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Autorem následujícího textu je světová lakrosová federace World Lacrosse a tento text je zveřejněn s jejím 
svolením. Toto je vydání oficiálních pravidel mužského boxlakrosu verze 2020–2022.  
 
Nová pravidla a změny stávajících pravidel byly schváleny na valné hromadě organizace World Lacrosse 
v kanadském Peterborough, Ontario v roce 2019 a zde jsou zvýrazněny kurzívou a podtržením. 
 
Veškeré zmínky o nehrajících osobách, jako jsou rozhodčí, činovníci utkání, trenéři, členové realizačních týmů 
družstev aj. byly tam, kde to je relevantní, upraveny tak, aby nespecifikovaly pohlaví. Tyto změny jsou zde 
zvýrazněny kurzívou a podtržením. Zmínky o hráčích zůstávají v mužském rodu (obecně jako „hráč“). Tyto změny 
nemají dopad na smysl daných pravidel.  
 
 
Poznámka k překladu: Jedná se o překlad anglického originálu vydaného organizací World Lacrosse v roce 2020. 
V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito pravidly a pravidly v angličtině rozhoduje anglické znění pravidel   
 
V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito pravidly a propozicemi, směrnicemi nebo řády ČSML rozhodují 
propozice, směrnice a řády ČSML v uvedeném pořadí důležitosti. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů, doporučení či nejasností se obracejte na Komisi rozhodčích ČSML 
(cmla.kr@lacrosse.cz).  
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ODDÍL 1  HŘIŠTĚ 
 
Pravidlo 1.1  Hrací plocha 

1.1.1 POVRCH – Povrch hrací plochy by měl být opatřen nejlépe umělým trávníkem. Není-li umělý trávník 
k dispozici, může být hrací plocha z hlazeného betonu. 

1.1.2 HRAZENÍ – Kolem hrací plochy je hrazení ze dřeva nebo plastu. Hrazení nesmí být vyšší než 122 cm a nižší 
než 107 cm měřeno od úrovně hrací plochy. Strana hrazení směřující do hrací plochy musí mít jednotnou 
barvu s výjimkou případných reklam a musí být hladká bez čehokoliv, co by mohlo způsobit zranění. Na 
hrazení je do minimální výšky 90 cm na stranách a 180 cm na koncích hrací plochy osazené bezpečností 
sklo nebo jiný vhodný materiál, který brání míči opustit hrací plochu. 

1.1.3 DVÍŘKA – Všechna dvířka vedoucí na hrací plochu se musejí otevírat směrem ven z hrací plochy. 

1.1.4 ČÁRY – Všechny čáry na hrací ploše jsou bílé a 5 cm široké. Umístění čar je znázorněno ve schématu 
boxlakrosového hřiště v příloze B. 

1.1.5 ČÁRY STŘÍDACÍHO ÚZEMÍ – Před hráčskými lavicemi je na hrací ploše vymezeno střídací území o šířce 
91,5 cm a délce rovnající se délce hráčské lavice plus 182,9 cm na obou koncích. Velikost střídacího území 
rozhodčí vyznačí před utkáním podle skutečného rozměru hrací plochy. Vzhledem k různé velikosti hracích 
ploch je nutné střídací území příslušně upravit. Při utkání platí pouze čáry, které schválil hlavní rozhodčí. 

1.1.6 ČÁRY ÚZEMÍ – Na hrací ploše jsou rovnoběžně se středovou čárou a ve vzdálenosti 12,95 m od ní 
vyznačeny čáry území. 

1.1.7 ÚZEMÍ – Hrací plocha je rozdělena na tři území: obranné území, neutrální (střední) území a útočné území. 
Jednotlivá území oddělují čáry území. Obranné území jednoho družstva je útočným územím druhého 
družstva. Část hrací plochy, ve které má družstvo svou branku, se nazývá obranné území, a část hrací 
plochy, která je nejvíce vzdálená od branky družstva, se nazývá útočné území. 

Pravidlo 1.2  Branky 

1.2.1 ROZMĚRY BRANEK – Každá branka se skládá ze dvou svislých brankových tyčí pevně spojených nahoře 
rovným břevnem. Brankové tyče jsou od sebe vzdáleny 144,8 cm a břevno je ve výšce 121,9 cm od 
povrchu hrací plochy (vše vnitřní rozměry). Branky jsou umístěny na podélné ose hřiště. Brankové tyče 
a branková čára jsou ve vzdálenosti 365,8 cm od zadního hrazení. Brankové tyče a břevno jsou vyrobeny 
z kovových trubek o průměru 3,8 cm a jsou natřeny červenou nebo oranžovou barvou.  

1.2.2 BRANKOVÁ ČÁRA – Mezi brankovými tyčemi je na hrací ploše nakreslena bílá čára široká 5 cm, která se 
nazývá branková čára a která vyznačuje rovinu branky. Od paty každé brankové tyče vede šikmo dozadu 
tyč nebo plochý kovový pás o délce 137,2 cm, přičemž oba pásy se spojují uprostřed za brankou. 
K brankovým tyčím, břevnu a k těmto tyčím či pásům je připevněna branková síť. Správné umístění 
brankových tyčí určují krátké čáry kolmé na brankovou čáru a vedoucí 2,5 cm oběma směry. 

Pravidlo 1.3  Brankoviště 

1.3.1 ROZMĚRY BRANKOVIŠTĚ – Kolem každé branky je vyznačeno brankoviště kruhového tvaru, jehož střed leží 
ve středu brankové čáry a poloměr činí 281,9 cm (vnější rozměr). Kruh brankoviště je vzadu přerušen 
v bodech, v nichž jej protne rovnoběžka s brankovou čárou vedená ve vzdálenosti 30,5 cm od vrcholu 
základny branky, a pokračuje jako přímá spojnice těchto bodů rovnoběžně se zadním hrazením. Šířka čáry 
vymezující brankoviště je nejméně 5 cm a maximálně 12,7 cm. Celá plocha brankoviště může být 
vyznačena stejnou barvou jinou než bílou. Viz schéma brankoviště v příloze 1.  

Pravidlo 1.4  Brankové sítě 

1.4.1  BRANKOVÉ SÍTĚ – Obě branky jsou opatřeny sítí přibližně kuželovitého tvaru, jejíž oka nesmí být větší než 
3,8 cm. Síť je připevněna tak, aby dovolovala volný průchod míče jakýmkoli místem pomyslné roviny 
branky. 

Síť je k brankovým tyčím upevněna dostatečně volně tak, aby se míč vystřelený do branky neodrazil zpět, 
ale zůstal za brankovou čarou. Doporučuje se používat sítě černé barvy. Domácí družstvo je povinno 
zajistit, aby rozhodčí měli k dispozici provázek na případnou opravu sítí.  
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Pravidlo 1.5  Body pro face-off 

1.5.1 STŘEDOVÝ BOD – Uprostřed středové čáry je značkou ve tvaru „X“ nebo „O“ vyznačen středový bod pro 
face-off. Kolem tohoto bodu je přerušovanou čarou vyznačen kruh o průměru 43,18 cm. Kolem bodu pro 
face-off je vyznačen další kruh o poloměru 3,35 m. 

1.5.2 ROHOVÉ BODY – Na hřišti jsou mezi čarami území a zadním hrazením značkou ve tvaru „X“ nebo „O“ 
vyznačeny další čtyři body pro face-off. Tyto body jsou vzdáleny 4,57 m od nejbližšího bočního hrazení 
a 4,57 m od čáry území (ve směru k zadnímu hrazení). 

Pravidlo 1.6  Hráčské lavice 

1.6.1 SPECIFIKACE HRÁČSKÝCH LAVIC – Hřiště musí být vybaveno sedadly nebo lavičkami pro hráče obou 
družstev. Vybavení prostoru hráčských lavic a dvířka na hrací plochu musí být stejné pro obě družstva. 
Sedadla nebo lavičky pro jedno družstvo musejí pojmout minimálně 14 osob a musejí být umístěny 
bezprostředně u hrací plochy na úrovni neutrálního území co nejblíže středu hrací plochy. Dvířka na hrací 
plochu musí být umístěna v neutrálním území. Z hráčské lavice by měl být vhodný přístup do šaten. 

Minimální délka hráčské lavice jednoho družstva je 7,32 m. Jsou-li hráčské lavice situovány v prostoru pro 
diváky, musí být odděleny od diváků ochranným sklem dostatečné výšky pro zajištění bezpečnosti hráčů. 
Obě hráčské lavice musí být na stejné straně hrací plochy naproti trestné lavici a měly by být od sebe 
odděleny dostatečnou mezerou nebo jinou překážkou. 

1.6.2 NEHRAJÍCÍ PERSONÁL NA LAVIČCE – Na hráčské lavici družstva mohou být pouze hráči v dresu, hlavní 
trenér a pět dalších oprávněných nehrajících osob. Na hráčské lavici nesmějí být přítomni hráči bez dresu. 
Neoprávněné osoby rozhodčí vykážou z hráčské lavice a chodby. 

Hlavní rozhodčí vyzve hlavního trenéra, aby vykázal osobu, která porušuje toto pravidlo, z hráčské lavice. 
Pokud po takovém varování zmíněná osoba hráčskou lavici neopustí nebo se na ni vrátí, jejímu družstvu se 
uloží menší trest pro hráčskou lavici. 

Pravidlo 1.7  Prostor pro personál utkání 

1.7.1 PROSTOR PRO PERSONÁL UTKÁNÍ – V prostoru pro personál utkání je přítomen časoměřič herního času 
a trestů, časoměřič útočného času, zapisovatel a případní další asistenti. Prostor pro personál utkání se 
nachází na straně hřiště proti hráčským lavicím mezi trestnými lavicemi jednotlivých družstev, je-li to 
možné. V prostoru pro personálu utkání je během utkání uložen zápis o utkání. 

1.7.2 ČASOMĚŘIČ ÚTOČNÉHO ČASU/STATISTICI – Časoměřič útočného času obsluhuje elektronickou signalizaci 
útočného času. Osoby, které vedou statistické záznamy z utkání, mohou být přítomny v prostoru pro 
novináře nebo jinde co nejblíže hrací ploše, avšak nikoliv v prostoru pro personál utkání. 

 
 



Oddíl 2 – Čas  Pravidla boxlakrosu WL (muži) 

říjen 2022 v4  Český svaz mužského lakrosu 3 

ODDÍL 2  ČAS 
 
Pravidlo 2.1  Hrací doba 

2.1.1  HRACÍ DOBA – Řádná hrací doba utkání je šedesát minut, rozdělených do čtyř period každé v délce 
patnácti minut. 

Pravidlo 2.2  Přestávky mezi periodami 

2.2.1 KRÁTKÉ PŘESTÁVKY – Mezi první a druhou periodou a mezi třetí a čtvrtou periodou jsou krátké přestávky 
o délce 2 minut. Během krátkých přestávek platí veškerá pravidla hry. Hráči sloužící trest musejí zůstat 
během krátkých přestávek na trestné lavici; během dlouhé přestávky mohou trestné lavice opustit. 

2.2.2 DLOUHÁ PŘESTÁVKA – Mezi druhou a třetí periodou je dlouhá přestávka o délce 12 minut. Během dlouhé 
přestávky mohou družstva opustit své hráčské lavice. 

2.2.3 ZMĚNA STRAN – Po skončení každé periody řádné hrací doby i prodloužení s náhlou smrtí si družstva 
vymění strany na hrací ploše (brání tedy druhou branku, než kterou bránila v předchozí periodě). 

Pravidlo 2.3   Měření hrací doby 

2.3.1 ČISTÝ ČAS – Hrací doba se měří jako čistý čas. Hrací doba a časy trestů běží po celou dobu, kdy je míč ve 
hře, a zastaví se vždy, kdy je míč mimo hru. 

2.3.2 SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ ČASU PODLE HVIZDU ROZHODČÍHO – Spuštění a zastavení času signalizuje 
rozhodčí hvizdem. Časomíra se zastaví ihned po vstřelení branky signalizovaném rozhodčím. Časoměřič 
opět spustí čas při hvizdu rozhodčího signalizujícím zahájení hry při face-off. 

2.3.3 DOBA MEZI VSTŘELENÍM BRANKY A NÁSLEDNÝM FACE-OFF – Rozhodčí by se měl snažit, aby face-off po 
vstřelení branky proběhl co nejdříve, maximálně do 20 sekund. 

Není-li některé družstvo připraveno na face-off do 20 sekund, rozhodčí dá míč do držení druhému 
družstvu. Je-li to možné, ukazatel útočného času by měl po vstřelení branky odměřovat čas od 30 sekund 
do 10 sekund. 

Pravidlo 2.4  Prodloužení s tzv. náhlou smrtí 

2.4.1 HRACÍ DOBA V PRODLOUŽENÍ – Pokud utkání v řádné hrací době skončí nerozhodně, pokračuje se po 
dvouminutové přestávce prodloužením s tzv. náhlou smrtí s periodami o délce 15 minut, dokud se 
nerozhodne o vítězi. 

2.4.2 URČENÍ VÍTĚZE PŘI TZV. NÁHLÉ SMRTI – Při prodloužení s tzv. náhlou smrtí je vítězem to družstvo, které 
jako první v prodloužení vstřelí branku. Utkání končí při vstřelení této první branky v prodloužení. 

2.4.3 PŘESTÁVKY MEZI PERIODAMI PRODLOUŽENÍ – Mezi periodami prodloužení je přestávka v délce 2 minut. 

Pravidlo 2.5  Řádné zahájení hry 

2.5.1 NEZAHÁJENÍ HRY – Pokud družstvo, které není na hrací ploše na začátku utkání nebo periody, které bylo 
rozhodčími vykázáno z hrací plochy nebo kterému rozhodčí povolili opustit hrací plochu, nenastoupí na 
hrací plochu a nezahájí hru do pěti minut po příslušném pokynu rozhodčích, utkání se zkontumuje 
v neprospěch tohoto družstva a záležitost se zaznamená do zápisu z utkání nebo do zvláštního hlášení 
o přestupku. 

2.5.2 DRUŽSTVO NA HRACÍ PLOŠE ODMÍTNE ZAHÁJIT HRU NEBO OPUSTÍ HRACÍ PLOCHU – V případě, že jsou 
obě družstva na hrací ploše, přičemž jedno z nich z jakéhokoliv důvodu odmítne zahájit hru navzdory 
příslušnému pokynu rozhodčích nebo opustí hrací plochu, aniž by k tomu bylo rozhodčími vyzváno nebo 
mu to bylo rozhodčími povoleno, rozhodčí toto družstvo upozorní a poskytne mu limit v délce 15 sekund 
na zahájení hry. 

Jestliže po uplynutí tohoto limitu družstvo nadále odmítá zahájit hru, rozhodčí družstvo potrestá menším 
trestem pro hráčskou lavici; trest slouží hráč in-home. Pokud i přesto družstvo odmítá hrát, rozhodčí je 
varuje, že pokud do 5 minut nezahájí hru, bude utkání zkontumováno v jeho neprospěch. V takovém 
případě musí být záležitost zaznamenána do zápisu z utkání nebo ve zvláštním hlášení o přestupku. 

2.5.3 ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ NEBO VAROVÁNÍ DRUŽSTVA – Informování nebo varování podle tohoto pravidla 
může být sděleno vedoucímu představiteli klubu, vedoucímu, trenérovi nebo kapitánovi družstva. 
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Pravidlo 2.6 Oddechový čas 

2.6.1 DÉLKA A MOŽNOST VYUŽITÍ ODDECHOVÉHO ČASU – Každé družstvo má k dispozici jeden oddechový čas 
v každé polovině utkání. Délka oddechového času je 45 sekund. Nevyužitý oddechový čas se nepřenáší do 
další poloviny hrací doby. 

V každé periodě prodloužení má každé družstvo k dispozici jeden oddechový čas; ani tyto oddechové časy 
nelze přenášet do další periody. Družstvo si může vybrat oddechový čas takto:  

• je-li míč ve hře, družstvo musí mít míč v držení;  

• je-li míč mimo hru, oddechový čas si může vybrat jakékoliv družstvo za předpokladu, že jej má 
k dispozici. 

Oddechový čas vybraný před zahájením utkání se započítává do první poloviny. Podobně oddechový čas 
vybraný během dlouhé přestávky se započítává do druhé poloviny. 

2.6.2 ODDECHOVÝ ČAS KVŮLI ZRANĚNÍ HRÁČE – Oddechový čas kvůli zranění hráče se nepovažuje za 
oddechový čas příslušného družstva, pokud zraněný hráč opustí hrací plochu. Takový hráč se smí vrátit na 
hrací plochu až při dalším netechnickém přerušení hry. Porušení tohoto pravidla se trestá menším trestem 
pro hráčskou lavici. 

2.6.3 SLOUŽENÝ TREST PŘI ODDECHOVÉM ČASU – Hráči sloužící trest musejí během jakéhokoliv oddechového 
času zůstat na trestné lavici. 

2.6.4 ŽÁDNÝ ZBÝVAJÍCÍ ODDECHOVÝ ČAS – Jestliže družstvo požádá o oddechový čas v situaci, kdy již nemá 
žádný k dispozici, je potrestáno menším trestem za zdržování hry a míč je předán do držení soupeři. 

Pravidlo 2.7 Oddechový čas rozhodčího 

2.7.1 ODDECHOVÝ ČAS ROZHODČÍHO KVŮLI ZRANĚNÍ – Rozhodčí může zastavit hru dle svého úsudku. Rozhodčí 
zastaví hru okamžitě, jakmile dojde ke zranění hráče, jež rozhodčí považuje za vážné. V jiných případech 
rozhodčí přeruší hru až poté, co příslušné družstvo získá míč do svého držení. 

2.7.2 ODDECHOVÝ ČAS ROZHODČÍHO KVŮLI KRVÁCENÍ – Jestliže dojde ke krvácivému zranění hráče, rozhodčí 
při nejbližší možné příležitosti zastaví hru a příslušný hráč musí opustit hrací plochu a nechat se ošetřit. 

Je-li hráč, jeho výstroj či dres potřísněn krví, hráč se nesmí vrátit do hry, dokud není rána zakrytá a veškerá 
viditelná krev odstraněná z dresu nebo výstroje s použitím dezinfekce. Hráč se pak smí vrátit do hry až při 
dalším netechnickém přerušení hry. Hráč si smí vyměnit potřísněný dres za čistý. Porušení tohoto pravidla 
se trestá menším trestem pro hráčskou lavici. Opustí-li hráč hrací plochu, přičemž jeho družstvo požádá 
o běžný oddechový čas, během něhož dojde k odstranění problému, hráč může následně nastoupit do 
hry. 
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ODDÍL 3 ČINOVNÍCI UTKÁNÍ 
 
Pravidlo 3.1 Nominace 

3.1.1 ROZHODČÍ – Rozhodčí nominuje příslušný soutěžní či turnajový orgán, svazový orgán nebo jím pověřená 
osoba. 

3.1.2 PERSONÁL UTKÁNÍ – Domácí družstvo zajišťuje časoměřiče herního času, dva pomocníky na trestné lavice, 
zapisovatele a časoměřiče útočného času. 

3.1.3 CHOVÁNÍ K ČINOVNÍKŮM UTKÁNÍ – Hráči a nehrající členové družstev se chovají ke všem rozhodčím 
a personálu utkání (společně činovníci utkání) s řádným respektem. 

3.1.4 OBLEČENÍ – Rozhodčí jsou oblečeni v dresech stejné barvy a vzoru. Při akcích pořádaných, uznaných či 
schválených WL, především při Mistrovství světa WL, jsou rozhodčí povinni nosit: 

• triko s dlouhým rukávem se svislými bílými a černými pruhy, nebo 

• triko s krátkým rukávem se svislými bílými a černými pruhy, a 

• dlouhé nebo krátké černé kalhoty a černé ponožky, 

• černý opasek a 

• bílé sportovní boty. 

Při akcích pořádaných, uznaných či schválených WL, především při Mistrovství světa WL, může výbor WL 
schválit odchylky od výše uvedeného.  

Pravidlo 3.2 Rozhodčí 

3.2.1 ROZHODČÍ – Na hru dohlížejí tři rozhodčí na hrací ploše. Jeden z nich je označený jako hlavní rozhodčí. 
Povinnosti všech rozhodčích jsou shodné, pouze v případě sporu je rozhodující rozhodnutí hlavního 
rozhodčího. Hlavní rozhodčí může svá rozhodnutí před jejich vynesením konzultovat s ostatními 
rozhodčími. 

3.2.2 POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO – Hlavní rozhodčí obecně dohlíží na průběh hry a na ostatní 
rozhodčí, personál utkání, hráče a nehrající členy družstev během hry i při přerušení hry a v případě 
jakýchkoliv sporů je jeho či její rozhodnutí konečné. Rozhodčí setrvají na hrací ploše, dokud se všichni hráči 
o velké přestávce nebo po skončení utkání neodeberou do svých šaten, ledaže podle rozhodčích hrozí 
konfrontace s rozhodčími nebo personálem utkání. 

3.2.3 POVINNOSTI VE VZTAHU K PERSONÁLU UTKÁNÍ – Rozhodčí jsou povinni se před zahájením utkání 
přesvědčit, zda je určený časoměřič herního času a zapisovatel na svých místech a zda veškerá časoměrná 
a signalizační zařízení řádně fungují. 

3.2.4 POVINNOSTI PŘI UKLÁDÁNÍ TRESTŮ – Rozhodčí ukládá tresty za porušení pravidel dle těchto pravidel. 

3.2.5 OZNAMOVÁNÍ TRESTŮ – Rozhodčí oznamují zapisovateli a časoměřiči trestů všechny uložené tresty 
včetně přestupků, za které byly uloženy. 

3.2.6 ODDĚLENÍ HRÁČŮ NA TRESTNÉ LAVICI – Rozhodčí zajistí, aby protihráči byli na trestné lavici odděleni 
s cílem zabránit případným konfliktům. 

3.2.7 ZÁPIS Z UTKÁNÍ/HLÁŠENÍ O PŘESTUPKU – Rozhodčí je povinen do zápisu z utkání nebo do samostatného 
hlášení o přestupku podrobně popsat tyto události: 

i) vhození hole nebo její části mimo hrací plochu; 

ii) vulgární gesta osob účastnících se utkání (tj. hráčů či nehrajících členů družstev či představitelů 
družstev nebo soutěže), jež osobně viděl či na která jej upozornil některý z činovníků utkání; 

iii) jakýkoliv incident mezi hráčem nebo nehrajícím členem družstva a divákem; 

iv) porušení pravidel, při němž byl uložen osobní trest do konce utkání, trest ve hře nebo trest za hrubé 
nesportovní chování. 

 
 



Oddíl 3 – Činovníci utkání  Pravidla boxlakrosu WL (muži) 

říjen 2022 v4  Český svaz mužského lakrosu 6 

Pravidlo 3.3 Personál utkání 

3.3.1 POVINNOSTI ČASOMĚŘIČE – Časoměřič herního času měří čistý čas každé periody, délku přestávek mezi 
periodami a délku oddechových časů. Časoměřič aktivuje zvukovou signalizaci po uplynutí času přestávky 
nebo oddechového času. Zvuková signalizace časoměřiče sama o sobě hru nezastavuje. 

3.3.2 ČASOMĚŘIČ ÚTOČNÉHO ČASU – Časoměřič útočného času ovládá samostatné časoměrné zařízení, které 
měří útočný čas po celou dobu utkání včetně prodloužení, avšak kromě posledních 30 sekund každé 
periody. Uplynutí útočného času časoměřič oznamuje zvukovou signalizací, avšak za přerušení hry při 
uplynutí útočného času odpovídá rozhodčí. 

3.3.3 POVINNOST ZAPISOVATELE – Ke každému utkání musí být nominován jeden zapisovatel a nejméně jeden 
jeho pomocník. Zapisovatel vede záznamy o vstřelených brankách a u každé branky zaznamená přesný čas 
vstřelení. Zapisovatel dále zapisuje jméno a číslo střelce a nahrávačů. 

Zapisovatel rovněž zaznamenává oddechové časy (družstev, rozhodčích, reklamní) a informuje rozhodčí, 
jakmile si některé družstvo vybere více oddechových časů, než je povoleno. Zapisovatel dále zaznamenává 
jméno a číslo hráče, jemuž byl uložen trest, a druh přestupku, čas přestupku a délku trestu. 

Zapisovatel informuje rozhodčí, jakmile některý hráč obdrží druhý větší trest a je tedy automaticky 
vyloučen do konce utkání. Zapisovatel zapíše jméno a číslo hráče in-home jednotlivých družstev (tito hráči 
slouží menší tresty uložené hráčské lavici, např. za chybné střídání). 

Pravidlo 3.4  Vedení zápisu o utkání 

Za účelem jednotného vedení zápisů o utkání je nutné důsledně dodržovat tyto definice: 

3.4.1 ZÁSAH BRANKÁŘE – Situace, kdy brankář částí svého těla nebo holí zastaví nebo odrazí střelu, nebo kdy 
střelu zastaví nebo odrazí branková tyč nebo břevno. 

3.4.2 STŘELA – Situace, kdy hráč s míčem v držení vystřelí míč směrem na branku ve snaze vstřelit branku. 

3.4.3 STŘELA NA BRANKU – Situace, kdy se míč po střele dotkne některé části těla brankáře v okamžiku, kdy je 
ve svém brankovišti, nebo brankové tyče či břevna, nebo přejde přes brankovou čáru. Hůl se považuje za 
součást těla brankáře, je-li hůl v brankovišti. 

Když se střela dotkne brankové tyče nebo břevna a neskončí v brance, ale zůstane ve hře, je zapsána 
střela na branku a zásah brankáře. Aby mohla být uznána střela na branku, hlava hole střelce musí být 
na úrovni prodloužené brankové čáry nebo před ní. 

3.4.4 PŘIHRÁVKA – Jedna nebo dvě přihrávky spoluhráčů hráči, který následně vstřelí branku. U vstřelené 
branky může ovšem být hráči připsána buď jen přihrávka, nebo jen branka. U každé vstřelené branky lze 
zapsat maximálně dvě přihrávky. 

3.4.5 ZVEDNUTÝ MÍČ – Situace, kdy volný míč na hrací ploše získá do svého držení některé družstvo během hry 
(míč je ve hře). Jakmile hráč takový míč zvedne, musí být schopen s ním normálně hrát, tj. vystřelit, nést 
jej nebo jej nahrát. Pokud není splněna některá z těchto podmínek, zvednutý míč není hráči/družstvu 
připsán. Jestliže hráč míč úmyslně upustí a poté znovu zvedne, nelze mu připsat zvednutý míč. Zvednuté 
míče při face-off se započítávají; zvednutý míč se ovšem nemusí připsat vždy, když rozhodčí signalizuje 
držení míče po face-off, protože definice držení míče pro rozhodčího neodpovídá definici zvednutého 
míče. 

3.4.6 TECHNICKÁ CHYBA – Technická chyba je jakékoliv předání míče do držení následkem technické chyby, jako 
je nedovolená clona, porušení pravidla o brankovišti, uplynutí útočného času. Další technické chyby jsou 
popsány dále. 

Pravidlo 3.5  Oficiální hlasatel 

3.5.1 POVINNOSTI OFICIÁLNÍHO HLASATELE PŘI VSTŘELENÍ BRANKY – Hlasatel vyhlásí určeného střelce 
a nahrávače branky. Hlasatel nesmí hlásit žádné nevhodné nebo hanlivé komentáře vůči jakémukoliv 
hráči, družstvu, rozhodčímu nebo činovníkům utkání. 

Porušení tohoto pravidla může mít disciplinární následky pro domácí družstvo. 

  



Oddíl 3 – Činovníci utkání  Pravidla boxlakrosu WL (muži) 

říjen 2022 v4  Český svaz mužského lakrosu 7 

3.5.2 POVINNOSTI OFICIÁLNÍHO HLASATELE PŘI NEUZNANÉ BRANCE – Hlasatel oznámí důvod neuznání branky. 
Když rozhodčí neuzná branku kvůli porušení pravidel, oznámí důvod zapisovateli, který informuje 
hlasatele, aby řádně oznámil rozhodnutí rozhodčího při dalším přerušení hry. 

3.5.3 POVINNOSTI OFICIÁLNÍHO HLASATELE PŘI ULOŽENÍ TRESTU – Hlasatel vyhlásí řádně důvod uložení trestu 
dle informací od rozhodčího. Jestliže byly tresty uloženy současně hráčům obou družstev, jako první se 
oznamuje trest uložený hostujícímu družstvu. Po oznámení trestu hlasatel oznámí počet hráčů na hřišti, tj. 
zda družstva hrají ve stejném počtu, či zda má některé přesilovku či hraje v oslabení. 
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ODDÍL 4 DRUŽSTVA 
 
Pravidlo 4.1 Hráči na hrací ploše 

4.1.1 POČET HRÁČŮ NA ZAČÁTKU UTKÁNÍ – Družstvo se skládá ze šesti hráčů na hrací ploše. 

Pravidlo 4.2 Hráči v dresu 

4.2.1 SOUPISKA – Na začátku každého utkání vedoucí nebo hlavní trenér družstva zapíše hráče a brankáře, kteří 
jsou oprávněni nastoupit k utkání. 

4.2.2 K utkání smí nastoupit maximálně 20 hráčů včetně brankářů, z toho 18 hráčů v poli a 2 brankáři (má-li je 
družstvo k dispozici). Družstvo nesmí mít po celou dobu utkání nikdy více než 18 hráčů do pole. 

4.2.3 PŘEDÁNÍ SOUPISKY – Nejpozději 30 minut před zahájením utkání vedoucí nebo hlavní trenér družstva 
odevzdá v místnosti pro rozhodčí hlavnímu rozhodčímu soupisku vyhotovenou ve dvou provedeních, na 
které je uvedeno všech 18 hráčů a 2 brankáři (má-li je družstvo k dispozici), plus další hráči a brankáři. Do 
této soupisky již nelze zasahovat, s výhradou případu zranění nebo jiné indispozice hráče během 
rozcvičení. Hlavní rozhodčí předá personálu utkání jeden opis soupisky každého družstva a každému 
družstvu druhý opis soupisky soupeře. Na soupisce musí být uvedeno či označeno jméno kapitána a jména 
jeho zástupců. Na soupisce a v zápisu o utkání musí být rovněž uvedeno jméno hráčů in-home obou 
družstev. 

Jestliže během rozcvičení před utkáním dojde ke zranění nebo jiné indispozici některého hráče, družstvo 
informuje hlavního rozhodčího před ukončením oficiální doby rozcvičení a poté může do soupisky dopsat 
náhradníka oprávněného nastoupit k utkání. Hlavní rozhodčí ihned informuje soupeře o této změně 
a umožní mu provést případné změny v soupisce u stejného počtu hráčů. Hlavní rozhodčí informuje 
zapisovatele o změnách soupisek. 

4.2.4 JEDEN BRANKÁŘ NA HŘIŠTI – Každé družstvo smí mít během utkání na hřišti vždy jen jednoho brankáře. 
Brankář může být odvolán a nahrazen jiným hráčem z pole. Tento nahrazující hráč však nemá výsady 
brankáře. 

4.2.5 NÁHRADNÍ BRANKÁŘ – Před zahájením utkání má každé družstvo na své hráčské lavici nebo na místě 
bezprostředně vedle hráčské lavice náhradního brankáře, pokud jej má k dispozici; tento brankář je po 
celou dobu utkání řádně oblečen a vyzbrojen a je připraven zasáhnout do hry. 

4.2.6 HRÁČ Z POLE JAKO BRANKÁŘ – Žádný hráč uvedený na soupisce jako hráč v poli nesmí mít vybavení 
brankáře, kromě situace, kdy dojde k indispozici obou brankářů. 

4.2.7 HÁJENÁ BRANKA – V 1. a 3. periodě utkání družstvo hájí branku, která je blíže k jeho hráčské lavici, ve 
2. a 4. periodě hájí branku, která je dále od jeho hráčské lavice. 

Pravidlo 4.3 Hráč in-home 

4.3.1 Každé družstvo musí označit jednoho svého hráče z pole jako svého hráče in-home. Brankář nemůže být 
hráčem in-home. Hráč in-home slouží tresty neuložené konkrétnímu hráči, menší tresty pro hráčskou lavici 
a menší tresty pro brankáře. 

Pravidlo 4.4 Kapitán 

4.4.1 VÝSADY KAPITÁNA – Každé družstvo má jednoho označeného kapitána, který jediný má právo v průběhu 
hry diskutovat s rozhodčím o záležitostech týkajících se výkladu pravidel. Kapitánem nebo zástupcem 
kapitána nesmí být hrající trenér, hrající vedoucí družstva nebo brankář. Kapitán je na přední straně dresu 
viditelně označen písmenem „C“ kontrastní barvy, vysokým přibližně 8 cm. V době, kdy kapitán není na 
hrací ploše, přebírají jeho práva až dva zástupci kapitána. Zástupce kapitána je na přední straně dresu 
viditelně označen písmenem „A“ kontrastní barvy, vysokým přibližně 8 cm. 

4.4.2 NEHRAJÍCÍ KAPITÁN – V případě, kdy kapitán není v dresu, může trenér před zahájením utkání určit tři 
zástupce kapitána. Má-li družstvo více kapitánů, než je povoleno, rozhodčí požádají hlavního trenéra 
družstva, aby zjednal nápravu. 

4.4.3 KOMUNIKACE KAPITÁNA S ROZHODČÍMI – Kapitán je oprávněn diskutovat s rozhodčími o záležitostech 
týkajících se výkladu pravidel, je-li k tomu rozhodčími vyzván. 
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Chce-li kapitán diskutovat s rozhodčími o záležitostech týkajících se výkladu pravidel, musí je o to nejprve 
požádat. Hráči včetně kapitána, který vstoupí do kruhu rozhodčích, aby zde diskutoval s rozhodčími bez 
jejich svolení, se automaticky uloží menší trest za nesportovní chování.  Stížnost ohledně uložení trestu 
NENÍ „záležitostí týkající se výkladu pravidel“ a kapitánovi nebo hráči, který takovou stížnost vznese, se 
uloží menší trest. 

Pravidlo 4.5  Dresy 

4.5.1 ČÍSLO A JMÉNO NA DRESU – Každý hráč a brankář uvedený v soupisce je na zadní části svého dresu 
označen číslem alespoň 25 cm vysokým. Hráči jednoho družstva jsou oblečeni minimálně v jednotných 
dresech a trenkách. Na zadní straně dresu může být uvedeno jméno hráče. 

4.5.2 UPRAVENÝ DRES – Hráč nesmí nastoupit v jakkoliv upraveném dresu, včetně dresu, který je potrhaný 
nebo přešitý. Hráči nebo brankáři, který nesplňuje podmínky tohoto pravidla, není povoleno se zapojit do 
utkání. 

Pravidlo 4.6  Trenéři 

4.6.1  POVINNOST HLAVNÍHO TRENÉRA – Hlavní trenér odpovídá za to, že jeho či její hráči a náhradníci mají pro 
utkání vhodnou a dostatečnou výstroj a jsou připraveni kdykoliv zasáhnout do hry v souladu 
s předzápasovými postupy a pravidly a předpisy WL. 

Hlavní trenér odpovídá za veškeré jednání nehrajících členů družstva a dalších osob, které jsou družstvem 
oficiálně spojeny. Jeho povinností je spolupracovat s rozhodčími a působit na vlastní hráče tak, aby utkání 
bylo pod kontrolou. Rovněž se zdrží jakéhokoliv vyvolávání nesportovního chování ze strany diváků. 
Porušení tohoto pravidla se trestá menším trestem pro hráčskou lavici a může být předmětem dalšího 
disciplinárního řízení. 
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ODDÍL 5  VÝSTROJ 
 

Pravidlo 5.1  Míč 

5.1.1  SCHVÁLENÝ MÍČ – Míč je jednobarevná koule z plné pryže s hladkým povrchem, jejíž obvod měří 19,69 cm 
až 20,32 cm a jejíž hmotnost je od 141,75 g do 148,84 g. Třicet minut před zahájením utkání domácí 
družstvo dodá do prostoru pro personál utkání míče k utkání a je odpovědné za zajištění případných 
dalších míčů, jež budou potřebné při utkání. Míč, s nímž se hrálo na konci utkání, náleží vítěznému 
družstvu. 

Pravidlo 5.2 Lakrosová hůl 

5.2.1 DÉLKA HOLE – Lakrosová hůl, kromě brankářské hole, musí mít pevnou délku v rozsahu od 101,6 cm do 
106,7 cm. 

5.2.2 ŠÍŘKA HOLE – Hlava lakrosové hole, kromě brankářské hole, musí ve svém nejširším místě měřit od 
11,4 cm do 17,8 cm (vnitřní rozměr). 

5.2.3 DORAZ – Vzdálenost mezi vrcholem hlavy a nejbližší hranou dorazu v hrdle hlavy hole nesmí být menší než 
25,4 cm; v hrdle může být pouze jeden doraz. 

5.2.4 HLOUBKA KAPSY – Hloubka kapsy nesmí přesáhnout 12,7 cm, měřeno od horní hrany boku hlavy. Hlava 
nesmí být nijak nastavována či upravována, kromě případu podle pravidla 5.4, Konstrukce lakrosové hole 
dále. 

Pravidlo 5.3  Lakrosová hůl brankáře 

5.3.1  ROZMĚRY BRANKÁŘSKÉ HOLE – Maximální šířka hlavy je 33 cm měřeno k vnějším okrajům a maximální 
délka hlavy 41,9 cm měřeno od vrcholu hlavy ke dnu hrdla. 

Délka celé hole včetně násady musí být od 101,6 cm do 182,9 cm. Je zakázáno jakkoliv výrazně zvětšovat 
průměr násady pomocí lepicí pásky nebo jiného materiálu tak, že to brankáři dle úsudku rozhodčího 
poskytuje nepatřičnou výhodu. Násada nesmí mít v nejširším místě průměr větší než 5,1 cm. 

Pravidlo 5.4 Konstrukce lakrosové hole 

5.4.1 MATERIÁL – Lakrosová hůl je vyrobena z dutého syntetického nebo kovového materiálu; hlava je pevně 
připevněna k násadě. Násada nesmí být vyplněna žádným materiálem. 

Žádné jiné lakrosové hole nejsou povoleny. Je zakázáno jakkoliv výrazně zvětšovat průměr násady pomocí 
lepicí pásky nebo jiného materiálu tak, že to hráči dle úsudku rozhodčího poskytuje nepatřičnou výhodu. 

5.4.2 KONCOVKA – Násada musí být na svém konci opatřena plastovou nebo pryžovou koncovkou, případně 
dostatečně ovázána lepicí páskou, aby se předešlo zranění. 

5.4.3 BARVA VÝPLETU – Výplet nesmí být proveden v barvách nebo obarven ve snaze zakrýt míč před soupeřem 
nebo naopak vyvolat v soupeři dojem, že je v něm míč. 

5.4.4 VÝPLET A HLAVA NEODPOVÍDAJÍCÍ PRAVIDLŮM – Je zakázáno používat lakrosovou hůl, jejíž konstrukce 
nebo výplet zadržuje míč. Míč musí volně procházet mezi boky hlavy po celé délce hlavy. Když se 
lakrosová hůl otočí vzhůru nohama rovnoběžně s hrací plochou, míč musí z hlavy vypadnout. 

5.4.5 POSTUP PŘI KONTROLE HOLE – Kontrolu lakrosové hole soupeře si může vyžádat pouze kapitán, zástupce 
kapitána nebo hlavní trenér během oddechového času nebo při běžném přerušení hry. Při jednom 
přerušení hry si může kontrolu vyžádat každé družstvo pouze jednou. Jestliže si družstvo vyžádá kontrolu 
hole a rozhodčí hůl uznají jako odpovídající pravidlům, družstvu, které požádalo o kontrolu hole, se uloží 
menší trest za zdržování hry. Trest slouží hráč in-home. Požadavku na kontrolu hole bezprostředně po 
vstřelení branky v prodloužení se nevyhoví. Rozhodčí provede kontrolu hole z hlediska pravidla 5.2, 
Lakrosová hůl, pravidla 5.4, Konstrukce lakrosové hole, nebo případně pravidla 5.3, Lakrosová hůl 
brankáře. 

5.4.6 HŮL NEODPOVÍDAJÍCÍ PRAVIDLŮM – Pokud se zjistí, že hůl nedopovídá pravidlům, hráči, který s ní hrál, se 
uloží menší trest. 

5.4.7 BRANKA VSTŘELENÁ HOLÍ NEODPOVÍDAJÍCÍ PRAVIDLŮM – Jestliže hráč vstřelí branku a před následným 
zahájením hry je jeho hůl na základě řádně vyžádané kontroly hole z jakéhokoliv důvodu shledána 
nevyhovující, branka se neuzná. Neuzná-li se branka, neuloží se menší trest. 
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5.4.8 NAMÁTKOVÁ KONTROLA HOLE – Během přestávek mezi čtvrtinami a během oddechových časů mohou 
rozhodčí provádět namátkové kontroly hole kteréhokoliv hráče. Hráči, který dle názoru rozhodčího 
neposkytne na jejich vyzvání svou hůl ke kontrole včas nebo se po výzvě pokusí o její úpravu, se uloží 
menší trest za nesportovní chování. Pokud bude jeho hůl shledána nevyhovující, uloží se mu další menší 
trest. 

5.4.9 ZADRŽENÍ NEVYHOVUJÍCÍ HOLE – Hůl, která neodpovídá pravidlům, se uloží v boxu časoměřičů. 
Bezprostředně po utkání si ji může příslušné družstvo vyzvednout. 

Pravidlo 5.5 Výstroj 

5.5.1 POVINNÁ VÝSTROJ HRÁČŮ – Všichni hráči jsou povinni používat: 

• helmu, 

• intraorální chránič zubů, 

• celoobličejovou mřížku s řemínkem pod bradou, 

• rukavice, 

• chrániče ramen/vestu a 

• chrániče ledvin (žeber). 

Pod spodním lemem dresu nesmějí přesahovat žádné řemínky, pásky nebo tričko. 

Na helmě nesmí být žádná loga (kromě sponzorských), znaky nebo lepicí páska apod. Týmové logo a číslo 
hráče na helmě je dovolené. 

5.5.2 KOMPRESNÍ ŠORTKY – Hráči mohou nosit kompresní šortky pod podmínkou, že všichni hráči stejného 
družstva, kteří je nosí, mají kompresní šortky stejné barvy. 

Hráč, který poruší tuto podmínku, nesmí vstoupit na hrací plochu a rozhodčí jej vyzve, aby přestupek 
napravil. Jestliže se hráč po výzvě vrátí na hrací plochu, aniž by stav napravil, rozhodčí uloží menší trest 
pro hráčskou lavici za zdržování hry. Trest slouží hráč, který se dopustil přestupku. 

5.5.3 BEZPEČNOST HELMY A MŘÍŽKY PROTI PRŮNIKU MÍČE NEBO HOLE – Kombinace helmy a mřížky musí být 
schválena organizacemi NOCSAE nebo CSA. Žádným místem mřížky nesmí projít lakrosový míč tak, že se 
dotkne obličeje, a žádným místem mřížky nesmí projít lakrosová hůl ve vodorovné nebo svislé poloze tak, 
že se dotkne obličeje. Mřížka musí krýt celý obličej včetně brady. 

5.5.4 UPÍNACÍ ŘEMÍNEK POD BRADOU – Upínací řemínek helmy pod bradou nebo chránič brady musí být 
během celého utkání pevně utažen tak, aby se pásek nebo chránič neustále dotýkal hráčovy brady. Hráč, 
který poruší toto pravidlo, bude vypovězen ze hřiště. Při opakovaném porušení stejným hráčem se hráči 
uloží menší trest za zdržování hry. 

5.5.5 CHRÁNIČ ZUBŮ – Po dobu, kdy je míč ve hře, musejí mít hráči nasazené chrániče zubů. Hráč, který poruší 
toto pravidlo, bude vypovězen ze hřiště. Při opakovaném porušení stejným hráčem se hráči uloží menší 
trest za zdržování hry. 

5.5.6 BRANKÁŘ ZTRATÍ HELMU – Jestliže brankář, který je v brankovišti, ztratí helmu nebo masku v důsledku 
brankářského zákroku, rozhodčí okamžitě přeruší hru. Při znovuzahájení hry má míč v držení družstvo, 
které jej mělo v držení při přerušení; v jiném případě se hra zahajuje face-off. 

Jestliže brankář ztratí helmu nebo masku, když je mimo své brankoviště (tzn. má obě nohy mimo 
brankoviště), platí stejné pravidlo jako pro hráče v poli. Jestliže si brankář úmyslně sejme helmu nebo 
masku nebo mu ji sejme jeho spoluhráč, aby přerušil hru, je proti jeho družstvu nařízeno trestné střílení. 
Je-li v takové situaci soupeř v úniku, přizná se technická branka. 

Pravidlo 5.6  Bezpečnost výstroje 

5.6.1 NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ – Žádný hráč nesmí mít na helmě nebo kdekoliv jinde na těle připevněnou sportovní 
kameru a nesmí používat výstroj, která dle názoru rozhodčích ohrožuje jeho či ostatní hráče. Konečné 
rozhodnutí je v této souvislosti na rozhodčím. Je-li dle názoru rozhodčího výstroj hráče nebezpečná, hráči 
se uloží menší trest a osobní trest do konce utkání. 
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5.6.2 ÚPRAVA BRANKÁŘSKÉ VÝSTROJE – V případě, že brankář při přerušení hry ztratí část své výstroje a oprava 
by trvala déle než 30 sekund, musí brankář opustit hrací plochu. 

Náhradní brankář musí být připraven nastoupit do utkání do 20 sekund poté, co původní brankář opustil 
hrací plochu. Při porušení tohoto pravidla se uloží menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. 

Pravidlo 5.7 Výstroj brankáře 

5.7.1 ÚČEL VÝSTROJE – Hlavním účelem výstroje brankáře je jeho ochrana. Brankář používá speciální výstroj, 
jako je brankářská vesta, brankářské kalhoty, chránič krku, suspenzor a chrániče holení. 

Kromě hole musí být veškerá výstroj, kterou brankář používá, konstruována výhradně za účelem ochrany 
jeho hlavy nebo těla. Brankář nesmí používat žádný oděv nebo prostředky, které by mu nepřiměřeně 
pomáhaly bránit vstřelení branky. 

5.7.2 SCHVÁLENÁ VÝSTROJ – Dále jsou uvedeny standardizované specifikace jednotlivých částí výstroje: 

5.7.3 RUKAVICE – Povoleny jsou standardní lakrosové brankářské rukavice, které se nesmějí nijak upravovat za 
účelem zvýšení objemu. Na rukavice se nesmějí přidávat žádné další chrániče. Maximální šířka rukavice 
v jakémkoliv místě je 21,6 cm a maximální délka je 36,8 cm 

5.7.4 KALHOTY – Zakázány jsou jakékoliv dodatečné vycpávky uvnitř nebo vně nohavic, pasu nebo boků, které 
by neměly účel ochrany. 

Maximální šířka (přímá vzdálenost od okraje k okraji) chrániče stehna je 27,9 cm měřeno na přední straně. 
Pokud suspenzor nebo chránič kyčlí přesahuje přes přední okraj chrániče stehna, měří se i jeho šířka. 

Měření se provádí ve vzpřímeném postoji brankáře 12,7 cm od spodního okraje kalhot. Do tohoto měření 
je zahrnut i případný chránič holeně, který přesahuje přes kalhoty. 

5.7.5 CHRÁNIČE HOLENÍ – Šířka chrániče holeně nasazeného na nohu brankáře nesmí v nejširším místě pod 
začátkem chrániče kolene přesáhnout 22,9 cm. Šířka chrániče holeně v místě ohybu u kotníku nesmí 
přesáhnout 17,8 cm a chránič musí kuželovitě kopírovat tvar lýtka od chrániče kolene ke kotníku. Šířka 
chrániče holeně v místě chrániče kolene nebo nad ním nesmí přesáhnout 27,9 cm. Měření se provádí 
v nejširším místě plastové části chrániče. Celková tloušťka chrániče nesmí přesáhnout 3,8 cm. K chrániči 
není dovoleno cokoliv připevňovat. 

Chránič lýtka musí kopírovat obrys lýtka a kotníku a jeho tloušťka nesmí přesáhnout 3,8 cm. Lze používat 
výhradně průmyslově vyráběné chrániče holení, které kopírují obrys těla a které se nesmějí nijak 
upravovat. 

Měření chráničů holení rozhodčí provádí na brankaři a s pomocí schváleného měřidla. 

5.7.6 HELMA A MŘÍŽKA NEBO MASKA – Brankář musí používat helmu s mřížkou nebo masku schválenou 
organizací CSA nebo NOCSAE (tzn. označenou příslušnou značkou). K helmě musí být připevněn chránič 
krku. 

5.7.7 BRANKÁŘSKÁ VESTA – Plastové chrániče ramen musejí kopírovat obrys ramen a musejí mít zakulacený 
tvar bez jakéhokoliv přesahu, hran či rozšíření přes obrys ramen. Vesta nesmí přesahovat nejširší obrys 
brankáře o více než 7,6 cm na každé straně. Vesta navíc nesmí přesahovat o více než 5,1 cm nad úroveň 
ramen brankáře. Chrániče paží nesmějí ve svém nejširším místě měřit více než 17,8 cm. Měření chráničů 
paží rozhodčí provádí na brankaři a s pomocí schváleného měřidla. 

Chránič hrudníku musí kopírovat obrys hrudníku a břicha. Chránič nesmí přesahovat nejširší obrys 
hrudníku a břicha brankáře o více než 6,4 cm na každé straně. 

5.7.8 DRES – Brankář musí používat běžný brankářský dres od výrobce bez jakýchkoliv přídavků. 

Dres nesmí být jakkoliv svazován na zápěstí, pokud tím dojde k jeho napnutí a v podpaždí se zvýší jím 
pokrytá plocha. Dres nelze ani jinak napínat, aby se zvýšila jím pokrytá plocha. 

Dres nesmí být tak dlouhý, aby kryl prostor mezi nohama brankáře. 

5.7.9 NADBYTEČNÁ VÝSTROJ – Brankář nesmí používat nadbytečnou výstroj, určenou výhradně pro zvýšení jeho 
objemu. Chrániče musejí kopírovat tvar těla. Případné doplňkové chrániče nesmějí překračovat výše 
uvedené rozměry a musejí kopírovat obrys těla.
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ODDÍL 6 TRESTY 
 

Pravidlo 6.1 Technická chyba/změna držení míče 

6.1.1 Technické chyby jsou všechny méně závažné přestupky, za které se podle těchto pravidel neukládá menší 
trest, menší trest pro hráčskou lavici, větší trest, osobní trest nebo trest ve hře. 

Pravidlo 6.2 Menší trest 

6.2.1 MENŠÍ TREST – Menší trest znamená vyloučení hráče (vyjma brankáře) ze hry na dobu dvou minut. 

6.2.2 DRŽENÍ MÍČE PO ULOŽENÍ MENŠÍHO TRESTU – Míč je předán družstvu, které se neprovinilo, ledaže 
k přestupku došlo před zahájením periody řádné hrací doby nebo prodloužení či po přerušení hry po 
vstřelení branky. V takových případech se hra zahajuje face-off ve středu hrací plochy. Je-li současně 
uloženo více trestů, míč se předá družstvu s nižším součtem trestů; je-li součet trestů shodný, míč zůstává 
družstvu, které jej mělo v držení v okamžiku prvního přestupku, případně byl-li míč volný, hra se zahájí 
face-off. 

6.2.3 MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI – Menší trest pro hráčskou lavici znamená vyloučení jednoho hráče 
příslušného družstva na dvě minuty. Trest slouží hráč označený jako in-home. Pokud hráč in-home již 
slouží trest, trenér určí jiného hráče v poli (tedy nikoliv brankáře) svého družstva, který odslouží uložený 
trest pro hráčskou lavici. 

6.2.4 UKONČENÍ TRESTU PO VSTŘELENÍ BRANKY – Jestliže družstvo hrající v oslabení v důsledku jednoho nebo 
několika menších trestů nebo menších trestů pro hráčskou lavici obdrží branku, první z těchto trestů se 
automaticky ukončí. 

„Hrající v oslabení“ znamená, že dané družstvo musí mít v okamžiku vstřelení branky na hrací ploše méně 
hráčů než soupeř. Pokud jsou tedy uloženy současné menší tresty pro obě družstva, žádné z nich nehraje 
v oslabení. 

6.2.5 KRITÉRIA PRO URČENÍ, ZDA SE UKONČUJE MENŠÍ TREST 

i) Obdrželo branku družstvo hrající v oslabení? 

ii) Slouží toto družstvo menší trest, který se měří na časomíře trestů? 

Je-li odpověď na i) a ii) „ano“, ukončí se menší trest, z něhož zbývá dosloužit nejkratší dobu, kromě 
situace, kdy se slouží současné tresty. 

Pokud dvěma hráčům ze stejného družstva uplyne menší trest ve stejný okamžik, kapitán jejich družstva 
oznámí rozhodčímu, který z těchto hráčů se vrátí na hrací plochu jako první, a rozhodčí o tom informuje 
časoměřiče trestů. 

6.2.6 SOUČASNÉ TRESTY – Při současném uložení menších trestů nebo větších trestů stejné délky hráčům 
z obou družstev slouží potrestaní hráči své příslušné tresty na trestné lavici, nicméně hra pokračuje s pěti 
hráči v poli na obou stranách. Potrestaní hráči mohou opustit trestnou lavici až při prvním netechnickém 
přerušení hry po uplynutí jejich příslušných trestů. 

Pravidlo 6.3 Větší trest 

6.3.1 VĚTŠÍ TREST – Větší trest znamená vyloučení hráče ze hry na dobu pěti minut. Jestliže potrestané družstvo 
během tohoto vyloučení obdrží dvě branky v oslabení, může za vyloučeného hráče poslat do hry jiného 
hráče. Vyloučený hráč odslouží celých pět minut na trestné lavici a do hry se vrátí až při prvním 
netechnickém přerušení hry po uplynutí svého trestu. 

6.3.2 DRUHÝ VĚTŠÍ TREST V UTKÁNÍ – Při uložení druhého většího trestu stejnému hráči v jednom utkání je 
tento hráč vyloučen do konce utkání. Takového hráče na trestné lavici ihned nahradí hráč in-home. Hráči, 
který v utkání obdrží druhý větší trest, se uloží větší trest a osobní trest do konce utkání. 

6.3.3 VĚTŠÍ A MENŠÍ TREST ULOŽENÝ V POSLEDNÍCH PĚTI MINUTÁCH ŘÁDNÉ HRACÍ DOBY NEBO 
V PRODLOUŽENÍ – Je-li v posledních pěti minutách řádné hrací doby nebo kdykoliv v prodloužení při 
stejném přerušení hry uložen hráči jednoho družstva větší trest a hráči druhého družstva menší trest, 
slouží se ihned pouze tříminutový rozdíl jako větší trest. Totéž platí i v případě, kdy se vykrátí současné 
tresty, přičemž zbudou pouze výše uvedené tresty. V takovém případě musí družstvo hráče, kterému byl 
udělen větší trest, před uplynutím trestu poslat na trestnou lavici náhradního hráče. Rozdíl bude na 
časomíře trestů odměřován jako tříminutový trest a sloužit se bude stejně jako větší trest. 
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Pravidlo 6.4 Osobní trest 

6.4.1 OSOBNÍ TREST – Osobní trest znamená vyloučení hráče ze hry na dobu deseti minut. 

Za vyloučeného hráče může na hrací plochu okamžitě nastoupit náhradní hráč. Hráč potrestaný osobním 
trestem může opustit trestnou lavici až při prvním netechnickém přerušení hry po uplynutí svého trestu. 

6.4.2 ULOŽENÍ MENŠÍHO TRESTU A OSOBNÍHO TRESTU – Jestliže je hráči uložen současně menší trest a osobní 
trest, jeho družstvo okamžitě na trestnou lavici vyšle hráče in-home, který odslouží menší trest. 

6.4.3 ULOŽENÍ VĚTŠÍHO TRESTU A OSOBNÍHO TRESTU – Jestliže je hráči uložen současně větší trest a osobní 
trest, jeho družstvo na trestnou lavici okamžitě vyšle hráče in-home. 

Pravidlo 6.5 Osobní trest do konce utkání 

6.5.1  OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – Osobní trest do konce utkání znamená vyloučení hráče na zbytek 
utkání. V případě uložení osobního trestu do konce utkání se bez ohledu na čas uložení trestu do záznamů 
potrestaného hráče uvede vyloučení na 10 minut. Pokud to situace vyžaduje, hráč může v jednom utkání 
obdržet více než jeden osobní trest do konce utkání. 

Pravidlo 6.6 Trest ve hře 

6.6.1 TREST VE HŘE – Trest ve hře znamená vyloučení hráče na zbytek utkání; potrestaný hráč musí okamžitě 
opustit prostory hřiště a odejít do šatny. Za vyloučeného hráče slouží hráč in-home pětiminutový trest 
v celé délce bez ohledu na počet obdržených branek. 

V případě uložení trestu ve hře se bez ohledu na čas uložení trestu nebo na uložené dodatečné tresty do 
záznamů potrestaného hráče uvede vyloučení na celkem 10 minut. 

6.6.2 AUTOMATICKÉ POZASTAVENÍ ČINNOSTI PO ULOŽENÍ TRESTU VE HŘE – Hráči, kterému byl uložen trest ve 
hře, se automaticky pozastaví činnost na následující jedno utkání a může s ním být vedeno další 
disciplinární řízení. 

Pravidlo 6.7 Trest za hrubé nesportovní chování 

Rozhodčí může uložit trest za hrubé nesportovní chování hráči, trenérovi nebo jinému členovi družstva, 
který se proviní hrubým porušením zásad slušného chování. Za hrubé nesportovní chování se uloží osobní 
trest do konce utkání. 

V případě hrubého nesportovního chování se bez ohledu na čas uložení trestu do záznamů potrestaného 
hráče uvede vyloučení na 10 minut. Trest za hrubé nesportovní chování může být mimo jiné uložen za tyto 
přestupky: 

• napadení nebo udeření diváka, 

• rasově motivovaná urážka, 

• plivnutí na soupeře, diváka nebo rozhodčího či jejich směrem. 

Pravidlo 6.8  Tresty pro brankáře 

6.8.1 MENŠÍ TREST PRO BRANKÁŘE – Menší trest slouží za brankáře hráč in-home. 

6.8.2 VĚTŠÍ TREST PRO BRANKÁŘE – Je-li brankáři uložen větší trest, jeho družstvo postaví do branky 
náhradního brankáře a na trestnou lavici se ihned posadí potrestaný brankář a hráč in-home. V případě, že 
soupeř při větším trestu v přesilovce vstřelí dvě branky, hráč in-home může trestnou lavici ihned opustit, 
ale potrestaný brankář se může vrátit do hry až při dalším netechnickém přerušení hry po uplynutí celé 
doby svého trestu. 

6.8.3 OSOBNÍ TREST PRO BRANKÁŘE – Je-li brankáři uložen osobní trest na 10 minut, brankář jej slouží osobně. 

Jestliže je brankáři uložen současně menší trest a osobní trest na 10 minut, na trestnou lavici je také 
okamžitě vyslán hráč in-home, který odslouží menší trest. 
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6.8.4 TRESTY PRO BRANKÁŘE V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ – Jestliže se v době, kdy brankář slouží větší trest nebo 
osobní trest, náhradní brankář zraní nebo nemůže pokračovat ve hře, potrestaný brankář se může vrátit 
do hry, přičemž zbývající dobu trestu za něj odslouží hráč in-home. Pokud se rozhodčí domnívá, že 
družstvo úmyslně zneužívá toto pravidlo k získání výhody, uloží mu trest za nesportovní chování. 

Je-li náhradnímu brankáři, který nahradil brankáře, jenž nemohl kvůli zranění dál pokračovat ve hře, 
uložen větší nebo osobní trest, potrestaný brankář může zůstat ve hře, soupeři se udělí výhoda trestného 
střílení a příslušnou dobu trestu odslouží za brankaře hráč in-home potrestaného družstva. 

Pravidlo 6.9 Trestné střílení 

6.9.1 Trestné střílení je trest, jehož smyslem je poskytnout družstvu brankovou příležitost, o kterou jej připravil 
nedovolený zákrok soupeře, na základě parametrů uvedených v těchto pravidlech. Trestné střílení může 
provést jakýkoliv hráč poškozeného družstva v dresu. 

6.9.2 DALŠÍ TREST PŘI DVOJITÉM OSLABENÍ – Jestliže je v okamžiku, kdy je družstvo kvůli vyloučení již oslabeno 
o dva hráče, vyloučen třetí hráč tohoto družstva, je proti tomuto družstvu nařízeno trestné střílení. Počet 
hráčů na hrací ploše po trestném střílení bude stejný jako před trestným střílením bez ohledu na jeho 
výsledek. Družstvo, které bylo potrestáno třetím trestem, bude po trestném střílení hrát ve dvojitém 
oslabení. 

6.9.3 NEDOSTATEČNÁ DOBA K ODSLOUŽENÍ TRESTU ZA CHYBNÉ STŘÍDÁNÍ – Jestliže nelze s ohledem na 
zbývající čas hrací doby či kvůli již uloženým trestům odsloužit menší trest pro hráčskou lavici za chybné 
střídání, anebo je-li tento trest udělen kdykoliv během prodloužení, nařídí se proti potrestanému družstvu 
trestné střílení. 

6.9.4 HOZENÍ HOLE – Jestliže jakýkoliv člen bránícího družstva včetně kohokoliv na jeho hráčské lavici úmyslně 
hodí nebo vystřelí jakoukoliv část hole nebo jiný předmět směrem k míči, hráči s míčem v úniku nebo 
útočícímu hráči, který se snaží zvednout volný míč, rozhodčí nechá akci dokončit a v případě, že není 
vstřelena branka, nařídí proti provinivšímu se družstvu trestné střílení. 

6.9.5 DEFINICE ÚNIKU – Únik je situace, kdy útočící hráč kontroluje míč, jenž bezprostředně přechází z obrané 
poloviny do útočné, přičemž mezi hráčem a soupeřovou brankou není žádný soupeř a hráč má 
přiměřenou brankovou příležitost. Pro účely těchto pravidel se uplatňuje tato definice úniku. 

6.9.6 ZALEHNUTÍ MÍČE V BRANKOVIŠTI – Jestliže hráč ve svém brankovišti před brankovou čárou úmyslně míč 
zalehne tělem nebo jej sevře do dlaně, nařídí se proti jeho družstvu trestné střílení. Viz také pravidlo 
8.10.16, Trestné střílení. 

6.9.7 DRŽENÍ – Je-li hráč v úniku zezadu držen soupeřem, nařídí se proti družstvu, které se provinilo, trestné 
střílení. 

6.9.8 PODRAŽENÍ – Je-li hráč v úniku zezadu podražen nebo jinak nedovoleně bráněn soupeřem, nařídí se proti 
družstvu, které se provinilo, trestné střílení. 

6.9.9 ÚMYSLNÉ POSUNUTÍ BRANKY PŘI ÚNIKU – Jestliže brankář nebo hráč při úniku soupeře úmyslně posune 
branku, nařídí se proti jeho družstvu trestné střílení. Rozhodčí okamžitě přeruší hru a nařídí trestné 
střílení. 

6.9.10 NEOPRÁVNĚNÉ ZAPOJENÍ DO HRY A BRÁNĚNÍ HRÁČI S MÍČEM PŘI ÚNIKU – Jestliže jakýkoliv hráč při úniku 
soupeře neoprávněně vstoupí na hrací plochu a brání hráči s míčem, nařídí se proti jeho družstvu trestné 
střílení. Výraz „brání“ v tomto pravidle nemusí nutně znamenat fyzický kontakt s hráčem. 
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ODDÍL 7 HRA 
 
Pravidlo 7.1 Stav míče 

V těchto pravidlech platí následující definice různých stavů míče během utkání: 

7.1.1 VOLNÁ ROZEHRÁVKA – Hráči byl z jakéhokoliv důvodu udělen rozhodčím míč do držení; hráči soupeře 
musejí být od rozehrávajícího hráče vzdáleni nejméně 1,8 m. 

7.1.2 MÍČ V DRŽENÍ HRÁČE – Hráč má míč v držení, jakmile jej má pod kontrolou a může s ním hrát, tj. jej nést, 
nahrát či vystřelit. 

Hráč nebo brankář, jenž přiklopí svou holí míč, který je v jeho brankovišti, se považuje za hráče s míčem 
v držení bez ohledu na to, zda stojí v brankovišti nebo mimo brankoviště. 

Hráče nebo brankáře, jenž přiklopí svou holí míč, který je v jeho brankovišti, není povolené atakovat bez 
ohledu na to, zda stojí v brankovišti nebo mimo brankoviště. 

7.1.3 MÍČ V DRŽENÍ DRUŽSTVA – Družstvo má míč v držení, jakmile jej má v držení jeho hráč. Míč přihrávaný 
hráčem svému spoluhráči se považuje za míč v držení družstva. 

7.1.4 PŘIHRÁVKA – Pohyb míče vyvolaný hráčem, který jej má v držení, tj. přihrávka vzduchem nebo po zemi či 
postrčení míče na spoluhráče. Přihrávka je i situace, kdy hráč přihrává o zem a hrazení, přičemž pohyb 
míče je nepřerušený a směřuje k holi spoluhráče. 

7.1.5 DOKONČENÁ PŘIHRÁVKA – Přihrávka, kterou přijme spoluhráč. 

Pravidlo 7.2  Face-off ve středu hrací plochy 

7.2.1 ZAHÁJENÍ HRY – Na začátku každé periody běžné hrací doby a prodloužení a po každé brance se hra 
zahajuje provedením face-off ve středu hrací plochy. Před face-off musí být ve středu hrací plochy jeden 
hráč z každého družstva. Jakmile některý hráč nebo družstvo před face-off zdržuje hru, rozhodčí předá míč 
do držení soupeři. 

7.2.2 POSTAVENÍ PŘI FACE-OFF – Hráči na face-off stojí na svých polovinách zády ke své brance a hole mají 
položené rovnoběžně se středovou čarou. Obě ruce a obě nohy hráčů jsou vlevo od hrdla hole a dotýkají 
se hrací plochy. Hráči mají obě ruce na násadě své hole, aniž by se dotýkali výpletu. Nohy hráčů se nesmějí 
dotýkat hole. 

Žádná část hole se nesmí dotýkat soupeřovy hole. Hráč se rovněž nesmí nijak dotýkat soupeře a nesmí 
přesahovat na jeho polovinu. Stěny hlav holí jsou od sebe vzdáleny přibližně 20 cm. Hole jsou položeny 
rovnoběžně se středovou čarou a hráči nesmějí překračovat středovou čáru. Jakmile jsou hráči ve 
správném postavení, rozhodčí oznámí „set“. Od té chvíle se hráči až do zahájení hry nesmějí pohnout. 
V místě pro face-off ve středu hrací plochy jsou na hrací ploše nakreslené dvě čáry široké 3,8 cm a dlouhé 
15,3 cm ve vzdálenosti 20 cm od sebe (měřeno od vnitřních okrajů čar). 

7.2.3 PORUŠENÍ PRAVIDEL PŘI FACE-OFF – Pohyb hráče na face-off po pokynu „set“ se trestá předáním míče do 
držení hráči soupeře. 

Pokud během face-off míč uvízne v hrdle hole některého hráče, míč se předá do držení hráči soupeře. 

Šlapání nebo kopání do soupeřovy hole je zakázáno a trestá se předáním míče do držení hráči soupeře.  

V případě současných porušení pravidel (např. na čáře území a při face-off) rozhoduje o držení míče 
porušení pravidla při face-off. 

Pokud hráč na face-off získá míč do držení tak, že

7.2.4 SOUBOJ O MÍČ PŘI FACE-OFF – Po zahájení hry se dva hráči na face-off snaží získat míč. Míč musí opustit 
přerušovaný kruh. Hráči nesmějí uvnitř nebo vně přerušovaného kruhu zachytit, přikrýt či jinak zablokovat 
míč (tj. zablokovat hlavou své hole bez dalšího pohybu), soupeřovu hůl nebo tělo soupeře s úmyslem 
zdržovat hru. Takové zachycení, přikrytí nebo zablokování je nedovolené a trestá se jako technická chyba. 
Hráč nesmí přikrýt soupeřovu hůl na míči svou holí. Takové přikrytí je technickou chybou (zdržování hry) 
a míč se udělí do držení hráči soupeře. 

 jej má na rubové straně hlavy hole, přičemž udělá více 
než jeden krok, aniž by míč posunul či nahrál (spoluhráči nebo sobě), porušil pravidlo při face-off a míč je 
předán do držení hráči soupeře. 
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7.2.5 POČET HRÁČŮ NA HŘIŠTI PŘED FACE-OFF – Rozhodčí odpovídají za to, že na začátku face-off je na hrací 
ploše správný počet hráčů (tzn. šest při započtení hráčů na trestné lavici). 

Pravidlo 7.3 Postavení hráčů při face-off 

7.3.1 Jestliže družstvo odvolalo brankáře a nahradilo jej hráčem v poli, tento hráč musí zaujmout postavení 
v obranném nebo útočném území svého družstva. 

7.3.2 POSTAVENÍ HRÁČŮ PŘED ZAHÁJENÍM HRY – Ostatní hráči zaujmou postavení v v obranném nebo útočném 
území a toto území nesmějí do zahájení hry opustit. Po zahájení hry se hráči mohou po hrací ploše 
pohybovat bez omezení. Před zahájením hry se hráči mohou pohybovat, avšak nesmějí opustit příslušné 
území a nesmějí způsobit kontakt se soupeřem. 

7.3.3 KONTAKT V KRUHU PRO FACE-OFF – Hráči, kteří se neúčastní vlastního face-off, mohou během face-off 
vstoupit do vnějšího kruhu pro face-off (poloměr 3,35 m). Hráči, který vstoupí do vnějšího kruhu pro face-
off a atakuje některého účastníka vlastního face-off ve chvíli, kdy je sehnutý při souboji o míč, se uloží 
odpovídající trest. 

Pravidlo 7.4  Face-off mimo střed hřiště 

7.4.1 Při face-off mimo středový bod (tj. na některém ze zbývajících bodů pro face-off) se postavení hráčů na 
face-off řídí pravidlem 7.2, Face-off ve středu hrací plochy s tou výjimkou, že hráč, na jehož obranné 
polovině se vhazování provádí, stojí zády směrem ke své brance a ostatní hráči jsou vzdáleni nejméně 
4,5 m od bodu pro face-off. 

Pravidlo 7.5  Pravidlo 10 sekund 

7.5.1 Ve všech herních situacích je družstvo, které získá míč do držení na své obranné polovině, povinno do 
10 sekund po získání míče do držení dostat míč přes středovou čáru na polovinu útočnou. Dostat míč přes 
středovou čáru znamená, že hráč s míčem má obě nohy na útočné polovině a nedotýká se středové čáry, 
případně že přes středovou čáru přešel volný míč. 

7.5.2 POČÍTÁNÍ 10 SEKUND – Desetisekundový limit odpočítává rozhodčí, přičemž každou sekundu signalizuje 
zřetelným pohybem ruky. 

7.5.3 ODDECHOVÝ ČAS VYŽÁDANÝ NA OBRANNÉ POLOVINĚ – Jestliže si družstvo vyžádá oddechový čas před 
uplynutím limitu 10 sekund, po zahájení hry po oddechovém času mu běží nový desetisekundový limit. 

Pravidlo 7.6  Držení míče na útočné polovině 

7.6.1 Družstvo, které získá míč do držení na útočné polovině nebo které s míčem přejde na útočnou polovinu, 
musí držet míč na této útočné polovině. Při porušení tohoto pravidla se míč předá do držení hráči 
soupeře. 

7.6.2 ZAHRÁNÍ MÍČE NA OBRANOU POLOVINU – Jakmile se volný míč z jakéhokoliv důvodu kromě střely na 
branku nebo dotyku bránícího hráče dotkne středové čáry nebo jakmile se středové čáry dotkne útočící 
hráč s míčem v držení, jedná se o zahrání míče na obrannou polovinu. Pokud posledním hráčem, který se 
dotkl míče před tím, než přešel přes středovou čáru, byl útočící hráč, útočný limit plyne dál a rozhodčí 
přeruší hru, až když je zřejmé, že míč do držení nezíská družstvo, které neporušilo pravidlo o držení míče 
na útočné polovině. Míč se udělí do držení družstvu, které se neprovinilo porušením pravidla, v místě, kde 
se míč nacházel, kromě případu, kdy je to bezprostředně před brankou. Bezprostředně před brankou 
znamená v prostoru o poloměru přibližně 9 metrů od vrcholu brankoviště. Útočící družstvo nesmí úmyslně 
zahrát míč na obrannou polovinu bez ohledu na to, zda je či není považováno za družstvo, které má míč 
v držení. Pokud v situaci, kdy družstvo odvolalo brankáře a nahradilo jej hráčem v poli, míč přejde 
středovou čáru a skončí v brance, branka platí. 

7.6.3 PRAVIDLO O DRŽENÍ MÍČE NA ÚTOČNÉ POLOVINĚ PŘI FACE-OFF – Když hráč získá míč do držení 
bezprostředně po face-off, může se s míčem pohybovat nebo míč nahrát směrem ke své obranné zóně, 
avšak míč nebo hráč s míčem smí překročit pouze jednu čáru od místa, kde hráč míč původně získal do 
držení. Jakmile má hráč míč pevně v držení a směřuje k útočnému území, nesmí se volný míč nebo hráč 
s míčem v držení dotknout čáry, která je bezprostředně za ním. Čára, která je bezprostředně za ním, 
znamená další čáru směrem do obranného území hráče. 
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Pravidlo 7.7  Útočný čas 

7.7.1 DEFINICE ÚTOČNÉHO ČASU – Družstvo, které má míč v držení, musí vystřelit na branku do 30 sekund od 
získání míče do svého držení. Uplynutí útočného času bez střely na branku signalizuje časoměřič útočného 
času zvukovým znamením; míč se poté předá do držení družstvu, které se neprovinilo. Rozhodčí je 
oprávněn obnovit útočný čas ve všech neobvyklých situacích, které tato pravidla konkrétně nepokrývají. 

7.7.2 UMÍSTĚNÍ UKAZATELŮ ÚTOČNÉHO ČASU – Ukazatele útočného času jsou umístěny mimo hrací plochu za 
brankami nad bezpečnostním sklem tak, aby byly viditelné pro hráče a rozhodčí z hrací plochy. 

7.7.3 OBNOVENÍ ÚTOČNÉHO ČASU – Útočný čas se obnovuje, když: 

• družstvo, které má míč v držení, vystřelí na branku, 

• míč se odrazí od brankáře, jenž je v brankovišti, 

• míč se odrazí od hráče, který je v brankovišti při hře bez brankáře, nebo 

• míč se dotkne brankové tyče nebo břevna. 

Útočný čas začne plynout v okamžiku, kdy družstvo získá míč do držení. Družstvo má míč v držení, když ho 
jeho hráč nese v holi, přihrává nebo střílí. Družstvo přestává mít míč v držení, když: 

• vystřelí na branku, 

• míč získá do držení soupeř, 

• je vstřelena branka,  

• nebo míč opustil hrací plochu. 

Útočný čas se obnovuje při jakémkoliv porušení pravidel na hrací ploše nebo nedovoleném zákroku. 

Pokud se hráč bránícího družstva dotkne míče, aniž by jej získal do držení, útočný čas se neobnoví. Pokud 
hráč bránícího družstva způsobí, že míč opustí hrací plochu, útočný čas se obnoví. 

7.7.4 SIGNALIZACE OBNOVENÍ ÚTOČNÉHO ČASU ROZHODČÍM – Je-li nutné, aby rozhodčí signalizovali 
časoměřiči útočného času obnovení útočného času, signalizuje to rozhodčí, který je nejblíže k míči, 
vztyčením paže a rychlým otáčením dlaně. 

7.7.5 ÚTOČNÝ ČAS PŘI ODDECHOVÉM ČASU – V případě, že si některé družstvo vyžádá oddechový čas, 
a v situacích, kdy byla hra přerušena kvůli zranění hráče, se útočný čas neobnovuje (tj. po znovuzahájení 
hry plyne od času, v němž byla hra přerušena). 

7.7.6 PORUCHA ČASOMÍRY ÚTOČNÉHO ČASU – V případě poruchy časomíry útočného času během utkání se 
vypnou oba ukazatele útočného času, dokud nedojde k odstranění závady. Časoměřič útočného času je 
povinen měřit útočný čas náhradním způsobem a signalizovat zvukovým signálem jeho překročení. 
V okamžiku, kdy družstvu zbývá do uplynutí útočného času 10 sekund, rozhodčí informují obě hráčské 
lavice. 

Pravidlo 7.8 Míč mimo hrací plochu 

7.8.1 Jakmile se míč ocitne mimo hrazení, rozhodčí přeruší hru a předá míč do držení družstvu, které se míče 
nedotklo jako poslední, kromě případu, kdy se míč odrazil mimo hrací plochu přímo od brankové tyče 
nebo břevna po střele na branku. V takovém případě zůstává míč v držení útočícího družstva. 

 Míč se ve všech případech předává do držení v místě, kde míč dle rozhodčího opustil hrací plochu. Jestliže 
má být míč udělen bránícímu družstvu, může jej rozhodčí předat brankáři v brankovišti, je-li tomuto místu 
blíže. 

Pravidlo 7.9 Zachycení míče v holi nebo výstroji 

7.9.1 ZACHYCENÍ MÍČE V HOLI NEBO VÝSTROJI HRÁČE V POLI – Jestliže dojde k zachycení míče ve výstroji hráče 
v poli (kromě jeho hole), rozhodčí okamžitě přeruší hru a předá míč do držení tomuto hráči v místě, kde se 
daný hráč nacházel v okamžiku přerušení hry. Jestliže kdykoliv během hry dojde k zachycení míče v holi 
hráče (nikoliv brankáře), rozhodčí okamžitě přeruší hru a předá míč do držení hráči soupeře. 
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7.9.2 ZACHYCENÍ MÍČE V HOLI NEBO VÝSTROJI BRANKÁŘE – Jestliže dojde k zachycení míče v holi, masce nebo 
výstroji brankáře po střele, rozhodčí okamžitě přeruší hru a předá míč do držení brankáři, přičemž se 
obnovuje útočný čas. Jestliže dojde k zachycení míče ve výstroji brankáře po přihrávce spoluhráče, 
rozhodčí okamžitě přeruší hru a předá míč do držení brankáři, avšak neobnovuje se útočný čas. 

7.9.3 ZACHYCENÍ MÍČE V HOLI PŘI FACE-OFF – Jestliže dojde k zachycení míče v holi při face-off, rozhodčí 
okamžitě přeruší hru a předá míč do držení hráči soupeře. Jedná se o technickou chybu zdržování hry. 

Pravidlo 7.10 Míč z dohledu 

7.10.1 Jestliže míč zmizí rozhodčím z dohledu pod těly hráčů nebo pokud hráč míč neúmyslně zalehne, rozhodčí 
přeruší hru a předá míč do držení družstvu, které míč nezalehlo. Jestliže brankář ve svém brankovišti 
padne na míč, rozhodčí přeruší hru a předá míč do držení brankáři. 

Pravidlo 7.11 Zasažení rozhodčího míčem 

7.11.1 Jestliže míč kdekoli na hřišti zasáhne rozhodčího, hra se nepřeruší bez ohledu na skutečnost, zda družstvo 
hraje či nehraje v oslabení. 

7.11.2 MÍČ MIMO HRACÍ PLOCHU PO ZÁSAHU ROZHODČÍHO – Jestliže míč po zasažení rozhodčího opustí hrací 
plochu, provede se face-off na nejbližším bodu pro face-off. 

7.11.3 BRANKA PO ZÁSAHU ROZHODČÍHO – Jestliže padne branka v důsledku toho, že se míč přímo nebo 
nepřímo odrazil od rozhodčího do branky, branka platí. Následuje face-off ve středu hrací plochy. 

Pravidlo 7.12 Definice platné branky 

7.12.1 Branky je dosaženo, pokud míč projde celým svým objemem pomyslnou rovinou tvořenou zadními okraji 
brankové čáry, brankových tyčí a břevna, bez ohledu na to, kdo se míče dotkl jako poslední. Jestliže dojde 
k překlopení nebo většímu posunutí branky, rozhodčí okamžitě přeruší hru. 

7.12.2 NEÚMYSLNÉ POSUNUTÍ BRANKY – Jestliže bránící hráč nebo brankář neúmyslně posune branku, přičemž 
útočící družstvo má míč v držení a je ve střelecké pozici, rozhodčí nepřeruší hru (nejde-li o větší posunutí 
branky), dokud míč nezíská do svého držení bránící družstvo nebo neskončí pokus o vstřelení branky. 
Rovina branky zůstává pomyslně v původním postavení, a pokud míč projde touto původní rovinou, 
považuje se to za platnou branku. 

7.12.3 ÚMYSLNÉ POSUNUTÍ BRANKY – Jestliže brankář nebo bránící hráč úmyslně posune branku s úmyslem 
překazit brankovou příležitost soupeře, rozhodčí okamžitě přeruší hru podle pravidla o větším posunutí 
branky a nařídí trestné střílení proti družstvu, které se provinilo. Jestliže úmyslně posune branku útočící 
hráč, uloží se mu menší trest za nesportovní chování. 

7.12.4 MÍSTO, ODKUD BYLO VYSTŘELENO – Branka platí, je-li hlava hole střílejícího hráče v okamžiku vystřelení 
míče na úrovni prodloužené brankové čáry nebo před touto úrovní, za předpokladu, že než míč prošel 
rovinou branky, nedošlo k porušení pravidla o brankovišti nebo jiného pravidla. Hůl střílejícího hráče se 
může dotknout brankové tyče nebo břevna a je povolen její nahodilý kontakt s brankářem. 

7.12.5 ODRAZ PŘIHRÁVKY ZPOZA BRANKOVÉ ČÁRY DO BRANKY – Jestliže útočící hráč přihrává zpoza brankové 
čáry a přihrávaný míč se odrazí od hráče kteréhokoliv družstva do branky, branka platí. Jestliže ovšem 
útočící hráč za brankovou čárou vystřelí s úmyslem odrazit míč brankáři o záda do branky, branka neplatí. 

7.12.6 HOZENÍ HOLÍ NEBO JINÝM PŘEDMĚTEM NA MÍČ NEBO HRÁČE S MÍČEM PŘI HŘE BEZ BRANKÁŘE – Jestliže 
při hře bez brankáře hráč nebo vracející se brankář družstva, které odvolalo brankáře, hodí jakoukoliv část 
své hole či jiný předmět na míč nebo hráče s míčem v úniku, útočícímu družstvu se přizná branka. 

7.12.7 NEDOVOLENÝ VSTUP NA HRACÍ PLOCHU PŘI HŘE BEZ BRANKÁŘE – Jestliže při hře bez brankáře hráč nebo 
brankář družstva, které odvolalo brankáře, nedovoleně vstoupí na hrací plochu a brání útočícímu hráči, 
který je v úniku, útočícímu družstvu se přizná branka. Výraz „brání“ v tomto pravidle nemusí nutně 
znamenat fyzický kontakt s hráčem. 
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Pravidlo 7.13 Neuznaná branka 

7.13.1 Branka se neuzná v těchto případech: 

i) UPLYNUTÍ ČASU – Jestliže míč projde rovinou branky po znamení časoměřiče ohlašujícím konec 
periody řádné hrací doby či prodloužení nebo uplynutí útočného času. 

ii) PORUŠENÍ PRAVIDLA O BRANKOVIŠTI – Je-li porušeno pravidlo o brankovišti (viz pravidlo 8.10 
Porušení pravidel o brankovišti). 

iii) CHYBNÉ STŘÍDÁNÍ – Má-li útočící družstvo na hřišti příliš mnoho hráčů (včetně hráčů na trestné 
lavici). 

iv) PŘERUŠENÍ HRY – Jestliže rozhodčí z jakéhokoliv důvodu před vstřelením branky přeruší hru, 
včetně chyby rozhodčího. 

v) KONTAKT S BRANKÁŘEM – Viz pravidlo 8.12, Kontakt při střele na branku. 

vi) HŮL NEODPOVÍDAJÍCÍ PRAVIDLŮM – Jestliže byla branka vstřelena holí, která se při kontrole hole 
provedené před následným zahájením hry ukáže jako nevyhovující pravidlům. 

vii) KOPNUTÍ MÍČE DO BRANKY – Jestliže míč do branky přímo nebo nepřímo kopl útočící hráč zjevným 
kopnutím. 

viii) HOZENÍ MÍČE DO BRANKY VOLNOU RUKOU – Jestliže míč do branky nasměroval útočící hráč svou 
volnou rukou. 

ix) HOZENÍ HOLE S MÍČEM DO BRANKY – Jestliže byla do branky úmyslně nebo neúmyslně hozena hůl 
s míčem. 

x) VRAŽENÍ BRANKÁŘE S MÍČEM DO BRANKY – Jestliže je brankář vražen do branky společně s míčem, 
který chytil. Ve vhodném případě se může uložit trest. 

xi) DORAŽENÍ MÍČE DO BRANKY Z BRANKOVIŠTĚ – Jestliže je míč volně v brankovišti, považuje se za 
míč v držení bránícího družstva. Z tohoto důvodu nemůže útočící hráč dorazit volný míč 
v brankovišti do branky. Branka rovněž neplatí, jestliže útočící hráč dorazil volný míč v brankovišti 
a míč se před přechodem přes brankovou čáru dotkl brankáře nebo bránícího hráče. 

xii) NEOPRÁVNĚNÁ PŘÍTOMNOST HRÁČE NA HRACÍ PLOŠE – Jestliže je v okamžiku vstřelení branky na 
hrací ploše přítomen některý hráč neoprávněně. Rozhodčí takového hráče vyloučí z utkání 
a družstvo za něj nesmí na soupisku k utkání dopsat jiného hráče. Hráč, který je na hrací ploše 
přítomen neoprávněně, je hráč, který byl dříve vyloučen z utkání. 

xiii) HLAVA HOLE ZA PRODLOUŽENOU BRANKOVOU ČÁROU – Jestliže se hlava hole střílejícího hráče 
v okamžiku vystřelení míče nachází za prodlouženou brankovou čárou. 

xiv) ODDĚLENÍ HLAVY OD HOLE – Jestliže se při střele hlava s míčem oddělí od hole a míč přejde za 
brankovou čáru. V takové situaci se míč předá do držení brankáři. 

Pravidlo 7.14  Střídání hráčů 

7.14.1 ŘÁDNÉ STŘÍDÁNÍ – Hráči se mohou střídat při přerušení hry: 

i) po vstřelení branky, 

ii) při oddechovém času některého družstva, 

iii) při oddechovém času kvůli zranění hráče, 

iv) při oddechovém času rozhodčího, 

v) při přerušení hry kvůli uložení trestu vyloučení. 

Střídající hráč musí být řádně vystrojen a připraven ke hře. 
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7.14.2 STŘÍDÁNÍ BĚHEM HRY – V následujících situacích lze střídat zvláštním postupem, aniž by musela být hra 
přerušena podle pravidla 7.14.1 výše: 

i) míč mimo hrací plochu, 

ii) uplynutí útočného času, 

iii) změna držení míče, 

iv) jakákoliv technická chyba, 

v) během hry. 

7.14.3 POSTUP PŘI STŘÍDÁNÍ BĚHEM HRY – Z hráčské lavice družstva může na hrací plochu vstupovat jeden hráč 
po druhém vždy v okamžiku, kdy hráč, kterého střídá, má obě nohy ve střídacím území vyznačeném na 
hrací ploše. 

Hráči mohou ke střídání používat různá dvířka, stejná dvířka případně přelézat hrazení. 

Hráč opouštějící hrací plochu při střídání má přednost a střídání musí být provedeno okamžitě. Hráč 
opouštějící hrací plochu musí opustit hrací plochu a vstoupit na hráčskou lavici svého družstva. 

7.14.4 STŘÍDÁNÍ BRANKÁŘE – Brankáře může střídat jiný brankář nebo jiný hráč kdykoliv při přerušení hry nebo 
během hry. Střídá-li brankář během hry, musí dodržet pravidlo 7.14.2. Při střídání brankáře není dovolen 
žádný čas na rozcvičení. Když brankář opustí své brankoviště a směřuje k hráčské lavici svého družstva, 
aby vystřídal, rozhodčí sleduje, zda je střídání provedeno správně, tzn. zda střídající hráč neopustí 
předčasně hráčskou lavici (před tím, než brankář vstoupí do střídacího území dle pravidel). 

Jestliže střídající hráč opustí hráčskou lavici předčasně, rozhodčí okamžitě přeruší hru, ledaže má míč 
v držení družstvo, které pravidla neporušilo; v takovém případě hru přeruší, až když získá míč do držení 
soupeř. Jestliže brankář setrvává ve střídacím území, považuje se za hráče na hrací ploše. Střídání 
brankáře při míči mimo hru nesmí trvat déle než 20 sekund. Při porušení tohoto pravidla se družstvu uloží 
menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. 

7.14.5 CHYBNÉ STŘÍDÁNÍ – Za chybné střídání se uloží menší trest pro hráčskou lavici. 

7.14.6 VÝHODA PŘI CHYBNÉM STŘÍDÁNÍ – Jestliže má na hrací ploše příliš mnoho hráčů bránící družstvo, 
rozhodčí signalizuje trest pro toto družstvo (výhoda), avšak hru okamžitě nepřeruší. 

7.14.7 OKAMŽITÝ TREST PŘI CHYBNÉM STŘÍDÁNÍ – Jestliže má na hrací ploše příliš mnoho hráčů útočící družstvo, 
rozhodčí okamžitě přeruší hru a uloží tomuto družstvu menší trest za chybné střídání. 

Pravidlo 7.15 Přerušení hry po výhodě 

7.15.1 Jestliže se hráč bránícího družstva dopustí nedovoleného zákroku vůči soupeři, který má míč v držení, 
rozhodčí vztyčí paži, čímž signalizuje uložení trestu, avšak hru přeruší, až když družstvo, které má míč 
v držení, dokončí akci. 

Pro účely tohoto pravidla družstvo „dokončí akci“ v těchto případech: 

i) míč se dostane mimo hrací plochu, 

ii) technická chyba, 

iii) je vstřelena branka, 

iv) uplyne útočný čas nebo hrací doba, 

v) nedovolený zákrok útočícího hráče, 

vi) volný míč přejde přes středovou čáru a směřuje k opuštěné brance, nebo 

vii) míč se dostane do držení hráče soupeře nebo z dohledu rozhodčího. 

Akci neukončuje odraz míče od brankáře, branky nebo hrazení ani nahodilý dotek s tělem nebo výstrojí 
hráče soupeře. 
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Pravidlo 7.16  Zranění hráče 

7.16.1 DEFINICE ZRANĚNÍ HRÁČE – Zranění hráče je situace, kdy dojde ke zranění hráče, které vyžaduje, aby 
rozhodčí přerušil hru. Zraněný hráč se smí vrátit na hrací plochu až při dalším netechnickém přerušení hry. 
Při porušení tohoto pravidla se hráči, který se provinil, uloží menší trest za zdržování hry. Jestliže družstvo 
vstřelilo branku v době, kdy je na hrací ploše neoprávněně jeho zraněný hráč, branka se neuzná, pokud 
rozhodčí porušení zjistí před zahájením hry.  

7.16.2 ZRANĚNÍ BRANKÁŘE – Trenér může vstoupit na hrací plochu, aby pomohl zraněnému brankáři. Jedná-li se 
o vážné zranění, nebo uplyne-li 45 sekund od chvíle, kdy rozhodčí vzal na vědomí zranění, musí být 
brankář bez zbytečného prodlení nahrazen náhradníkem, přičemž náhradnímu brankáři není povolen 
žádný čas na rozcvičení.  

7.16.3 NÁVRAT PŮVODNÍHO BRANKÁŘE – Jestliže došlo k vystřídání zraněného brankáře, tento brankář se smí 
vrátit do branky až při prvním netechnickém přerušení hry po vystřídání. Družstvu, které poruší toto 
pravidlo, se uloží menší trest pro hráčskou lavici za chybné střídání.  

7.16.4 ZRANĚNÍ POTRESTANÉHO HRÁČE – Je-li potrestaný hráč zraněný, může odejít do šatny, aniž by musel 
osobně sloužit trest na trestné lavici. Je-li mu uložen trest vyloučení, jeho družstvo za něj okamžitě pošle 
na trestnou lavici hráče in-home, jenž tento trest bez vystřídání odslouží.  

7.16.5 NÁVRAT ZRANĚNÉHO POTRESTANÉHO HRÁČE – Zraněný potrestaný hráč, za kterého slouží uložený trest 
jiný hráč, nesmí zasáhnout do hry dříve, než uplyne jeho trest, případně než uplyne doba, po kterou by byl 
na trestné lavici při současných trestech.  

7.16.6 PŘERUŠENÍ HRY PŘI ZRANĚNÍ HRÁČE – Je-li hráč zraněn a podle názoru rozhodčího 

− se jedná o vážné zranění, 

− hráč krvácí či je vidět krev 

− nebo hrozí další zranění kteréhokoliv hráče, 

musí být hra přerušena okamžitě. 

Jinak rozhodčí pozdrží přerušení hry takto: 

− má-li míč v držení útočící družstvo, hru přeruší v okamžiku, kdy usoudí, že

− je-li míč volný, hru přeruší v okamžiku, kdy míč získá do držení některé družstvo a kdy usoudí

 skončila akce, při které 
mělo družstvo šanci vstřelit branku,  

, že

7.16.7 DRŽENÍ MÍČE PŘI ZAHÁJENÍ HRY PO ZRANĚNÍ – Po přerušení hry z důvodu zranění hráče se míč předá do 
držení družstvu, které jej mělo v držení před přerušením, a útočný čas se neobnovuje. Pokud v okamžiku 
přerušení nemělo míč v držení žádné družstvo, následuje face-off. 

 
skončila akce, při které mělo družstvo šanci vstřelit branku. 
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ODDÍL 8  PŘESTUPKY 
 
ODDÍL 8A  TECHNICKÉ CHYBY 
 
Pravidlo 8.1  Technické chyby 

8.1.1 ZDRŽOVÁNÍ HRY – Družstvo není připraveno na face-off po brance, na začátku periody řádné hrací doby 
nebo prodloužení, po skončení oddechového času či po uložení trestu. Technickou chybou je rovněž 
jakékoliv porušení pravidel o postavení hráčů při face-off. 

8.1.2 HŮL NA HRACÍ PLOŠE – Pokud podle názoru rozhodčího hůl ležící na hrací ploše ohrožuje bezpečnost 
hráčů, rozhodčí okamžitě přeruší hru. 

Hru zahajuje s míčem v držení družstvo, které jej mělo v držení před přerušením, a útočný čas se 
neobnovuje. 

Je-li při přerušení hry míč volný, provede se face-off na nejbližším bodu pro vhazování. Hráč bez hole se 
může zapojit do hry a může odkopnout volný míč. 

8.1.3 POHYBLIVÁ CLONA NEBO BLOK – Pohyblivou clonou nebo blokem je jakékoliv porušení pravidla 8.2, 
Útočná clona/blok. 

8.1.4 NEDOVOLENÝ POSTUP – Nedovoleným postupem je jakýkoliv postup hráčů nebo náhradníků technické 
povahy, který je v rozporu s pravidly a předpisy upravujícími průběh utkání. 

8.1.5 ŠLÁPNUTÍ NA HŮL – Hráč nesmí při face-off ani kdykoliv jindy při hře šlápnout na soupeřovu hůl. 

8.1.6 HRANÍ RUKOU – Žádný hráč s výjimkou brankáře v brankovišti a kteréhokoliv hráče, který rukou v rukavici 
drží násadu hole, se nesmí rukou dotknout míče, který je ve hře (včetně přidržování míče při nesení v holi). 

8.1.7 ZADRŽOVÁNÍ MÍČE – Hráč nesmí žádným způsobem zadržovat míč včetně například zalehnutí volného 
míče, zadržení míč holí na dobu delší, než je nezbytně nutné k jeho zvednutí jedním souvislým pohybem, 
nebo přiložení hole s míčem ke kterékoliv části svého těla. 

8.1.8 PORUŠENÍ PRAVIDLA O BRANKOVIŠTI – Viz pravidlo 8.10, Porušení pravidel o brankovišti. 

8.1.9 VRAŽENÍ PŘI VOLNÉM MÍČI – Rozhodčí může podle intenzity nedovoleného zákroku tělem odebrat 
družstvu, které se provinilo, míč z držení. Příkladem může být lehké vražení zezadu do soupeře, který 
dobíhá volný míč. 

8.1.10 ÚTOČNÉ ODTLÁČENÍ – Hráč s míčem v držení nesmí svou volnou paží nebo rukou odtláčet soupeře či 
ovlivňovat jeho směr či pohyb; volnou paži ale může použít k ztlumení úderu nebo nárazu soupeře. 

8.1.11 ÚTOČNÉ BRÁNĚNÍ VE HŘE – Méně závažné bránění ve hře soupeři útočícím hráčem, jako je držení hole 
nebo vyseknutí hole z rukou. V případě hrubějšího zákroku lze uložit trest vyloučení. 

Pravidlo 8.2 Útočná clona/blok 

8.2.1 Clona je dovolená, pokud ke kontaktu dojde zepředu, zezadu nebo zboku mezi úrovní ramen a pasu, 
případně na paže soupeře. Clona je dovolená, pokud hráč při kontaktu se soupeřem dle uvážení 
rozhodčího nepoužije nepřiměřenou sílu nebo nepřiměřený krosček. Přidržování rukama či holí je 
zakázáno. 

Při cloně se očekává kontakt; je-li ovšem zjevně nepřiměřený, trestá se podle příslušného pravidla. 

8.2.2 ÚTOČNÁ CLONA NA PŘIHRÁVKU – Útočná clona je dovolené bránění hráče, který brání útočícího hráče 
bez míče, ve snaze se uvolnit pro přihrávku. Hráč, který staví clonu, musí být při clonění dle uvážení 
rozhodčího bez pohybu nebo v omezeném pohybu a nesmí soupeře nepřiměřeně odstrčit. 

8.2.3 ÚTOČNÁ CLONA NA MÍČ – Útočná clona je dovolené bránění hráče, který brání útočícího hráče s míčem, 
ve snaze se uvolnit pro přihrávku. 

8.2.4 ÚTOČNÝ BLOK – Útočný blok je dovolené bránění hráče, který brání útočícího hráče s míčem nebo bez 
míče, bez snahy se uvolnit pro přihrávku. 
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Pravidlo 8.3  Chycení míče do ruky 

8.3.1 SEVŘENÍ MÍČE – Jestliže hráč nebo brankář sevře do dlaně nebo se dlaní dotkne míče, který je mimo 
brankoviště, rozhodčí přeruší hru a předá míč do držení hráči soupeře. 

 
ODDÍL 8B  NEDOVOLENÉ ZÁKROKY HOLÍ 
 
Pravidlo 8.4  Bodnutí koncem hole 

8.4.1 Bodnutí koncem hole je zákrok, kdy hráč bodne nebo se pokusí bodnout soupeře koncem násady hole. 

8.4.2 VĚTŠÍ TREST – Hráči, který se pokusí bodnout soupeře koncem násady hole, avšak ke kontaktu nedojde, se 
uloží větší trest. 

8.4.3 OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – Hráči, který bodne soupeře koncem hole, se uloží větší trest a osobní 
trest do konce utkání. 

8.4.4 Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči trest ve hře v případě, že se jedná o bezohledný nebo 
nebezpečný zákrok koncem hole. 

Pravidlo 8.5 Hra vysokou holí 

8.5.1 Hra vysokou holí je zákrok, při kterém hráč atakuje soupeře takovým způsobem, že dojde ke kontaktu 
hole atakujícího hráče s krkem, obličejem nebo helmou soupeře. Nahodilý kontakt s helmou se nebere 
v úvahu. Pokud se hráč, který je atakován dovoleným způsobem, úmyslně sehne, aby došlo ke kontaktu 
hole soupeře s jeho hlavou nebo krkem, nebude udělen žádný trest. 

8.5.2 VĚTŠÍ TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit hráči nebo brankáři 
větší trest. 

8.5.3 TREST VE HŘE – Rozhodčí může dle svého uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se 
jedná o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.6  Nedovolený krosček 

8.6.1 Dovolený krosček je zákrok vedený holí drženou oběma rukama do paží soupeře, jenž má míč v držení, 
pod úrovní ramen a nad úrovní pasu. Během zákroku může krosčekující hráč natáhnout paže. 

Nedovolený krosček je zákrok proti soupeři vedený nad úrovní jeho ramen nebo pod úrovní jeho pasu 
nebo vedený zezadu. 

Hráči, který krosčekuje soupeře, jenž se nepohybuje a nemá míč v držení, se uloží trest. 

Hráči, který nepřiměřenou silou krosčekuje soupeře, jenž se pohybuje bez míče v držení, se uloží trest. 

8.6.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest. 

8.6.3 TREST VE HŘE – Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že 
se jedná o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.7  Bodnutí hlavou hole 

8.7.1 Bodnutí hlavou hole je zákrok, kdy hráč bodne nebo se pokusí bodnout soupeře hlavou hole. 

8.7.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

8.7.3 TREST VE HŘE – Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že 
se jedná o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 
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Pravidlo 8.8 Hození holí 

8.8.1 BEZ TRESTU – Jestliže hráč odhodí zlomenou část hole na stranu hrací plochy (avšak nikoliv přes hrazení) 
tak, že při tom nebrání hře nebo soupeři, neuloží se žádný trest. 

8.8.2 MENŠÍ TREST – Menší trest uloží rozhodčí dle svého uvážení hráči na hrací ploše, který úmyslně hodí svou 
hůl nebo její část nebo jiný předmět, vyjma případů, kdy je za takové jednání nařízeno trestné střílení 
nebo přiznána branka. 

8.8.3 TRESTNÉ STŘÍLENÍ – Jestliže jakýkoliv člen bránícího družstva včetně kohokoliv na jeho hráčské nebo 
trestné lavici úmyslně hodí nebo vystřelí jakoukoliv část hole nebo jiný předmět směrem k míči, hráči 
s míčem v úniku nebo útočícímu hráči, který se snaží zvednout volný míč, rozhodčí nechá dokončit akci 
a v případě, že není vstřelena branka, nařídí proti provinivšímu se družstvu trestné střílení. Trestné střílení 
může provést jakýkoliv hráč poškozeného družstva v dresu. 

8.8.4 TECHNICKÁ BRANKA – Jestliže při hře bez brankáře člen bránícího se družstva nebo kdokoliv na jeho 
hráčské nebo trestné lavici úmyslně hodí nebo vystřelí jakoukoliv část hole či jiný předmět na míč nebo 
hráče s míčem, který může volně vystřelit na prázdnou branku, je útočícímu družstvu přiznána branka. 
Prázdná branka je branka, ze které byl odvolán brankář, aby byl nahrazen hráčem v poli. 

Jestliže se brankář při trestném střílení pokusí zastavit trestné střílení hozením své hole nebo jiného 
předmětu, je uznána branka. 

8.8.5 OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – Osobní trest do konce utkání se dle uvážení rozhodčího uloží hráči, 
který úmyslně hodí svou hůl nebo její část mimo hrací plochu. Pokud k přestupku dojde na protest proti 
rozhodnutí rozhodčího, provinilému hráči se uloží menší trest za nesportovní chování a osobní trest do 
konce utkání. 

Pravidlo 8.9  Sekání 

8.9.1 Sekání je zákrok, kdy hráč sekne nebo se pokusí seknout soupeře holí bez zřejmého úmyslu vyseknout mu 
míč. Trest za sekání se uloží za jakékoliv nepřiměřené seknutí holí do těla nebo hole soupeře, které není 
dle uvážení rozhodčího vedeno s úmyslem hrát míč. Neagresivní kontakt hole s holí nebo rukama soupeře 
se nepovažuje za sekání. Hráči, který sekne hráče bez míče, se uloží příslušný trest. Jestliže útočící hráč 
seknutím vysekne hůl protivníkovi z rukou, dopustil se technické chyby. 

8.9.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

8.9.3 TREST VE HŘE – Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že 
se jedná o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 
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ODDÍL 8C  PŘESTUPKY V BRANKOVIŠTI 
 
Pravidlo 8.10 Porušení pravidel o brankovišti 

8.10.1 Pravidlo o brankovišti je porušeno, když kterýkoliv hráč poruší výsady popsané v oddíle 8D. Takové 
porušení může být potrestáno jako technická chyba či až vyloučením. Čára brankoviště se považuje za 
součást brankoviště. 

8.10.2 ÚTOČÍCÍ HRÁČ V BRANKOVIŠTI – Útočící hráč s míčem porušuje pravidlo o brankovišti, je-li část jeho těla 
na čáře nebo v brankovišti. 

Hráč, který se dotkne čáry nebo brankoviště pouze svou holí, toto pravidlo neporušuje. 

8.10.3 ÚTOČÍCÍ HRÁČ JAKO PRVNÍ U MÍČE NEBO BRÁNÍ PO STŘELE NEBO PŘIHRÁVCE – Útočící hráč, který po své 
střele na branku nebo přihrávce setrvačností svého pohybu vstoupí do brankoviště a okamžitě je opustí, 
pravidlo o brankovišti neporušil za předpokladu, že není prvním, kdo se následně dotkne míče, nebo 
přímo nebrání hráči soupeře, který se snaží míč zvednout. 

8.10.4 ÚTOČÍCÍ HRÁČ V BRANKOVIŠTI ZÍSKÁ VÝHODU – Útočící hráč, který vstoupí do soupeřova brankoviště 
a ihned je opustí, přičemž dle soudu rozhodčího získá výhodu, a poté se dotkne míče nebo přímo brání 
soupeři, který se snaží zvednout míč, porušil pravidlo o brankovišti. Rozhodčí přeruší hru a předá míč do 
držení družstvu, které neporušilo pravidla. 

Útočící hráč bez míče, který vstoupí do soupeřova brankoviště a ihned je opustí, přičemž bezprostředně 
poté jako první přijme přihrávku, porušil pravidlo o brankovišti. Rozhodčí přeruší hru a předá míč do 
držení družstvu, které neporušilo pravidla. 

8.10.5 ÚTOČÍCÍ HRÁČ V BRANKOVIŠTI ZÍSKÁ VÝHODU NAD OBRÁNCEM – Útočící hráč, který vstoupí do 
soupeřova brankoviště a ihned je opustí, přičemž dle soudu rozhodčího získá výhodu a poté iniciuje 
kontakt s protihráčem, který má míč v držení, porušil pravidlo o brankovišti a uloží se mu menší trest za 
zdržování hry. 

8.10.6 SPOLUHRÁČ STŘELCE V BRANKOVIŠTI PŘI STŘELE – Jestliže je v okamžiku, kdy míč projde rovinou branky, 
v brankovišti soupeře spoluhráč střelce (tzn. jakákoli část jeho těla je v brankovišti nebo se jeho tělo 
nedotýká hrací plochy mimo brankoviště), branka se neuzná. 

8.10.7 STŘELEC V BRANKOVIŠTI PŘED TÍM, NEŽ MÍČ PROJDE ROVINOU BRANKY – Jestliže se střílející hráč dotkne 
brankoviště před tím, než jím vystřelený míč projde celý rovinou branky, branka se neuzná a míč se předá 
do držení družstvu, které neporušilo pravidla. 

8.10.8 KONTAKT S BRANKÁŘEM – Jestliže dojde ke kontaktu útočícího hráče nebo jeho hole s brankářem, 
zatímco je útočící hráč v brankovišti, útočící hráč porušil pravidlo o brankovišti. 

O porušení pravidel se ovšem nejedná, jestliže brankář natáhne svou hůl a způsobí kontakt s útočícím 
hráčem, který je v brankovišti. 

Útočící hráč porušil pravidlo o brankovišti, jestliže v okamžiku, kdy je v brankovišti, způsobí kontakt 
s obráncem, jenž následně způsobí kontakt s brankářem. 

Střílející útočící hráč, který při střelbě způsobí dle uvážení rozhodčího nahodilý kontakt s tělem nebo holí 
brankáře, jenž nijak neovlivní schopnost brankáře zakročit, pravidlo o brankovišti neporušil, pokud míč 
skončí v brance. Jestliže míč po střele útočníka neskončí v brance a v brankovišti dojde ke kontaktu střelce 
s brankářem, rozhodčí okamžitě přeruší hru a míč předá do držení družstvu, které neporušilo pravidla. 

Rozhodčí může dle svého uvážení uložit trest útočícímu hráči nebo brankáři podle pravidla 8.12, Kontakt 
při střele na branku. 

Útočící hráč, který způsobil nahodilý kontakt s brankovou tyčí nebo brankovou sítí, neporušil pravidla 
o brankovišti. Viz také pravidlo 8.36, Posunutí branky. 

8.10.9 ÚTOČNÍK A MÍČ V BRANKOVIŠTI – Je-li útočící hráč v brankovišti ve stejný okamžik jako míč, přičemž 
útočící hráč brání či překáží brankáři ve snaze získat míč, rozehrát jej nebo se jinak zapojit do hry, jedná se 
o porušení pravidel o brankovišti. Rozhodčí okamžitě přeruší hru a předá míč do držení družstvu, které 
neporušilo pravidla. 
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Je-li útočící hráč v brankovišti ve stejný okamžik jako míč, přičemž nijak nebrání brankáři ve hře, nejedná 
se o porušení pravidel o brankovišti a hra může pokračovat. Pokud však v této situaci padne branka, 
neuzná se, viz pravidla 7.13.1 a 8.10.10. 

8.10.10 KONTAKT ZPŮSOBENÝ NEDOVOLENÝM ZÁKROKEM OBRÁNCE – Jestliže je útočící hráč v brankovišti 
v okamžiku vstřelení branky následkem nedovoleného zákroku bránícího hráče, nejedná se o porušení 
pravidel o brankovišti. 

8.10.11 HRANÍ BRANKÁŘE RUKOU – Brankář, který je ve svém brankovišti (má v něm obě nohy), může chytit nebo 
vzít míč do ruky v rukavici, avšak nesmí jej rukou vyhodit – může jej pouze vložit do své hole a poté holí 
vyhodit. Jestliže brankář vyhodí míč rukou, rozhodčí přeruší hru a předá míč do držení hráči soupeře. 
Brankář může vložit míč rukou do hole svého spoluhráče, jenž stojí v brankovišti. Brankář se nesmí 
dotknout rukou míče mimo své brankoviště. Při porušení tohoto pravidla se míč předá do držení hráči 
soupeře. 

8.10.12 ZÁKAZ VRÁCENÍ DO BRANKOVIŠTĚ S MÍČEM – Hráč nebo brankář s míčem nesmí vstoupit do svého 
brankoviště. 

Hráč nebo brankář s míčem nesmí zůstat v brankovišti déle než 4 sekundy. 

8.10.13 ZÁKAZ ZAHRÁNÍ MÍČE ZPĚT DO BRANKOVIŠTĚ – Hráč nebo brankář ve svém brankovišti se nesmí dotknout 
míče, který do brankoviště úmyslně nasměroval nebo nahrál spoluhráč. To platí i v situaci, kdy se míč po 
úmyslném nasměrování spoluhráčem odrazí od hrazení do brankoviště nebo kdy se míč úmyslně 
nasměrovaný spoluhráčem kutálí brankovištěm. Jestliže se míč úmyslně nasměrovaný spoluhráčem odrazí 
od protihráče, nejedná se o vrácení míče do brankoviště. Hráč, který je ve svém brankovišti, může 
zvednout holí volný míč, jenž je mimo brankoviště a jenž tam nebyl úmyslně nasměrován. 

8.10.14 ATAKOVÁNÍ HRÁČE S MÍČEM V BRANKOVIŠTI – Je-li hráč (nikoliv brankář) ve svém brankovišti s míčem 
v držení, hráči soupeře nesmějí vstoupit do brankoviště ve snaze atakovat tělo takového hráče. 

Hráči soupeře ale mohou atakovat hůl hráče, jenž má míč v držení a obě nohy v brankovišti, je-li jeho hůl 
s míčem mimo brankoviště. 

Hráči soupeře se mohou snažit zachytit přihrávku od takového hráče, přičemž je dovolený kontakt holí 
mimo brankoviště. Při porušení tohoto pravidla se uloží menší trest případně vyšší trest ve vhodných 
situacích. 

8.10.15 ZACHYCENÍ MÍČE V SÍTI – Jestliže dojde k zachycení míče v síti zezadu branky, rozhodčí přeruší hru a předá 
míč do držení brankáři v jeho brankovišti. 

8.10.16 TRESTNÉ STŘÍLENÍ – Jestliže hráč ve svém brankovišti před brankovou čárou úmyslně zalehne tělem míč 
nebo jej sevře do dlaně, nařídí se proti jeho družstvu trestné střílení. Viz pravidlo 6.9.6. 
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ODDÍL 8D  VÝSADY BRANKÁŘE 
 
Pravidlo 8.11  Výsady brankáře 

8.11.1 Smyslem výsad brankáře je chránit brankáře před zraněním a umožnit mu hájit branku, aniž by jej v tom 
omezoval soupeř. Porušení tohoto pravidla se trestá trestem v rozsahu od předání míče soupeři až po 
trestné střílení. Výsady brankáře náleží pouze brankáři označenému v zápise o utkání. Jestliže má družstvo 
na hrací ploše šest hráčů bez označeného brankáře, žádný z nich nemá výsady brankáře. 

Označený brankář může ve svém brankovišti zastavovat nebo chytat míč libovolným způsobem holí nebo 
tělem. Míč může zastavit, chytit nebo odrazit rukou. Brankář nebo hráč v brankovišti musí míč 
z brankoviště přihrát nebo brankoviště s míčem opustit do 4 sekund poté, co získá kontrolu nad míčem. 
Jestliže brankář opustí své brankoviště, pozbývá výsad brankáře. Jestliže má brankář míč v držení mimo 
své brankoviště, může být atakován jako jakýkoliv jiný hráč, ovšem nesmí být atakován nepřiměřeně.  

8.11.2 KONTAKT S BRANKÁŘEM V BRANKOVIŠTI – Brankář nesmí být atakován, má-li obě nohy v brankovišti 
a míč ve své holi, přičemž hůl i míč jsou mimo brankoviště. 

Hráči, který způsobí kontakt s holí soupeřova brankáře, jenž má při rozehrávce stále míč v držení a je ve 
svém brankovišti (má v brankovišti obě nohy), se uloží menší trest za bránění ve hře.  

Jestliže brankář přiklopí míč mimo své brankoviště, soupeř se může snažit získat míč podmetem. 

Pravidlo 8.12 Kontakt při střele na branku 

8.12.1 KONTAKT ZPŮSOBENÝ ÚTOČÍCÍM HRÁČEM – Jestliže útočící hráč při letce způsobí kontakt s brankářem, 
přičemž míč přejde za brankovou čáru, branka se neuzná a útočícímu hráči se uloží příslušný trest. 

Nahodilý kontakt střelce s tělem nebo holí brankáře, jenž nijak neovlivní schopnost brankáře zakročit 
nebo hrát míč, se nepovažuje za nedovolený zákrok. 

8.12.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání, nebo 

• trest ve hře. 

8.12.3 KONTAKT ZPŮSOBENÝ BRANKÁŘEM – Jestliže kontakt s útočícím hráčem způsobí brankář, trest se neuloží 
útočícímu hráči, ale může se uložit brankáři za bránění ve hře. Jestliže po takovém zákroku projde míč do 
branky, branka se uzná, pokud nedošlo k porušení pravidla o brankovišti. 

8.12.4 DOBA MEZI STŘELOU A KONTAKTEM S BRANKÁŘEM ZPŮSOBENÝM ÚTOČÍCÍM HRÁČEM A PROSTOR NA 
ZÁKROK BRANKÁŘE – Jestliže útočící hráč vystřelí a míč projde rovinou branky, přičemž střelec následně 
vstoupí do brankoviště a způsobí kontakt s brankářem, branka se uzná, měl-li brankář čas a prostor 
k provedení zákroku a míč prošel rovinou branky delší dobu před tím, než došlo ke kontaktu, a před tím, 
než střelec vstoupil do brankoviště. Jestliže útočící hráč způsobí kontakt s brankářem, kterému mohl 
předejít, uloží se mu trest. 

8.12.5 KONTAKT ZPŮSOBENÝ NEDOVOLENÝM ZÁKROKEM OBRÁNCE – Jestliže hráč nedovoleně brání útočícího 
soupeře s úmyslem dostat jej do svého brankoviště, přičemž v okamžiku, kdy je takto bráněný hráč 
v brankovišti, je vstřelena branka, branka se uzná. 

Hráči, který nedovoleně brání útočícího hráče při letce, v důsledku čehož dojde ke kontaktu s brankářem, 
se uloží příslušný trest a případná branka se uzná. 

Je-li vstřelena branka v situaci, kdy se útočící hráč v důsledku nedovoleného zákroku dostane do 
brankoviště, přičemž se dle uvážení rozhodčího nesnaží co nejrychleji brankoviště opustit, branka se 
neuzná. 

8.12.6 KONTAKT ÚTOČÍCÍHO HRÁČE S BRANKÁŘEM, KTERÉMU BYLO MOŽNÉ PŘEDEJÍT – Útočícímu hráči, který 
v důsledku obraného zákroku způsobí kontakt s brankářem, jemuž mohl předejít, se uloží trest. 

V případě nevyhnutelného kontaktu se trest neuloží. 
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ODDÍL 8E  NEDOVOLENÉ ZPŮSOBY BRÁNĚNÍ 
 

Při rozhodování o nedovoleném způsobu bránění je důležité postavení těla. Jedná se o situace, kdy je hráč 
před nebo za soupeřem, přičemž se oba pohybují stejným směrem. Hráč, který je za soupeřem, nesmí 
k bránění použít svou volnou ruku nebo své tělo. Aby mohl soupeře atakovat, musí jej doběhnout a získat 
znovu vhodnou pozici, ve které může použít své paže a ruce, vzdálené od sebe na holi na šířku ramen, 
pouze k vytlačování zepředu nebo zboku. Rozhodčí může přerušit hru a předat míč do držení hráči 
soupeře či uložit tresty, jak je uvedeno dále. 

Atakování tělem s jednou rukou na holi je povolené, dojde-li ke kontaktu pod úrovní ramen a nad úrovní 
pasu a nedojde-li k nepřiměřenému úderu holí. 

Pravidlo 8.13  Nedovolená hra tělem 

8.13.1 Nedovolená hra tělem je zákrok tělem proti soupeři vedený nad úrovní jeho ramen či pod úrovní jeho 
pasu nebo vedený zezadu. Hráče, který má míč v držení, lze atakovat tělem zepředu nebo zboku nad 
úrovní jeho pasu a pod úrovní jeho ramen. Atakovat tělem dle pravidel výše lze i hráče, který vyskočí, aby 
vystřelil, přihrál nebo přijal přihrávku či jinak se zapojil do hry, není-li porušeno jiné pravidlo a zákrok není 
veden na hrazení. Rozhodčí uváží postavení hráčů v okamžiku, kdy ke kontaktu dochází, především to, zda 
atakovaný hráč není ve zranitelné pozici bez možnosti na kontakt zareagovat, například má hlavu dole 
nebo si není hrozícího kontaktu vědom, případně atakující hráč udělal za účelem kontaktu relativně mnoho 
kroků. Rozhodčí podle míry intenzity nedovoleného zákroku uloží vhodný trest vyloučení za nedovolenou 
hru tělem. 

8.13.2 KONTAKT PŘI SOUBOJI O VOLNÝ MÍČ – Pokud se dva soupeři snaží získat volný míč, úder do soupeřovy 
hole a tělesný kontakt je dovolen ve vzdálenosti nanejvýše 2,7 m od volného míče. 

Hráč může atakovat soupeře, který má míč v držení nebo který se nachází ve vzdálenosti do 2,7 m od 
volného míče, jednou nebo oběma rukama nebo jedním nebo oběma předloktími, vždy však rukou nebo 
předloktím ruky, ve které drží svou hůl. Při zákroku nemusí mít atakující hráč obě ruce na své holi. 

8.13.3 PŘIMĚŘENÝ TLAK – Bránící hráč může bránit v pohybu útočícímu hráči, který nemá míč v držení a nebojuje 
o volný míč nebo nepřijímá přihrávku, tak, že svým tělem a holí uplatňuje zepředu nebo zboku přiměřený 
tlak na paže tohoto hráče. 

8.13.4 KONTAKT PO PŘIHRÁVCE NEBO STŘELE – Hráč nesmí atakovat tělem protihráče včetně brankáře poté, co 
tento hráč udělá po odehrání míče nebo po střele více než dva kroky, lze-li se takovému kontaktu 
vyhnout. 

8.13.5 ATAKOVÁNÍ HRÁČE V ÚNIKU – Brankář nebo hráč může atakovat tělem protihráče, který přijímá přihrávku 
do úniku, až poté, co tento hráč udělá jeden krok po chycení míče, aby získal stabilitu. Rozhodčí uváží 
postavení hráčů v okamžiku, kdy ke kontaktu dochází, především to, zda atakovaný hráč není ve zranitelné 
pozici bez možnosti na kontakt zareagovat, například má hlavu dole nebo si není hrozícího kontaktu 
vědom, případně atakující hráč udělal za účelem kontaktu relativně mnoho kroků. Rozhodčí podle míry 
intenzity nedovoleného zákroku uloží vhodný trest vyloučení za nedovolenou hru tělem. 

8.13.6 KONTAKT V BRANKOVIŠTI ZPŮSOBENÝ BRANKÁŘEM – Brankář nesmí zneužívat svých výsad v brankovišti 
k atakování protihráče tělem. 

8.13.7 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

8.13.8 TREST VE HŘE – Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že 
se hráč dle jeho názoru pokusil soupeře úmyslně zranit nebo jej úmyslně zranil. 

Pravidlo 8.14  Držení 

8.14.1 Držení je bránění ve hře soupeři (s míčem nebo bez míče v držení) pažemi, nohama nebo rukama. Při 
posuzování tohoto přestupku je důležité postavení těla, jak je popsáno výše. 

8.14.2 VOLNÁ RUKA – Hráč, který atakuje soupeře holí drženou jednou rukou, musí svůj zákrok směrovat pouze 
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na hůl soupeře. Jakmile se takový hráč dotkne soupeře volnou rukou a zabrání mu tím v pohybu, uloží se 
mu menší trest. 

8.14.3 DRŽENÍ SOUPEŘOVY HOLE – Hráč nesmí držet soupeřovu hůl. 

8.14.4 MENŠÍ TREST – Hráči, který drží soupeře, se uloží menší trest. 

8.14.5 TRESTNÉ STŘÍLENÍ – Je-li hráč v úniku zezadu držen soupeřem, čímž dojde k překažení přiměřené 
brankové příležitosti, je proti družstvu, které se provinilo, nařízeno trestné střílení. 

Pravidlo 8.15  Hákování 

8.15.1 Hákování je použití hole k přidržení soupeře. 

Pokud hráč blokuje svou holí pouze hůl soupeře tak, že dochází pouze ke kontaktu jejich holí, nejedná se 
o hákování. 

8.15.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle stupně intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest. 

Pravidlo 8.16  Narušení utkání diváky 

8.16.1 DIVÁK NA HRACÍ PLOŠE – Jestliže na hrací plochu pronikne divák a zadrží hráče nebo mu jinak brání ve 
hře, rozhodčí přeruší hru; má-li míč v držení postižené družstvo, může mu rozhodčí umožnit, aby 
dokončilo akci. Po přerušení hry rozehrává družstvo, které mělo míč v okamžiku narušení utkání, na čáře 
území. 

8.16.2 VHOZENÍ PŘEDMĚTU NA HRACÍ PLOCHU – V případě, že diváci vhodí na hrací plochu předměty, které 
znemožňují pokračování hry, rozhodčí přeruší hru. Míč v držení při zahájení hry bude mít družstvo, které 
jej mělo v držení před přerušením hry. 

V případě, že diváci vhodí na hrací plochu předměty v průběhu hry nebo při přerušení (včetně po vstřelení 
branky), uloží se domácímu družstvu menší trest pro hráčskou lavici. 

Toto pravidlo není určeno k trestání při oslavě dosažení rekordu. Před uložením tohoto trestu musí být 
veřejně oznámeno varování. 
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ODDÍL 8F  NEDOVOLENÉ ZÁKROKY TĚLEM 
 
Pravidlo 8.17  Vražení na hrazení 

8.17.1 Hráči, který atakuje soupeře tak, že způsobí jeho nepřiměřený náraz na hrazení, se uloží trest za vražení na 
hrazení. Je odpovědností atakujícího hráče, aby atakoval pouze soupeře, jenž není v postavení, kdy hrozí 
náraz na hrazení. 

I druhý hráč je ovšem odpovědný za to, aby se nevystavoval do nebezpečného postavení. Při uplatňování 
tohoto pravidla musí rozhodčí vždy zvažovat tuto oboustrannou odpovědnost. 

8.17.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle stupně nárazu na hrazení uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.18 Úder hlavou 

8.18.1 Úder hlavou je zákrok, kdy hráč udeří nebo se pokusí udeřit soupeře svou hlavou. Úderem hlavou není 
situace, kdy hráč s míčem v držení sníží své těžiště, aby přešel přes obránce, přičemž dojde 
k neúmyslnému kontaktu s jeho hlavou. Rozhodčí může dle svého uvážení rozhodnout o tom, zda se jedná 
či nejedná o úmyslný zákrok. 

8.18.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.19  Vražení zezadu 

8.19.1 Vražení zezadu je atakování soupeře zezadu. Vražením zezadu není situace, kdy hráč úmyslně otočí své 
tělo, aby došlo ke kontaktu zezadu. 

8.19.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.20 Nebezpečný úder na hlavu 

8.20.1 TREST VE HŘE – Hráči, který silou udeří soupeře přímo do hlavy nebo krku, se uloží trest ve hře. Takový 
zákrok se považuje za mimořádně nebezpečný a hrubý. Při ukládání trestu je třeba zvážit mimo jiné tato 
kritéria: 

• hráč se nesnažil hrát míč, 

• hráč vyskočil, aby zákroku dodal větší sílu, 

• jednalo se o zákrok zdola nahoru, nikoliv o zákrok vedený horizontálním směrem, 
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Pravidlo 8.21 Faul loktem 

8.21.1 Faul loktem je atakování soupeře loktem od těla bez ohledu na to, zda mohlo nebo nemohlo dojít ke 
zranění. 

8.21.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.22  Držení za obličejovou mřížku 

8.22.1 Držení za obličejovou mřížku je situace, kdy hráč uchopí obličejovou mřížku protihráče. 

8.22.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.23  Bitka 

8.23.1 BITKA – Bitka je situace, kdy je alespoň jednomu hráči uložen trest za udeření nebo pokus o udeření 
protihráče pěstí, přičemž není nezbytné, aby úder dopadl na protihráče. Rozhodčí mohou dle svého 
uvážení uložit menší trest za hrubost (viz pravidlo 8.28, Hrubost) nebo větší trest za bitku a další vhodné 
tresty podle míry intenzity úderů pěstí. 

Při ukládání trestů podle tohoto pravidla mají rozhodčí značnou volnost. To je záměrné a smyslem je, aby 
mohli rozlišit míru odpovědnosti účastníků za započetí bitky a za pokračování v bitce. Tuto volnost 
rozhodování musejí rozhodčí uplatňovat realisticky. 

Rozhodčí by měli využít všech možností, jež jim skýtají tato pravidla, aby zamezili vzrůstající nevraživosti 
mezi družstvy. 

NEAKTIVNÍ ÚČASTNÍK BITKY: Neaktivní účastník bitky je hráč, jenž se snaží bránit tím, že se chrání před 
údery a ranami od protihráče. Neaktivní účastník bitky se snaží odrážet údery a rány. Dalším kritériem pro 
určení neaktivního účastníka bitky je to, že si sám neshodí rukavice a nesundá si helmu, ani jinak 
neprojevuje ochotu se účastnit bitky. Neaktivní účastník bitky rovněž na počátku šarvátky nevrací údery 
a rány. Neaktivnímu účastníkovi bitky mohou být za jeho zákroky uloženy tresty, je-li to vhodné. 

8.23.2 TREST ZA ÚČAST V BITCE – Hráči, který se účastní bitky, se uloží: 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za účast v bitce a 

• automatické pozastavení činnosti na následující jedno utkání. 

8.23.3 INICIÁTOR BITKY – Iniciátorem bitky je hráč, který: 

• učinil několik kroků, aby vyvolal bitku, 

• jako první sundal rukavice, 

• jako první udeřil, 

• byl vyslán z hráčské lavice, aby vyvolal bitku, 

• zaujme výhružný postoj, 

• ústně podněcuje jiného hráče, 

• gestikuluje nebo vyhrožuje, 

• oplácí za dřívější zákrok. 
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Poznámka: Ne u každé bitky je iniciátor zjevný. Trest za vyvolání bitky uloží rozhodčí jen v případě, že si je 
jistý, že daný hráč splňuje nejméně jedno výše uvedené kritérium. 

8.23.4 TREST ZA VYVOLÁNÍ BITKY – Hráči, jenž je označen za iniciátora bitky, se uloží tresty za účast v bitce plus 
tresty za vyvolání bitky, tzn.: 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za účast v bitce a 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za vyvolání bitky a 

• osobní trest do konce utkání za dva větší tresty a 

• automatické pozastavení činnosti na následující jedno utkání. 

8.23.5 TREST PRO AKTIVNÍHO ÚČASTNÍKA BITKY – Hráči, jenž je označen za iniciátora bitky, se uloží tresty za 
účast v bitce plus tresty pro aktivního účastníka bitky, tzn.: 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za účast v bitce a 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za vyvolání bitky a 

• větší trest a osobní trest do konce utkání pro aktivního účastníka bitky a 

• osobní trest do konce utkání za dva větší tresty a 

• automatické pozastavení činnosti na následující jedno utkání. 

8.23.6 TREST PRO HRÁČE, KTERÝ BITKU VYVOLAL A JE JEJÍM AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM – Hráči, jenž je označen za 
iniciátora bitky a současně i za aktivního účastníka bitky, se uloží tresty za účast v bitce plus tresty za 
vyvolání bitky plus tresty pro aktivního účastníka bitky, tzn.: 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za účast v bitce a 

• větší trest a osobní trest do konce utkání za vyvolání bitky a 

• větší trest a osobní trest do konce utkání pro aktivního účastníka bitky a 

• osobní trest do konce utkání za dva větší tresty a 

• automatické pozastavení činnosti na následující jedno utkání. 

8.23.7 NEAKTIVNÍ ÚČASTNÍK BITKY – Je-li hráč podle pravidel označen za neaktivního účastníka bitky, není mu 
uložen trest za účast v bitce, avšak mohou mu být uloženy jiné tresty. 

8.23.8 INICIÁTOR BITKY S NASAZENOU OBLIČEJOVOU MŘÍŽKOU – Hráč s nasazenou obličejovou mřížkou, jenž 
vyvolá bitku s protihráčem bez obličejové mřížky, se považuje za iniciátora bitky. 

8.23.9 SVLEČENÍ DRESU PŘI BITCE – Hráči, který si před zapojením do bitky úmyslně svlékne dres, nebo hráči, 
který se zapojí do bitky bez dresu (tzn. má kompletně svlečený dres z horní části těla, avšak nesvlékl mu jej 
protihráč při bitce nebo rozhodčí), se uloží menší trest za nesportovní chování. 

8.23.10 TREST ZA SVLEČENÍ VÝSTROJE PŘED BITKOU NEBO V JEJÍM PRŮBĚHU – Hráči, který si před zapojením do 
bitky nebo během bitky úmyslně svlékne výstroj, se uloží menší trest za nesportovní chování. Pokud při 
svléknutí dresu dojde současně i ke svléknutí výstroje, uloží se menší trest. 

Tento trest se ukládá navíc k jiným trestům v souvislosti s účastí v bitce. 

8.23.11 OPLÁCENÍ – Hráči, který po zákroku na svou osobu oplácí úderem nebo pokusem o úder, se uloží menší 
trest. 

Pokud takový hráč v oplácení pokračuje, může se mu dle uvážení rozhodčího uložit větší trest nebo osobní 
trest do konce utkání. 

8.23.12 PÁSKA NA KLOUBECH RUKY – Hráči, který má na kloubech ruky nebo na prstech pásku nebo jiný materiál, 
který může poranit protihráče při bitce, se udělí trest ve hře. Tento trest se ukládá navíc k jiným trestům 
v souvislosti s účastí v bitce. 

8.23.13 BITKA MIMO HRACÍ PLOCHU – Hráči, který se zapojí do bitky mimo hrací plochu nebo do bitky s hráčem, 
jenž je mimo hrací plochu, se uloží osobní trest do konce utkání. Tento trest se ukládá navíc k jiným 
trestům vyloučení. 
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8.23.14 ZAPOJENÍ DO PROBÍHAJÍCÍ BITKY – Hráči nebo brankáři, který se podle rozhodčího jako první zapojí do již 
probíhající bitky, se uloží osobní trest do konce utkání, vyjma případu, kdy je za původní bitku uložen trest 
ve hře. Tento trest se ukládá navíc k jiným trestům uloženým za stejnou bitku. 

Hráči, který poruší pravidla uvedená v tomto oddíle, je automaticky zastavena činnost na jedno následující 
utkání. 

8.23.15 BRANKÁŘ OPUSTÍ SVÉ BRANKOVIŠTĚ PŘI BITCE – Brankáři jsou povinni při bitce zůstat ve svém 
brankovišti. Brankáři, který při bitce opustí své brankoviště, se uloží menší trest. Jestliže se brankář zapojí 
do bitky, uloží se mu větší trest a osobní trest do konce utkání. 

8.23.16 HRÁČI, KTEŘÍ SE NEÚČASTNÍ BITKY – Při bitce jsou všichni hráči, kteří se jí neúčastní, povinni ihned odejít 
na své hráčské lavice; v případě, že se bitka odehrává na jejich hráčské lavici, jsou příslušní hráči na hrací 
ploše povinni odejít na konec hřiště na straně, kterou brání, dle pokynů rozhodčích. Hráči, který poruší 
toto pravidlo, se uloží osobní trest. 

8.23.17 DALŠÍ BITKA – Hráči, který poté, co mu byl uložen větší trest za bitku, vyvolá další bitku, se uloží trest ve 
hře. 

8.23.18 NAPADENÍ NEHRAJÍCÍM ČLENEM DRUŽSTVA – Jakýkoliv nehrající člen družstva, manažer, trenér apod., 
jenž přidrží nebo udeří soupeře, se automaticky vyloučí z utkání a vykáže se do šatny. 

Jeho družstvu se uloží menší trest pro hráčskou lavici a hlavní rozhodčí záležitost zaznamená do zápisu 
z utkání nebo zvláštního hlášení o přestupku. 

Pravidlo 8.24  Úder hlavou 

8.24.1 Úder hlavou je zákrok, kdy hráč udeří nebo se pokusí udeřit soupeře svou hlavou. Úderem hlavou není 
situace, kdy hráč s míčem v držení sníží své těžiště, aby přešel přes obránce, přičemž dojde 
k neúmyslnému kontaktu s jeho hlavou. 

8.24.2 MENŠÍ TREST – Hráči, který se pokusí udeřit soupeře hlavou, se uloží menší trest. 

8.24.3 VĚTŠÍ TREST – Hráči, který udeří soupeře hlavou v helmě, se podle stupně intenzity uloží větší trest. 

8.24.4 OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – Hráči, který udeří soupeře hlavou v helmě, se podle stupně intenzity 
uloží větší trest a osobní trest do konce utkání. 

8.24.5 TREST VE HŘE – Hráči, který udeří soupeře hlavou v helmě nebo bez helmy, se podle stupně intenzity uloží 
trest ve hře. 

Pravidlo 8.25 Úmyslný kontakt při přerušené hře 

8.25.1 Hráči, který úmyslně způsobí kontakt s jiným hráčem během přerušení hry a při míči mimo hru, rozhodčí 
dle svého uvážení uloží trest vyloučení. 

8.25.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity úmyslného kontaktu uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný úmyslný zákrok. 
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Pravidlo 8.26  Faul kolenem 

8.26.1 Faul kolenem je zákrok, kdy hráč použije k zákroku proti soupeři koleno nebo holeň. 

8.26.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.27  Kopnutí 

8.27.1 Kopnutí je zákrok, kdy hráč úmyslně kopne nebo se pokusí kopnout soupeře. 

8.27.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.28  Hrubost 

8.28.1 Hrubost je nepřiměřeně hrubé držení, vražení nebo udeření soupeře rukou v rukavici nebo bez rukavice. 

Hrubost je také úmyslné nebo nepřiměřeně hrubé atakování nebo krosčekování útočícího hráče, který 
dovoleně vytvořil clonu nebo blok. 

Hrubost je rovněž úmyslné nebo hrubé atakování soupeře tělem nebo holí, kdy se tomuto kontaktu bylo 
možné vyhnout. 

8.28.2 TREST – Rozhodčí může dle svého uvážení podle míry intenzity zákroku uložit: 

• menší trest, nebo 

• dvojitý menší trest, nebo 

• větší trest, nebo 

• větší trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo brankáři trest ve hře v případě, že se jedná 
o bezohledný nebo nebezpečný zákrok. 

Pravidlo 8.29  Podražení 

8.29.1 Podražení je zákrok hráče, který svou holí nebo jakoukoliv částí svého těla záměrně podrazí soupeře. Trest 
se uloží i v případě, kdy je hráč podražen, ale nespadne na zem. 

8.29.2 MENŠÍ TREST – Rozhodčí dle svého uvážení uloží menší trest hráči, jenž svou holí nebo jakoukoliv částí 
svého těla záměrně podrazí soupeře. 

8.29.3 TRESTNÉ STŘÍLENÍ – Je-li hráč v úniku zezadu podražen nebo jinak atakován proti pravidlům, čímž dojde 
k překažení přiměřené brankové příležitosti, je proti družstvu, které se provinilo, nařízeno trestné střílení. 
Rozhodčí ovšem přeruší hru až v okamžiku, kdy útočící družstvo ztratí míč a do držení jej získá do té doby 
bránící družstvo. Záměrem tohoto pravidla je poskytnout družstvu znovu přiměřenou brankovou 
příležitost, která byla zmařena v důsledku nedovoleného zákroku zezadu. 

8.29.4 TECHNICKÁ BRANKA – Jestliže při hře bez brankáře bránící hráč podrazí nebo jinak nedovoleným 
zákrokem zastaví hráče v úniku, čímž mu překazí přiměřenou brankovou příležitost, je útočícímu družstvu 
přiznána branka. 
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Pravidlo 8.30 Napadení činovníka utkání 

8.30.1 Rozhodčí může dle svého uvážení uložit trest za napadení činovníka utkání hráči, který: 

• jakkoliv úmyslně použije fyzickou sílu proti rozhodčímu nebo členovi personálu utkání, 

• se pokusí jakkoliv zranit rozhodčího nebo člena personálu utkání, 

• fyzicky zasáhne proti rozhodčímu nebo členovi personálu utkání, nebo 

• úmyslně použije fyzickou sílu proti rozhodčímu nebo členovi personálu utkání ve snaze se mu 
vymanit během bitky nebo bezprostředně po bitce, aby mohl pokračovat v bitce nebo se zapojit do 
jiné bitky. 

8.30.2 OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – Proti hráči, který byl vyloučen za fyzické napadení činovníka utkání 
(úmyslný kontakt s rozhodčím), bude vedeno disciplinární řízení, v němž mu národní asociace uloží 
odpovídající disciplinární trest. Jedná se o závažné nesportovní chování, které musí být potrestáno 
minimálně zákazem činnosti po zbytek sezóny. 

8.30.3 OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ – Proti vedoucímu představiteli, manažerovi, trenérovi nebo členovi 
realizačního týmu družstva (nehráči), , jenž byl vyloučen za fyzické napadení činovníka utkání (úmyslný 
kontakt s rozhodčím), bude vedeno disciplinární řízení, v němž mu národní asociace uloží odpovídající 
disciplinární trest. Jedná se o závažné nesportovní chování, které musí být potrestáno minimálně zákazem 
činnosti po zbytek sezóny. 
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ODDÍL 8G  NEDOVOLENÁ VÝSTROJ 
 
Pravidlo 8.31  Kontrola výstroje 

8.31.1 NAMÁTKOVÁ KONTROLA VÝSTROJE – Rozhodčí může před utkáním nebo během utkání provádět 
namátkovou kontrolu výstroje. 

8.31.2 POSTUP PŘI KONTROLE PŘED UTKÁNÍM – Při kontrole před utkáním se provádí měření brankářů bez 
dresu; výstroj brankáře nesmí být nijak stažena (lepicí páskou nebo jinak) s cílem zmenšit ji na požadované 
rozměry. Po změření lze použít lepicí pásku za předpokladu, že nepřidává na objemu ani nevede k jinému 
porušení pravidel. 

8.31.3 KONTROLA VÝSTROJE – Všichni hráči musejí mít výstroj podle pravidel. Při namátkové kontrole výstroje 
rozhodčí kontroluje: 

i) helmu, mřížku s řemínkem pod bradou, 

ii) rukavice, 

iii) chrániče ramen/vestu a chrániče ledvin, 

iv) brankářské kalhoty a chrániče, 

v) chrániče holení, 

vi) chránič úst (intraorální chránič zubů), 

vii) další výstroj hráče. 

Doporučuje se používat chrániče paží, chrániče loktů, chrániče kolen a suspenzor. 

8.31.4 KONTROLA BRANKÁŘE VYŽÁDANÁ TRENÉREM BĚHEM UTKÁNÍ – Trenér může během utkání požádat 
rozhodčí o změření a kontrolu výstroje soupeřova brankáře. Požadavek musí být vznesen před koncem 
periody, přičemž rozhodčí provedou kontrolu bezprostředně po skončení periody, v níž byl požadavek 
vznesen. Rozhodčí zkontrolují všechny části výstroje brankáře podle pravidla 5.7, Výstroj brankáře. 

Je-li vznesen tento požadavek a brankář, kterého se požadavek týká, je vystřídán náhradním brankářem, 
hra se přeruší a kontrola se provede ihned. Při jednom přerušení hry může být kontrolován vždy pouze 
jeden brankář. 

8.31.5 ZJIŠTĚNÍ NEDOVOLENÉ VÝSTROJE BRANKÁŘE PŘI KONTROLE PŘED UTKÁNÍM – Jestliže se při kontrole před 
utkáním zjistí, že výstroj brankáře je nedovolená (neodpovídá požadovaným rozměrům nebo nekopíruje 
obrys těla): 

i) záležitost se ohlásí příslušným soutěžním a svazovým orgánům, 

ii) a dokud nebude výstroj podle rozhodčích odpovídat pravidlům, nebude s ní možné nastoupit 
k utkání. 

8.31.6 ZJIŠTĚNÍ NEDOVOLENÉ VÝSTROJE BRANKÁŘE PŘI KONTROLE BĚHEM NEBO PO UTKÁNÍ – Jestliže se při 
kontrole během nebo po utkání zjistí, že výstroj brankáře je nedovolená (neodpovídá požadovaným 
rozměrům nebo nekopíruje obrys těla), rozhodčí uloží brankáři menší trest a osobní trest do konce utkání 
a záležitost ohlásí příslušným soutěžním a svazovým orgánům. 

8.31.7 ÚPRAVA VÝSTROJE BRANKÁŘE PŘED KONTROLOU – Brankáři, který si poté, co rozhodčí oznámil, že si 
soupeř vyžádal kontrolu, upraví výstroj ve snaze zmenšit její velikost nebo upravit její tvar, se uloží menší 
trest a osobní trest do konce utkání. 

8.31.8 ZJIŠTĚNÍ DOVOLENÉ VÝSTROJE BRANKÁŘE PŘI KONTROLE BĚHEM UTKÁNÍ – Jestliže se při kontrole během 
utkání zjistí, že výstroj brankáře je dovolená, rozhodčí uloží družstvu, které požádalo o kontrolu, menší 
trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. 
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Pravidlo 8.32 Zlomená hůl 

8.32.1 Zlomená hůl je hůl, která je dle názoru rozhodčích nevhodná pro hru. Hráč bez hole se může zapojit do 
hry. Hráč, jehož hůl se zlomila, se může zapojit do hry, pokud hůl upustí. Takovému hráči může předat hůl 
jeho spoluhráč na hrací ploše nebo si ji může vzít z hráčské lavice. 

8.32.2 BRANKÁŘ SE ZLOMENOU HOLÍ – Brankář může pokračovat ve hře se zlomenou holí až do přerušení hry, 
případně mu může být předána hůl v souladu s pravidly. 

8.32.3 MENŠÍ TREST – Hráči, který hraje dál se zlomenou holí, se uloží menší trest. 

Pravidlo 8.33  Úprava výstroje a dresu 

8.33.1 Hráč je odpovědný za to, že jeho výstroj a dres je v řádném stavu. Pokud tomu tak není, hráč opustí hrací 
plochu a hra pokračuje s náhradníkem. Kvůli úpravě výstroje, dresu nebo hole se hra nepřerušuje ani se 
neodkládá zahájení hry. 

8.33.2 MENŠÍ TREST – Hráči, který po upozornění rozhodčím na nepatřičný stav výstroje neopustí hrací plochu, 
čímž brání v zahájení hry, se udělí menší trest. 

Pravidlo 8.34  Ztráta helmy během hry 

8.34.1 Jestliže hráč během hry ztratí svou helmu, je povinen si ji okamžitě nasadit zpět, nebo opustit hrací 
plochu. 

Jestliže ztratí helmu hráč, jenž má míč v držení, musí okamžitě míč odehrát (nahrát nebo vystřelit). 

8.34.2 MENŠÍ TREST – Hráči, který si po ztrátě helmy helmu okamžitě nenasadí zpět nebo neopustí hrací plochu, 
se uloží menší trest. 
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ODDÍL 8H  DALŠÍ PŘESTUPKY 
 
Pravidlo 8.35 Zdržování hry 

8.35.1 Zdržování hry je postup hráče, v jehož důsledku dojde ke zdržení hry (např. znemožnění rychlého 
rozehrání po uplynutí útočného času či porušení pravidla o brankovišti). 

8.35.2 ÚMYSLNÉ ODEHRÁNÍ MÍČE MIMO HRACÍ PLOCHU – Rozhodčí může dle vlastního uvážení uložit hráči nebo 
brankáři menší trest v případě, že hráč podle jeho názoru úmyslně vystřelí či odrazí tělem nebo holí míč 
mimo hrací plochu. 

Brankáři, jenž úmyslně vystřelí míč mimo hrací plochu přímo (bez odrazu), se uloží trest za zdržování hry, 
kromě případů, kdy není hrazení opatřeno skly. V případě, že se míč vystřelený během hry dotkne 
jakéhokoliv předmětu nad hrací plochou, jenž není mimo hranice hrací plochy, je míč předán do držení 
druhému družstvu a není udělen trest. 

8.35.3 ODHOZENÍ, PODRŽENÍ, ODSTRČENÍ NEBO ODKOPNUTÍ MÍČE – Hráči nebo brankáři, který odhodí, podrží, 
odstrčí nebo odkopne míč, v důsledku čehož dojde ke zdržení hry, se uloží menší trest. To zahrnuje 
i postup hráče, v důsledku kterého dojde ke zdržení znovuzahájení hry, jako je zadržování míče nebo 
házení míče rozhodčímu namísto toho, aby hráč při ztrátě držení míče míč ihned položil a umožnil tak 
soupeři okamžité rozehrání. 

8.35.4 ODHOZENÍ MÍČE NA OBRANNOU POLOVINU ZA ÚČELEM ZDRŽENÍ ZAHÁJENÍ HRY – Hráč nesmí během hry 
v době, kdy neuplynul útočný čas, úmyslně odhodit míč na svou obrannou polovinu výhradně za tím 
účelem, aby získal čas pro vystřídání obránců svého družstva. Za takový přestupek se jeho družstvu uloží 
menší trest pro hráčskou lavici. 

8.35.5 NESPRÁVNÝ POČET HRÁČŮ NA HRACÍ PLOŠE PŘED ZAHÁJENÍM HRY – Družstvu, které po upozornění 
rozhodčího, aby poslalo na hrací plochu správný počet hráčů a zahájilo hru, tak neučiní a dalším střídáním 
zdržuje hru, se uloží menší trest pro hráčskou lavici. 

8.35.6 ŽÁDNÝ ZBÝVAJÍCÍ ODDECHOVÝ ČAS – Družstvu, které si vyžádá oddechový čas ve chvíli, kdy již nemá žádný 
k dispozici, se uloží menší trest za zdržování hry a míč se předá do držení hráči soupeře (viz rovněž 
pravidlo 2.6, Oddechový čas). 

8.35.7 NEHRAJÍCÍ PERSONÁL NA LAVIČCE – Na hráčské lavici družstva mohou být pouze hráči v dresu, hlavní 
trenér a pět dalších oprávněných nehrajících osob. 

Hlavní rozhodčí vyzve hlavního trenéra, aby vykázal osobu, která porušuje toto pravidlo, z hráčské lavice. 
Pokud po takovém varování zmíněná osoba hráčskou lavici neopustí nebo se na ni vrátí, jejímu družstvu se 
uloží menší trest pro hráčskou lavici. 

8.35.8 OPOŽDĚNÝ NÁSTUP K UTKÁNÍ – Družstva jsou povinna být na hrací ploše v čas určený pro zahájení utkání 
a zahájení jednotlivých period. Při porušení tohoto pravidla se provinivšímu družstvu uloží menší trest za 
zdržování hry. 

8.35.9 DOBA NA OPRAVU BRANKÁŘSKÉ VÝSTROJE – V případě, že brankář ztratí část své ochranné výstroje, 
přičemž oprava by trvala déle než 30 sekund, brankář musí opustit hrací plochu. 

Náhradní brankář musí být připraven nastoupit do utkání do 20 sekund poté, co původní brankář opustil 
hrací plochu. Porušení tohoto pravidla se trestá menším trestem pro hráčskou lavici za zdržování hry. 

8.35.10 OTEVŘENÁ STŘÍDACÍ DVÍŘKA – Hlavní rozhodčí upozorní personál družstva, že střídací dvířka nelze 
ponechávat otevřená. Pokud družstvo toto upozornění neuposlechne, uloží se mu menší trest pro 
hráčskou lavici. 

8.35.11 ODPADKY APOD. NA HRACÍ PLOŠE – Jestliže jsou na hrací plochu vhozeny odpadky a další předměty, 
hlavní rozhodčí veřejně upozorní, že při pokračování nebo opakování situace může být uložen trest pro 
hráčskou lavici za zdržování hry. Toto pravidlo se neuplatní při oslavě dosažení rekordu. 
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Pravidlo 8.36 Posunutí branky 

8.36.1 Jestliže bránící hráč nebo brankář úmyslně posune branku, rozhodčí může dle svého uvážení uložit menší 
trest podle pravidel, trestné střílení nebo přiznat technickou branku. Hra pokračuje, dokud rozhodčí 
nepřeruší hru. 

8.36.2 MENŠÍ TREST – Hráči nebo brankáři, který zdržuje hru úmyslným posunutím branky, se uloží menší trest. 
Rozhodčí přeruší hru až v okamžiku, kdy míč získá do držení družstvo, které se provinilo. 

Jestliže nelze s ohledem na zbývající čas řádné hrací doby či kvůli již uloženým trestům odsloužit celý 
menší trest uložený za úmyslné posunutí své branky, anebo je-li tento trest udělen kdykoliv během 
prodloužení, nařídí se proti družstvu, které se provinilo, trestné střílení. 

8.36.3 TRESTNÉ STŘÍLENÍ – Jestliže brankář nebo hráč při úniku soupeře úmyslně posune branku, je proti jeho 
družstvu nařízeno trestné střílení. Rozhodčí okamžitě přeruší hru a nařídí trestné střílení. 

8.36.4 TECHNICKÁ BRANKA – Jestliže při hře bez brankáře bránící hráč úmyslně posune svou branku, aby dle 
mínění rozhodčího překazil brankovou příležitost soupeře, druhému družstvu se přizná technická branka. 

8.36.5 ÚMYSLNÉ POSUNUTÍ BRANKY – Jestliže brankář nebo bránící hráč úmyslně posune branku s úmyslem 
překazit brankovou příležitost soupeře podle pravidla o větším posunutí branky, rozhodčí okamžitě 
přeruší hru a nařídí proti družstvu, které se provinilo, trestné střílení. 

Jestliže úmyslně posune branku útočící hráč, uloží se mu menší trest za nesportovní chování. 

Pravidlo 8.37 Používání vulgárních nebo hanlivých výrazů a gest 

8.37.1 VULGÁRNÍ NEBO HANLIVÉ VÝRAZY ZE STRANY HRÁČŮ – Hráči nesmějí na hrací ploše ani kdekoliv jinde 
před utkáním, během utkání ani po utkání používat vulgární nebo hanlivé výrazy. 

Hráči, který poruší toto pravidlo, se uloží menší trest. Hráči, který dle mínění rozhodčího pokračuje ve 
svém nevhodném chování a dál používá vulgární nebo hanlivé výrazy, se navíc udělí osobní trest. 

8.37.2 VULGÁRNÍ GESTA ZE STRANY HRÁČŮ – Hráči, který používá vulgární gesta, se uloží menší trest pro 
hráčskou lavici a osobní trest do konce utkání. Hráči, jemuž je uložen osobní trest do konce utkání podle 
tohoto oddílu, se automaticky zastaví činnost na jedno další utkání. 

8.37.3 VULGÁRNÍ NEBO HANLIVÉ VÝRAZY A GESTA ZE STRANY NEHRAJÍCÍCH ČLENŮ DRUŽSTVA – Představitelé 
družstva, trenéři a další nehrající členové družstva nesmějí nikde v prostoru stadionu používat vulgární 
nebo hanlivé výrazy. Při prvním porušení tohoto pravidla kterýmkoliv nehrajícím členem družstva se uloží 
menší trest pro hráčskou lavici. 

Při druhém porušení tohoto pravidla kterýmkoliv nehrajícím členem družstva během jednoho utkání se 
uloží menší trest pro hráčskou lavici a osobní trest do konce utkání osobě, která pravidlo porušila v tomto 
případě. 

Jestliže rozhodčí vykáže představitele klubu, trenéra, či jiného nehrajícího člena družstva z hráčské lavice, 
tato osoba nesmí setrvávat v blízkosti hráčské lavice svého družstva a nesmí nijak ovlivňovat nebo se 
pokoušet ovlivňovat hru svého družstva. Vulgární nebo hanlivé ústní napadení činovníka utkání po utkání 
se zaznamená do zápisu z utkání nebo do zvláštního hlášení o přestupku. 

8.37.4 RASOVĚ A PODOBNĚ MOTIVOVANÁ URÁŽKA – Hráči nebo nehrajícímu členovi družstva, který použije 
urážlivý výraz na základě rasy, náboženství nebo pohlaví, se udělí trest za hrubé nesportovní chování. 

Pravidlo 8.38  Nesportovní chování 

8.38.1 Při uplatňování tohoto pravidla může rozhodčí uložit: 

• menší trest, nebo 

• osobní trest, nebo 

• osobní trest do konce utkání. 

Tresty se ukládají postupně od nejnižšího. V případě nesportovního chování nehrajícího člena družstva 
nebo nezjištěného hráče se jako minimum uloží menší trest pro hráčskou lavici. 
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8.38.2 ZPOCHYBŇOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ROZHODČÍHO – Hráči, který během utkání zpochybní nebo protestuje 
proti rozhodnutí rozhodčího, se uloží menší trest. 

Jestliže hráč pokračuje ve svém nevhodném chování, uloží se mu osobní trest a při dalším pokračování 
osobní trest do konce utkání. 

8.38.3 ODHOZENÍ MÍČE NEBO VÝSTROJE – Hráči, který zdržuje hru tím, že úmyslně odkopne nebo odhodí míč 
mimo dosah rozhodčího, jenž jej chce zvednout, nebo hráči, který úmyslně odhodí výstroj z hrací plochy, 
se uloží osobní trest. 

8.38.4 NAFILMOVÁNÍ PÁDU – Hráči, který se napodobením pádu nebo nápadně nepřiměřenou reakcí na 
povolený nebo nepovolený zákrok protihráče pokusí získat výhodu přesilovky, se uloží menší trest za 
nesportovní chování. 

8.38.5 NESOUHLAS S ROZHODNUTÍM PROJEVENÝ TLUČENÍM O HRAZENÍ – Hráči, který tlučením holí nebo jiným 
předmětem o hrazení projeví nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího, se uloží osobní trest. 

V případě, že se tohoto přestupku dopustí trenér nebo jiný nehrající člen družstva, uloží se menší trest pro 
hráčskou lavici. 

8.38.6 ODMÍTNUTÍ USEDNOUT NA TRESTNOU LAVICI – Potrestanému hráči, který po ukončení bitky odmítá 
okamžitě a přímo odejít na trestnou lavici nebo který zdržuje hru tím, že se snaží sebrat svou výstroj 
(rukavice, hůl apod. mu na trestnou lavici mají donést spoluhráči), se uloží další trest. Jsou-li uloženy 
současné tresty hráčům obou družstev, jako první na trestnou lavici usedne hráč nebo hráči hostujícího 
družstva. 

8.38.7 POKRAČOVÁNÍ V BITCE PO VÝZVĚ K JEJÍMU UKONČENÍ – Hráči, který pokračuje nebo se snaží pokračovat 
v bitce poté, co byl rozhodčím slovně vyzván k jejímu ukončení, nebo který brání rozhodčímu při plnění 
jeho povinností, se dle uvážení rozhodčího kromě dalších trestů uloží osobní trest nebo osobní trest do 
konce utkání. 

8.38.8 PROVOKOVÁNÍ PROTIHRÁČE – Hráči, který se jakýmkoliv způsobem snaží vyprovokovat protihráče (včetně 
vyhrožování nebo používání hanlivých výrazů či gest a podobného chování), aby mu byl uložen trest, se 
uloží menší trest. Jestliže hráč i poté pokračuje ve svém nevhodném chování, za které mu byl uložen 
menší trest, uloží se mu osobní trest. 

8.38.9 POKRAČOVÁNÍ V NEVHODNÉM CHOVÁNÍ – Jestliže hráč i poté pokračuje ve svém nevhodném chování, za 
které mu byl uložen osobní trest, uloží se mu osobní trest do konce utkání. 

8.38.10 VHOZENÍ PŘEDMĚTU NA HRACÍ PLOCHU Z HRÁČSKÉ LAVICE – Jestliže jakýkoliv hráč, trenér, představitel 
klubu nebo nehrající člen družstva vhodí během utkání na hrací plochu jakýkoliv předmět, jeho družstvu 
se uloží menší trest pro hráčskou lavici. Záležitost se rovněž ohlásí příslušným soutěžním a svazovým 
orgánům. 

8.38.11 BRÁNĚNÍ VE VÝKONU FUNKCE ČINOVNÍKOVI UTKÁNÍ – Jestliže jakýkoliv hráč, trenér, představitel družstva 
nebo nehrající člen družstva brání jakémukoliv činovníkovi utkání včetně rozhodčích, personálu 
a pořadatelů ve výkonu jeho povinností na hrací ploše či v prostoru hráčské lavice, trestné lavice a vstupu 
a výstupu na hrací plochu, jeho družstvu se uloží menší trest pro hráčskou lavici.  Hlavní rozhodčí může 
podle závažnosti jednání uložit větší trest, větší trest a osobní trest do konce utkání, trest ve hře, nebo 
trest za hrubé nesportovní chování. 

Rozhodčí může dle svého uvážení uložit další tresty podle pravidla 8.30, Napadení činovníka utkání. 

Jestliže se výše uvedeného jednání dopustí hráč, hlavní rozhodčí záležitost zaznamená do zápisu z utkání 
nebo zvláštního hlášení o přestupku. 

8.38.12 HRÁČ V KRUHU ROZHODČÍHO – Hráči, který vstoupí nebo setrvává v kruhu rozhodčího, zatímco rozhodčí 
hlásí nebo konzultuje situaci s činovníkem utkání (včetně hlasatele), se uloží menší trest, kromě případu, 
kdy daný hráč odchází na trestnou lavici. Hráči, který ve svém jednání pokračuje, mohou být uloženy další 
tresty. 
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8.38.13 KOMUNIKACE S ROZHODČÍMI – Hráči včetně kapitána, který vstoupí do kruhu rozhodčích, aby zde 
diskutoval s rozhodčími bez jejich svolení, se automaticky uloží menší trest za nesportovní chování. 

Stížnost ohledně uložení trestu NENÍ „záležitostí týkající se výkladu pravidel“ a kapitánovi nebo hráči, 
který takovou stížnost vznese, se uloží menší trest. 

8.38.14 NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ HRÁČE VŮČI PROTIHRÁČI – Hráči, který se nesportovně chová vůči svému 
protihráči (např. jej tahá za vlasy, kousne, uchopí za mřížku, hodí po něm míč, naznačí mu gestem 
podříznutí krku atd.), se uloží menší trest. 

Rozhodčí může dle svého uvážení podle povahy nebo závažnosti jednání hráči uložit větší trest, nebo větší 
trest a osobní trest do konce utkání. 

Rozhodčí může dle svého uvážení uložit trest za hrubé nesportovní chování nebo trest ve hře v případě, že 
se hráč dle jeho názoru nesportovním jednáním pokusil soupeře úmyslně zranit nebo jej úmyslně zranil. 
Takové nesportovní chování hráče vůči protihráči, který tento zákrok jednoznačně neočekává, se považuje 
za závažnější nesportovní chování a trestá se v souladu s tím. 

Nesportovní chování hráče, který není na hrací ploše, vůči protihráči na hrací ploše se považuje za 
závažnější nesportovní chování a trestá se v souladu s tím. 

8.38.15 PLIVNUTÍ NA ROZHODČÍHO – Hráči, který plivne směrem na rozhodčího, může být kromě menšího trestu 
za nesportovní chování uložen trest za hrubé nesportovní chování. 

Je-li uložen za hrubé nesportovní chování podle tohoto pravidla, hráči se automaticky zastavuje činnost na 
dvě následující soutěžní utkání. 

8.38.16 POTYČKA MEZI DIVÁKEM A HRÁČEM – Hráči, který vyvolá nebo se zapojí do fyzické potyčky s divákem, se 
udělí trest za hrubé nesportovní chování a rozhodčí záležitost oznámí příslušným soutěžním nebo 
svazovým orgánům. Rozhodčí oznámí veškeré případy, kdy hráč vyvolá nebo se zapojí do fyzické nebo 
slovní potyčky s divákem. 

8.38.17 HRÁČ SE PŘIBLÍŽÍ K PROTIHRÁČŮM VE CHVÍLI, KDY PROBÍHÁ JEJICH PORADA – Hráč se nesmí přiblížit nebo 
přimísit mezi protihráče v okamžiku, kdy probíhá jejich porada. Při oddechovém času a souvisejícím 
přerušení hry, kdy dochází k poradě hráčů, jsou hráči povinni být na své polovině hrací plochy. Porušení 
tohoto pravidla se trestá menším trestem za nesportovní chování. 

8.38.18 ZÁKAZ STÁNÍ NA HRÁČSKÉ LAVICI – Hráči nesmějí nikdy během utkání stát na hráčské lavici. Porušení 
tohoto pravidla se trestá menším trestem pro hráče za nesportovní chování. Jestliže se rozhodčí domnívá, 
že trenéři nebo nehrající členové družstva úmyslně překáží fanouškům soupeře, může družstvu, které se 
provinilo, uložit menší trest pro hráčskou lavici za nesportovní chování. 

Pravidlo 8.39 Opuštění hráčské nebo trestné lavice 

8.39.1 Žádný hráč nesmí opustit hráčskou ani trestnou lavici za účelem vyvolání bitky nebo zapojení se do 
probíhající bitky. Hráč může opustit trestnou lavici pouze na dlouhou přestávku nebo po uplynutí svého 
trestu. 

Střídání provedená před bitkou lze dokončit za předpokladu, že se střídající hráči do bitky nezapojí. Dojde-
li k bitce, hráčské lavice se považují za uzavřené, dokud rozhodčí nenaznačí, že hráči mohou vstoupit na 
hrací plochu. 

Hráči, který vstoupil na hrací plochu při správném střídání a zapojil se do bitky, se uloží trest podle 
příslušných pravidel. 

DEFINICE BITKY – Bitka je situace, které se účastní dva hráči, přičemž alespoň jednomu z nich bude uložen 
trest. 

8.39.2 MENŠÍ TREST – Hráči, který při vyvolání bitky nebo během bitky opustí hráčskou lavici a vstoupí na hrací 
plochu před tím, než rozhodčí povolí vstup, včetně konce periody nebo utkání, se uloží menší trest pro 
hráčskou lavici. 

Toto pravidlo nebrání hráčům oslavovat dosažení individuálního, týmového nebo ligového rekordu. 
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8.39.3 OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ A POZASTAVENÍ ČINNOSTI – Hráči, který jako první nebo druhý hráč 
svého družstva opustí hráčskou nebo trestnou lavici, aby vyvolal bitku nebo se zapojil do probíhající bitky, 
se uloží osobní trest do konce utkání. 

Hráči, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici, se automaticky pozastaví činnost na jedno následující 
utkání. 

8.39.4 OPUŠTĚNÍ TRESTNÉ LAVICE PŘED UPLYNUTÍM TRESTU – Hráči na trestné lavici, který svévolně opustí 
trestnou lavici před tím, než uplyne jeho trest, se bez ohledu na to, zda je to v průběhu hry nebo při 
přerušení, uloží další menší trest a osobní trest do konce utkání a hráč navíc musí dosloužit zbývající dobu 
původního trestu. 

Jestliže hráč opustí trestnou lavici před uplynutím svého trestu, časoměřič trestů zaznamená čas 
a signalizuje přestupek rozhodčím. Rozhodčí pak přeruší hru, jakmile družstvo, které se dopustilo 
přestupku, získá míč do svého držení. 

8.39.5 OPUŠTĚNÍ TRESTNÉ LAVICE PŘED UPLYNUTÍM TRESTU KVŮLI CHYBĚ ČASOMĚŘIČE – Jestliže hráči opustí 
trestnou lavici před uplynutí svého trestu kvůli chybě časoměřiče trestů, není mu uložen další trest, avšak 
musí dosloužit zbývající dobu původního trestu. 

8.39.6 NEOPRÁVNĚNÉ ZAPOJENÍ DO HRY A BRÁNĚNÍ HRÁČI S MÍČEM PŘI ÚNIKU – Jestliže hráč při úniku soupeře 
neoprávněně vstoupí na hrací plochu a brání hráči s míčem, je proti jeho družstvu nařízeno trestné 
střílení. Výraz „brání“ v tomto pravidle nemusí nutně znamenat fyzický kontakt s hráčem. 

8.39.7 VSTUP NEHRAJÍCÍHO ČLENA DRUŽSTVA NA HRACÍ PLOCHU – Jestliže trenér nebo manažer vstoupí na hrací 
plochu kdykoliv v době od zahájení periody do konce periody, rozhodčí jeho družstvu uloží menší trest pro 
hráčskou lavici a záležitost oznámí příslušným soutěžním a svazovým orgánům. Hlavní rozhodčí určuje, 
kdy je utkání oficiálně ukončeno, a je oprávněn vykázat nehrajícího člena družstva z hráčské lavice 
a chodby. 

8.39.8 HRÁČ NEOPRÁVNĚNĚ NA HRACÍ PLOŠE PŘI DOSAŽENÍ BRANKY – Jestliže hráč neoprávněně vstoupí 
z hráčské nebo trestné lavice na hrací plochu, branka dosažená jeho družstvem v době, kdy je 
neoprávněně na hrací ploše, se neuzná, pokud již nebyla znovu zahájena hra, přičemž veškeré tresty 
uložené jakémukoliv družstvu se slouží jako běžné tresty. 

8.39.9 NEOPRÁVNĚNÉ ZAPOJENÍ DO HRY PO VYKÁZÁNÍ ROZHODČÍM – Hráči nebo nehrajícímu členovi družstva 
vykázanému rozhodčím do šaten, který se z jakéhokoliv důvodu vrátí na svou hráčskou lavici nebo hrací 
plochu, se uloží další osobní trest do konce utkání a automaticky se mu zastaví činnost na jedno 
následující utkání. 

Pravidlo 8.40  Disciplinární řízení 

8.40.1 Příslušný svazový nebo soutěžní orgán může dle svého uvážení zahájit vyšetřování jakékoliv záležitosti, 
k níž dojde v souvislosti s přípravným utkáním, exhibičním utkáním, ligovým utkáním v základní části nebo 
ligovým utkáním ve vyřazovací části, a může uložit jakékoliv tresty včetně větších trestů, osobních trestů, 
osobních trestů do konce utkání a dodatečných disciplinárních trestů za jakýkoliv přestupek spáchaný 
hráči, trenéry, nehrajícími členy družstva nebo představiteli klubu během utkání nebo po utkání bez 
ohledu na to, zda byl či nebyl daný přestupek potrestán rozhodčími. 

Pravidlo 8.41 Obecná platnost pravidel 

 Tato pravidla platí pro veškerá přípravná utkání, ligová utkání v základní části, ligová utkání ve vyřazovací 
části a exhibiční utkání. Osobní tresty do konce utkání se načítají ze všech utkání v základní a vyřazovací 
části. Veškeré tresty pozastavení činnost v základní části se přenášejí do vyřazovací části soutěže. Veškeré 
tresty pozastavení činnost se přenášejí do dalšího ročníku soutěže. 
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ODDÍL 9 ULOŽENÍ SOUČASNÝCH TRESTŮ 
 
Pravidlo 9.1  Současné tresty 

9.1.1 Současné tresty se ukládají a slouží podle těchto zásad:  

i) Je snaha vzájemně vykrátit co nejvíce trestů. 

ii) Je snaha, aby se tresty vykrátily tak, že na hrací ploše bude jedno družstvo hrát v plném počtu 
a druhé v oslabení o jednoho hráče. 

iii) Je snaha, aby se tresty vykrátily tak, že nebude nutné z hrací plochy odvolávat dalšího hráče. 

iv) Současné větší tresty s vykrátitelnými menšími tresty se vykrátí. Hráče potrestané současnými 
tresty nahradí na hrací ploše hráči z hráčské lavice. Na časomíře trestů se současné tresty 
nezobrazují. 

v) Při současných větších trestech s nevykrátitelným menším trestem musí být na trestné lavici 
náhradník sloužící nevykrátitelný menší trest. 

vi) Uplatňuje se princip „první dovnitř, první ven“, tzn. že jako první je z trestné lavice uvolněn hráč, 
kterému zbývá z jeho trestu nejméně. 

vii) Jestliže je hráči uložen menší trest a větší trest, jako první slouží menší trest. 

viii) Pokud se započetla jedna branka proti většímu trestu, je třeba další branku započítat proti 
stejnému většímu trestu. 

ix) Trestné střílení – branka z trestného střílení se započítává proti menšímu trestu, z něhož zbývá 
odsloužit nejkratší doba, nebo jako jedna branka proti většímu trestu, z něhož zbývá odsloužit 
nejkratší doba. 

x) Hráč, jemuž je uložen větší trest, odslouží trest v celé délce. Takový hráč se smí vrátit na hrací 
plochu při dalším netechnickém přerušení hry po uplynutí celé doby trestu. Jestliže družstvo při 
oslabení v důsledku většího trestu obdrží dvě branky, může na hrací plochu poslat dalšího hráče 
z hráčské lavice. 

xi) Hráč, jemuž byl uložen trest vyloučení, v důsledku kterého jej na trestné lavici na část trestu 
nahradí hráč z hráčské lavice, bude na trestné lavici pouze po zbývající dobu, kterou za něho 
neslouží náhradní hráč. 

xii) Náhradní hráč vždy slouží kratší nebo stejně dlouhou dobu jako potrestaný hráč a vždy se vrací na 
hrací plochu před potrestaným hráčem nebo ve stejnou dobu jako potrestaný hráč. Náhradní hráč 
nikdy nezůstává na trestné lavici déle než potrestaný hráč. 

xiii) Trest ve hře – náhradní hráč slouží celou délku trestu. Náhradní hráč slouží celou délku trestu bez 
ohledu na počet obdržených branek. 

xiv) Menší trest se ukončí, když potrestané družstvo obdrží v oslabení jednu branku. 
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PŘÍLOHA A SIGNALIZACE ROZHODČÍCH 
 

Technické signály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Uplynutí útočného času       Porušení pravidla 10 s Porušení pravidla 4 s Poskytnutá výhoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Míč v držení, směr hry Vrácení do brankoviště s míčem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Počítání sekund Tečovaný míč Míč mimo hrací plochu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obnovení útočného času Face-off 
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Technické signály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vstřelena branka Porušení pravidla 

o brankovišti 
Nedovolená clona/blok                Oddechový čas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Vražení při volném míči Faul při volném míči Zadržení míče na 
zemi 

Zadržení míče u těla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branka neplatí/není Bránění ve hře  
brankáři 

Trestné střílení Hra rukou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výměna strany 
s kolegou 

Šestý hráč na hřišti při hře 
bez brankáře 

Doražení míče do branky, branka neplatí  
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Technické signály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

             Bránění ve hře bez vyloučení   
 

Vyloučení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Bitka, hrubost              Držení hole        Držení volnou rukou          Držení Vražení na hrazení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodnutí hlavou hole Faul loktem                     Držení za obličejovou mřížku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Úder hlavou Nedovolená hra 
tělem 

Nedovolený krosček Nebezpečný úder 
na hlavu 
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Vyloučení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobní trest Osobní trest do konce utkání Hra vysokou holí 

    
Bodnutí koncem hole Nesportovní chování Držení hole Držení 

   
Podražení Hákování Držení volnou 

rukou 

   
Vražení zezadu Sekání Faul kolenem 
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Vyloučení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Úmyslný kontakt při míči mimo 
hru 

       Zdržování hry        Chybné střídání 



Příloha B – Schéma boxlakrosového hřiště  Pravidla boxlakrosu WL (muži) 

říjen 2022 v4  Český svaz mužského lakrosu 58 

 
 
PŘÍLOHA B SCHÉMA BOXLAKROSOVÉHO HŘIŠTĚ 
 
 
 

 

 

Trestná 
lavice 

Trestná 
lavice 

Hráčská lavice 
Hráčská lavice 

365,8 cm 

144,8 cm 

30,5 cm 

4,57 m 4,57 m
 

12,95 m 

144,8 cm 

365,8 cm 

12,95  

281,9 cm 

7,32 m 

91,5 cm 

182,9 cm 

60,96 m
  

43,18 cm 

3,35 m 3 m 

30,5 cm 

281,9 cm 

25,9 m 
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Schéma brankoviště 
 
 
 

Hrazení 
 
 365,8 cm 

 

    30,5 cm 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

       144,8 cm 

281,9 cm 
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PŘÍLOHA C  HISTORIE ZMĚN PRAVIDEL 
 
 
Přehled pravidel schválených WL v roce 2016 
 
Č.   Označení 
5.7.5  Výstroj brankáře 
5.6.1  Nebezpečná výstroj  
 
2015 
První vydání pravidel  
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PŘÍLOHA D GLOSÁŘ 
 
 
Únik – Únik je situace, kdy útočící hráč, jenž má míč pod kontrolu, okamžitě přechází z obrané poloviny na útočnou, 
přičemž mezi ním a soupeřovou brankou není žádný protihráč, v důsledku čehož má dobrou příležitost vstřelit 
branku. 
 
Únik lze rovněž interpretovat jako situaci, kdy hra směřuje přímo na branku soupeře, přičemž útočník má zpočátku 
náskok před obráncem a přihrávka vychází z prostoru ohraničeného spojnicemi brankových tyčí a bodů, kde se 
nejbližší čára území stýká s hrazením. 



Příloha E – Pravidla akcí WL  Pravidla boxlakrosu WL (muži) 

říjen 2022 v4  Český svaz mužského lakrosu 62 

PŘÍLOHA E  PRAVIDLA AKCÍ WL 
 
 
Hráči nebo nehrajícímu členovi družstva, kterému je na mistrovství světa organizace World Lacrosse uložen větší 
trest za bitku nebo trest za fyzické napadení činovníka utkání, budou uloženy tresty uvedené v těchto pravidlech. 
Kromě toho bude vyloučen z účasti na zbývajících utkáních družstva na daném mistrovství světa WL. 

Vyloučení z účasti na utkání mimo jiné znamená, že hráč/nehrající člen: 

• nesmí být uveden na soupisce k utkání, 

• nesmí oblékat dres svého družstva, 

• nesmí vstoupit na hrací plochu při utkání ani při rozcvičení, 

• nesmí vstoupit na hráčskou lavici během utkání ani při rozcvičení, 

• nesmí být na hrací ploše ani na hráčské lavici při ceremoniálech nebo prezentacích po utkání. 

Disciplinární komise akce prověří každý incident, při němž byl uložen větší trest za bitku, a na základě svých zjištění 
může uložit další tresty a sankce. 
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