
 
 

24.1 Vedoucí stolku zapisovatelů nejméně 30 sekund před koncem každé periody převezme od časoměřiče časomíru 
utkání a zaujme postavení ve střídací bráně, kde nejbližšímu rozhodčímu na hrací ploše odpočítává zbývající čas 
dle pravidla 25.2. Jakmile herní čas vyprší (0), vedoucí stolku zapisovatelů hvizdem signalizuje konec hrací doby. 

25.2 Časoměřič měří přesný čas každé periody. Na posledních 30 sekund každé periody vstoupí do hrací plochy 
a nejbližšímu rozhodčímu 30 sekund před koncem každé periody předá časoměrné zařízení vedoucímu stolku 
zapisovatelů, který zaujme postavení ve střídacím území a hlasitě odpočítává zbývající herní čas takto: „30 
sekund, 25 sekund, 20 sekund, 15 sekund, 14, 13, …, 2, 1“, přičemž při uplynutí času (0), hvizdem signalizuje 
konec hrací doby. 

37.1 Jakmile rozhodčí signalizuje, že je vše připraveno ke znovuzahájení hry, bude hra zahájena na přibližně stejném 
místě, v němž se míč nacházel při přerušení hry. Rozhodčí zahájí hru co nejrychleji je to možné. Je-li při zahájení 
hry některý protihráč vzdálen méně než 4,5 m od rozehrávajícího hráče, nesmí tento protihráč bránit 
rozehrávajícího hráče a míč, dokud se nevzdálí do vzdálenosti větší než 4,5 m. Porušení tohoto pravidla je 
nedovoleným postupem 

39.2 Přečíslováno 

Označený brankář se považuje za hráče s míčem v držení, pokud stojí jednou nebo oběma nohama v brankovišti a  

- míč má pod svou kontrolou a může s ním provádět normální herní činnosti, jako je nesení  míče, 
kolébání holí, nahrávání nebo střelba 

- míč je pod jeho holí 

65.1 Družstvo, které má na trestné lavici současně čtyři nebo více hráče, musí mít neustále tři hráče na své útočné 
polovině a zbytek hráčů na své obranné polovině. 

79.3 Jestliže se vyloučený hráč po vypršení trestu vrací na hrací plochu, vyčká posledních 5 sekund času trestu vkleče na 
jednom koleni ve střídacím území za střídací bránou na straně svého družstva od pomyslně prodloužené středové 
čáry. vyčká na trestné lavici až do skončení trestu. Poté musí vstoupit na hrací plochu střídací bránou. 

79.4 Pokud za vyloučeného hráče po skončení jeho trestu nastupuje na hrací plochu jiný hráč jeho družstva, musí 
vyloučený hráč zůstat na trestné lavici až do skončení trestu. Tento střídající hráč nesmí do střídacího území 
vstoupit před vypršením celého trestu vyloučeného hráče. Hráč, který se chystá vstoupit na hrací plochu, musí dát 
ve střídacím území přednost hráčům, kteří hrací plochu opouštějí. Střídající hráč vyčká posledních 5 sekund času 
trestu vkleče na jednom koleni ve střídacím území za střídací bránou na straně svého družstva od pomyslně 
prodloužené středové čáry, a po uplynutí času trestu vstoupí střídací bránou na hrací plochu. Vyloučený hráč se 
poté vrátí na střídačku svého družstva. 

PP 
79.4 

PP 79.4: Střídající hráč je ve střídacím území, aby vystřídal hráče na hrací ploše. Než střídaný hráč opustí hrací 
plochu přes střídací území, střídající hráč ve chvíli, kdy vyloučenému hráči skončil trest, vstoupí do hrací plochy. 

ŘEŠENÍ: Nedovolený postup – technická chyba vstup do střídacího území před skončením trestu. 

82.6 Pokud rozhodčí omylem hvizdem přeruší hru, hra se okamžitě přeruší. Je-li omylem vyhozen signální praporek, 
rozhodčí při nejbližší příležitosti přeruší hru tak, aby nenarušil případnou brankovou příležitost. Poté: 

i) v případě přerušení hry hvizdem míč následně rozehrává družstvo, které jej mělo v držení při  přerušení 
 hry, případně které je oprávněno jej mít v držení při znovuzahájení hry; 

ii) v případě, že při vyhození signálního praporku omylem hra pokračuje a je vstřelena branka, hra  pokračuje 
 face-off ve středu hřiště; nebo 

iii) v případě, že rozhodčí následně ve vhodnou chvíli přeruší hru, míč rozehrává to družstvo, které jej 
 mělo v držení v okamžiku vyhození signálního praporku. 


