Přehled nejvýznamnějších změn
Sjednocená Pravidla IIHF 2021-2022 vs. Pravidla IIHF 2018-2022
Pravidlo 1 - Ledová plocha

1.8. - Brankářský lichoběžník
Vyznačená oblast na ledě za brankovou čárou, kde je brankářům dovoleno
hrát pukem.
Pravidlo 2 - Brankové konstrukce 2.2. - Brankové sítě
a sítě
Vnitřní ochranná vycpávka musí být připevněna tak, aby nebránila puku zcela
přejít brankovou čáru. Tato vycpávka musí být umístěna 15 cm za zadní stranu
brankové tyče a nesmí zasahovat více než 2,5 cm nad základnu brankové
konstrukce.
Pravidlo 5 - Tým
5.3. - Brankář
Pokud se hráč v poli potřebuje převléknout do výstroje brankáře, není na to
stanovený již žádný časový limit. Mělo by to být provedeno co nejrychleji
a náhradník bude mít 2 minuty na rozcvičení.
Pravidlo 6 - Kapitán
6.1. - Kapitán
Kapitánovi, asistentovi kapitána nebo jakémukoliv jinému hráči, který opustí
hráčskou lavici a protestuje proti rozhodnutí rozhodčího, či jej jinak
konfrontuje, se uloží menší trest za nesportovní chování.
V případě, že v těchto protestech pokračuje, uloží se mu osobní trest a pokud
pokračuje i nadále, uloží se mu osobní trest do konce utkání.
Pravidlo 8 - Zranění hráči
8.2. - Zraněný brankář
Pokud se brankář zraní nebo se mu udělá nevolno, musí být buď schopný
bezprostředně pokračovat ve hře, anebo musí být vystřídán náhradním
brankářem. Pokud je brankář vystřídán, nesmí se tento brankář vrátit do hry
dříve než při dalším přerušení hry. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší
trest za “zdržování hry”.
Pravidlo 9 - Výstroj hráčů
9.5. - Ochranná výstroj
Po napomenutí za neplnění Pravidla se ukládá menší trest. Viz také 12.1.
* 9.6. - Helma
Hráč, kterému během hry spadne helma, musí neprodleně opustit ledovou
plochu. Hráč, kterému během hry spadne helma, ji nesmí zvednout a nasadit si
ji znovu na hlavu.
Pravidlo 10 – Hole
10.1. - Hráčská hůl
10.2. - Brankářská hůl
Zakřivení čepele hráčské a brankářské hole může být 1,9 cm.
Pravidlo 10 - Hole
10.3. - Zlomená hůl – hráč
Hráč, který přišel o svou hůl nebo se mu zlomila, smí dostat náhradní hůl,
a to buď podáním z jeho vlastní hráčské lavice, podáním od spoluhráče na ledě,
nebo zvednutím nezlomené hole z ledu, vlastní či spoluhráčovy.
Hůl již nesmí být hozena nebo posunuta po ledě.
10.4. - Zlomená hůl – brankář
Brankářům je dovoleno pokračovat ve hře se zlomenou holí. Ztracená
nepoškozená hůl, která byla upuštěna brankářem, smí být posouvána po ledě
brankáři. Hůl ale nesmí být hozena.
Pravidlo 17 - Menší trest pro
17.1. - Může být odpykán jakýmkoliv hráčem - ne již jen hráčem, který byl
hráčskou lavici
v okamžiku přerušení na ledě.
Pravidlo 19 - Souběžné tresty
19.4. - Posledních pět minut a prodloužení
Větší trest týmu A a menší nebo dvojitý menší trest týmu B se vykrátí jako
tříminutový nebo jednominutový rozdíl přesilové hry.
Pravidlo 20 - Větší trest
20.1. - Ne ve všech případech se použije automatický osobní trest do konce
utkání.
20.4. - Hráč, který obdrží v utkání druhý větší trest, obdrží automatický osobní
trest do konce utkání.
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Pravidlo 21 - Trest ve hře

* 21.2. - Při uložení trestu ve hře je potrestanému hráči automaticky zastavena
činnost, dokud příslušné orgány ohledně této záležitosti nerozhodnou.
Pravidlo 22 - Osobní trest
22.2. - Osobní trest – brankář
Pokud je brankáři na ledě udělen osobní trest, odpyká tento trest jiný hráč jeho
týmu, který byl na ledě v okamžiku spáchání přestupku.
22.4. - Oznámení
Veškeré osobní tresty za napadání rozhodčích musí být nahlášeny příslušným
orgánům.
Pravidlo 23 - Osobní trest do
23.8. - Ostatní přestupky – které mohou vést v osobní trest do konce utkání
konce utkání
(I) kontakt s divákem nebo udeření diváka;
(II) rasové urážky nebo sexuální poznámky;
(III) plivnutí nebo otření krve na soupeře nebo diváka.
Za tyto přestupky se již neukládá trest ve hře.
Pravidlo 24 - Trestné střílení
24.2. - Postup
Zakončení lakrosovým způsobem je povoleno za splnění dalších podmínek.
24.4. - Přestupky během trestného střílení
Pokud brankář spáchá přestupek na uložení menšího trestu, neuloží se žádný
trest a trestné střílení se opakuje. Při druhém přestupku se uloží osobní trest
a trestné střílení se opakuje. Při třetím přestupku se uloží osobní trest do konce
utkání a přizná se gól.
(I) Rozhodčí přizná gól, pokud usoudí, že by hráč vstřelil gól do prostoru, kde by
se normálně nacházela neposunutá branka.
(II) Nechá trestné střílení opakovat, pokud není dosaženo gólu nebo pokud
není možné určit, zda by puk prošel do prostoru, kde by se normálně
nacházela neposunutá branka.
(III) Pokud je branka posunuta poté, co puk přešel brankovou čáru, čímž bylo
ukončeno trestné střílení, předchozí možnosti se neuplatní a trestné střílení je
ukončeno.
24.7. - Čas
Výhoda před nařízením trestného střílení trvá až do změny v držení puku.
Pravidlo 25 - Přiznané góly
25.2. - Přestupky – brankář je na ledě
Je přiznán gól, pokud je hráč v bezprostřední šanci ke skórování a je mu taková
šance znemožněna tím, že bránící hráč nebo brankář posune branku, ať už
úmyslně, nebo neúmyslně, a musí být rozhodnuto, že puk by přešel do branky
mezi brankovými tyčemi v jejich normální pozici.
Pravidlo 27 - Tresty pro brankáře 27.1. Menší trest pro brankáře
Brankář nemůže být vykázán na trestnou lavici za přestupek, za který je uložen
menší trest. Místo něj menší trest odpyká jiný hráč jeho týmu, který byl na
ledě v době přestupku. Takový hráč je určen trenérem provinivšího se týmu
prostřednictvím kapitána a nesmí být vyměněn.
27.6. - Opuštění brankoviště
Brankář při přerušení hry nesmí bez předchozího svolení hlavního rozhodčího
odebrat ke své hráčské lavici, aby dostal náhradní hůl či jinou výstroj, nechal si
opravit hůl či jinou výstroj, dostal instrukce nebo z důvodu zranění.
27.8. - Brankářský lichoběžník
Brankáři není dovoleno hrát pukem za brankovou čarou kromě lichoběžníku
(menší trest).
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Pravidlo 31 - Hlavní rozhodčí

Pravidlo 32 - Čároví rozhodčí

Pravidlo 33 - Zapisovatel

Pravidlo 34 - Časoměřič

Pravidlo 37 - Zkoumání videa
videorozhodčím

31.2. - Sporná rozhodnutí
Vzhledem k lidskému faktoru souvisejícímu s odpískáním přerušení hry smí
hlavní rozhodčí označit hru za přerušenou krátce před samotným zapískáním.
Není rozhodující, pokud se puk stane volným nebo překoná brankovou čáru
před zazněním zvuku píšťalky, v takovém případě záleží na tom, jestli hlavní
rozhodčí označí hru za přerušenou dříve, než se tak stalo.
31.3. - Vhazování
Hlavní rozhodčí provedou vhazování pouze na začátku třetiny. Čároví rozhodčí
provedou vhazování po gólech.
31.9. - Oznámení
Hlavní rozhodčí nahlásí osobní tresty za napadání rozhodčích.
32.2. - Vhazování
Po gólech provedou vhazování čároví rozhodčí.
32.4. - Oznámení hlavním rozhodčím
Čároví rozhodčí přeruší hru kvůli zjevnému zranění způsobnému vysokou holí,
kterou hlavní rozhodčí neviděl.
32.5. - Přerušení hry
(XI) Čároví rozhodčí přeruší hru, když je vstřelen gól, který hlavní rozhodčí
nepostřehli.
(XIII) Čároví rozhodčí přeruší hru pro nařízení trestného střílení na základě
Pravidla 53.
33.2. - Góly a asistence
Také u přiznaného gólu může být připsána asistence.
33.5. Tresty
Zapisovatel musí pomáhat dohlížiteli trestů při sledování čísel hráčů na ledě
v případě uložení trestu brankáři nebo vykázání hráče z utkání. Zapisovatel
musí také sledovat hráčské lavice v případě šarvátky a zaznamenat čísla všech
hráčů, kteří při šarvátce opustili hráčskou nebo trestnou lavici v pořadí, v jakém
ji opustili.
34.7. - Potvrzení času
Úprava času po konzultaci s videem, viz také 37.6.
V případě, že časomíra při znovuzahájení hry selže, smí rozhodčí na ledě
přerušit hru, pokud nemá žádný tým bezprostřední gólovou příležitost, nebo
nechat hru pokračovat do nejbližšího běžného přerušení hry.
Je závislé na technickém vybavení / nastavení – Sportovní předpisy IIHF.
37.2. - Procedury videokontroly gólu
Pokud je shledáno, že při domnělém gólu vstřeleném týmem A přešel puk
brankovou čáru nedovoleným způsobem (například zjevným kopnutím), gól
nebude uznán; týmu B nebude v tomto případě uznán žádný další gól, jelikož
hra měla být přerušena v okamžiku vstřelení domnělého gólu. Časomíra se
vrátí na čas vstřelení domnělého gólu týmu A – ať už byl uznán, nebo neuznán.
37.3. - Gólové situace, které jsou předmětem zkoumání videa videorozhodčím
Gól může být uznán i po odpískání, jestliže bylo zapískáno proto, že rozhodčí
neviděl puk, ale zkoumání videa videorozhodčím může prokázat, že puk vnikl
do branky v rámci dokončení nepřetržité herní akce neovlivněné zapískáním.
Pravidlo 37.3. lze použít i tehdy, když není k dispozici zkoumání "nedovoleného
bránění brankáři" Trenérskou výzvou.
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Pravidlo 37 - Zkoumání videa
videorozhodčím

Pravidlo 38 - Trenérská výzva

Pravidlo 39 - Napadání
rozhodčích

Pravidlo 40 - Fyzické napadení
rozhodčích

Pravidlo 41 - Vražení na hrazení
Pravidlo 43 - Naražení zezadu
Pravidlo 46 - Bitka

37.6. - Videokontrola k potvrzení času na časomíře
Pokud lze podle videozáznamů určit, že byl vstřelen gól, ale hra stále
pokračuje, nechá videorozhodčí zaznít zvukový signál v aréně k okamžitému
přerušení hry a gól bude uznán. Časomíra se poté vrátí do času vstřelení gólu.
Pokud je první přerušení hry po domnělém gólu shodné s koncem třetiny, sdělí
rozhodčí na ledě oběma týmům, aby zůstaly na své příslušné hráčské lavici,
dokud není dokončena videokontrola akce.
Je závislé na technickém vybavení / nastavení – Sportovní předpisy IIHF.
Bránící tým může napadnout to, že před vstřelením gólu měla být hra
přerušena kvůli akci útočícího týmu. To však nezahrnuje neuložené tresty.
38.2. - Situace, které jsou předmětem Trenérské výzvy:
a) ofsajd (podle rozhodnutí APK LH nebude uplatněno v Tipsport extralize),
b) nepřerušení hry v útočném pásmu,
c) nedovolené bránění brankáři.
39.2. - Menší trest
(IV) Kapitán, asistent kapitána nebo jakýkoliv jiný hráč opustí hráčskou lavici,
aby se dotazoval na rozhodnutí rozhodčího na ledě nebo proti němu
protestoval.
39.4. - Osobní trest
(VI) Osobní trest (nebo osobní trest do konce utkání, záleží na uvážení hlavního
rozhodčího) se uloží jakémukoliv hráči, který úmyslně vyhodí jakoukoliv část
výstroje z hrací plochy. Pokud takto učiní na protest proti rozhodnutí
rozhodčího, uloží se mu menší trest plus osobní trest do konce utkání.
39.5. - Osobní trest do konce utkání
Již ne trest ve hře za neslušná gesta, rasově motivované nebo sexuální urážky
nebo otření krve.
40.1. - Osobní trest do konce utkání
Za žádný z přestupků proti rozhodčím ani za nejzávažnější se neukládá trest ve
hře. Uloží se osobní trest do konce utkání.
Hráči, který jakýmkoliv způsobem úmyslně používá fyzickou sílu proti
rozhodčímu tak, že by toto jednání mohlo způsobit rozhodčímu zranění nebo
mu brání v činnosti nebo úmyslně používá fyzickou sílu proti rozhodčímu
s úmyslem dostat z držení rozhodčího během šarvátky nebo bezprostředně po
ní, bude uložen osobní trest do konce utkání.
40.5. - Dodatečné disciplinární řízení – proces zastavení činnosti
Rozdělení provinění do kategorií I, II, III dle závažnosti přestupku.
Okamžitě po skončení utkání, v němž byl uložen příslušný osobní trest do
konce utkání, hlavní rozhodčí po konzultaci s čárovými rozhodčími rozhodnout,
do které kategorie přestupek spadá.
Není automatický desetiminutový osobní trest.
Trest 2 + 10 je odstraněn.
Možné tresty: 5 + OK, TH.
Větší trest za bitku je hlavním trestem.
Nově Pravidlo Bitka řeší situace jako bitka mimo ledovou plochu, mezi
třetinami, pokračující bitka po předchozí šarvátce, bitka v posledních
5 minutách nebo v prodloužení, bitka - iniciátor nebo agresor atd. Za tato
provinění budou ukládány přísné tresty (osobní trest do konce utkání
a disciplinární tresty). Trest ve hře za bitku vedenou způsobem, který by
s velkou pravděpodobností zranil nepřipraveného protivníka.
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Pravidlo 46 - Bitka

Pravidlo 47 - Úder hlavou

Pravidlo 48 - Zásah do hlavy
Pravidlo 49 - Kopnutí

Pravidlo 51 - Hrubost
Pravidlo 52 - Podkopnutí
Pravidlo 53 - Hození výstroje

Pravidlo 55 - Hákování
Pravidlo 56 - Nedovolené
bránění

Pravidlo 57 - Podrážení

Pravidlo 58 - Bodnutí koncem
hole

46.12. - Helmy
Hráč si nesmí před zapojením do šarvátky sundat helmu. Pokud tak učiní, uloží
se mu menší trest za nesportovní chování. Pokud helmu ztratí během šarvátky
v jejím důsledku, nebude ani jednomu hráči uložen žádný trest.
46.13. - Dresy
Hráči, který si před zapojením do šarvátky úmyslně sundá dres nebo jehož dres
byl jednoznačně upraven a nesplňuje Pravidlo 9 – Dresy, se uloží menší trest za
nesportovní chování a osobní trest do konce utkání.
Pokud k šarvátce nedojde, uloží se hráči, který si úmyslně sundá dres, menší
trest za nesportovní chování a desetiminutový osobní trest.
V utkáních Tipsport extraligy a Chance ligy je možno uložit větší trest bez
osobního trestu do konce utkání, pokud se jednalo o vyváženou bitku a hráč
nebyl v utkání trestán větším trestem. (Herní řád ELH a Rozpis soutěží ČSLH)
Pokus o úder hlavou bude potrestán dvojitým menším trestem místo trestu
ve hře.
Možné tresty: 2 + 2 minuty, 5 + OK, TH.
Žádný automatický desetiminutový osobní trest.
Možné tresty: 2 minuty, TH.
49.2. - Góly
(II) Pokud se kopnutý puk odrazí od hole jakéhokoliv hráče (s výjimkou
brankářské hole), jedná se o gól.
Brankář použije svoji vyrážečku nebezpečným způsobem – trest ve hře.
Trest ve hře je jedinou možností.
53.2. - Menší trest
(II) Za hození hole, když bránící hráč vystřelí nebo hodí hůl nebo jakýkoliv jiný
předmět v obranném pásmu jinam, než na puk nebo hráče s pukem.
53.4. - Osobní trest
Osobní trest se uloží hráči, který neúmyslně nebo omylem hodí svou hůl nebo
jakoukoliv její část nebo jiný předmět nebo část výstroje mimo hrací plochu.
53.6. - Trest ve hře
Rozhodčí může uložit TH hráči, který hodí hůl nebo jiný předmět na protihráče
nebo trenéra a může tímto jednáním způsobit zranění.
Možné tresty: 2 minuty, 5 minut, 5 + OK.
"Pozdní dohrání" je součástí Pravidla Nedovolené bránění.
Možné tresty: 2 minuty, 5 minut, 5 + OK, TH.
56.2. - Menší trest
(IV) Hráči, který způsobí, že protihráč, který není v držení puku, je natlačen do
ofsajdového postavení, kvůli čemuž se přeruší hra. Pokud takové jednání
způsobí ofsajdovou výhodu (a ne nutně přerušení hry), je aplikování pravidla
Nedovolené bránění na uvážení hlavního rozhodčího;
Možné tresty: 2 minuty, 5 minut, 5 + OK, TH.
57.1. - Podrážení
Náhodná podražení, která se stanou zároveň s dokončením akce, zároveň
s přerušením nebo po přerušení hry, nebudou trestána.
57.6. - Trestné střílení
Hlavní rozhodčí nepřeruší hru při signalizované výhodě, dokud útočící tým
neztratí puk z držení.
Za pokus 2 + 2 minuty, ne 2 + 2 + 10.
Možné tresty: 2 + 2 minuty, 5 + OK, TH.
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Pravidlo 60 - Vysoká hůl

Pravidlo 61 - Sekání
Pravidlo 62 - Bodnutí špičkou
hole
Pravidlo 63 - Zdržování hry

Pravidlo 63 - Zdržování hry

Pravidlo 81 - Zakázané uvolnění

Pravidlo 63 - Zdržování hry

Pravidlo 76 – Vhazování
Pravidlo 81 - Zakázané uvolnění

60.1. - Vysoká hůl
Hráč nebude trestán za náhodný kontakt s protihráčem v případě nápřahu na
střelu anebo při vystřelení. Stejně tak ani za kontakt s předkloněným centrem
na vhazování.
60.4. - Trest ve hře
Za vysokou hůl není možné v případě bezohledného ohrožení uložit 5 + OK.
Možné tresty: 2 minuty, 5 + OK, TH. Za zvednutí hole do oblasti rozkroku bude
uložen minimálně menší trest. Trest 5+OK se v tomto případě uloží, pokud
mohl být zákrokem protihráč nebezpečně ohrožen.
Za pokus 2 + 2 minuty, ne 2 + 2 + 10.
Možné tresty 2 + 2 minuty, 5 + OK, TH.
63.2. - Menší trest
(IV) Pokud hráč záměrně vychýlí branku z jejího normálního postavení, když má
protihráč bezprostřední šanci ke skórování do prázdné branky, smí být hlavním
rozhodčím přiznán gól.
63.2. - Menší trest
(VI) Brankáři, který vyjede z brankoviště, aby se pokusil dojet puk dříve než
útočící hráč a místo zahrání puku na puk skočí, čímž způsobí přerušení hry.
63.2. - Menší trest
(VIII) Brankář hraje puk za brankovou čarou mimo území vyhrazené brankáři.
Rozhodujícím faktorem je pozice puku.
63.6. - Trestné střílení
Pokud z důvodu nedostatečného času, který zbývá odehrát ze základní hrací
doby nebo z důvodu již uložených trestů menší trest uložený hráči za úmyslné
posunutí vlastní branky nemůže být odpykán v celé své délce během základní
hrací doby nebo kdykoliv v prodloužení, nařídí se proti provinivšímu se týmu
trestné střílení.
Bránícímu hráči s výjimkou brankáře není dovoleno padnout na puk, držet puk,
zvednou puk nebo stáhnout puk do prostoru svého těla nebo rukou, když se
puk nachází v brankovišti. Rozhodujícím faktorem při posuzování, jestli by
mělo být nařízeno trestné střílení, je pozice puku v okamžiku, kdy je držen,
uchopen nebo stažen pod tělo.
Pokud je puk v brankovišti, nařídí se trestné střílení. Pokud je puk mimo
brankoviště a je stažen do prostoru těla hráče (jiného než brankáře), který se
nachází v brankovišti, uloží se menší trest.
63.7. - Přiznaný gól
Pokud je branka záměrně posunuta brankářem během brejku, bude přiznán
gól.
Týmu není dovoleno střídání před vhazováním, které následuje:
- po neúmyslném posunutí branky bránícím hráčem, (63.8)
- v případě, že je puk vystřelen do koncového pásma útočícím týmem z jeho
vlastní poloviny a brankář soupeře přikryje puk, (63.8)
- po zakázaném uvolnění. (81.2.)
Útočící tým má možnost volby, na kterém bodě pro vhazování bude
provedeno vhazování:
- po neúmyslném posunutí branky bránícím hráčem. (63.8)
- v případě, že je puk vystřelen do koncového pásma útočícím týmem z jeho
vlastní poloviny a brankář soupeře přikryje puk. (63.8)
- při zahájení přesilové hry, (76.2)
- po zakázaném uvolnění. (81.2.)
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Sjednocená Pravidla IIHF 2021-2022 vs. Pravidla IIHF 2018-2022
Pravidlo 64 - Nafilmovaný pád /
Přehrávání

Pravidlo 65 - Výstroj
Pravidlo 67 - Hra puku rukou

Pravidlo 70 - Opuštění hráčské
nebo trestné lavice

Pravidlo 73 - Odmítnutí zahájit
hru

Pravidlo 74 - Příliš mnoho hráčů
na ledě

Pravidlo 75 - Nesportovní
chování

64.1. - Nafilmovaný pád / Přehrávání
Brankář, který úmyslně vyvolá kontakt s útočícím hráčem jinak než k zaujmutí
pozice v brankovišti, nebo který jedná, jakkoliv jinak s cílem vytvořit dojem
jiného než náhodného kontaktu s útočícím hráčem, podléhá uložení menšího
trestu za nafilmovaný pád / přehrávání.
Za nedovolenou výstroj menší trest, ne osobní trest.
67.2. - Menší trest – hráč
(I) Menší trest pro centra, který se pokusí vyhrát vhazování pomocí rukou.
67.3 - Menší trest – brankář
(III) Hodí puk dopředu směrem k brance soupeře.
67.5. Přiznaný gól
Pokud brankář před odchodem na hráčskou lavici, aby byl nahrazen dalším
hráčem, úmyslně nechá hůl nebo jinou část výstroje nebo nahromadí sníh
nebo jiné překážky před brankou nebo blízko ní tak, že by tím mohl zabránit
vstřelení gólu, bude přiznán gól.
70.5. Menší trest pro hráčskou lavici
Pokud trenér nebo funkcionář týmu vstoupí na led a nevyzve ho k tomu
rozhodčí na ledě nebo zdravotník, uloží hlavní rozhodčí týmu menší trest pro
hráčskou lavici a oznámí incident příslušným orgánům. Dříve byl ukládán
osobní trest do konce utkání.
70.6. - Osobní trest do konce utkání
Osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který byl prvním nebo druhým
hráčem, který opustil hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky nebo za
účelem zahájení šarvátky, z jakéhokoliv nebo obou týmů.
Jakémukoliv potrestanému hráči, který opustí trestnou lavici během přerušení
hry a během šarvátky, se uloží menší trest plus osobní trest do konce utkání.
První porušení: Tým bude varován a pak má 15 sekund na zahájení hry. Jestliže
tým stále odmítá zahájit hru, je mu uložen menší trest pro hráčskou lavici –
zdržování hry.
Druhé porušení: Stejné jako výše, ale také osobní trest do konce utkání pro trenéra.
Jestliže tým není na ledě, je mu poskytnuto 5 minut na zahájení hry místo 2 minut.
74.4. - Úmyslné nedovolené střídání
Pokud z důvodu nedostatečného zbývajícího herního času nebo již uložených
trestů nemůže být menší trest pro hráčskou lavici za úmyslně nedovolené
střídání odpykán v plné délce během řádné hrací doby nebo kdykoliv
v prodloužení, bude nařízeno trestné střílení proti provinivšímu se týmu.
74.5. - Brankář v prodloužení
Pokud je brankář nahrazen jiným hráčem během hry, musí vyčkat až do
dalšího přerušení hry, aby se mohl do branky vrátit.
75.2. - Menší trest
(II) Hráč se proviní nesportovním chováním, které zahrnuje tahání za vlasy,
chycení obličejové masky, bouchání holí nebo jiným předmětem do mantinelů
nebo ochranného skla atd. během hry nebo během přerušení hry.
(III) Hráč vhodí jakýkoliv předmět na led z hráčské nebo trestné lavice.
75.5. - Osobní trest do konce utkání za "plivnutí" a "otření krve" místo uložení
trestu ve hře.

Doplněno, verze vydaná v červenci 2021 neobsahovala.

srpen 2021, strana 7

Přehled nejvýznamnějších změn
Sjednocená Pravidla IIHF 2021-2022 vs. Pravidla IIHF 2018-2022
Pravidlo 76 - Vhazování

Pravidlo 77 – Hrací čas a čas
přestávky

Pravidlo 78 - Góly

Pravidlo 80 – Hra vysokou holí

Pravidlo 81 - Zakázané uvolnění

Pravidlo 82 - Střídání
Pravidlo 83 - Ofsajd

76.2. – Po uložení trestu volba neprovinivšího se týmu, na jaké straně se
provede vhazování.
76.3. - Pravidlo "5 sekund" se neuplatňuje v posledních dvou minutách řádné
hrací doby ani v prodloužení.
76.4. – poslední odstavec
„Pokud tým poruší pravidla o zakázaném uvolnění, čárový rozhodčí varuje
centra, že jeho tým se dopustil svého prvního porušení postupu vhazování
a jakékoliv další porušení povede k uložení menšího trestu pro hráčskou lavici
za zdržování hry –porušení postupu vhazování.“ Odstavec bude vypuštěn
(chyba v originálu). Při vhazování po zakázaném uvolnění rozhodčí postupují
naprosto jako při jakémkoliv jiném vhazování.
76.6. - Postup vhazování – porušení
Hráče, kteří přijedou do oblasti vhazování pozdě, a nachází se tím v pozici
mimo hru pro nadcházející vhazování, hlavní rozhodčí varuje, jakmile zaujmou
pozici ve hře. V tomto případě nebude varován centr provinivšího se týmu za
porušení postupu vhazování, ale varován bude trenér. Jakékoliv další takové
porušení v utkání má za následek uložení menšího trestu pro hráčskou lavici za
zdržování hry provinivšímu se týmu.
77.3. - Zdržení
Pokud nastane neobvyklé zdržení v posledních deseti minutách první nebo
druhé třetiny, může hlavní rozhodčí nařídit, aby začala příští přestávka běžet
okamžitě. Dříve mohlo být použito i ve třetí třetině a v prodloužení.
78.5. - Neuznané góly
(VIII) Pokud čárový rozhodčí nahlásí hlavnímu rozhodčímu dvojitý menší trest za
vysokou hůl, větší trest nebo trest ve hře poté, co provinivší se tým vstřelil gól, tento
gól se neuzná a příslušné tresty musí být uloženy – viz Pravidlo 32.4.
(XII) Hlavní rozhodčí považuje hru za přerušenou, i pokud neměl možnost
fyzicky přerušit hru zapískáním.
80.2. - Místo vhazování
Pokud je hra přerušena kvůli hře vysokou holí, následné vhazování se provede
na bodě pro vhazování, který poskytne provinivšímu se týmu nejmenší územní
výhodu, buď kde byl puk nedovoleně zasáhnut, nebo kde byl naposledy zahrán.
Pokud se provinil útočící tým, následné vhazování je posunuto na nejbližší bod
pro vhazování ve středním pásmu.
Pokud puk zasáhne brankovou tyč nebo břevno a přejde přes brankovou čáru,
zakázané uvolnění se odpíská.
81.2. - Zakázané uvolnění – místo vhazování
Po zakázaném uvolnění má útočící tým právo výběru, na kterém bodě pro
vhazování v koncovém pásmu se provede následné vhazování.
Domácí tým má na vystřídání 8 vteřin místo 5 vteřin.
Modrá čára je považována za 3D, když útočící tým přechází do pásma – není
třeba kontakt útočícího hráče s modrou čárou.
83.2. - Ofsajd – odrazy
Pokud bránící hráč uvede puk do pohybu ze svého obranného pásma a puk se
jasně odrazí od bránícího hráče ve středním pásmu zpět do obranného pásma,
smí všichni útočící hráči hrát puk.
83.7 - Úmyslný ofsajd
Vypuštěná nutná podmínka o vystřelení na branku nebo do blízkosti branky.

Doplněno, verze vydaná v červenci 2021 neobsahovala.
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Pravidlo 84 – Postupy
v prodloužení

84.2. – Procesy v prodloužení
Týmu je dovoleno v prodloužení odvolat brankáře za účelem jeho nahrazení
dalším hráčem v poli – odstranění pochybností.
Pravidlo 85 – Puk mimo hru
85.1. – Puk mimo hru
Pokud puk zasáhne zaoblené ochranné sklo na konci hráčské lavice, bude hra
přerušena, pokud to zaznamená jakýkoliv rozhodčí na ledě. Pozice následného
vhazování se určí stejně, jako kdyby puk vyletěl mimo hrací plochu.
85.5. – Místo vhazování
Pokud puk opustí hřiště, provede se následné vhazování na nejbližším bodě
pro vhazování v pásmu, kde došlo k poslednímu kontaktu hráče s pukem,
včetně toho, když se jednalo o kontakt útočícího hráče v útočném pásmu.
Pokud se však útočícím tým dopustí současně přestupku proti pravidlům (vysoká hůl, odpálení puku rukou, ofsajd apod.) vhazuje se mimo útočné pásmo.
86.8. – Začátek herních částí
Pravidlo 86 – Začátek utkání a
herních částí
Před začátkem herní části není dovoleno bruslení, rozcvičování nebo jiné
aktivity hráčů na ledě, kteří nejsou členy zahajovací formace. Porušení má za
následek varování a při dalších proviněních uložení menšího trestu pro
hráčskou lavici za zdržování hry provinivšímu se týmu.
Pravidlo 87 – Oddechový čas
87.1. – Oddechový čas
Během jednoho přerušení hry je dovolen oddechový čas pouze jednoho týmu.
Pokud nastane komerční přestávka nemůže tým žádat o oddechový čas.
Bránícímu týmu není dovoleno vybrat si oddechový čas:
- po zakázaném uvolnění,
- v případě, že je puk vystřelen do koncového pásma útočícím týmem z jeho
vlastní poloviny a brankář soupeře přikryje puk.,
- poté, co bránící hráč neúmyslně posune branku, čímž způsobí přerušení hry.
102.7. – Helma / chránič uší – ženský hokej – kategorie Dospělí
Pravidlo 102 – Ženský hokej –
102.8. – Helma / chránič uší – ženský hokej – kategorie U18 a mladší
zvláštní pravidla ohledně
výstroje
Všechny hráčky musí nosit chrániče uší připevněné k helmě.
Pravidlo 202 – Mužský juniorský 202.7. – Helma / chránič uší – mužský juniorský hokej kategorie U20
hokej – zvláštní pravidla ohledně 202.8. – Helma / chránič uší – mužský juniorský hokej kategorie U18
Všichni hráči v kategoriích U20 a U18 musí nosit chrániče uší připevněné
výstroje
k helmě.
202.9. - Postup – nedodržení pravidel o ochranné výstroji
Rozhodčí varuje tým prostřednictvím trenéra, současně informují tým soupeře
a také jej varuje. Oba týmy tak byly varovány, že je vyžadováno, aby hráči nosili
svou ochrannou výstroj správným způsobem. Dalšímu hráči, který nebude nosit
ochrannou výstroj v souladu s těmito pravidly, bude uložen desetiminutový
osobní trest.
Doplněno, verze vydaná v červenci 2021 neobsahovala.
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