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PŘÍLOHA 1 - PŘEDPISY O REKLAMĚ

Reklama a inzerce smí být umístěna na ledě, hrazení, ochranném skle, sítích, brankách 

nebo jakémkoli jiném povrchu na hráčských a trestných lavicích a kolem nich, v prostoru 

brankových rozhodčích a pomocných rozhodčích, na oblečení nebo výstroji hráčů a na 

oblečení nebo výstroji hlavního rozhodčího a čárových rozhodčích pod podmínkou, že 

přesný výčet schválí a písemné povolení udělí:

 1. Mezinárodní federace ledního hokeje pro mistrovství IIHF.

 2.  Národní svazy pro všechna utkání, národní i mezinárodní, odehraná na jejich úze mí.

PŘÍLOHA 2 - ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU A ROZCVIČENÍ

Následující odpočítávání času musí být uplatněno před zahájením každého utkání mis-

trovských soutěží IIHF (může být změněno pro různá mistrovství IIHF):

Čas

- 90:00 Tiskopisy týkající se složení družstva jsou doručeny soutěžícím družstvům.

- 60:00  Na časomíře začíná 20timinutové odpočítávání času pro předzápasové rozcvi-

čení. Družstva předloží zapisovateli vyplněné tiskopisy složení družstva. Tisko-

vé středisko obdrží jedno vyhotovení předběžných sestav družstev. Rozhodčí 

se rozcvičují.

- 40:00  Začíná 20timinutové odpočítávání času na časomíře pro předzápasové rozcvi-

čení. Rozhodčí opustí ledovou plochu. Obě družstva jsou na ledě pro předzápa-

sové rozcvičení. V době rozcvičení hraje na stadionu hudba po dobu 20ti mi-

nut.

- 20:00  Siréna oznámí konec rozcvičení. Družstva opustí ledovou plochu. Hrací plocha  

se znovu upraví. Na časomíře začíná odpočítávání času k začátku utkání. Druž-

stva vyznačí zahajovací sestavy k zahájení utkáni a kapitána a náhradní kapi-

tány do ofi ciálního zápisu o utkání.

- 10:00  Družstva obdrží fotokopii ofi ciálního zápisu o utkání. Hlavní rozhod čí a čároví 

rozhodčí obdrží fotokopii ofi ciálního zápisu o utkání. Do pinková kontrola obdr ží 

kopii ofi ciálního zápisu o utkání. Hlasatel oznámí úplné sestavy obou družstev.

- 07:00  Hlavní a čároví rozhodčí jsou upozorněni, že zbývá jedna minuta do jejich od-

chodu na ledovou plochu.
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- 06:00  Družstvům je oznámeno, že zbývá jedna minuta do odchodu na ledovou plochu. 

Hlavní a čároví rozhodčí odcházejí ze šatny a neprodleně nastupují na ledovou 

plochu.

- 05:00  Družstva opouštějí šatny a odcházejí přímo k ledové ploše. Na hřiště nastupu jí 

hlavní a čároví rozhodčí. Začíná mezinárodní televizní přenos (vstup).

- 04:00 Družstva nastupují na ledovou plochu.

- 03:15 Hlavní a čároví rozhodčí stojí v území rozhodčích.

- 02:50 Ofi ciální hlasatel představuje hlavního a čárové rozhodčí.

- 02:30 Obě družstva nastoupí na své modré čáry.

- 02:00  Kapitáni družstev pozdraví hlavního a čárové rozhodčí v území roz hodčích.

- 01:00  Družstva odjíždějí z ledu na hráčské lavice. Zahajovací sestavy zůstávají na 

ledě.

- 00:15 Hlavní rozhodčí svolá družstva do středu hřiště k zahajovacímu vhazování.

- 00:00 Zahajovací vhazování.
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HLÁŠENÍ:

(Viz rovněž Příručka IIHF pro hlasatele a Příručka IIHF pro pomocné rozhodčí).

Branky a asistence:

„ČAS: ....... BRANKU DRUŽSTVA ..... (název družstva),

VSTŘELIL HRÁČ ČÍSLO ...... (jméno), ASISTENCE HRÁČI ČÍSLO ..... (jméno) 

A ČÍSLO ..... (jméno).“

Tresty:

„ČAS ....... HRÁČ DRUŽSTVA ..... (název družstva)

ČÍSLO ..... (jméno) VYLOUČEN NA 2 MINUTY ZA ..... (důvod trestu).“

➤  1.  Trest hostujícího družstva se ohlásí jako první.

➤  2.  V případě, že potrestaný hráč nemůže jít na trestnou lavici nebo v případě, že je 

potrestán brankář:

„TREST ODPYKÁ HRÁČ ČÍSLO ..... (jméno).“

Konec trestů

„KONEC TRESTU DRUŽSTVA (název)“ (jestliže byly uloženy další tresty, kvůli nimž je toto 

družstvo v oslabení),

„DRUŽSTVO (název) HRAJE V PLNÉM POČTU“ nebo

„OBĚ DRUŽSTVA HRAJÍ V PLNÉM POČTU“ (jestliže už nezbývají odpykat žádné tresty 

jednoho či druhého družstva).

Přezkoumání záznamu hry brankovým videorozhodčím

„PROHLÍŽÍ SE ZÁZNAM HRY“.

V případě uznání branky: Hlášení viz „Branky a asistence“.

V případě neuznání branky: „BRANKA NEPLATÍ“.

Oddechový čas:

„ODDECHOVÝ ČAS PRO DRUŽSTVO ..... (název družstva)“.

„KONEC ODDECHOVÉHO ČASU“.

Čas zbývající do konce třetiny, prodloužení či utkání:

V čase 19:00   1. třetiny: „BĚŽÍ POSLEDNÍ MINUTA PRVNÍ TŘETINY“.

V čase 19:00   2. třetiny: „BĚŽÍ POSLEDNÍ MINUTA DRUHÉ TŘETINY“.

V čase 18:00   3. třetiny: „BĚŽÍ POSLEDNÍ DVĚ MINUTY TŘETÍ TŘETINY“.
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PŘÍLOHA 3 - OFICIÁLNÍ HLÁŠENÍ

P3.1 - POVINNÁ HLÁŠENÍ

Následující hlášení jsou povinná, aby měli hráči, trenéři, rozhodčí a diváci přehled o prů-

běhu hry:

 1. branky a asistence, 

 2. tresty, 

 3. konec trestů,

 4. přezkoumání záznamu hry brankovým videosystémem,

 5. oddechový čas,

 6. čas zbývající do konce třetiny, prodloužení či utkání.

P3.2 - INFORMATIVNÍ HLÁŠENÍ

 1. Ofsajd, 

 2. zakázané uvolnění.
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PŘÍLOHA 4 - POVINNOSTI ROZHODČÍCH

P4.1 - NEZPŮSOBILOST HLAVNÍHO ČI ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO PŘED UTKÁNÍM

Jestliže se některý z určených rozhodčích nemůže z jakéhokoli důvodu dostavit na hřiště, 

dohodnou se vedoucí družstev na náhradním rozhodčím.

Nedojde-li k dohodě, určí rozhodčí příslušné orgány.

P4.2 - NEZPŮSOBILOST HLAVNÍHO ČI ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO BĚHEM UTKÁNÍ

a)  Jestliže hlavní rozhodčí opustí hřiště nebo je zraněn, přeruší čárový nebo druhý roz-

hodčí hru, ledaže je některé z družstev v brankové příležitosti.

b)  Není-li hlavní rozhodčí způsobilý pokračovat v řízení utkání, ujme se povinností hlavní-

ho rozhodčího jeden z čárových rozhodčích, kterého určí delegát, hlavní rozhodčí ne-

bo, je-li to nezbytné, vedoucí družstev.

c)  Není-li čárový nebo druhý rozhodčí schopen pokračovat v řízení utkání, hlavní roz-

hodčí má právo určit za něho náhradu, jestliže to považuje za nezbytné.

d)  Jestliže se původně určený rozhodčí znovu dostaví na hřiště během utkání, ihned na-

hradí dočasného rozhodčího.

P4.3 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH

Hlavní a čároví rozhodčí setrvají na hřišti po skončení každé třetiny a po skončení utkání 

dokud všichni hráči neopustí hřiště a neodejdou do šaten.

P4.4. - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO PŘED UTKÁNÍM

Hlavní rozhodčí má celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad rozhodčími a hráči 

a jeho rozhodnutí je v případě jakýchkoli nejasností konečné.

Před začátkem utkání se hlavní rozhodčí ujistí, že určení rozhodčí jsou na svých místech 

a přesvědčí se, zda je časové a signalizační zařízení v pořádku.

V určeném čase před začátkem každé třetiny zařídí, aby družstva nastoupila na hřiště.

P4.5 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO BĚHEM UTKÁNÍ

a)  Hlavní rozhodčí ukládá a oznamuje zapisovateli takové tresty, které jsou předepsány 

pravidly.

     Hlavní rozhodčí uzná platně dosažené branky.

b)  V případě sporných branek se hlavní rozhodčí může poradit s čárovými rozhodčími, 

bran kovým rozhodčím a brankovým videorozhodčím, je-li k dispozici, než dospěje ke 

konečnému rozhodnutí.

c)  Hlavní rozhodčí oznámí zapisovateli číslo střelce branky a číslo(a) hráče(ů), kteří 

asistovali.
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 ➤  Při Mistrovstvích světa IIHF a Olympijských hrách určí asistenty branek zapisova-

tel.

d)  Při nejbližším přerušení hry dá hlavní rozhodčí ohlásit místním rozhlasem důvod neu-

znání branky.

e)  Hlavní rozhodčí přeměří jakoukoli výstroj dle vlastního uvážení nebo na žádost kapitá-

na jednoho či druhého družstva (Pravidlo 260).

     Hlavní rozhodčí zařídí, aby družstva nastoupila na hřiště v určeném čase před začát-

kem každé třetiny.

    Hlavní rozhodčí vhazuje puk na začátku každé třetiny a po dosažení branky.

P4.6 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO PO UTKÁNÍ

a)  Ihned po skončení utkání hlavní rozhodčí převezme od zapisovatele zápis o utkání. 

Ověří správnost zápisu, podepíše ho a vrátí zapisovateli.

b)  Ihned po skončení utkání hlavní rozhodčí uvede do zápisu o utkání všechny podrob-

nosti pro příslušné orgány, týkající se:

 1. osobních trestů do konce utkání,

 2. trestů ve hře,

 3.  příslušným orgánům oznámí rovněž všechny závažné události, k nimž došlo před, 

bě hem nebo po skončení utkání.

P4.7 - SYSTÉM TŘÍ ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ČÁROVÝCH ROZHODČÍCH

a)  Čároví rozhodčí jsou povinni rozhodnout a přerušit hru při každém porušení těchto 

pravidel:

 1. ofsajd, 

 2. zakázané uvolnění,

 3.  puk mimo hřiště, nehratelný puk nebo puk zasažený neoprávněnou osobou,

 4. posunutí branky, 

 5. porušení postavení při vhazování, 

 6. předčasné vystřídání brankáře, 

 7. nedovolený zásah diváků, 

 8. zranění hráči, 

 9. přihrávky rukou spoluhráči, 

 10. hraní puku vysokou holí.

b)  Čárový rozhodčí odpíská přihrávku rukou nebo hru vysokou holí, jen je-li zřejmé, že 

hlavní rozhodčí nezpozoroval porušení pravidel.

c)  Čárový rozhodčí pouze odpíská a oznámí hlavnímu rozhodčímu tyto přestupky, za něž 

se ukládají tresty:

 1. příliš mnoho hráčů na ledě,

 2.  hůl nebo jakýkoli předmět, vhozený na hřiště z blízkosti hráčské nebo trestné lavice.
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e)  Je-li čárový rozhodčí požádán hlavním rozhodčím, sdělí mu svůj názor na jakýkoli pře-

stupek k němuž došlo během utkání.

f)  Čárový rozhodčí neprodleně sdělí svůj názor v případě úmyslného posunutí brankové 

konstrukce. 

   Čárový rozhodčí neprodleně sdělí svůj názor v případě:

 1. menších trestů pro hráčskou lavici,

 2. větších trestů,

 3. osobních trestů,

 4. osobních trestů do konce utkání,

 5. trestů ve hře.

g)  Čároví rozhodčí provádějí vhazování ve všech případech kromě začátku každé tře-

tiny a prodloužení a po dosažení branky.

P4.8 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH

Oba rozhodčí mají celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad ostatními rozhodčími 

a hráči a jejich rozhodnutí je v případě jakýchkoli nejasností konečné.

P4.9 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ROZHODČÍCH PŘED UTKÁNÍM

Před začátkem utkání se rozhodčí ujistí, že ostatní určení rozhodčí jsou na svých místech 

a přesvědčí se, zda je časové a signalizační zařízení v pořádku.

Zařídí, aby družstva nastoupila na hřiště v určeném čase před začátkem každé třetiny.

 

P4.10 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ROZHODČÍCH BĚHEM UTKÁNÍ 

Rozhodčí ukládají a oznamují zapisovateli tresty předepsané pravidly za přestupky.

Rozhodčí přeruší hru při každém porušení pravidel. 

Rozhodčí uznají platně dosažené branky. 

Rozhodčí oznámí zapisovateli číslo střelce branky a číslo(a) asistentů. 

Rozhodčí dají ohlásit místním rozhlasem důvod neuznání branky.

Rozhodčí přeměří jakoukoli výstroj dle vlastního uvážení nebo na žádost kapitána jedno-

ho či druhého družstva (Pravidlo 260).

Rozhodčí zařídí, aby družstva nastoupila na hřiště v určeném čase před začátkem každé 

třetiny.

Rozhodčí vhazují puk po každém přerušení hry.
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P4.11 - SYSTÉM DVOU ROZHODČÍCH - POVINNOSTI ROZHODČÍCH PO UTKÁNÍ

Rozhodčí setrvají na hřišti po skončení každé třetiny a po skončení utkání, dokud všichni 

hráči neopustí hřiště a neodejdou do šaten.

Ihned po skončení utkání rozhodčí převezmou od zapisovatele zápis o utkání. Ověří 

správnost zápisu, podepíší ho a vrátí zapisovateli.

Ihned po skončení utkání rozhodčí uvedou do zápisu o utkání všechny podrobnosti pro 

příslušné orgány, týkající se:

 1. osobních trestů do konce utkání, 

 2. trestů ve hře,

 3.  příslušným orgánům oznámí rovněž všechny závažné události, k nimž došlo před, 

během nebo po skončení utkání.

P4.20 - POMOCNÍ ROZHODČÍ

P4.21 - POVINNOSTI ZAPISOVATELE PŘED UTKÁNÍM

Zapisovatel obdrží od vedoucích nebo trenérů obou družstev seznam všech nominova-

ných hráčů.

Doplní ofi ciální zápis o utkání následujícími údaji:

 1.  jméno, post a číslo každého hráče, u kapitána a náhradních kapitánů písmena «C» 

a «A» k jejich jménům,

 2.  všechny doplňující údaje týkající se utkání, jako místo, datum, název domácího 

a hostujícího družstva a jména rozhodčích a funkcionářů družstev.

P4.22 - POVINNOSTI ZAPISOVATELE BĚHEM UTKÁNÍ

a)  Zapisovatel do ofi ciálního zápisu o utkání uvede: 

 1. dosažené branky, 

 2. čísla střelců a hráčů, jimž budou přiznány asistence,

 3. hráče obou družstev, kteří v době, kdy padla branka, byli na hřišti,

 4.  všechny tresty uložené rozhodčími, včetně čísel potrestaných hráčů, přestupků, ča-

su, kdy byly tresty uloženy, a jejich trvání,

 5.  každé trestné střílení, včetně jména hráče, který je prováděl, a výsledku trestného 

střílení,

 6. čas vstupu náhradního brankáře do hry.

 ➤  Při Mistrovství světa IIHF a na Olympijských hrách zapisovatel rovněž určí hráče, 

jimž byla přiznána asistence.

 ➤  Kapitáni obou družstev musí požádat o změny v přiznání bodů za branky a asisten-

ce před skončením utkání nebo předtím, než hlavní rozhodčí podepíše ofi ciální zá-

pis o utkání. Na žádné pozdější změny nelze brát zřetel.
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b) Zapisovatel je povinen:

 1.  zajistit, aby tresty a dosažené branky byly přesně vyznačeny na ukazateli stavu 

utkání,

 2. zajistit, aby všichni potrestaní hráči odpykali přesný čas, 

 3.  upozornit neprodleně hlavního rozhodčího na jakýkoli rozpor mezi časem na časo-

míře a ofi ciálně měřeným časem,

 4.  provést všechny změny nařízené hlavním rozhodčím,

 5.  upozornit hlavního rozhodčího, je-li témuž hráči ukládán v témže utkání druhý osob-

ní trest, 

 6.  oznámit hlavnímu rozhodčímu hráče, který se účastní utkání a není uveden v ofi  ci ál-

ním  zápisu o utkání.

P4.23 - POVINNOSTI ZAPISOVATELE PO UTKÁNÍ

Zapisovatel připraví ofi ciální zápis o utkání, předloží ho k podpisu hlavnímu rozhodčímu 

a předá ho příslušným orgánům.

P4.24 - POVINNOSTI ČASOMĚŘIČE

a) Časoměřič je povinen zaznamenat:

 1. odpočítávání času před utkáním (viz Příloha 2 - Odpočítávání času a rozcvičení),

 2. čas zahájení a skončení každé třetiny, prodloužení a celého utkání,

 3. patnáctiminutovou přestávku mezi třetinami,

 4. skutečný čistý čas během utkání,

 5. čas zahájení a vypršení všech trestů,

 6. začátek a konec oddechových časů.

b)  V případě, že není k dispozici automatický klakson nebo siréna, oznámí konec každé 

třetiny nebo prodloužení klaksonem, sirénou nebo hvizdem.

c)  Časoměřič upozorní signálem rozhodčí a obě družstva tři minuty před začátkem každé 

třetiny.

d)  V případě jakékoli nejasnosti týkající se času je rozhodnutí hlavního rozhodčího ko-

nečné.

P4.25 - POVINNOSTI HLASATELE

Hlasatel oznamuje místním rozhlasem:

 1. uznání dosažených branek a asistencí,

 2. uložené tresty,

 3. konec trestů,

 4. že do konce první a druhé třetiny zbývá jedna minuta,

 5. že do konce třetí třetiny zbývají dvě minuty.

 ➤ Viz Příloha 3 - Ofi ciální hlášení.
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Ø 5 cm

Ø 3,3 cm

Ø 5 cm

Ø 5 cm

hloubka 11
0 cm

poloměr 55 cm

celková délka 

dolní zadní trubky

390 cm

vý
šk

a 
12

2 
cm

poloměr 40 cm

40 cm

šířka 183 cm
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P4.26 - POVINNOSTI DOHLIŽITELŮ TRESTŮ

a) Pro každou trestnou lavici se určí jeden dohližitel trestů.  

b) Dohližitel trestů je povinen:

 1. sdělit na požádání potrestanému hráči přesný čas zbývající do vypršení trestu,

 2.  umožnit potrestanému hráči návrat na hřiště ve stanovený čas po vypršení tres tu,

 3. vyrozumět zapisovatele, opustí-li hráč trestnou lavici před vypršením trestu.

 

PŘÍLOHA 5 – NÁKRES BRANKOVÉ KONSTRUKCE


