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SIGNÁLY HLAVNÍHO ROZHODČÍHO

VRAŽENÍ NA HRAZENÍ - PRAVIDLO 520

(BOARDING)

Rozhodčí udeří rukou sevřenou v pěst do otevřené dlaně

druhé ruky ve výši prsou.

BODNUTÍ KONCEM HOLE - PRAVIDLO 521

(BUTT-ENDING)

Rozhodčí pozvedne obě předloktí nad sebou do výše prsou. 

Horní dlaň ponechá otevřenou, spodní sevře v pěst. Protisměr-

ným pohybem předloktí naznačí přestupek.

STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ - PRAVIDLO 412

(PLAYER CHANGE SIGNAL)

Rozhodčí poskytne hostujícímu družstvu pět vteřin na vystří-

dání hráče(ů). Po pěti vteřinách rozhodčí vztyčí ruku, čímž na-

značí, že hostující družstvo už nesmí střídat žádného hráče 

a domácí družstvo má pět vteřin na vystřídání hráčů.

NAPADENÍ - PRAVIDLO 522

(CHARGING)

Rozhodčí zakrouží před sebou ve výši prsou rukama sevřený-

ma v pěst.
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NARAŽENÍ ZEZADU - PRAVIDLO 523

(CHECKING FROM BEHIND)

Rozhodčí vytrčením ruky s otevřenými dlaněmi od těla ve

výši prsou naznačí náraz.

PÁD POD NOHY - PRAVIDLO 524

(CLIPPING)

Rozhodčí naznačí úder rukou zezadu pod koleno. Obě

brusle zůstávají na ledě.

KROSČEK - PRAVIDLO 525

(CROSS-CHECKING)

Rozhodčí vytrčením rukou ve výši prsou s dlaněmi sevřenými 

v pěst naznačí pohyb vpřed a zpět na vzdálenost asi půl metru 

před sebe.

VÝHODA PŘI TRESTU - PRAVIDLO 514

(DELAYED CALLING OF PENALTY) 

Rozhodčí vztyčí ruku bez píšťalky. Je možné krátce ukázat na 

provinivšího se hráče a teprve potom vztyčit ruku.



124

FAUL LOKTEM - PRAVIDLO 526

(ELBOWING)

Rozhodčí se dotkne lokte dlaní druhé ruky.

UZNÁNÍ BRANKY - PRAVIDLO 470

Natažená ruka ukazuje do branky na znamení, 

že puk je v brance.

PŘIHRÁVKA RUKOU - PRAVIDLO 490

(HAND PASS)

Rozhodčí naznačí otevřenou dlaní posunutí vpřed.

VYSOKÁ HŮL - PRAVIDLO 530

(HIGH STICKING)

Rozhodčí podrží ruce sevřené v pěst nad sebou, horní

z nich ve výši čela.
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DRŽENÍ - PRAVIDLO 531

(HOLDING)

Rozhodčí uchopí ve výši prsou zápěstí druhé ruky.

DRŽENÍ HOLE - PRAVIDLO 532

(HOLDING THE STICK) 

Tento signál se provádí ve dvou do-

bách. Rozhodčí v první době nazna-

čí držení a v druhé oběma rukama 

způsob, jímž se běžně uchopí hůl.

HÁKOVÁNÍ - PRAVIDLO 533

(HOOKING)

Rozhodčí naznačí oběma rukama při-

tahování k tělu.

NEDOVOLENÉ BRÁNĚNÍ - PRAVIDLO 534

(INTERFERENCE)

Rozhodčí zkříží ruce sevřené v pěst a přidrží je na prsou.
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FAUL KOLENEM - PRAVIDLO 536

(KNEEING)

Rozhodčí se dotkne kolena dlaní. Obě brusle zůstávají na

ledě.

TREST VE HŘE - PRAVIDLO 507

(MATCH PENALTY)

Rozhodčí se dotkne plochou rukou temene hlavy.

OSOBNÍ TREST A OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ 

- PRAVIDLA 504, 505

(MISCONDUCT PENALTY AND GAME MISCONDUCT PENALTY)

Rozhodčí dá obě ruce v bok.

TRESTNÉ STŘÍLENÍ - PRAVIDLO 508

(PENALTY SHOT)

Rozhodčí zkříží ruce nad hlavou. Tento signál provede po

přerušení hry.
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RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST - PRAVIDLO 528

(ROUGHING)

Rozhodčí sevře dlaň v pěst a vytrčí ruku od těla do 

stra ny.

SEKÁNÍ - PRAVIDLO 537

(SLASHING)

Rozhodčí naznačí úder hranou dlaně na opačné předloktí.

BODNUTÍ ŠPIČKOU HOLE - PRAVIDLO 538

(SPEARING)

Rozhodčí naznačí krátkým pohybem obou rukou před tělem 

bodnutí a potom spustí ruce podél těla.

 

ODDECHOVÝ ČAS - PRAVIDLO 422

(TIME OUT)

Rozhodčí naznačí pomocí obou rukou písmeno „T“ ve výši 

prsou.
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PŘÍLIŠ MNOHO HRÁČŮ NA LEDĚ - PRAVIDLO 573

(TOO MANY PLAYERS ON THE ICE)

Rozhodčí ukáže ve výši prsou šest prstů (s jednou dlaní ote-

vřenou)

PODRAŽENÍ - PRAVIDLO 539

(TRIPPING)

Rozhodčí naznačí úder pod koleno hranou dlaně. Obě brusle 

zůstávají na ledě.

SIGNÁL „NE!“ 

(WASH OUT)

Rozhodčí prudkým pohybem před tělem rozpaží 

na úrovni ramen s dlaněmi obrácenými dolů;

  ➤  hlavní rozhodčí tímto signalizuje, že „branka 

neplatí“, „nejde o přihrávku rukou“, „nejde 

o hru vysokou holí“.

  ➤  čárový rozhodčí tímto signalizuje, že „nejde 

o zakázané uvol nění“ a v některých situacích, 

že „nejde o ofsajd“.

ZÁSAH DO OBLASTI HLAVY A KRKU 

- PRAVIDLO 340

(CHECKING TO THE HEAD AND NECK AREA)

Rozhodčí pohybuje rukou s otevřenou dlaní ze strany k hlavě.

HRA TĚLEM V ŽENSKÉM HOKEJI - PRAVIDLO 541

(WOMEN BODY CHECKING)

Rozhodčí položí dlaň ruky bez píšťalky zepředu na opačné ra-

meno.

NOVÉ

NOVÉ
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SIGNÁLY ČÁROVÉHO ROZHODČÍHO

VÝHODA PŘI OFSAJDU - PRAVIDLO 451

(DELAYED OFFSIDE)

Rozhodčí vztyčí ruku bez píšťalky. Po ukon čení výhody při of-

sajdu čárový rozhodčí spustí ruku podél těla.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ - PRAVIDLO 460

(ICING THE PUCK)

Zadní čárový rozhodčí (nebo zadní rozhodčí v systému dvou 

rozhodčích) signalizuje možné zakázané uvolnění vztyčením 

ruky. Ruka zůstává vztyčena, dokud přední čárový rozhodčí 

či přední rozhodčí neodpíská zakázané uvolnění nebo do kud 

není zakázané uvolnění zrušeno. Jakmile dojde k zakáza né-

mu uvolnění, zadní čárový rozhodčí či zadní rozhodčí nej prve 

zkříží ruce ve výši prsou, poté ukáže na příslušný bod vhazo-

vání a dobruslí k němu.

OFSAJD - PRAVIDLO 450

(OFFSIDE CALL)

Rozhodčí nejprve přeruší hru zapískáním a po-

té natáhne vo dorovně ruku bez píšťalky podél 

modré čáry.


