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PREDSLOV 
 
Pravidlá florbalu Edícia 2014 boli publikované v septembri 2013. 
 
Aj napriek tomu, že v práci s pravidlami florbalu nastal pokrok, uvedomujeme si, že ešte vždy môžu 
existovať nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.  
 
Každý účastník hry by mal poznať celé pravidlá. Snažíme sa, aby zápasy boli čo najzábavnejšie, 
najbezpečnejšie, férové a pravidlá boli ľahko pochopiteľné pre hráčov, trénerov, divákov i zástupcov 
médií. 
 
Budeme vďační za všetky podnety, nápady i konštruktívnu kritiku, ktoré nám pomôžu v ďalšej práci. 
Uvedomujeme si, že vzhľadom na rýchly vývoj štýlu hry, sa aj pravidlá budú musieť meniť rýchlo. 
 
Nezabúdajme, že pravidlá platia pre mužský i ženský florbal, aj pre všetky úrovne súťaže. Pre lepšiu 
prehľadnosť sa v texte bude používať len rod mužský. 
 
Pravidlá hovoria, že celá výstroj musí byť označená. Súčasťou všetkých značiek (na mantineloch, 
bránkach, hokejkách aj loptičkách) je aj logo IFF. 
 
Osobné ochranné pomôcky (masky na tvár, ochranné okuliare) sú certifikované značkou CE, preto 
známku IFF mať nemusia. 
 
Klubom, družstvám alebo hráčom, ktorí sa rozhodnú používať ochranné okuliare, IFF odporúča 
používať také, ktoré sú schválené pre florbal (označenie CE s textom "doporučené IFF"). 
 
IFF nešpecifikuje povinné používanie ochranných okuliarov, ale odporúča ich používanie hráčom 
mladším ako 16 rokov. 
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1. HRACIA PLOCHA 
 
101 Rozmery  ihriska 
 
1. Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m, je ohraničené mantinelmi so zaoblenými rohmi. Mantinely 

musia byť schválené IFF a patrične označené. Ihrisko je obdĺžnikové, rozmery udávajú dĺžku x 
šírku. Minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m, maximálne 44 m x 22 m. 

 
102 Značky na ihrisku 
 
6. Body na vhadzovanie sú vyznačené na stredovej čiare a na pomyselných predĺžených 

bránkových čiarach 1,5 m od dlhých strán ihriska a ich priemer nepresahuje 30 cm. Body na 
vhadzovanie sú môžu byť vyznačené krížom. Body na stredovej čiare môžu byť pomyselné. 

 
106 Kontrola ihriska 
 
1. Rozhodcovia v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zápasu musia skontrolovať 

hraciu plochu a dozrieť na odstránenie zistených nedostatkov. Nedostatky, ktoré sa nedajú do 
začiatku zápasu odstrániť, musia byť zaznamenané. Za odstránenie nedostatkov a udržanie 
hracej plochy v bezpečnom stave počas celého zápasu sú zodpovední usporiadatelia. Všetky 
nebezpečné predmety musia byť z plochy odstránené alebo zabezpečené tak, aby nemohli 
spôsobiť zranenie. 

 
 
2. ČAS HRY 
 
201 Riadny hrací čas 
 
1. Riadny hrací čas je 3 x 20 minút s dvomi 10-minútovými prestávkami, počas ktorých si družstvá 

vymenia strany. Riadiaci orgán môže schváliť výnimky, pre kratší hrací čas (nie kratší ako 2 x15 
minút), kratšie alebo dlhšie prestávky. Zároveň s výmenou strán dochádza i k výmene priestorov 
na striedanie. Domáce družstvo si pred začiatkom zápasu vyberie stranu. Každá tretina začína 
vhadzovaním na stredovom bode. Zapisovatelia sú zodpovední za spustenie sirény, alebo iného 
vhodného zvukového signálu, na konci každej tretiny, ak sa tak nedeje automaticky. Čas 
prestávky sa začína merať okamžite po skončení tretiny. Družstvá sú zodpovedné za ich včasný 
nástup na hraciu plochu po prestávke. Ak je, podľa názoru rozhodcov, jedna strana ihriska 
v lepšom stave, družstvá si vymenia strany aj v polovici tretej tretiny. O tejto výmene sa musí 
rozhodnúť ešte pred začiatkom tretej tretiny. Ak sa tak stane, hra bude pokračovať 
vhadzovaním na stredovom bode. 

 
202 Time-out 
 
1. Počas zápasu má každé družstvo nárok na 1 time-out, ktorý sa označí trojitým signálom. Začne 

sa ihneď po prerušení hry. O time-out môžu kapitáni, alebo členovia realizačného tímu, požiadať 
kedykoľvek, aj v súvislosti s inkasovaným gólom a trestným strieľaním (okrem trestného 
strieľania po limitovanom predĺžení). Ak je time-out vyžiadaný počas prerušenia, vykoná sa 
okamžite (ak rozhodca usúdi, že by mohol negatívne ovplyvniť situáciu súpera, prebehne až 
počas nasledujúceho prerušenia). Priznaný time-out musí byť vždy využitý (ak však tím strelí 
gól, môže svoju žiadosť o time-out zrušiť). Time-out začne plynúť po ďalšom signále rozhodcov, 
len čo sú hráči pri svojej striedačke a rozhodca pri stolíku zapisovateľov. Ďalší signál rozhodcov 
po 30 sekundách ukončí time-out a hra pokračuje podľa príčiny prerušenia. Potrestaný hráč sa 
time-outu nesmie zúčastniť. 
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203 Predĺženie 
 
1. Ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 10-minútové 

predĺženie. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá 
nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako 
v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom 
hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v limitovanom predĺžení, 
nasledujú trestné strieľania. 

 
204 Trestné strieľania po predĺžení 
 
1. Trestné strieľanie vykoná z každého družstva postupne 5 hráčov v poli (každý hráč má 1 

strieľanie). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči strieľajú po jednom, kým sa nerozhodne (pri trestnom 
strieľaní sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude strieľať, určí 
rozhodca. O poradí družstiev pri trestnom strieľaní losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. 
Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a  stolík zapisovateľov 
o číslach a presnom poradí hráčov,  ktorí nastúpia na trestné strieľanie. Rozhodcovia sú 
zodpovední za to, že trestné strieľania prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas trestného 
strieľania rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus 1 gól). Počas 
1.série trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je 
počet strieľaní, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií trestných strieľaní je 
rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o 1 gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili 
rovnaký počet trestných strieľaní. Počas trestných strieľaní v extra sériách nemusia hráči 
nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť 3. strieľanie, 
kým všetci ostatní nominovaní hráči nestrieľali 2-krát, atď... Vylúčený hráč sa môže zapojiť do 
trestného strieľania len vtedy, ak nebol vylúčený do konca zápasu. Ak niektorému hráčovi počas 
trestného strieľania bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho 
nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na trestné strieľania nominovaný nebol. Ak je 
takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného 
brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol 
nominovaný na trestné strieľanie, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na 
jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise o stretnutí aj s časom výmeny. Ak 
družstvo nemôže na trestné strieľanie nominovať 5 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, 
koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série trestných strieľaní. 

 
 
3. ÚČASTNÍCI  HRY 
 
302 Striedanie hráčov 
 
1. Hráči sa môžu striedať kedykoľvek počas zápasu, počet striedaní je neobmedzený. Striedať sa 

musí len vo vlastnom priestore na striedanie. Hráč, ktorý opúšťa plochu, musí prekročiť 
mantinel skôr, ako striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu. Ak zranený hráč opúšťa hraciu 
plochu mimo tohto priestoru, môže byť nahradený iným hráčom až po prerušení hry. Krvácajúci 
hráč sa môže zapojiť do hry až po zastavení krvácania. 

  
305 Realizačný tím  
 
1. Každé družstvo môže do zápisu o stretnutí uviesť maximálne 5 členov realizačného tímu. Žiadne 

ďalšie osoby okrem osôb uvedených v zápise o stretnutí nemajú prístup do vlastného priestoru 
na striedanie. S výnimkou time-outu nikto z realizačného tímu nesmie vstúpiť na hraciu plochu 
bez súhlasu rozhodcov. Počas celého zápasu sa musia všetci členovia zdržiavať vo vlastnom 
priestore na striedanie, odkiaľ vydávajú aj všetky pokyny. Vedúci družstva musí pred začiatkom 
zápasu podpísať zápis o stretnutí. Po začiatku zápasu už nie sú prípustné žiadne doplnky, okrem 
možnej úpravy nesprávneho očíslovania hráčov. Ak je člen realizačného tímu nahlásený zároveň 
aj ako hráč, považuje sa, v nejasných situáciách v prípade priestupkov v priestore pre 
striedanie, za hráča. 
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4. VÝSTROJ 
 
404 Špeciálna výstroj kapitána družstva 
 
1. Kapitán družstva musí mať na ramene pásku. Páska musí byť na ramene jasne viditeľná. 

Používať lepiacu pásku ako kapitánsku pásku, nie je dovolené. Použitie nesprávnej pásky sa 
musí nahlásiť riadiacemu orgánu. 

 
405 Osobná výbava hráčov  
 
1. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie. Osobná výbava 

zahŕňa ochranné a zdravotné pomôcky, ochranné okuliare, hodinky, náušnice apod. O tom, čo 
možno považovať za bezpečné, rozhodne rozhodca. Všetka osobná výbava by mala byť, pokiaľ 
je to možné, pod dresom. Na hlave je povolená len elastická čelenka (bez uzlov). Všetky druhy 
dlhých nohavíc sú pre hráčov v poli zakázané. Výnimky smie povoliť len riadiaci orgán na 
základe písomnej žiadosti. 

 
410 Kontrola výstroje 
 
1. O kontrole a premeriavaní všetkej výstroje rozhodujú rozhodcovia. Kontrola prebieha pred 

zápasom i počas zápasu. Nevhodnú výstroj, vrátane chybnej hokejky, (neráta sa meranie 
zakrivenia hokejky), ktorá sa zistí pred alebo počas zápasu, musí dať hráč do vyhovujúceho 
stavu, až potom môže nastúpiť na zápas, prípadne v zápase pokračovať. Priestupky, ktoré sa 
týkajú dresov hráčov a kapitánskej pásky, môžu byť potrestané najviac 1 trestom pre družstvo 
počas zápasu. Akékoľvek chyby vo výstroji hráčov musia byť zaznačené v zápise o stretnutí. 
Počas premeriavania kontroly môžu byť pri stolíku zapisovateľov len obaja kapitáni 
a premeriavaný kontrolovaný hráč. Po premeraní kontrole výstroje hra pokračuje podľa príčiny 
prerušenia.  

 
2. O premeranie zakrivenia a kontrolu kombinácie palice a čepele môže požiadať kapitán družstva. 

Kapitán má právo upozorniť rozhodcov aj na iné chyby v súperovej výstroji. Rozhodcovia 
rozhodnú, či kontrolu vykonajú. O premeranie zakrivenia a kontrolu kombinácie palice a čepele 
možno požiadať kedykoľvek, ale vykoná sa až počas prerušenia hry. Ak sa o kontrolu požiada 
počas prerušenia, vykoná sa okamžite, aj vtedy, ak súvisí so streleným gólom a trestným 
strieľaním, ak to podľa názoru rozhodcov negatívne neovplyvní súperovu situáciu. V opačnom 
prípade sa kontrola vykoná až počas nasledujúceho prerušenia. Rozhodcovia sú povinní na 
žiadosť kapitána skontrolovať zakrivenie alebo palicu s čepeľou, ale počas 1 prerušenia je 
povolená len 1 kontrola pre 1 družstvo. Počas premeriavania kontroly môžu byť pri stolíku 
zapisovateľov len obaja kapitáni a kontrolovaný hráč. Po ukončení kontroly výstroje hra 
pokračuje podľa príčiny prerušenia. 

 
 
5. ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE  
 
503 Situácie, ktoré vedú k vhadzovaniu  
 
12. Ak je rozhodnutie rozhodcov považované rozhodcovia považujú svoje rozhodnutie za mylné. 

Toto platí i v prípade, ak rozhodca omylom odpíska nedovolený počet hráčov na ihrisku a 
dodatočne zistí, že išlo o hru bez brankára. 

 
506 Voľný úder (804) 
 
1. Ak dôjde k priestupku, ktorý vedie k voľnému úderu, úder vykoná družstvo, ktoré sa neprevinilo. 

Pri priestupkoch, ktoré vedú k voľnému úderu, sa pokiaľ je to možné, využíva pravidlo výhody. 
Pravidlo výhody znamená, že ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, loptičku stále pod kontrolou, 
musí mať možnosť pokračovať v hre, ak je to výhodnejšie ako voľný úder. Ak je ponechaná 
výhoda a hra je následne prerušená, pretože družstvo, ktoré sa neprevinilo stratí loptičku, musí 
sa následný voľný úder vykonať na mieste pôvodného posledného previnenia. 
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4.      Loptička musí byť rozohraná hokejkou, musí ňou byť riadne zasiahnutá, ale nie potiahnutá 
alebo zdvihnutá. 

 
507 Priestupky, ktoré vedú k voľnému úderu 
 
1. Ak hráč zasiahne, blokuje, zdvihne či kopne do súperovej hokejky alebo súpera a jeho hokejku 

pridrží. (901, 902, 903, 910, 912) Ak, podľa názoru rozhodcov, hráč zasiahol skôr loptičku ako 
súperovu hokejku, nie sú vyvodené žiadne opatrenia. 

 
2. Ak hráč pridrží súpera alebo súperovu hokejku. (910) 
 
3. Ak hráč v poli zdvihne čepeľ hokejky nad úroveň pásu v náprahu vzad pred zasiahnutím loptičky 

alebo pri došvihu vpred po zasiahnutí loptičky. (904) To platí i pre falošné strely. Vysoký náprah 
či došvih je povolený, ak sa v tesnej blízkosti nenachádza hráč a  ak nehrozí nebezpečenstvo 
zásahu zranenia. Za úroveň pása sa považuje úroveň hráčovho pásu pri vzpriamenom postoji. 

 
8. Ak hráč kopne loptičku 2x za sebou, bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, 

iného hráča alebo výstroje iného hráča. (912) Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak 
podľa názoru rozhodcov, úmyselne kopol loptičku 2-krát. 

 
8. Ak hráč prijme od spoluhráča v poli prihrávku nohou. (912) Za priestupok sa to považuje iba 

vtedy, ak išlo, podľa názoru rozhodcov, o prihrávku úmyselnú. Prijať prihrávku nohou od 
spoluhráča je možné aj vtedy, ak súper zabudol prevziať loptičku, aj keď tak urobiť mohol. 
Prihrávka nohou brankárovi sa nepovažuje za gólovú situáciu a nemôže po nej nasledovať 
trestné strieľanie. 

 
18. Ak brankár prijme prihrávku alebo prevezme loptičku od spoluhráča. (924) Toto sa považuje za 

priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, bola prihrávka úmyselná. Prijať prihrávku 
znamená, že sa brankár dotkne loptičky rukou alebo ramenom a to i vtedy, ak loptičku predtým 
tečuje alebo zastaví niektorou inou časťou svojho tela. Brankár smie prijať prihrávku od 
spoluhráča, ak je v okamžiku prijatia prihrávky celkom mimo veľkého bránkoviska a považuje sa 
za hráča v poli. Ak brankár celkom opustí veľké bránkovisko, zastaví loptičku, vráti sa späť do 
veľkého bránkoviska a zdvihne stojacu loptičku, nepokladá sa to za prihrávku brankárovi. 
Prihrávka brankárovi sa nepovažuje za gólovú situáciu a nemôže mať za následok trestné 
strieľanie. 

 
20. Ak hráč zdržuje hru. (924) Patria sem situácie, keď sa hráč s úmyslom získať čas, postaví k 

mantinelu alebo bránke tak, že súper nie je schopný získať loptičku dovoleným spôsobom. To 
zahrňuje i situáciu, keď brankár blokuje loptičku cez sieť bránky. Hráč má byť, ak sa to dá, 
najskôr rozhodcami upozornený, až potom potrestaný. 

 
508 Trestné strieľanie 
 
3. Všetci hráči, okrem brániaceho brankára a hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie, musia byť 

vo svojich priestoroch na striedanie po celú dobu trestného strieľania. Na začiatku trestného 
strieľania je brankár na bránkovej čiare. V prípade sporu je brankár povinný nastúpiť prvý. 
Brankár nesmie byť nahradený hráčom v poli. Ak sa počas trestného strieľania brankár previní, 
bude nariadené nové trestné strieľanie a uložený príslušný trest. Ak sa počas trestného 
strieľania previní iný hráč potrestaného družstva, bude nariadené nové trestné strieľanie 
a priestupok bude považovaný za sabotáž hry. 
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6. TRESTY 
 
601 Všeobecné pravidlá pre tresty 
 
2. Potrestaný hráč musí byť po celú dobu vylúčenia na trestnej lavici. Všetky tresty sa  končia so 

záverom zápasu. Vylúčenia, ktoré nevypršali do konca riadneho hracieho času, pokračujú 
v predĺžení. Po predĺžení sú všetky tresty, okrem vylúčenia do konca zápasu, považované za 
ukončené. Vylúčený hráč je na trestnej lavici, ktorá je na rovnakej polovici ihriska ako jeho 
družstvo, s výnimkou, keď sú stolík zapisovateľov a trestné lavice na rovnakej strane ihriska ako 
priestory na striedanie. V riadnom hracom čase môže potrestaný hráč opustiť trestnú lavicu 
počas prestávky, ale nesmie ju opustiť počas prestávky medzi riadnym hracím časom 
a predĺžením. Potrestaný hráč sa nesmie zúčastniť time-outu. Hráč, ktorému vypršal trest, môže 
okamžite opustiť trestnú lavicu, ale nie vtedy, ak to počet vylúčených jeho družstva 
neumožňuje, alebo vtedy, ak trest, ktorý mu uplynul, bol trest osobný. Po uplynutí svojho trestu 
smie brankár opustiť trestnú lavicu až pri nasledujúcom prerušení hry. Potrestaný hráč, ktorý je 
zranený, môže byť na trestnej lavici nahradený iným hráčom v poli, ktorý nie je v tom okamžiku 
trestaný. V zápise o stretnutí budú uvedení obaja hráči, číslo hráča, ktorý v skutočnosti trest 
odsedí, bude uvedené v zátvorke. Ak zranený hráč nastúpi do hry pred uplynutím svojho trestu, 
bude vylúčený do konca zápasu 1., ak je za predčasné vpustenie hráča na ihrisko zodpovedný 
stolík zapisovateľov a omyl sa zistil počas doby vylúčenia, hráč sa vráti na trestnú lavicu. Žiadne 
následné tresty nebudú udelené. Hráč sa vráti do hry až po uplynutí svojho trestu. 

 
3. Ak brankár dostane 1 alebo viac 2-minútových trestov, kapitán vyberie hráča, ktorý nie je 

v danom okamžiku trestaný, aby odpykal trest zaňho. Brankár, potrestaný 5-minútovým trestom 
alebo osobným trestom, si musí trest odpykať sám. Ak brankár dostane 1 alebo viac 2-
minútových trestov v čase, keď si už tresty odpykáva, alebo v spojitosti s 5-minútovým alebo 
osobným trestom, musí si tresty odpykať sám. Ak si brankár odpykáva tresty a družstvo nemá 
náhradného brankára, má maximálne 3 minúty na vybavenie hráča v poli na post brankára. 
Tieto 3 minúty nesmú byť využité na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise 
o stretnutí spoločne s časom výmeny. Brankár, ktorého trest vypršal, nesmie opustiť trestnú 
lavicu skôr ako v nasledujúcom prerušení. Kapitán preto vyberie hráča v poli, ktorý nie je v tom 
okamihu trestaný, aby si sadol na trestnú lavicu s potrestaným brankárom a vstúpil do hry , keď 
uplynie trest brankárovho vylúčenia na trestnú lavicu. Do zápisu o stretnutí však bude zapísaný 
len potrestaný hráč. Rozhodcovia musia spoločne so stolíkom zapisovateľov umožniť brankárovi, 
ktorého trest uplynul počas hry, opustiť trestnú lavicu v nasledujúcom prerušení. 

 
604 Odložené vylúčenie 
 
2. Odložené vylúčenie znamená, že družstvo, ktoré sa neprevinilo, získa možnosť pokračovať 

v útoku dovtedy, kým družstvo, ktoré sa previnilo, získa a kontroluje loptičku alebo do 
prerušenia hry. Počas odloženého vylúčenia má družstvo, ktoré sa neprevinilo, možnosť 
nahradiť brankára 1 hráčom v poli a pokračovať v útoku. Odložené vylúčenie musí byť uložené 
po skončení tretiny alebo zápasu. Ak je odložené vylúčenie uložené, pretože družstvo, ktoré sa 
previnilo získalo a ovláda loptičku, hra bude obnovená vhadzovaním. Družstvo, ktoré sa 
neprevinilo, musí využiť čas odloženého vylúčenia na konštruktívny útok. Ak sa družstvo, podľa 
názoru rozhodcov, iba snaží získať čas, hráči musia byť upozornení. Ak sa ani potom družstvo 
nesnaží útočiť, hra bude prerušená, odložené vylúčenie bude uložené a hra bude pokračovať 
vhadzovaním. Ak je odložené vylúčenie uložené z dôvodu iného prerušenia, hra bude obnovená 
podľa dôvodov prerušenia. Ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, počas odloženého vylúčenia strelí 
regulárny gól, gól bude uznaný a posledné odložené 2-minútové vylúčenie nebude uložené. 
Žiadne ďalšie tresty týmto nie sú ovplyvnené. Ak družstvo, ktoré sa previnilo, strelí gól počas 
odloženého vylúčenia, gól nebude platiť a hra bude obnovená vhadzovaním. Ak si však 
družstvo, ktoré sa neprevinilo, strelí vlastný gól, gól nebude platiť. 
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605 Priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu 
 
1. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, zasiahne, 

blokuje, nadvihne či kopne do súperovej hokejky alebo drží súpera alebo jeho hokejku. (901, 
902, 903, 910, 912) 

 
2. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, pridrží 

súpera či súperovu hokejku.(910) 
 
18. Ak vylúčený hráč : 

- bez toho, aby vstúpil na hraciu plochu, opustí trestnú lavicu pred vypršaním svojho trestu 
alebo pred jeho zrušením 

- odmieta opustiť trestnú lavicu po uplynutí trestu  
- vstúpi na ihrisko počas prerušenia hry skôr, než jeho trest vyprší alebo bude zrušený. (925) 
Stolík zapisovateľov musí o tom čo najskôr informovať rozhodcov. Hráč, ktorému vypršal trest, 
nesmie opustiť trestnú lavicu v prípade, že mu to neumožňuje počet vylúčených jeho družstva 
alebo v prípade, že trest, ktorý uplynul, bol jeho osobný trest. Brankár po vypršaní svojho trestu 
smie trestnú lavicu opustiť až počas nasledujúceho prerušenia. Ak vylúčený hráč vstúpi na 
hraciu plochu počas hry, považuje sa to za sabotáž hry. 

 
18. Ak hráč opakovane koná tak, že jeho hra je trestaná voľným úderom .(923) Toto sa vzťahuje na 

kratšie i dlhšie časové obdobie. 
 
19. Ak družstvo systematicky prerušuje hru menšími priestupkami, ktoré vedú k voľným úderom. 

(signál podľa povahy priestupku) (923) To platí aj vtedy, ak družstvo počas krátkej doby spácha 
niekoľko menších priestupkov. Hráč, ktorý sa previnil ako posledný, odpyká si trest uložený 
podľa povahy priestupku. 

 
20. Ak hráč úmyselne zdržuje hru. (924) To platí aj pre zahodenie či odnesenie loptičky počas 

prerušenej hry hráčom družstva, ktoré sa previnilo, úmyselné blokovanie loptičky pri mantineli 
alebo bránke, úmyselné poškodenie loptičky, ak hráč brániaceho sa družstva úmyselne posunie 
bránku. 

 
21. Ak družstvo úmyselne zdržuje sústavne hru. (924) Ak, podľa názoru rozhodcov, hrozí družstvu 

potrestanie, musí byť, ak je to možné, pred prípadným potrestaním najskôr upozornený kapitán 
družstva. Ak je trest uložený, kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý v danom okamihu nie je 
trestaný, aby trest odpykal. Toto platí aj pre neskorý nástup družstva na hraciu plochu po 
prestávke. Tento priestupok musí byť nahlásený aj riadiacemu orgánu súťaže. Keď hráč 
brániaceho družstva úmyselne posunul bránku. 

  
25. Ak hráč používa nesprávny dres. (bez signálu) Priestupky, ktoré sa týkajú dresu, nesmú viesť 

k viacerým ako môžu viesť k 1 vylúčeniu pre družstvo za celý zápas. Každá nesprávna výbava 
ako napríklad nesprávna kapitánska páska alebo Chýbajúce čísla na hrudi musia byť nahlásené 
riadiacemu orgánu súťaže. Rozhodcovia, pokiaľ je to možné, skôr ako urobia príslušné 
opatrenia, hráča upozornia. 

 
27. Ak hráč úmyselne zabráni gólu alebo vzniku gólovej situácie tým, že sa dopustí priestupku, ktorý 

sa bežne trestá voľným úderom. (bez signálu) 
 
607 Priestupky, ktoré vedú k 5-minútovému vylúčeniu na trestnú lavicu 
 
6. Ak hráč opakovane porušuje pravidlá, ktoré vedú k 2-minútovému vylúčeniu (923) Päťminútové 

vylúčenie nahrádza posledné dvojminútové vylúčenie. Priestupky musia byť podobné.  
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610 Priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu + 
desaťminútovému osobnému trestu 
 
1. Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu nešportovým správaním. (925) Nešportové 

správanie znamená - urážajúce alebo neprimerané správanie sa voči rozhodcom, hráčom, 
členom tímu, funkcionárom a divákom, vyšší počet členov realizačného tímu v priestore na 
striedanie, akékoľvek simulovanie, predstieranie či  prihrávanie v snahe ovplyvniť rozhodovanie 
rozhodcov. Úmyselné kopnutie, zhodenie alebo úder do mantinelu alebo do bránky. Hádzanie 
hokejky alebo inej výstroje aj počas prerušenia alebo v priestore na striedanie. 

 
611 Vylúčenie do konca zápasu  
 
1. Hráč alebo člen realizačného tímu, ktorý je vylúčený do konca zápasu, musí okamžite odísť do 

šatne a nesmie sa ďalej v žiadnom prípade podieľať na zápase. Usporiadateľ je zodpovedný za 
zaistenie odchodu potrestaného do šatne a za zabránenie jeho vstupu do hľadiska alebo späť na 
ihrisko počas zostávajúceho času zápasu, vrátane času možného predĺženia alebo trestných 
strieľaní. Všetky vylúčenia do konca zápasu musia byť zaznamenané v zápise o stretnutí 
a vylúčeniach do konca zápasu a musia sa nahlásiť disciplinárnej komisii. Hráč alebo člen 
realizačného tímu môže dostať len 1 trest vylúčenia do konca zápasu s výnimkou vylúčenia do 
konca zápasu pre neuvedenie v zápise o stretnutí. Následné priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu 
do konca zápasu, budú zaznamenané, ale s výnimkou vylúčenia do konca stretnutia pre 
neuvedenie v zápise o stretnutí, nevedú k uloženiu vylúčenia na trestnú lavicu. Priestupky 
spáchané pred alebo po zápase, ktoré bežne vedú k vylúčeniu do konca zápasu, musia byť 
zaznamenané, nevedú však k vylúčeniu na trestnú lavicu. Okrem výnimky nesprávneho 
vybavenia, ktoré musí byť hráčom uvedené do predpísaného stavu, aby následne mohol 
v zápase štartovať, priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu spáchané pred 
zápasom, majú za následok tiež to, že sa vinník nesmie zúčastniť na zápase, vrátane možného 
predĺženia alebo trestných strieľaní. 

 
613 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 1 
 
6. Ak sa hráč previní nebezpečnou fyzickou hrou. (909) To zahŕňa akékoľvek nebezpečné, násilné 

či nešportové priestupky, považované za úmyselné alebo vyprovokované.  
 
615 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 2 
   
2. Ak spácha hráč druhýkrát v zápase priestupok, ktorý vedie k 5-minútovému vylúčeniu. (bez 

signálu) (923) Vylúčenie do konca zápasu nahradzuje druhé 5-minútové vylúčenie, ale aj tak 
musí nasledovať 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu. 

 
3. Ak sa člen realizačného tímu previní pokračujúcim alebo opakovaným nešportovým správaním. 

(925) Vylúčenie do konca zápasu nahradzuje druhé 5-minútové vylúčenie + 10-minútový osobný 
trest, ale musí po ňom nasledovať 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu. 

 
6. Ak hráč v poli naďalej hrá s poškodenou hokejkou Ak hráč v poli používa chybnú hokejku alebo 

ak hrá so spevnenou alebo predĺženou palicou. (bez signálu) 
 
617 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 3 
 
4. Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu násilným konaním. Násilné konanie znamená 

úmyselný útok na fyzickú integritu jedinca, bez toho, aby došlo k zraneniu. To zahrňuje pľutie 
na hráča, atď. 
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7. GÓLY 
 
702 Správne strelený gól  
 
1. Ak loptička prejde celým objemom spredu za bránkovú čiaru po správnom odohraní hokejkou 

hráča v poli a ak útočiace družstvo tesne pred alebo v spojitosti so strelením gólu nespáchalo 
priestupok trestaný voľným úderom alebo vylúčením. Toto platí i vtedy ak : 
- Hráč brániaceho sa družstva posunul bránku mimo jej miesta a loptička prešla za bránkovú 

čiaru spredu medzi značkami na umiestnenie bránky a pod pomyselným brvnom. 
- Ak bol strelený vlastný gól. Gól sa považuje za vlastný gól je považovaný za vlastný, ak hráč 

aktívne hokejkou alebo telom brániaceho hráča usmerní loptičku do vlastnej bránky. 
- Ak počas odloženého vylúčenia strelí gól družstvo, ktoré sa neprevinilo, bude gól uznaný. 

Vlastný gól sa v zápise o stretnutí označí ako V. 
 
703 Nesprávne strelené góly 
 
6. Ak útočiaci hráč v poli úmyselne kopne loptičku a tá sa dostane do bránky potom, ako je 

tečovaná iným hráčom súperom alebo jeho výbavou. Pretože sa to nepovažuje za priestupok, hra 
sa obnoví vhadzovaním. Úmyselná prihrávka nohou, smerujúca na súperovu bránku, je však 
povolená. 

 


