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Pravidlo 96 – GÓL DOSIAHNUTÝ KORČUĽOU
I. Gól sa neuzná, ak puk vnikne do bránky, keď útočiaci hráč svojou korčuľou ľubovoľným spôsobom
usmernil puk do súperovej bránky.
nové
I. Gól dosiahnutý korčuľou sa uzná, ak bol puk od korčule hráča odrazený alebo korčuľou usmernený
do bránky.
II. Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar kopne puk, ktorý potom do bránky strelí on sám alebo jeho
spoluhráč, keď medzitým hral s pukom aj súperov brankár.
III. Gól sa neuzná, ak korčuliar kopne puk a ten sa odrazí priamo od brankára alebo jeho výstroja,
alebo od hráča ktoréhokoľvek tímu do bránky.
IV. Gól sa neuzná, ak korčuliar akýmkoľvek spôsobom natočí svoju korčuľu s úmyslom, aby sa puk od
korčule odrazil do bránky, pričom musí byť zrejmé, že puk nebol kopnutý.
nové
IV. Gól sa uzná, ak korčuliar akýmkoľvek spôsobom natočí svoju korčuľu s úmyslom, aby sa puk od
korčule odrazil do bránky, pričom musí byť zrejmé, že puk nebol kopnutý.
V. Gól sa neuzná, ak sa korčuliar pokúsi kopnúť korčuľou puk na svoju hokejku, ale sa mu to nepodarí
a puk priamo po kopnutí vnikne do bránky, pretože tejto situácii predchádzal pohyb nohou
znamenajúci kopnutie puku.
VI. Gól sa neuzná, ak brániaci hráč strká do útočiaceho korčuliara, ktorý v snahe udržať rovnováhu
kopne puk do bránky. Rozhodujúce je v tomto prípade kopnutie puku a nie strkanie protihráča.
VII. Gól sa neuzná, ak hráč má puk na svojej hokejke a kopne do hokejky v snahe dosiahnuť gól,
pričom po takejto kopnutej strele puk vnikne do bránky.
Táto zmena niektorých odsekov Pravidla 96 je návratom k pôvodnému pravidlu z Pravidiel ľadového
hokeja 2014 – 2018. Všetky ostatné ustanovenia tohto pravidla týkajúce sa kopnutia puku ostávajú
naďalej v platnosti.

Pravidlo 150 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE BRANKÁROVI
Pozri tiež Pravidlo 183 (Ochrana brankára) a Pravidlo 184 (Brankár a bránkovisko)
DEFINÍCIA: Korčuliar, ktorý používa akékoľvek nedovolené prostriedky, aby prekážal brankárovi v
hre.
I. Korčuliarovi, ktorý hokejkou alebo telom narúša alebo sťažuje hru brankárovi v jeho bránkovisku,
bude uložený menší trest.

II. Ak útočiaci korčuliar, ktorý má puk, korčuľuje jazdou vpred alebo vzad, má fyzický kontakt s
brankárom v jeho bránkovisku a puk vnikol do bránky, gól uznaný nebude a útočiacemu korčuliarovi
bude uložený menší trest (pre výnimku pozri Pravidlo 183 – III.). Toto pravidlo sa týka aj trestného
strieľania a samostatného nájazdu po predĺžení.
III. Útočiacemu korčuliarovi, ktorý stojí pred brankárom súperovho tímu, odvádza jeho pozornosť od
prebiehajúcej hry tým, že máva pred jeho tvárou rukami alebo hokejkou, bez ohľadu na to, či útočiaci
korčuliar je alebo nie je v bránkovisku, bude uložený menší trest.
IV. Protihráčovi, ktorý bráni alebo blokuje návrat brankára do svojho bránkoviska, alebo do neho
narazí, keď brankár hral s pukom za svojou bránkou, bude uložený menší trest.
V. Útočiaci korčuliar môže počas hry korčuľovať cez bránkovisko, ale nesmie mať kontakt s
brankárom. Ak vznikne kontakt s brankárom alebo brankár pri vracaní sa do pozície jazdou vzad vo
svojom bránkovisku spôsobí kontakt s útočiacim korčuliarom, útočiacemu korčuliarovi bude uložený
menší trest.
VI. Náhodný kontakt s brankárom je dovolený, pokiaľ nie sú porušené ustanovenia Pravidla 150 – I.
až V.
nové
VI. Náhodný kontakt útočiaceho korčuliara s brankárom je v určitých situáciách dovolený. Gól nebude
uznaný iba ak:
1. Útočiaci korčuliar svojím postavením alebo kontaktom s brankárom obmedzuje jeho voľný
pohyb v bránkovisku alebo narúša jeho schopnosť zabrániť gólu;
2. Útočiaci korčuliar vyvolá zámerný alebo úmyselný kontakt s brankárom vo vnútri alebo mimo
jeho bránkoviska
Náhodný kontakt s brankárom je dovolený a dosiahnutý gól bude uznaný vtedy, ak sa tento kontakt
odohrá mimo bránkoviska, pričom útočiaci korčuliar vynaložil primerané úsilie na to, aby sa tomuto
kontaktu vyhol.
Zmena pravidla nastáva v tom, že náhodný kontakt s brankárom mimo bránkoviska je dovolený a ak
v tom čase padne gól, tento bude uznaný. Pre ilustráciu uplatnenia tejto zmeny posielame v prílohe tri
videá:
1. MS18 v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Útočiaci korčuliar č.12 v skrumáži pred bránkoviskom sa
snažil brankárovi cloniť výhľad a prípadne tečovať strelu od modrej čiary. Proti strele vykorčuľoval
brankár a korčuliar nevedomky zavadil o jeho masku. Padol gól, ktorý nebol uznaný. Podľa novej
úpravy tohto pravidla takto dosiahnutý gól platí.
2. Extraligový zápas Nitra – Poprad. Útočiaci korčuliar č.23 jazdou vzad prechádzal popred
bránkovisko kam smeroval aj brankár súpera proti strele. Korčuliar zavadil o brankárovu hokejku
a padol gól. Podľa novej úpravy tohto pravidla takto dosiahnutý gól platí.
3. Extraligový zápas Nové Zámky – Miškovec. Brankár vykorčuľoval mimo svojho bránkoviska rozohrať
puk. Napádajúcemu korčuliarovi v brzde ušli nohy, stratil rovnováhu, spadol a nechtiac podrazil
brankára. V hre sa bude pokračovať ďalej za predpokladu nezranenia brankára a v prípade
dosiahnutia gólu bude gól v takejto alebo podobnej situácii podľa tohto pravidla platiť.
Pravidlo 120 – ZLOMENÁ HOKEJKA/POKRAČOVANIE V HRE – VÝMENA

Pozri tiež Pravidlo 165 - Hodenie hokejky alebo predmetu
DEFINÍCIA: Hokejka, ktorá nie je neporušená, má zlomenú čepeľ alebo rúčku, alebo je už ináč
poškodená, sa považuje za zlomenú, a preto nedovolenú.
I. Hráč musí okamžite pustiť zlomenú hokejku na ľadovú plochu. Ak zasiahne do hry so zlomenou
hokejkou, bude mu uložený menší trest.
II. Korčuliarovi, ktorý počas hry používa brankársku hokejku, bude uložený menší trest.
III. Hráč, ktorému sa zlomila hokejka, nesmie prijať hokejku hodenú na ľadovú plochu z hráčskej
lavice alebo od diváka. Musí prijať hokejku zo svojej hráčskej lavice výmenou „z ruky do ruky“.
Spoluhráčovi, ktorý hokejku hodí, posunie po ľadovej ploche, vystrelí, bude uložený menší trest.
Neidentifikovateľný spoluhráč, ktorý hokejku hodí, posunie po ľadovej ploche, vystrelí, spôsobí, že
jeho tímu bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu. Hráčovi, ktorý prijal hokejku, nebude uložený
nijaký trest.
IV. Hráč, ktorému sa zlomila hokejka, môže ihneď prijať hokejku od spoluhráča na ľadovej ploche.
Táto výmena sa však musí uskutočniť „z ruky do ruky“. Spoluhráč, ktorý hokejku hodí, posunie po
ľadovej ploche, vystrelí, spôsobí, že jeho tímu bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu. Hráčovi,
ktorý prijal hokejku, nebude uložený nijaký trest.
nové
IV. Hráč môže posunúť po ľadovej ploche stratenú / spadnutú hokejku smerom k svojmu
spoluhráčovi za predpokladu, že takto posúvaná hokejka nemôže zasiahnuť do hry alebo inak
obmedziť hráčov súpera.
Hráč môže posunúť alebo usmerniť akúkoľvek hokejku alebo jej časť smerom von zo svojho priestoru,
v ktorom sa práve nachádza za predpokladu, že neobmedzí hráčov súpera v ich akcii.
Avšak pokiaľ hráč hodí alebo usmerní zlomenú hokejku alebo jej akúkoľvek časť smerom k puku alebo
k súperovi vedúcemu puk v strednom alebo útočnom pásme, bude potrestaný menším trestom.
V. Korčuliar nikdy nesmie vziať hokejku protihráča: (1) protihráčovi na ľadovej ploche, ktorý drží svoju
hokejku alebo mu spadla na ľadovú plochu; (2) protihráčovi, ktorý sedí na svojej hráčskej lavici; (3) zo
stojana hokejok na hráčskej lavici súperovho tímu. Za porušenie tohto pravidla sa uloží menší trest
VI. Korčuliarovi, ktorý sa zapojí do hry počas toho, ako nesie náhradnú hokejku korčuliarovi alebo
brankárovi, bude uložený menší trest.
VII. Hráčovi, ktorý počas hry prijme hokejku od svojho spoluhráča z trestnej lavice, bude uložený
menší trest.
VIII. Korčuliar, ktorý nemá v rukách korčuliarsku hokejku, sa môže zúčastniť hry.

Zmena v pravidla nastáva v tom, že korčuliar alebo brankár môže posunúť po ľade hokejku
spoluhráčovi, ktorý ju stratil. Nesmie však týmto obmedziť súpera v jeho akcii. Taktiež korčuliar alebo
brankár môže takúto hokejku alebo jej časť odsunúť zo svojho priestoru ak tým neobmedzí súpera
(napríklad odsunie súperovu spadnutú hokejku z dosahu súpera, ktorý si ju následne nemôže dvihnúť
– nedovolené bránenie v hre).

Pre ilustráciu uplatnenia tejto zmeny posielame v prílohe dve videá. V oboch videách je zmena v tom,
že podľa tejto úpravy sú tieto riešenia situácií dovolené.
Link na vyššie uvedené videá:
https://uloz.to/tam/_nR4KeVilLDCG (alebo nižšie na stránke)

