou. Pokud byla hra přerušena před střední čárou, vhazuje se na nejbližším
bodu vhazování v pásmu, kde došlo k přerušení hry.
412 - Střídání hráčů při přerušení hry
a) Při střídání hráčů v přerušené hře hostující tým okamžitě vymění hráče na hrací ploše 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, 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. První rozhodčí zaujme postavení k zahájení další hry a druhý rozhodčí, který vhazuje
míček, okamžitě směřuje k místu vhazování.
2. První rozhodčí poskytne hostujícímu týmu pět vteřin na vystřídání hráčů.
3. Po pěti vteřinách oznámí první rozhodčí vztyčením ruky, že hostující tým už nemůže
střídat.
4. S rukou stále vztyčenou poskytne první rozhodčí domácímu týmu pět vteřin na vystřídání
hráčů.
5. Po pěti vteřinách první rozhodčí oznámí spuštěním ruky, že domácí tým už nemůže
střídat.
6. Jakmile první rozhodčí spustí ruku, druhý 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
druhý rozhodčí míček. Čárový rozhodčí není povinen čekat na hráče než zaujme postavení
na vhazování.
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c) Pokud se tým pokusí střídat hráče po uplynutí vymezeného času, první rozhodčí pošle hráče zpět
na hráčskou lavici a varuje trenéra. Jakékoli další porušení tohoto postupu kdykoli během utkání má
za následek menší trest pro hráčskou lavici (pravidlo 575).
d) Týmy nesmějí provádět střídání hráče(ů) po chybném vhazování, kromě situace, kdy je uložen trest,
který způsobí změnu poměru počtu hráčů obou týmů na hrací ploše.
420 - Hrací doba
a) Řádné utkání se skládá ze tří patnáctiminutových třetin čistého času a dvou desetiminutových
přestávek.
b) Plná čtyřicetipětiminutová doba trvání utkání se nazývá základní hrací doba.
c) Pro každou třetinu základní hrací doby si týmy vymění strany.
421 - Prodloužení
Pokud utkání hrané do rozhodnutí po základní hrací době skončí nerozhodně, pokračuje prodloužením
o deset minut čistého času s náhlou smrtí.
Náhlou smrtí se rozumí, že prodloužení končí, jakmile jeden tým dosáhne prvního gólu.
Nepadne-li v prodloužení gól, provádějí se samostatná střílení k určení vítěze utkání.
430 - Určení výsledku utkání
a) Tým, který dosáhne většího počtu gólů v průběhu základní hrací doby běžného utkání, je prohlášen
vítězem a jsou mu uděleny tři body.
b) Pokud je na konci základní hrací doby běžného utkání jeho stav nerozhodný, každému týmu se
udělí jeden bod a utkání pokračuje samostatnými stříleními k určení vítěze.
c) V běžném utkání obdrží vítězný tým ze samostatných střílení další bod.
d) V utkání play off, v němž musí být určen vítěz, utkání pokračuje prodloužením s náhlou smrtí.
Pokud v prodloužení nepadne gól, následují samostatná střílení k určení vítěze utkání.
440 - 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:
1. na začátku každé třetiny a prodloužení,
2. po dosažení gólu,
3. jestliže rozhodčí mylně posoudí zakázané uvolnění,
4. dojde-li k předčasnému vystřídání brankáře, pokud to není těmito pravidly výslovně
upraveno jinak (viz pravidlo 411 e).
d) Pokud bylo přerušení hry způsobeno kterýmkoli hráčem útočící strany v útočném pásmu, následně
se vhazuje ve středním pásmu na nejbližším bodu vhazování. Je-li příčinou přerušení hry dvojí
porušení pravidel (např. zahrání míčku vysokou holí a úmyslný ofsajd), následující vhazování bude
na bodu, který poskytne nejmenší územní výhodu provinivšímu se týmu.
e) Pokud je hra přerušena z jakéhokoli důvodu, který nelze jednoznačně přisoudit ani jednomu týmu a
míček je ve středním pásmu, následně se vhazuje na nejbližším bodu vhazování u modré čáry,
kdykoli je to možné. Je-li však nejasné, který ze čtyř bodů vhazování je tím nejbližším, vybere se
pro následující vhazování bod ve středním pásmu, který poskytne domácímu týmu největší územní
výhodu.
f) Pokud porušení pravidla, které mělo za následek přerušení hry, způsobili hráči obou stran,
následně se vhazuje na nejbližším bodu vhazování ve stejném pásmu.
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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 přeběhli 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.
h) Pokud dojde k přerušení hry v prostoru mezi koncovými body vhazování a bližším koncem hřiště,
vhazuje se na koncovém bodu vhazování na straně, kde došlo k přerušení hry, pokud to pravidly
není výslovně upraveno jinak.
i) Jestliže je dosaženo neplatného gólu po odrazu míčku přímo od rozhodčího kdekoli v obranném
pásmu, následně se vhazuje na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu.
j) Jestliže dojde k přerušení hry z jakéhokoli důvodu, který není výslovně upraven těmito pravidly,
musí se vhazovat na nejbližším bodu vhazování v pásmu, v němž se naposledy hrálo.
k) Jestliže po přerušení hry jeden nebo oba obránci nebo hráči nacházející se na jejich místě nebo
jakýkoli jiný hráč útočícího týmu přicházející z lavice vejde 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. Toto pravidlo se rovněž uplatní při zakázaném
uvolnění, úmyslném ofsajdu či zahrání míčku vysokou holí. Pokud kterýkoli z hráčů neprovinivšího
se týmu vejde 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.
l) Při porušení Pravidla 411 e) následuje vhazování na středním bodu vhazování, pokud je hra
přerušena za střední čárou. Jestliže je hra přerušena před střední čárou, následně se vhazuje na
nejbližším bodu vhazování v pásmu, v němž byla hra přerušena.
m) Je-li hra přerušena pro zranění hráče, následuje vhazování v pásmu, kde byl míček v době
přerušení hry, na nejbližším bodu vhazování. Pokud tým zraněného hráče má míček v držení v
útočném pásmu, vhazuje se na jednom z bodů vhazování za modrou čárou ve středním pásmu. Jeli zraněný hráč ve svém obranném pásmu a útočící tým je v držení míčku v útočném pásmu,
vhazuje se na jednom z koncových bodů vhazování v pásmu bránícího týmu.
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450 - Postavení mimo hru
a) Hráči útočícího družstva nesmějí vejít do útočného pásma dříve než míček.
b) Rozhodujícími hledisky při posuzování postavení mimo hru jsou:
1. postavení bot hráče - hráč je v postavení mimo hru, jestliže má obě boty za modrou čárou
v útočném pásmu dříve, než míček celým objemem přejde čáru,
2. poloha míčku - míček musí přejít modrou čáru celým objemem do útočného pásma.
3. jestliže hráč vede míček a překračuje čáru před míčkem pohybem vzad, není v ofsajdu,
pokud má míček stále pod kontrolou od okamžiku, kdy byl oběma botami ve středním
pásmu, až do překročení 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 míček zavedl přes modrou čáru
útočící hráč,
2. na nejbližším bodu vhazování v pásmu, odkud byl míček útočícím hráčem přes modrou
čáru přihrán nebo vystřelen,
3. na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu provinivšího se družstva, jestliže podle
názoru rozhodčího hráč úmyslně způsobil postavení mimo hru.
4. na koncovém bodu vhazování v obranném pásmu provinivšího se družstva, jestliže byl
míček přihrán nebo vystřelen útočícím hráčem z jeho obranného pásma.
K pravidlu 451: - oprava výkladu
5. Při výhodě na postavení mimo hru (signalizované vztyčenou paží) nemůže být útočícím
družstvem dosaženo branky, s výjimkou, když bránící družstvo vstřelí nebo dopraví míček
do vlastní branky bez JAKÉHOKOLI přispění nebo kontaktu útočícího družstva. Útočící
družstvo může dosáhnout branky, jakmile je výhoda při postavení mimo hru ukončena.
K pravidlům 470 a 471: - oprava výkladu
Ø 1. Po vhazování bezprostředně následujícím po brance již branku nelze odvolat.
Pokud se rozhodčí chystá oznámit větší trest nebo trest ve hře, ale dříve než tak učiní, provinivší se družstvo
dosáhne branky, rozhodčí branku zruší a uloží trest.
Pokud branky nebo asistence dosáhl hráč, jehož jméno není uvedeno v zápisu o utkání, branka není uznána
a hráč musí být z utkání vykázán. Neuvedení hráče v zápisu o utkání musí být rozhodčímu oznámeno před
znovuzahájením hry, protože později již branka nesmí být zrušena.
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ČÁST 5 - TRESTY
Tabulka trestů
- oprava textu v řádku MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI a sloupci Odpyká na trestné lavici –
kterýkoli hráč z hrací plochy
502 - 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 prostřednictvím kapitána z hráčů, kteří byli v době
přestupku na hrací ploše, s výjimkou brankáře, a nepovolí se náhrada.
b) Jestliže v době, kdy je družstvo v oslabení kvůli jednomu nebo více menším trestům nebo menším
trestům pro hráčskou lavici a soupeř dosáhne branky, první z těchto testů automaticky skončí,
ledaže tento trest byl uložen současně s trestem protihráči, což původně způsobilo, že obě družstva
hrála oslabena o jednoho hráče, v tom případě skončí další menší trest či menší trest pro hráčskou
lavici, uložený družstvu, které obdrželo branku.
508 - Trestné střílení
a) K nařízení TRESTNÉHO STŘÍLENÍ za nedovolený zákrok zezadu je nutno splnit těchto pět
podmínek:
1. K přestupku musí dojít v okamžiku, kde je míček mimo hráčovo obranné pásmo (zcela za modrou
čárou).
2. Útočící hráč má míček v držení a pod kontrolou.
3. Přestupek je spáchán zezadu.
4. Útočícímu hráči, který má míček v držení a pod kontrolou, je zmařena příznivá branková příležitost.
5. Hráč, mající míček v držení a pod kontrolou nesmí mít před sebou žádné jiné protihráče kromě
brankáře.
b) TRESTNÉ STŘÍLENÍ bude nařízeno v situacích, kdy brankář fauluje hráče v brejku, bez ohledu
na to, zda k přestupku došlo zezadu či nikoli.
c) Jestliže tento 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 branky.
514 - Ukládání trestů
Dojde-li k porušení pravidel, za které se ukládá trest:
a) Jestliže družstvo provinivšího se hráče má míček v držení, rozhodčí ihned zapíská a uloží trest.
Vhazuje se na jednom ze dvou bodů vhazování v koncovém pásmu provinivšího se týmu (viz
Pravidlo 440 g).
b) Jestliže družstvo provinivšího se hráče NEMÁ míček v držení, rozhodčí vztyčí ruku, čímž signalizuje
uložení trestu. Jakmile provinivší se družstvo získá míček do držení, zapíská a uloží trest.
c) Jestliže je poté, kdy rozhodčí vztyčil ruku, dosaženo vlastního gólu jakýmkoli způsobem akcí
neprovinivšího se družstva, gól se uzná a trest se uloží obvyklým způsobem.
d) Jestliže poté, kdy rozhodčí vztyčil ruku, dosáhne gólu neprovinivší se družstvo, gól se uzná a první
menší trest se neuloží. Všechny další tresty se uloží. Pokud provinivší se družstvo již hraje v
oslabení, první odpykávaný menší trest nebo menší trest pro hráčskou lavici se ukončí a všechny
signalizované tresty se uloží obvyklým způsobem.
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534 - Nedovolené bránění
a) Hráči, jenž brání nebo překáží v pohybu soupeři, který nemá míček v držení, se uloží:
- menší trest

(2')

b) Hráči na hráčské nebo trestné lavici, jenž v průběhu hry svou holí nebo tělem zabrání v pohybu
míčku nebo protihráče na hřišti, 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 hrací plochy, kterýkoli člen jeho družstva, včetně
funkcionáře, jenž je neoprávněně na hrací ploše, zabrání holí nebo tělem v pohybu míčku nebo
protihráče, rozhodčí přizná neprovinivšímu se družstvu:
- branku
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, rozhodčí uloží:
- menší trest

(2')
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555 - 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 nedovolené či nebezpečné boty, 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 družstvu se vysloví VAROVÁNÍ.
b) Rozhodčí může nařídit, aby hráč nebo brankář odstranil jakékoli osobní doplňky, jejichž používání
během hry by dle uvážení rozhodčího mohlo být považováno za nebezpečné pro samotného hráče a
další účastníky. Je-li obtížné tyto doplňky odstranit, hráč nebo brankář je musí omotat páskou nebo
zasunout tu či onu část(i) pod dres tak, aby už nebyla nebezpečná. V takovém případě bude hráč nebo
brankář vykázán ze hřiště a jeho družstvu se vysloví VAROVÁNÍ.
c) Za jakékoli další porušení tohoto pravidla kterýmkoli hráčem nebo brankářem téhož družstva uloží
rozhodčí provinivšímu se hráči nebo brankáři:
- osobní trest

(10')

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

(2' + 10')

e) Jestliže družstvo požádá o přeměření jakékoli části výstroje soupeře a stížnost je oprávněná,
provinivšímu se družstvu se uloží:
- menší trest

(2')

f) Jestliže družstvo požádá o přeměření jakékoli části výstroje soupeře a stížnost není oprávněná, uloží
se tomuto družstvu:
- menší trest pro hráčskou lavici

(2')

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

(2')
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556 - Zlomená hůl
a) Hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, nesmí přijmout hůl hozenou na hrací plochu, ale smí
přijmout hůl od spoluhráče, který je v té době na hrací ploše, aniž by musel dojít na svou hráčskou
lavici.
b) Jestliže hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, neupustí ihned zlomené části a pokračuje ve hře,
uloží se mu:
- menší trest

(2')

c) Jestliže brankář odejde při přerušení hry na hráčskou lavici vyměnit hůl a pak se vrátí zpět a
pokračuje ve hře, uloží se mu:
- menší trest

(2')

Jestliže je však brankář vystřídán náhradním brankářem, neuloží se žádný trest.
d) Brankář smí odejít na hráčskou lavici a vyměnit si hůl v průběhu hry.
e) Jestliže se hráč účastní hry, když nese náhradní hůl jinému hráči nebo brankáři, uloží se mu:
- menší trest

(2')

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

(2')

560 - Hraní míčku rukou brankářem
a) Brankáři, který není tísněn a drží míček déle než tři vteřiny, se uloží:
- menší trest

(2')

b) Jestliže brankář hodí míček dopředu a míčkem zahraje jako první jeho spoluhráč, rozhodčí ihned
zapískáním přeruší hru a vhazuje se v koncovém pásmu.
c) Brankáři, který úmyslně upustí míček za chrániče se uloží:
- menší trest

(2')
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ČÁST 6 - SIGNALIZACE ROZHODČÍCH
Útočící hráč v brankovišti - pravidlo 595
(Attacking player in the goal crease)
Půlkruhový pohyb napodobující brankoviště jednou rukou ve výši prsou rovnoběžně s hrací plochou a
pak ukázání druhou rukou vodorovně směrem ke střednímu pásmu.
Zdržování hry - pravidlo 554
(Delaying the game)
Rozhodčí dá ruku bez píšťalky s otevřenou dlaní před prsa a natáhne ruku od ramene směrem od těla.
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