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Aktuálne nové pravidlá

� 23.05.2015 – úprava 23.05.2015 – úprava 
pravidla 13 o 
rozohrávke v 5m 
hranici od kruhu

� 16.02.2016 – úprava  � 16.02.2016 – úprava  
pravidla 13.2



Nové pravidlá

� Skoré vybehnutie pri trestných rohoch

� Zelená karta = vylúčenie na 2 minúty

� Hranie hokejkou nad úrovňou ramien

� Rozohrávka veľkého rohuRozohrávka veľkého rohu



Skoré vybehnutie pri trestných rohoch

� Brániaci hráč vybehne skôr - ide za polovičku a nemôže byť nahradený

� Brankár vybehne skôr - družstvo pošle jedného z brániacich hráčov zaBrankár vybehne skôr - družstvo pošle jedného z brániacich hráčov za
polovičku ihriska a nemôže byť nahradený

� Nahrávač predstiera prihrávku – nahrávač ide za polovičku ihriska a je
nahradený spoluhráčom

� Pravidlo platí až pokiaľ nie je trestný roh ukončený – takže platí aj pri
danom a aj následných opakujúcich sa rohoch

� Zrušené pravidlo o udelení penalty pri skorom vybehnutí – aplikuje sa
pravidlo poslania hráča za polovičku ihriska či prípadnou zelenou kartou napravidlo poslania hráča za polovičku ihriska či prípadnou zelenou kartou na
2 minúty



Zelená karta – vylúčenie na 2 minúty

� Napomenutie a dočasné vylúčenie na 2 minúty

� Pomôcka pre rozhodcov na lepšie zvládnutie
manažmentu hry



Hranie hokejkou nad úrovňou ramien

� Hráči môžu zastaviť, prijať a odkloniť aleboHráči môžu zastaviť, prijať a odkloniť alebo
hrať loptu kontrolovaným spôsobom na
celom ihrisku, v hociakej výške vrátane nad
úrovňou ramien pokiaľ to nie je nebezpečné
alebo to nevedie k nebezpečnej hre (9.7)

Toto je cieľom..



Rozohrávka veľkého rohu

� Veľký roh sa zahráva zo štvrtinovej čiary (23m) kolmo 
na miesto, kde lopta prešla za bránkovú či zadnú čiaruna miesto, kde lopta prešla za bránkovú či zadnú čiaru

� Platia pravidlá ako pre rozohrávku v útočnej štvrtine



Úprava zo dňa 23.05.2015

� Voľný úder pre útočiace družstvo v 5 metrovej hranici od kruhu je zahrávaný z
miesta priestupkumiesta priestupku

� Lopta z voľného úderu nesmie byť hraná do kruhu skôr ako prešla 5 metrov alebo
bola hraná hráčom niektorého z oboch družstiev (okrem zahrávajúceho hráča)

� Všetci hráči musia byť pri rozohrávke najmenej 5 metrov od lopty

� Ak je hráč vo vzdialonosti do 5 metrov od lopty ale nesnaží sa hrať, nehrá loptu
či neovplyvňuje hru – nie je dôvod na pískanie priestupku

� Ak sa zahráva voľný úder v 5m hranici od kruhu, môže byť brániaci hráč vo
vnútri kruhu aj bližšie ako 5 metrov – môže tienovať hráča s loptou vo vnútrivnútri kruhu aj bližšie ako 5 metrov – môže tienovať hráča s loptou vo vnútri
kruhu po obvode pokiaľ neprejde lopta 5 metrov – potom môže začať aktívne brániť



Úprava zo dňa 16.02.2016 

� Úprava pravidla 13.2

� Pri voľnom úderi v útočnej štvrtine lopta nemôže byť hraná do
kruhu skôr ako prejde 5 metrov alebo sa dotkne brániaceho
hráča

� K pravidlu sa pristúpilo aby útočníkovi nestačilo len dotknúť sa lopty
pre spoluhráča, ktorý by ju mohol hrať nebezpečne do kruhu



Nebezpečná hra

� Hokejkou a) prenášanie hokejky cez hlavu súpera                                          
b) hranie hokejkou nebezpečne nad úrovňou ramien       b) hranie hokejkou nebezpečne nad úrovňou ramien       

� Telom
a) nedovolená hra telom či rukami – posunutie či potlačenie
protihráčov

b) hra sklzom cez hráča

� Loptičkou – treba pozerať na: 

a) výšku lopty                                                                                     
b) rýchlosť lopty                                                                                 
c) smer lopty                                                                                      
d) vzdialenosť od hráča                                                                     
e) úmysel hráčov



Nebezpečná hra

� Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam 
navštíviť stránku 

www.dartfish.tv/fih
http://www.dartfish.tv/Organizer.aspx?CR=p38316#!AQEBAAECAAEBAQAA

AQEBAQYLZGFuZ2VyIHBsYXkBAA%3d%3d



Vysoký push

� Možné nebezpečie – a) keď ide lopta smerom hore                                                                             
b) pri dopade lopty späť na ihriskob) pri dopade lopty späť na ihrisko

� Čo je dôležité – a) je loptička nebezpečná pri zahraní vysokého pushu?                                   
b) nesledovať loptičku vo vzduchu, aaaale...                                                     
c) ihneď pozrieť na miesto dopadu lopty a zistiť, kto je prvý                                  
prijímateľ lopty



Vysoký push

� Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam 
navštíviť stránku   

www.dartfish.tv/fih
http://www.dartfish.tv/Organizer.aspx?CR=p38316#!AQEBAAECAAEBAQAB

AQEBAAtBRVJJQUwgQkFMTAAAAAEAAQEBAAtBRVJJQUwgQkFMTAAAAAEA



Self pass

� Hráč si môže rozohrať sám sebe – loptu si nemusí 
prihrávať – stačí ju tlačiť jedným pohybomprihrávať – stačí ju tlačiť jedným pohybom

� Brániť je povolené hráčovi, ak neovplyvňuje hru, až od

vzdialenosti 5 metrov



Self pass

� Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam 
navštíviť stránku 

www.dartfish.tv/fih
http://www.dartfish.tv/Organizer.aspx?CR=p38316#!AQEBAAECAAEBAQAA

AQEBAQYJc2VsZiBwYXNzAQA%3d



Odoberanie lopty

� Aké je postavenie hráčov?

� Má možnosť odobrať hráč loptu čisto? 

� Len zvuk hokejok nie je priestupok

� Odoberanie lopty 

- hokejkou                                                                                         
- sklzom                                                                                            
- fyzicky                                                                                             - fyzicky                                                                                             
- prerušením hry



Odoberanie lopty

� Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam Pre lepšie info a výklad pravidla odporúčam 
navštíviť stránku 

www.dartfish.tv/fih
http://dartfish.tv/Organizer.aspx?CR=p38316#!AQEBAAECAAEBAQABAQE

BAAdUQUNLTEVTAAAAAQA%3d



Na záver už len..


