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8. Ľadová plocha – spôsobilosť 
ku hre 

Pokiaľ došlo v posledných 
piatich minútach tretiny 
k neobvyklému zdržaniu hry, 
rozhodca mohol nariadiť 
prestávku a dohranie zbytku 
tretiny po prestávke. 

Podla nových pravidiel môže rozhodca takéto 
rozhodnutie urobiť v posledných 10 minút každej 
tretiny. 

19. Vyznačenie ľadovej plochy.  
 
 
Zmena vo vyznačení 
bránkoviska. 

 

26. Funkcionári tímu a ich 
technické vybavenie 

Používanie akejkoľvek techniky 
okrem rádiového spojenia 
s asistentom trénera na 
tribúne bolo na hráčskej ľavici 
zakázané. 

Technika na hráčskej ľavici je povolená na účely 
riadenia tímu (napr. štatistika ), ale nesmie byť 
využívaná na účely ovplyvňovania rozhodnutí 
rozhodcov stretnutia akýmkoľvek spôsobom. 

53. Určenie miesta vhadzovania 
puku / ukladanie trestov 

 Ak je hráčovi uložený osobný trest alebo osobný 
trest do konca stretnutia, nasledujúce vhadzovanie 
puku bude na bode na vhadzovanie v obrannom 
pásme tímu, ktorého hráč sa previnil. 

59. Nesprávne vhadzovanie 
puku. 
137. Zdržovanie hry / Porušenie 
pravidiel pri vhadzovaní puku 

Pri druhom porušení rovnakým 
tímom prerušoval hru hlavný 
rozhodca a uložil trest. 

Pri druhom porušení rovnakým tímom môže prerušiť 
hru aj čiarový rozhodca, bude uložený trest. 

59. Nesprávne vhadzovanie 
puku 

Nahradenie času pri 
vhadzovaní bolo v kompetencii 
hlavného rozhodcu. 

Ak počas nesprávneho vhadzovania puku bol 
v prevádzke aj časomer, jeho stav sa musí napraviť 
na stav, ktorý bol pred vhodením puku. 

63. Samostatné nájazdy po 
predĺžení 

 Brankári budú v tých istých bránach ako boli počas 
predĺženia. 

88. Striedanie hráča v priebehu 
hry 

Striedajúci hráči nemohli hrať 
s pukom ani sa inak zapojiť do 
hry. 

Okrem týchto obmedzení nesmie striedajúci tím 
získať teritoriálnu výhodu alebo prečíslenie. 

96. Gól dosiahnutý korčuľou Gól nebol uznaný iba v prípade 
zjavného kopnutia puku 
útočiacim hráčom. Pri 
usmernení puku nohou do 
brány alebo natočením korčule 
k odrazu puku do bránky bol 
gól uznaný. 

Gól sa neuzná, ak puk vnikne do bránky, keď útočiaci 
hráč svojou korčuľou ľubovoľným spôsobom 
usmernil puk do súperovej bránky. 
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116. Napádanie rozhodcov Používanie akejkoľvek techniky 
okrem rádiového spojenia 
s asistentom trénera na 
tribúne bolo na hráčskej ľavici 
zakázané 

Menší trest pre hráčsku lavicu bude uložený, keď 
funkcionár tímu používa videotechniku ku 
spochybňovaniu rozhodnutia rozhodcu. 
Osobný trest bude uložený hráčovi, ktorý používa 
videotechniku ku spochybňovaniu rozhodnutia 
rozhodcu. 

119. Vrazenie na mantinel Za vrazenie na mantinel sa 
udelil minimálne menší trest. 

Najnižší možný trest za vrazenie na mantinel je menší 
trest a automaticky osobný trest. 

123. Napadnutie zozadu Pri zranení napadnutím zozadu 
bolo možné udeliť iba trest 
v hre. 

Pri bezohľadnom ohrození (napr. zranenie ) 
narazením zozadu bude uložený väčší trest 
a automaticky osobný trest do konca stretnutia 
alebo trest v hre. 

124. Napadnutie hlavy a krku  Pri zranení napadnutím hlavy 
a krku  bolo možné udeliť iba 
trest v hre. 

Pri bezohľadnom ohrození (napr. zranenie ) 
napadnutím hlavy a krku bude uložený väčší trest 
a automaticky osobný trest do konca stretnutia 
alebo trest v hre. 

136. Zdržovanie hry / striedanie 
po zakázanom uvoľnení 

Úmyselné porušenie postupu 
pri vhadzovaní po zakázanom 
uvoľnení bolo riešené rovnako 
ako iné porušenie 
vhadzovania. 

Ktorýkoľvek korčuliar brániaceho sa tímu, ktorý sa 
úmyselne dopustí chyby pri vhadzovaní puku po 
zakázanom uvoľnení s úmyslom zdržiavať hru, 
iniciuje napomenutie pre hráčsku lavicu. Druhé 
porušenie tohto počas stretnutia bude potrestané 
menším trestom pre hráčsku lavicu za zdržiavanie 
hry. 

153. Nečakané napadnutie Pravidlo neexistovalo Nečakané napadnutie predstavuje nedovolený  
bodyček na pripraveného alebo nepripraveného, 
ktorý je v zraniteľnej pozícii pretože už nemá puk 
pod kontrolou a ani nie je v držaní puku. 

160. Podkopnutie  Za podkopnutie sa udeľoval iba 
trest v hre. 

Za podkopnutie je možné udeliť buď väčší trest 
a automatický osobný trest do konca stretnutia 
alebo trest v hre. 

167. Podrazenie  Potrestaný bol hráč, ktorý 
podrazil protihráča. 

Trest sa uloží hráčovi, ktorý zrazí protihráča na 
ľadovú plochu svojou hokejkou, nohou, stehnom 
alebo ramenom. 

 Hráčovi, ktorý napáda protihráča s pukom a použije 
svoju hokejku na vypichnutie alebo zahákovanie 
puku pretým, ako protihráča podrazil alebo spôsobil 
jeho pád, uloží sa menši trest za podrazenie. 

176. Vykonanie trestného 
strieľania / prehľad 

V prípade, keď bol útočiaci 
hráč faulovaný tak, že bolo 
nariadené trestné strieľanie, 
musel toto trestné strieľanie 
vykonať faulovaný hráč. 
Výnimka bola iba pri zranení. 

V prípade, keď bol útočiaci hráč faulovaný tak, že je 
nariadené trestné strieľanie, môže toto trestné 
strieľanie vykonať ľubovoľný hráč. 



221. Držanie puku mimo 
bránkoviska / brankár  

 

Brankárovi nie je dovolené padnúť na puk aby 
spôsobil prerušenie hry v situáciách, keď je jeho telo 
mimo bránkoviska 

 


