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Dosiahnutie gólu do posunutej bránkovej konštrukcie. 

Gól sa uzná vo zvláštnom prípade: pokiaľ je bránka vychýlená zo svojho normálneho 
postavenia smerom za bránkovú čiaru menej než je dĺžka hráčskej čepele, bude 
dosiahnutý gól uznaný iba v prípade, kedy gól dosiahne útočiaci hráč priamou strelou 
z priestoru celej hracej plochy a nie sú žiadne pochybnosti o tom, že by gól bol 
dosiahnutý aj keby bránka bola postavená v správnej polohe. 

 

K pravidlu: 
1. brankár zodpovedá za postavenie bránkovej konštrukcie v priebehu hry a je 
povinný si bránku posúvať do správnej polohy počas hry ak mu to priebeh hry 
umožňuje. 
2. posúvať bránku do pôvodného postavenia je v priebehu hry oprávnený aj 
rozhodca stretnutia. 
3. v prípade zistenia posunutia bránky predpísaným spôsobom, rozhodca nechá 
dokončiť akciu. 
4. posúdenie miery posunutia bránky konštrukcie je výhradne na rozhodcov stretnutia 
. Ako mieru možno využiť dĺžku čepele hráčskej hokejky. 
5. ak je dosiahnutý gól spoza bránkovej čiary gól sa neuzná. 

 
 
 
 
 



 
NEÚMYSELNÉ VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE LOPTIČKY Z HRACEJ PLOCHY 
V OBRANNOM PÁSME 
 
 
Mužstvu, ktoré počas hry  vo svojom obrannom pásme  priamo ( bez odrazu ) 
vystrelí, vyhodí  loptičku hokejkou von z plochy kdekoľvek na ihrisku, nebude povolené striedať (platí 
aj v oslabení) . Rozhodujúcim faktorom je poloha loptičky, odkiaľ bola vystrelená. 
 
- Hráčovi, ktorý je kdekoľvek na  ploche a úmyselne počas hry vyhodí loptičku bude uložený menší 
trest. 
 
 

SITUÁCIE 

 

- Hráč alebo brankár vystrelí loptičku tak, že sa odrazí od ochranného skla (sieťky) alebo mantinelu 

von z hracej plochy. 

Rozhodnutie: Mužstvu sa povolí striedanie. 

 

- Vystrelená loptička trafí hráčovu alebo brankárovu hokejku alebo akúkoľvek časť jeho výstroja a 
odrazí sa za mantinel alebo ochranné sklo (sieťku), pričom hráč alebo brankár urobil obranný zásah. 
Rozhodnutie: Mužstvu sa povolí striedanie. 
 

- Hráč vystrelí loptičku z obranného pásma a zasiahne svojho spoluhráča od ktorého sa loptička 
odrazí von z hracej plochy. 
Rozhodnutie: Mužstvu sa povolí striedať. 
 
- Hráč vystrelí loptičku cez otvorené dvierka kdekoľvek na hracej ploche. 
Rozhodnutie: Mužstvu sa povolí striedanie. 
 
 
- Pri zakázanom uvoľnení hráč vystrelí loptičku zo svojho obranného pásma do ochrannej siete 
za bránkou súpera. 
Rozhodnutie: Mužstvu sa povolí striedanie pretože situácia sa posúdi ako zakázané uvoľnenie len čo 
loptička prejde cez bránkovú čiaru. 
 
- Hráč družstva, ktoré je oslabené, vystrelí loptičku zo svojho obranného pásma (zakázané 
uvoľnenie nemôže nastať) do ochrannej siete za bránkou súpera. 
Rozhodnutie: Mužstvu sa nepovolí striedanie pretože dôvodom prerušenia hry bolo vystrelenie 
loptičky z vlastného obranného pásma do ochrannej siete za bránkou súpera. 
 
- Družstvu je avizovaný trest v jeho obrannom pásme a vystrelí loptičku von z hracej plochy. 
Rozhodnutie: Len čo družstvo vystrelí loptičku (čo sa posúdi ako získanie loptičky pod kontrolu), uloží 
sa iba avizovaný trest, lebo cieľom bolo prerušenie hry a nie vystrelenie loptičky von z hracej plochy. 
Mužstvu sa povolí striedanie. 
 
- Ak brankár vyhodí loptičku z plochy za čo mu bude následne udelený trest. 
Rozhodnutie: Mužstvu sa povolí striedanie. 
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