
PRAVIDLO 116 – NAPADÁNÍ ROZHODČÍCH DEFINICE:  
 

Pokus hráče nebo funkcionáře týmu přisvojit si pravomoc rozhodčího na ledě, znevážit nebo ponížit 

rozhodčího, zpochybnit jeho čestnost nebo schopnosti, nebo pokus se s rozhodčím fyzicky střetnout. 

i. Menší trest  
1. Hráč udeří do ochranného skla na protest proti rozhodnutí rozhodčího na ledě.  

2. Hráč udeří holí nebo jiným předmětem do hrazení na protest proti rozhodnutí rozhodčího 

na ledě. 

ii.  Menší trest pro hráčskou lavici  
1. Nezjištěný hráč nebo funkcionář týmu mluví vulgárně, neuctivě nebo urážlivě nebo 

vykřikuje jméno kteréhokoli rozhodčího ve spojení s jakýmikoli poznámkami. 

 2. Trestaný hráč nejde přímo na trestnou lavici nebo do šatny podle pokynů rozhodčího na 

ledě. 

 3. Funkcionář týmu udeří holí nebo jiným předmětem do hrazení na protest proti rozhodnutí 

rozhodčího na ledě.  

iii.           Osobní trest  
               1. Hráč má námitky nebo zpochybňuje rozhodnutí rozhodčího na ledě.  

               2. Hráč vystřelí puk úmyslně z dosahu rozhodčího na ledě, který se jej právě chystá zvednout.  

               3. Hráč vjede nebo setrvává v území rozhodčích, zatímco rozhodčí na ledě spolu konzultují, 

nebo cokoli oznamují pomocným rozhodčím. 

               4. Kapitán nebo náhradní kapitán, na ledě nebo mimo led, si stěžuje na rozhodčího na ledě, 

na způsob řízení utkání, výklad pravidel nebo posuzování herních situací.  

               5. Hráč udeří do hrazení holí nebo jiným předmětem na protest proti rozhodnutí rozhodčího 

na ledě, za které byl již uložen menší trest nebo menší trest pro hráčskou lavici.  

               6. Hráč udeří do ochranného skla na protest proti rozhodnutí rozhod- čího na ledě, za který 

mu byl již uložen menší trest. 

 

iv.          Osobní trest do konce utkání  
              1. Hráč nebo kouč mluví vulgárně, neuctivě nebo urážlivě směrem k rozhodčímu na ledě, za 

což byl již uložen menší trest nebo menší trest pro hráčskou lavici. Pokud k takovému chování dojde 

po skončení utkání, na ledě či mimo led, osobní trest do konce utkání může být uložen bez nutnosti 

předchozího uložení menšího trestu nebo menšího trestu pro hráčskou lavici.  

v.           Trest ve hře  
              1. Hráč nebo funkcionář týmu vyvolá jakýkoli kontakt s rozhodčím na ledě a tím poškozuje 

řízení utkání. 

              2. Hráč se rozmáchne holí proti rozhodčímu na ledě. 

 

- Pro naší soutěž dochází k úpravě výše trestu. Pokud dojde k vyloučení hráče do konce utkání či 
mu bude uložen trest ve hře, bude tomuto hráči automaticky uděleno STOP na 4 zápasy a 
udělena pokuta 500kč. V případě opakovaného přestupku daným hráčem v dané sezóně se 
bude trest násobit (další přestupek STOP 6 utkání, další 8 atd.) Udělený trest se přenáší do 
další sezóny.  

 
 

 


