
ZMENY PRAVIDIEL EUHL 2018
Ľuboš Jakubec 13.08.2018



• Zmena tvaru bránkoviska podľa vzoru NHL

Vyznačenie bránkoviska



Objekty nad ľadovou plochou

• Minimálna výška od ľadovej plochy po akýchkoľvek  objekt nad plochou musí 

byť minimálne 7 metrov.



Spôsobilosť ľadovej plochy

• Ak je potrebná oprava počas 

posledných 10 minút hracieho času 

tretiny, hlavný rozhodca má právo 

poslať tímy do svojich šatní a ihneď 

začať prestávku medzi tretinami.



Vrátenie času po zlom vhadzovaní

• Ak sa spustí časomer počas zlého vhadzovania, čas, ktorý prešiel musí byť 

vrátený späť pred opakovaním vhadzovania.



Góly do posunutej bránky
• V definícii žiadna zmena, avšak voľnejšie pravidlo pre uznávanie gólov do 

posunutej bránky

• Pokiaľ je bránka mierne mimo polohy ale stále v kontakte s gumovými kolíkmi a 

tie sú ešte v ľade gól sa uzná (iba pri gumových kolíkoch)



Góly do posunutej bránky

• Proces streľby –

definícia

• Dopredný pohyb puku 

smerom na bránku

• Švihom – spoza tela 

strelca

• Golfovým úderom – od 

momentu kontaktu 

puku s hokejkou strelca



Avizovaný trest

• Ak družstvo A hrá oslabené, ale rozhodca avizuje 

trest druhému družstvu, družstvo A nesmie byť 

pasívne a naťahovať čas – rozhodca preruší hru.

• Ak rozhodca avizuje viac ako jeden menší trest a 

počas výhody padne gól, kapitán potrestaného 

družstva určí, ktorý trest sa zruší.



Lekár stretnutia

• Čakacia doba 30 minút na náhradného lekára sa 

vzťahuje iba na prípady, kedy lekár svojvoľne 

opustil svoj priestor alebo bol potrestaný 

osobným trestom do konca stretnutia, prípadne 

trestom v hre.

• Pred zápas čakacia doba na lekára nie je!



Používanie elektroniky na striedačke

• Funkcionári družstva môžu na striedačke okrem vysielačky používať aj inú 

elektroniku (tablet) pre účely vlastnej štatistiky avšak v žiadnom prípade táto 

technika nemôže byť akokoľvek použitá na ovplyvnenie rozhodnutia rozhodcov.



Napádanie rozhodcov

• ML – funkcionár, ktorý používa video technológiu na spochybnenie 

rozhodnutia rozhodcov.



Napádanie rozhodcov

• OT – hráč, ktorý používa video 

technológie na spochybnenie 

rozhodnutia rozhodcu

• OT – hráč, ktorý nejde priamo na TL 

po bitke



OT/OK a miesta vhadzovania

• Ak je hráčovi uložený OT alebo OK kdekoľvek na ihrisku, nasledujúce 

vhadzovanie bude v obrannom pásme jeho družstva (ak neboli uložené aj ďalšie 

tresty ktoré by menili situáciu)



Napádanie rozhodcov

• OK – hráč alebo funkcionár, ktorý vyvolá kontakt s rozhodcom neúctivým 

spôsobom, alebo použije fyzickú silu voči rozhodcovi.

• OK – hráč alebo funkcionár, ktorý hodí predmet po rozhodcovi alebo ho ostrieka 

s fľašou.



Napádanie rozhodcov

• TH – hráč alebo funkcionár, ktorý úmyselne a bezohľadne použije fyzickú silu 

voči rozhodcovi

• TH – hráč, ktorý hodí hokejku po rozhodcovi alebo sa po ňom zaženie (či 

zasiahne alebo nie) alebo vystrelí po ňom puk



Napádanie rozhodcov

• TH – hráč alebo funkcionár, ktorý 

sa vyhráža, používa etnické 

alebo rasové urážky, pľuje, 

strieka krv alebo má sexuálne 

poznámky na rozhodcu



Zranený hráč a trest

• NAPHK, NAPZ a aj ostatné fauly – nová definícia, ktorá nehovorí o zranení 

protihráča (zranenie nie je automaticky TH)



Zranený hráč a trest

• Hráčovi, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča bude uložený VT+OK alebo TH



Vrazenie na mantinel

• MT + OT

alebo

• VT + OK

• TH



LATE HIT – neskorý hit (Nečakaný úder)

• Bodyček na hráča, ktorý je v zraniteľnej, 

nechránenej pozícii, pretože už nie je v držaní 

puku. Late hit môže byť na hráča, ktorý očakáva 

ale aj neočakáva blížiaci sa kontakt.

• Hráč, ktorý nie je v bezprostrednej blízkosti 

protihráča, ktorý odovzdal puk a nasadí mu 

neskorý hit, ktorý protihráč očakával, dostane MT



LATE HIT – neskorý hit (bodyček)

• Hráč, ktorý nasadí neskorý hit 

protihráčovi, ktorý to neočakáva, dostane 

VT+OK

• Hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča v 

zraniteľnej pozícii neskorým hitom, 

dostane TH

https://www.youtube.com/watch?v=qDNyJux5HOU

https://www.youtube.com/watch?v=qDNyJux5HOU


Slew-footing / podkopnutie

• VT + OK

• Ak bezohľadne ohrozí podkopnutím - TH



Ochrana brankára

• Ak je brankár v zákroku, jeho 

hokejka je súčasťou jeho výstroja a 

nesmie byť žiadnym spôsobom 

úmyselne napadnutá (nadvihnutá, 

zahákovaná a podobne) avšak ak 

odohráva puk ako korčuliar čistý 

súboj hokejka/hokejka je povolený.



Ochrana brankára (výklad)

• S brankárom stojacim na čiare bránkoviska, ktorý má časť svojho tela 

resp. hokejku mimo bránkoviska, môže mať útočiaci korčuliar náhodný, 

ale nie úmyselný (!) kontakt. Rozhodujúcim faktom je miesto kontaktu 

– mimo bránkoviska.



Uznanie gólu - bránkovisko

• Podľa pravidla 94 odsek XV. Bude gól uznaný aj napriek tomu, že súperov 

korčuliar bol v bránkovisku a strelil gól buď on sám alebo niektorý z jeho 

spoluhráčov za predpokladu, že brankár je mimo svojho bránkoviska (svojou 

vlastnou akciou) v čase strelenia gólu.



Príliš veľa hráčov na ľade
• V tejto situácii korčuliar tímu A opúšťa ľadovú plochu pri červenej čiare a hráč vstupujúci na ľad 

skáče hlboko do obranného pásma. Zatiaľ čo sú obaja v ochrannej 1,5 m zóne, vstupujúci hráč je 

považovaný za korčuliara v hre pretože získal územnú výhodu kvôli dĺžke striedačky (zo situácie 2 

na 1 nastáva nevýhoda pre tím B a to 2 na 2). Podľa nových pravidiel sa to trestá menším trestom 

pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na ľade

• Aj keď striedajú v 1,5 m pásme, nesmú 

získať číselnú ani územnú výhodu – citlivo!



Videorozhodca

• Či bol gól dosiahnutý po nedovolenom bránení brankárovi ( v bránkovisku aj 

mimo neho)

• Coach‘s challenge – osobitný predpis pre MS resp. národné ligy



Trestné strieľanie

• Tréner môže určiť ľubovoľného hráča, ktorý 

nie je v treste

• Puk musí ísť neustále dopredu alebo do strán 

a smerovať k bránkovej čiare



Podrazenie

• Ak sa hráč pri prenasledovaní súpera v držaní puku vrhne po ľade, pričom mu 

najprv svojou hokejkou vyrazí puk ale následne spôsobí jeho pád BUDE mu 

uložený trest za podrazenie (trestné strieľanie však NEBUDE nariadené).



Procedúra vhadzovania puku

• Dôslednosť od začiatku (sezóny, zápasu)

• Prezentovanie puku

• Striktné dodržiavanie pravidla

• Zodpovednosť ČR – môže 2x vymeniť – následne HR trestá ML

https://www.youtube.com/watch?v=w6F4X8Oxx1Y&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=w6F4X8Oxx1Y&feature=youtu.be


Zdržiavanie hry – zlé buly po zakázanom 
uvoľnení

• Procedúra (warning, trest)

• Technický priestupok

• Zodpovednosť ČR/HR

• Spolupráca

• Komunikácia predchádza problémom

• Dôslednosť od začiatku (sezóny, zápasu) 

• Každé družstvo 1 x warning

ŽIADNE:

• Korčuľovanie od miesta vhadzovania

• Sedenie a odmietanie návratu do hry

• Výmena hokejok

• Čistenie resp. oprava výstroje

• Chybné postavenie okolo kruhu

• Pomalé korčuľovanie



Kontrola pred stretnutím

• V predzápasovom zápise o stretnutí počet hráčov a či je správny počet, 

ktorý je uvedený v zápise aj na nástupe pred zápasom (prípadne opraviť).

• Skontrolujú či tréner/vedúci deklaroval oprávnenosť štartu hráčov.

• Skontrolujú prítomnosť lekára a hl. usporiadateľa pred zápasom.



Ľuboš Jakubec

Ďakujem za Vašu pozornosť
Prajem krásny deň 


