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Otázky z teorie
1.

Za držení protihráče lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

2.

Maximální délka rukojeti hráčské hole je:
− 153 cm
− 158 cm
− 163 cm
− 168 cm

3.

Útočící hráč odpálí puk rukou, ten zasáhne soupeřova brankáře, odrazí se od něj a je zachycen
jiným útočícím hráčem. Rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru.

4.

Družstvo A je oslabeno menším trestem, družstvo B fauluje, je přerušena hra v jeho útočném
pásmu, uložen trest. Poměr hráčů na ledě bude čtyři na čtyři a vhazuje se
− u branky družstva A (v pásmu, kde byla přerušena hra),
− ve středním pásmu, u modré čáry blíže k brance družstva A,
− na středním bodu,
− u branky družstva B, kterému je ukládán trest,

5.

Jaký je minimální počet brankářů a hráčů družstva pro zahájení utkání?
− 1 brankář a 5 hráčů,
− 1 brankář a 9 hráčů,
− 1 brankář a 10 hráčů,
− 2 brankáři a 10 hráčů.

6.

Domácímu hráči byl uložen trest ve hře za fyzické napadení čárového rozhodčího. Tento hráč při
odchodu ze hřiště napadl ještě druhého čárového rozhodčího. Hlavní rozhodčí
− uloží domácímu družstvu menší trest pro hráčskou lavici
− uloží hráči ještě větší a osobní trest do konce utkání
− uloží hráči ještě jeden trest ve hře
− neuloží žádný další trest, všechny události popíše v zápise

7.

Při zahajovacím vhazování na začátku utkání
− musí na led položit hůl jako první domácí hráč
− musí na led položit hůl jako první hostující hráč
− musí být na hráčské lavici 6 funkcionářů mužstva
− musí být na ledě zahajovací sestavy uvedené v zápisu

8.

Zraněnému hráči, který odmítá opustit hřiště, se uloží:
− MT
− OT
− OK
− TH

9.

Za faul kolenem lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.
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10.

Maximální tloušťka rukojeti hráčské hole je je:
− 3 a 2 cm
− 3 a 2,5 cm
− 3 a 3,5 cm
− 2,5 a 3,5 cm

11.

Útočící hráč odpálí puk rukou, ten zasáhne soupeřova brankáře, odrazí se od něj a je zachycen
útočícím hráčem, který odpálil puk rukou. Rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru.

12.

Do zápisu o utkání je zapsáno 20 hráčů a 2 brankáři. Při rozbruslení se dva hráči zranili. Je
dovoleno tyto dva hráče mezi rozbruslením a začátkem utkání nahradit náhradníky?
− ano,
− ano, ale jen jednoho hráče
− ano, ale jen domácímu družstvu,
− ne.

13.

Bránící hráč zahrál v oslabení puk ze svého obranného pásma tak, že proletěl střední i útočné
pásmo, brankovou čáru přešel těsně po vypršení trestu a za vzdálenější brankou vyletěl přímo
mimo hřiště. Menší trest za zdržování hry se
− uloží,
− neuloží.

14.

Některá pravidla stanoví, že vedoucí nebo trenér určí hráče, který odpyká trest. Jestliže tak
odmítnou učinit, hlavní rozhodčí :
− postupuje podle pravidla Odmítnutí zahájit hru
− uloží další trest – menší trest pro hráčskou lavici
− má právo určit kteréhokoli hráče provinivšího se družstva, aby odpykal trest

15.

O oddechový čas je možno žádat nejpozději do
− zahájení střídání hostujícího družstva
− zahájení střídání domácího družstva
− do dokončení střídání
− do znovuzahájení hry

16.

Jestliže má družstvo po vstřelení branky více hráčů, než je potřebné pro jedno střídání, uloží se
mu:
− ML
− TS
− žádný trest

17.

Za faul loktem lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

18.

Maximální délka čepele hráčské hole je:
− 24,3 cm
− 27,5 cm
− 30,0 cm
− 32,0 cm
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19.

Tým A je oslaben menším trestem, tým B fauluje, je přerušena hra v jeho útočném pásmu,
uložen trest. Poměr hráčů na ledě bude čtyři na čtyři a vhazuje se
− u branky týmu A (v pásmu, kde byla přerušena hra),
− ve středním pásmu, u modré čáry blíže k brance týmu A,
− na středním bodu,
− u branky týmu B, kterému je ukládán trest,

20.

Do zápisu o utkání je zapsáno 20 hráčů a 2 brankáři. Při rozbruslení se zranil jeden z brankářů.
Jeden ze zapsaných hráčů se oblékl do brankářské výstroje, byl zapsán mezi brankáře a na jeho
místo byl ještě před zahájením utkání dopsán jiný hráč. Je tento postup povolen?
− ano,
− ne.

21.

Bránící hráč zahrál puk ze svého obranného pásma tak, že proletěl střední i útočné pásmo a za
vzdálenější brankou vyletěl přímo mimo hřiště. Než puk přešel brankovou čáru soupeřův brankář
opustil brankoviště ve snaze hrát pukem. Menší trest hráči za zdržování hry se
− uloží,
− neuloží.

22.

Puk se dostane na vrchní stranu branky, ale ještě dříve, než hlavní rozhodčí zapíská, útočící
hráč stojící za brankou vyklepne holí puk z branky, aniž by zahrál vysokou holí. Puk spadne do
brankoviště, útočící hráč vstřelí branku. Hlavní rozhodčí:
− branku uzná
− branku neuzná

23.

V zápise o utkání zapsáno 19 hráčů a 2 brankáři. V průběhu druhé třetiny se zranili oba brankáři.
Mužstvo dopsalo do zápisu na volné místo zpozdivšího se hráče, který se v poskytnuté lhůtě 10
minut oblékl do brankářské výstroje a nastoupil jako náhradník za brankáře. Je tento postup
legální?
− ano
− ne

24.

V zápise o utkání zapsáno 20 hráčů a 2 brankáři. Po první třetině odstoupil z utkání z důvodu
nevolnosti jeden z hráčů, který ještě nezasáhl do hry. Je dovoleno tohoto hráče nahradit v zápise
jiným hráčem, který se v přestávce převlékl do výstroje ?
− ano
− ne

25.

Při oddechovém času smějí odjet ke svým hráčským lavicím všichni hráči s výjimkou
− potrestaných hráčů
− brankářů

26.

Jestliže rozhodčí vymění rozhodčí na vhazování hráče a druhý hráč téhož družstva zdržuje hru
tím, že přes varování nezaujme správnou pozici, uloží se:
− MT
− ML
− OT
− žádný trest

27.

Za hákování lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

28.

Maximální šířka čepele hráčské hole je:
− 5,0 cm
− 5,5 cm
− 7,5 cm
− 7,62 cm
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29.

Bránící hráč dopraví puk do své branky, přičemž útočící hráč stojí v brankovišti. Gól
− platí,
− neplatí.

30.

Do zápisu o utkání je zapsáno 20 hráčů a 2 brankáři. Na rozbruslení nastoupilo 22 hráčů a 3
brankáři. Řešení:
− uloží se menší trest pro hráčskou lavici,
− neuloží se žádný trest.

31.

Do zápisu o utkání je zapsáno 20 hráčů a 2 brankáři. Na rozbruslení nastoupilo 20 hráčů a
žádný brankář. Řešení:
− rozbruslení bud ukončeno až po čekací době 20 minut nastoupí alespoň jeden brankář
− uloží se menší trest pro hráčskou lavici a rozbruslení skončí po 20 minutách,
− neuloží se žádný trest a rozbruslení skončí po 20 minutách.

32.

Bránící hráč zahrál v oslabení puk ze svého obranného pásma tak, že proletěl střední i útočné
pásmo a za vzdálenější brankou vyletěl přímo mimo hřiště těsně potom, co vypršela hrací doba.
Menší trest za zdržování hry se
− uloží,
− neuloží.

33.

Hráči hostujícího družstva byl uložen trest ve hře za sekání se zraněním domácího hráče. Tento
hráč při odchodu sekl a zranil diváka. Rozhodčí
− uloží hostujícímu družstvu menší trest pro hráčskou lavici
− uloží hráči ještě větší a osobní trest do konce utkání
− uloží hráči ještě jeden trest ve hře
− neuloží žádný trest

34.

Hráči domácího družstva byl uložen trest ve hře za sekání se zraněním domácího hráče. Tento
hráč při odchodu sekl a zranil diváka. Rozhodčí
− uloží hostujícímu družstvu menší trest pro hráčskou lavici
− uloží hráči ještě větší a osobní trest do konce utkání
− uloží hráči ještě jeden trest ve hře
− neuloží žádný trest

35.

Jestliže hráč, který se neúčastní vhazování, vjede do kruhu vhazování dříve, než je vhozen
kotouč, hráč jeho týmu, účastnící se vhazování, bude odvolán a nahrazen. Za druhé porušení při
témž vhazování se provinivšímu se hráči uloží:
− MT
− OT
− ML
− žádný trest

36.

Za hru tělem v ženském hokeji lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

37.

Minimální šířka čepele hráčské hole je:
− 5,0 cm
− 5,5 cm
− 7,5 cm
− 7,62 cm

Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích

strana 5/48

Otázky z teorie
38.

Hráči je uložen větší trest a osobní trest do konce utkání a poté ještě trest ve hře. Tým pošle na
trestnou lavici
− dva hráče na 5 minut,
− jednoho hráče na 5 minut,
− jednoho hráče na 10 minut,
− dva hráče, jeden se vrátí po 5 minutách, druhý po 10 minutách,

39.

Útočící hráč odpálí puk rukou, ten zasáhne soupeřova brankáře, odrazí se od něj a je zachycen
jiným útočícím hráčem. Rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru.

40.

Obě družstva jsou na ledě a družstvo A odmítá hrát i přes nařízení hlavního rozhodčího. Hlavní
rozhodčí varuje kapitána a poskytne odmítajícímu družstvu lhůtu k pokračování ve hře v délce:
− 30 vteřin,
− 1 minuty,
− 2 minut,
− 20 minut.

41.

Brankář na hráčské lavici se v průběhu hry dopustil přestupku a má být potrestán osobním
trestem. Trest odpyká:
− kterýkoli jeho spoluhráč,
− jeho spoluhráč, který byl na ledě v okamžiku přestupku,
− jeho spoluhráč, který byl na ledě v okamžiku přerušení hry,
− nikdo, ale brankář nesmí v době trestu nastoupit do hry.

42.

Hráč fauluje. Rozhodčí ponechá výhodu neprovinivšímu se mužstvu, které si dá vlastní branku.
Branka
− platí
− neplatí

43.

Hráč na trestné lavici podal hůl spoluhráči na ledě, který svou hůl zlomil. Rozhodčí
− uloží menší trest pro hráčskou lavici
− uloží menší trest hráči na trestné lavici
− uloží menší trest hráči na ledě, který hůl přijal
− neuloží žádný trest

44.

Hráč, který nosí výstroj nebo chránič očí způsobem, který by mohl způsobit zranění soupeře
bude:
− potrestán MT
− potrestán OT
− vykázán z hřiště a jeho družstvu se vysloví varování
− vykázán z hřiště

45.

Za hrubost lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

46.

Hráčská přilba se musí nosit tak, aby mezi řemínek přilby a bradu bylo možné vsunout pouze:
− předmět tloušťky 2,54 cm
− jeden puk
− jeden prst
− dva prsty
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47.

Kapitán týmu A, který je v první minutě pětiminutového prodloužení oslaben dvěma menšími
tresty, požádal o přeměření hole soupeře. Hůl je shledána jako vyhovující. Rozhodčí
− uloží týmu A menší trest pro hráčskou lavici,
− uloží kapitánovi týmu A menší trest,
− nařídí proti týmu A trestné střílení,
− neuloží žádný trest.

48.

Útočící hráč odpálí puk rukou, ten zasáhne soupeřova brankáře, odrazí se od něj a je zachycen
útočícím hráčem, který odpálil puk rukou. Rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru.

49.

Bránící hráč ze svého obranného pásma zahrál puk, který se následně odrazil od čárového
rozhodčího, stojícího zcela ve středním pásmu u hráčské lavice těsně u obranné modré čáry
družstva A, a opustil hřiště na úrovni vzdálenější modré čáry. Vhazuje se:
− v koncovém pásmu, odkud byl puk hráčem zahrán,
− ve středním pásmu, na úrovni místa kde se puk odrazil od čárového rozhodčího,
− ve středním pásmu, na úrovni místa kde puk opustil hřiště,
− ve středu hřiště.

50.

Hráč A8 přihraje kotouč A9, který vystřelí na branku, brankář kotouč vyrazí, poté je kotouč
vstřelen hráčem A10 do branky. Asistence se přizná
− A8
− A9
− A8 a A9
− nikomu

51.

Stane-li se hřiště před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k zahájení nebo pokračování
utkání ( např. pro poruchu technického zařízení), rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu
může začátek odložit nebo utkání přerušit na dobu :
− 20 min
− 30 min
− 40 min
− 60 min

52.

Jestliže se družstvo po vstřelení branky pokouší mít na ledě více hráčů, rozhodčí
− družstvo napomene, pokud se toto družstvo proviní podruhé, bude potrestáno menším
trestem pro hráčskou lavici
− oznámí oběma družstvům, že každé další porušení pravidla kterýmkoli družstvem bude
mít za následek menší trest pro hráčskou lavici
− uloží menší trest střelci branky
− uloží menší trest pro hráčskou lavici mužstvu, které vstřelilo branku

53.

Hráč, který nosí jakoukoli neschválenou výstroj bude:
− potrestán MT
− potrestán OT
− vykázán z hřiště a jeho družstvu se vysloví varování
− vykázán z hřiště

54.

Za krosček lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.
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55.

Chrániče loktů musí mít měkký vnější povrch o tloušťce alespoň:
− 0,254 cm
− 1 cm
− 1,27 cm
− 1,5 cm

56.

Útočící hráč zahraje vysokou holí puk, ten zasáhne soupeřova brankáře, odrazí se od něj a je
zachycen útočícím hráčem, který jej zahrál vysokou holí. Rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru.

57.

Bránící hráč má puk pod kontrolou ve svém obranném pásmu, brankář jeho družstva opouští
branku ve snaze hrát „power play“ a místo něj předčasně z hráčské lavice naskočil spoluhráč.
Vhazuje se:
− v obranném pásmu,
− ve středním pásmu u bližší modré čáry,
− ve středním pásmu u vzdálenější modré čáry,
− ve středu hřiště

58.

Hráč A8 přihraje A9, který následně přihraje A10, jenž vystřelí na branku, ale střela je brankářem
zachycena a vyražena, A10 dorazí kotouč do branky. Asistence se přizná
− A8
− A9
− A8 a A9
− nikomu

59.

Jestliže brankář během trestného střílení úmyslně sejme přilbu
− brankáři se uloží menší trest a trestné střílení se opakuje
− brankáři se uloží osobní trest a trestné střílení se opakuje
− brankáři se uloží osobní trest do konce utkání a trestné střílení se opakuje s náhradním
brankářem
− přizná se branka

60.

Hráč, který používá nebo nosí nedovolené či nebezpečné brusle, hůl nebo výstroj bude:
− potrestán MT
− potrestán OT
− vykázán z hřiště a jeho družstvu se vysloví varování
− vykázán z hřiště

61.

Za napadení lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

62.

Maximální délka rukojeti brankářské hole je:
− 153 cm
− 158 cm
− 163 cm
− 168 cm

63.

Puk je zahrán na zakázané uvolnění, brankář soupeře opustí své brankoviště a poté se
rozhodne do brankoviště vrátit, aniž by měl možnost hrát s pukem. Zakázané uvolnění se
− odpíská,
− neodpíská.

Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích

strana 8/48

Otázky z teorie
64.

V době, kdy je puk zahrán na zakázané uvolnění je brankář mimo brankoviště a vrací se do
brankoviště. Zakázané uvolnění
− je,
− není.

65.

Hraje se na hřišti, kde není na delších stranách hřiště ochranné sklo. Brankář při pokusu přihrát
zahrál kotouč mimo hřiště těsně nad mantinelem – kdyby tam bylo ochranné sklo, zůstal by
kotouč ve hře,
− brankáři bude uložen menší trest
− brankáři bude uložen osobní trest
− brankář bude napomenut
− nebude uložen žádný trest

66.

Hráč A9 je v brejku faulován a rozhodčí signalizuje trestné střílení, před dokončením akce je
signalizován další menší trest za přestupek hráče B11.
− provádí se trestné střílení a pokud není proměněno, hráč B11 půjde na trestnou lavici
odpykat dvě minuty
− hráč B11 musí jít na trestnou lavici, pokud je trestné střílení proměněno, hráč B11 se
vrací na led
− hráč B11 musí jít na trestnou lavici a odpykat dvě minuty, přestože trestné střílení bude
proměněno
− trestné střílení nahrazuje jak faul na hráče v brejku, tak i přestupek hráče B11

67.

Hráč, který nenosí svou výstroj s výjimkou rukavic, ochrany hlavy a brankářských chráničů
nohou zcela pod oblečením bude:
− potrestán MT
− potrestán OT
− vykázán z hřiště a jeho družstvu se vysloví varování
− vykázán z hřiště

68.

Za opuštění brankoviště brankářem v době šarvátky se uloží:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

69.

Maximální tloušťka horní části rukojeti brankářské hole je je:
− 3 a 2 cm
− 3 a 2,5 cm
− 3 a 3,5 cm
− 2,5 a 3,5 cm

70.

Jestliže brankář úmyslně upustí puk na vnější síť brankové konstrukce, aby způsobil přerušení
hry, rozhodčí
− přeruší hru, žádný trest neuloží,
− nařídí trestné střílení
− uloží brankáři menší trest
− uloží brankáři osobní trest

71.

Je signalizována ofsajdová výhoda, útočící hráč opouští útočné pásmo a při tom napadá
bránícího hráče vyvážejícího puk..
− Hra se nepřeruší.
− Hra se přeruší a vhazuje se jako při úmyslném ofsajdu.
− Hra se přeruší a vhazuje se na bodě u modré čáry, pokud se napadající hráč nedotkl
puku, v případě, že se dotkl, vhazuje se jako při úmyslném ofsajdu.
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72.

Družstvo požádalo o přeměření hole hráče, který je v čase 19:19 trestán osobním trestem a
právě vstoupil na trestnou lavici
− rozhodčí nevyhoví
− rozhodčí vyhoví, případný trest odpyká trestaný hráč po skončení osobního trestu
− rozhodčí vyhoví, případný trest odpyká trestaný hráč ještě před osobním trestem
− rozhodčí vyhoví, ale přeměření provede až v přestávce

73.

Hraje se na hřišti, kde není na delších stranách hřiště ochranné sklo. Brankář při pokusu přihrát
zahrál kotouč mimo hřiště těsně nad mantinelem – kdyby tam bylo ochranné sklo, zůstal by
kotouč ve hře. Bude uložen
− menší trest brankáři
− brankáři osobní trest
− menší trest pro hráčskou lavici za otevření dvířek v průběhu hry
− žádný trest

74.

Hráč, který používá ve hře rukavici, jejíž dlaň je zcela nebo částečně odstraněna či odřezána,
aby bylo možno držet hůl holou rukou bude:
− potrestán MT
− potrestán OT
− vykázán z hřiště a jeho družstvu se vysloví varování
− vykázán z hřiště

75.

Za pád pod nohy lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

76.

Maximální délka čepele brankářské hole je:
− 29,0 cm
− 32,5 cm
− 35,0 cm
− 39,0 cm

77.

Brankáři se uloží menší trest, jestliže se zúčastní hry
− za značkami na vhazování pro útočící hráče,
− za bližší modrou čárou
− za střední čárou
− za vzdálenější modrou čárou

78.

Útočící hráč zahrál puk vysokou holí , než byla hra přerušena, posunul úmyslně bránící hráč
branku. Řešení:
− uloží se trest za zdržování hry a vhazuje se ve středním pásu,
− uloží se trest za zdržování hry a vhazuje se v koncovém pásu,
− trest za zdržování hry se neuloží a vhazuje se ve středním pásu,
− trest za zdržování hry se neuloží a vhazuje se v koncovém pásu,

79.

Brankář chytil puk, ale ještě před tím, než je hra přerušena, puk vypustí a vykopne do středního
pásma, kde jej převezme spoluhráč. Hlavní rozhodčí:
− přeruší hru, protože vykopnutý puk musí spoluhráč převzít v obranném pásmu,
− přeruší hru, uloží brankáři menší trest,
− přeruší hru, brankáře napomene,
− nechá pokračovat ve hře.

80.

Útočící hráč nastavil brusli tak, aby kotouč usměrnil do branky
− branka se neuzná
− branka se uzná, pokud nešlo o zřejmé kopnutí kotouče
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81.

Za osobní trest do konce utkání se v zápisu u potrestaného hráče uvede
− 10 minut
− 20 minut
− 25 minut
− 30 minut

82.

Družstvo, jemuž je poskytována výhoda za faul soupeře, zahraje vysokou holí ve svém
obranném pásmu. Vhazovat se bude
− ve středu hřiště
− ve středním pásmu u modré čáry družstva, které se dopustilo faulu
− ve středním pásmu u modré čáry družstva, které zahrálo vysokou holí
− v obranném pásmu družstva, které zahrálo vysokou holí

83.

Hráči téhož družstva, který se podruhé dopustí jakéhokoli přestupku proti pravidlům o nošení
výstroje a předtím bylo jeho družstvo varováno za stejný přestupek proti nošení výstroje, se
uloží:
− MT
− ML
− OT
− OK

84.

Za podražení lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

85.

Maximální šířka čepele brankářské hole v místě patky je:
− 7,62 cm
− 9,0 cm
− 10,0 cm
− 11,5 cm

86.

Útočící hráč odpálil puk rukou dopředu, puk zasáhl rukojeť hole spoluhráče a poté skončil
v brance soupeře. Gól
− se uzná,
− se neuzná.

87.

Puk je vystřelen na zakázané uvolnění, brankář soupeře stojí v brankovišti a snaží se holí hrát
s pukem. Zakázané uvolnění
− je,
− není.

88.

Brankář chytil puk, ale ještě před tím, než je hra přerušena, puk vypustí a vykopne, tak že
zasáhne kostku s časomírou a spadne zpět na led. Hlavní rozhodčí:
− přeruší hru, uloží brankáři menší trest za vykopnutí puku,
− přeruší hru, uloží brankáři menší trest za zdržování hry,
− přeruší hru, uloží brankáři dva menší tresty,
− nechá pokračovat ve hře.

89.

Za trest ve hře se v zápisu u potrestaného hráče uvede
− 10 minut
− 20 minut
− 25 minut
− 50 minut
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90.

Hráči, který odmítá vydat nebo zničí svou hůl či část výstroje, která je vyžádána hlavním
rozhodčím k přeměření, se uloží:
− MT
− MT+OT
− OT
− MT+OK

91.

Za porušení prevence infekcí krví lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

92.

Maximální šířka rozšířené části rukojeti brankářské hole je:
− 7,62 cm
− 9,0 cm
− 10,0 cm
− 11,5 cm

93.

Hlavní rozhodčí signalizuje MT pro hráče A8, tým B se dopustí hry vysokou holí ve své útočné
třetině. Vhazuje se:
− u branky týmu A,
− u branky týmu B
− ve středním pásmu blíže modré čáry týmu A
− ve středním pásmu blíže modré čáry týmu B

94.

Jsou-li oba brankáři družstva vyřazeni a neschopni hry, rozhodčí poskytne lhůtu k převlečení
hráče do výstroje brankáře v délce
− 10 minut,
− 12 minut,
− 15 minut,
− 18 minut,

95.

Družstvo A vystřídalo brankáře. V témže přerušení hry je uložen družstvu B menší trest.
Družstvo A reaguje, nahrazením nového brankáře hráčem v poli. Je toto nahrazení dovoleno?
− ano,
− ne.

96.

Na otevřeném hřišti hráč vyhazuje holí puk ze svého obranného pásma, neúmyslně zasáhne
lampu nad ledem a puk spadne zpět na led, kde jej převezme protihráč. Hlavní rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru a hráči uloží menší trest,
− přeruší hru a hráči neuloží trest, protože osvětlení je součást hřiště,
− přeruší hru a hráči neuloží trest, protože puk převzal protihráč.

97.

Družstvo požádalo o přeměření hole hráče, který je trestán menším trestem a právě vstoupil na
trestnou lavici
− rozhodčí nevyhoví
− rozhodčí vyhoví, případný trest odpyká jiný hráč, který byl na ledě
− rozhodčí vyhoví, případný trest odpyká trestaný hráč po skončení prvního trestu

98.

Hráč A8 přihraje kotouč A9, který se pokusí přihrát A10, ale B5 přihrávku zachytí a získá
kontrolu nad kotoučem. A10 zastaví hráče B5, znovu získá kotouč a vstřelí branku. Asistence se
přizná
− A8
− A9
− A8 a A9
− nikomu
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99.

Jestliže jedno družstvo požádá o přeměření jakékoli části výstroje soupeře a stížnost je uznána,
hlavní rozhodčí:
− uloží MT provinivšímu se hráči
− uloží ML provinivšímu se družstvu
− uloží OT provinivšímu se hráči
− vysloví varování

100.

Za sekání lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

101.

Maximální zakřivení čepele brankářské hole je:
− 0 cm (nesmí být zakřivena)
− 1,5 cm
− 1,27 cm
− 2,54 cm

102.

Hráč týmu B zahrál vysokou holí ve středním pásmu a sám převzal puk.
− Vhazuje se ve středním pásmu, u modré čáry týmu A.
− Vhazuje se ve středním pásmu, u modré čáry týmu B
− Vhazuje se u branky týmu B.
− Hra se nepřeruší.

103.

Hráč v brejku má puk pod kontrolou, nemá mezi sebou a soupeřovým brankářem žádného
protihráče a je podražen zezadu v prostoru kolem červené čáry v čase 59:59, čímž mu byla
zmařena příznivá branková příležitost. Rozhodčí ponechal výhodu, která byla ukončena
vypršením času. Řešení:
− žádný trest,
− menší trest,
− trestné střílení,
− přiznaná branka.

104.

Hlavní rozhodčí signalizuje výhodu za faul útočícího hráče, ve výhodě další útočící hráč fauluje
brankáře, který pádem posune branku neprovinivšího se družstva. Rozhodčí:
− přeruší hru a uloží příslušné tresty,
− nepřeruší hru, protože k posunutí branky došlo následkem činnosti provinivšího se
družstva,
− nepřeruší hru, protože ve výhodě pro uložení více trestů nemůže být vstřelena vlastní
branka.

105.

A6 – menší trest v 3:00
A9 – menší trest v 3:30
na led se v 4:00 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

106.

Hráč stojící oběma bruslemi před obranou modrou čárou má kotouč na holi již ve středním
pásmu. V tomto postavení přihraje hráč spoluhráči, který je za střední červenou čárou.
− hra pokračuje
− hra se přeruší pro postavení mimo hru na střední čáře

107.

Jestliže jedno družstvo požádá o přeměření jakékoli části výstroje soupeře a stížnost není
uznána, hlavní rozhodčí:
− uloží MT kapitánovi družstva, které žádalo o přeměření
− uloží ML družstvu, které žádalo o přeměření
− uloží OT kapitánovi družstva, které žádalo o přeměření
− vysloví varování

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelilo branku v 4:00
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108.

Za sevření puku rukou lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

109.

Maximální vnitřní rozměr lapačky od paty k vrcholu měřený podél kapsyje:
− 20,32 cm
− 25,4 cm
− 39 cm
− 46 cm

110.

Za faul na hráče A16 v brejku je nařízeno trestné střílení. Hráč je zraněn. Trestné střílení:
− provede kterýkoli jiný hráč, který byl v době přestupku na ledě,
− provede kterýkoli jiný hráč, který byl při přerušení hry na ledě,
− provede kdokoli z týmu A, kromě brankáře,
− místo trestného střílení se uloží větší trest a osobní trest do konce utkání.

111.

Za vražení na hrazení, kterým hráč způsobí soupeři zranění, se uloží
− menší trest nebo větší trest a osobní trest do konce utkání,
− menší trest a osobní trest,
− větší trest a osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře,
− trest ve hře.

112.

Hráč v brejku má puk pod kontrolou, nemá mezi sebou a soupeřovým brankářem žádného
protihráče a směřuje na branku. V době kdy překračuje červenou čáru vyprší hrací doba,
rozhodčí píská, hráč pokračuje a je v prostoru mezi kruhy seknut zezadu. Řešení:
− žádný trest,
− menší trest,
− trestné střílení,
− přiznaná branka.

113.

A6 – menší trest v 3:00
A9 – menší trest v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

114.

Kotouč je zahrán družstvem A na zakázané uvolnění, přešel brankovou čáru a snaží se jej dojet
hráči A i B. Hráč družstva B se jej neúmyslně dotknul bruslí.
− hra pokračuje
− hra se přeruší pro zakázané uvolnění

115.

V utkání play off je stav utkání 5:0, hráči je v čase 55:55 uložen osobní trest
− hráč usedne na trestnou lavici
− hráč může jít buď na trestnou lavici nebo do šatny
− hráč může jít buď do šatny nebo na hráčskou lavici
− hráč bude odeslán do šatny

116.

Hráč A8 vystřelí kotouč na branku, ale nezasáhne brankáře, odrazem od mantinelu kotouč získá
A9, přihraje A10, který vstřelí branku. Asistence se přizná
− A8
− A9
− A8 a A9
− nikomu

B11 – menší trest v 3:30
B vstřelilo branku v 4:30
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117.

Hráči na ledě, jemuž během hry spadne přilba, a který si ji nenasadí zpátky na hlavu či si ji
neupevní řemínkem řádně pod bradou, nebo se nevrátí na svou hráčskou lavici a pokračuje ve
hře, se uloží:
− MT
− OT
− vysloví varování

118.

Za účast trestaného zraněného hráče ve hře lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− menší trest pro hráčskou lavici

119.

Maximální obvod lapačky je:
− 114,3 cm
− 111,1 cm
− 100,0 cm
− 96,0 cm

120.

Hráč A20 stojí zády k brankáři B1 a ztěžuje mu výhled máváním holí před obličejem. Rozhodčí:
− přeruší hru, hráči uloží A20 menší trest,
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru, napomene hráče A20 a vhazování se provede v útočném pásmu A,
− přeruší hru, napomene hráče A20 a vhazování se provede ve středním pásmu.

121.

Brankář je odvolán z ledu. Protihráč v brejku má puk pod kontrolou, nemá mezi sebou a
prázdnou brankou žádného protihráče a je faulován zezadu v prostoru kolem červené čáry
v čase 59:59, čímž mu byla zmařena příznivá branková příležitost. Rozhodčí ponechal výhodu,
která byla ukončena vypršením času. Řešení:
− žádný trest,
− menší trest,
− trestné střílení,
− přiznaná branka.

122.

Vhazuje se v čase 10:00. V průběhu hry je puk v čase 10:10 vstřelen do branky, ale odrazí se
ven a hra pokračuje, přesune se na druhou stranu hřiště, tam je dosaženo branky v čase 10:30 a
je přerušena hra. Během tohoto přerušení se zjistí, že puk byl v brance již v čase 10:10.
− Žádná branka se neuzná a čas se vrátí na 10:00.
− Branka v čase 10:10 platí a pokračuje se od času 10:10.
− Branka v čase 10:10 neplatí, branka v čase 10:30 platí a pokračuje se od času 10:30.
− Obě branky platí a pokračuje se od času 10:30.

123.

Kotouč je zahrán družstvem A na zakázané uvolnění, brankář družstva B opustil brankoviště a
snažil se hrát kotoučem, který minul. Kotouč přešel brankovou čáru, kde se jej jako první dotkl
spoluhráč brankáře.
− hra pokračuje
− hra se přeruší pro zakázané uvolnění

124.

A6 – 5 minut + OK v 3.00
A7 – 2 minuty v 3.00
od času 3.00 družstva hrají
− 3 na 3
− 4 na 4
− 5 na 5

B7 – trest ve hře v 3.00
B – menší trest pro hráčskou lavici v 3.00
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125.

Hra byla přerušena pro příliš mnoho hráčů na ledě, družstvo trestané menším trestem pro
hráčskou lavici odmítlo pokračovat ve hře a má být trestáno dalším trestem pro hráčskou lavici.
Trestané družstvo
− odpyká jeden menší trest pro hráčskou lavici, jako souhrnný trest za obě provinění
− určí dva hráče, kteří odpykají současně dva menší tresty pro hráčskou lavici
− určí jednoho hráče, který odpyká dva po sobě jdoucí mešní tresty pro hráčskou lavici

126.

Hráči,který neupustí hůl, která je zlomena, nebo části takové zlomené hole na led, se uloží:
− MT
− OT
− žádný trest

127.

Za upuštění puku na vnější síť branky lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trestné střílení.

128.

Jaké maximální povolené zakřivení hráčské hole?
− 1,5 cm,
− 2,5 cm,
− 3,5 cm.

129.

Útočící hráč nastřelí puk na vnější brankovou síť a bránící hráč má možnost puk odehrát, ale
nepokusí se o to, přestože je k tomu rozhodčím vyzván. Po přerušení hry se vhazuje:
− na koncovém bodě u branky, kde došlo k přerušení,
− u modré čáře ve středním pásmu nebo na místě, odkud byl puk vystřelen,
− ve středu hřiště.

130.

Kotouč je zahrán družstvem A na zakázané uvolnění, hráč družstva B se jej snaží dojet a
dotknout se jej, ale podaří se mu to až poté, když kotouč přešel brankovou čáru.
− hra pokračuje
− hra se přeruší pro zakázané uvolnění

131.

A6 – 2+2+10 minut v 13.00
A6 – 2 minuty v 20.00 (po skončení třetiny podrazil protihráče)
od času 20.00 družstva hrají
− 3 na 3
− 4 na 4
− 4 na 5
− 5 na 5

132.

Brankář při pokusu přihrát zahrál kotouč otevřenými dvířky na hráčskou lavici soupeře. Bude
uložen
− menší trest brankáři
− brankáři osobní trest
− menší trest pro hráčskou lavici za otevření dvířek v průběhu hry
− žádný trest

133.

Jestliže zjištěný hráč hodí brankáři na hřiště novou hůl z hráčské lavice, hlavní rozhodčí uloží:
− MT hráči, který hůl hodil
− MT brankáři, který hůl zvedl
− MT+OK hráči, který hůl hodil
− MT+OK brankáři, který hůl zvedl
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134.

Za hru se zlomenou holí lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

135.

Za úder hlavou bez zranění rozhodčí uloží
− menší trest,
− menší trest a osobní trest,
− větší trest a osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

136.

Hráč zahájil trestné střílení, brankář se opřel o hůl a zlomil ji. Trestné střílení se
− nepřeruší a brankář smí dokončit trestné střílení se zlomenou holí nebo její částí,
− přeruší a opakuje se stejným brankářem s jinou holí,
− přeruší a opakuje se s vystřídáním brankáře,
− považuje za skončené.

137.

Hlavní rozhodčí signalizuje výhodu za faul hráče družstva A, družstvo B vystřelí puk tak, že
nastane zakázané uvolnění. Vhazuje se:
− v obranném pásmu,
− ve středním pásmu u modré čáry blíže k brance družstva A,
− ve středním pásmu u modré čáry blíže k brance družstva B,
− ve středu hřiště.

138.

V utkání bez prodloužení je v čase 48:48 hráči uložen menší a osobní trest
− hráč může jít buď na trestnou lavici nebo do šatny
− hráč bude odeslán ihned do šatny
− hráč usedne na trestnou lavici, pokud menší trest trvá i po čase 50.00, odejde v prvním
přerušení hry po tomto čase do šatny
− hráč usedne na trestnou lavici, pokud menší trest trvá i po čase 50.00, odejde v prvním
přerušení po jeho skončení do šatny

139.

A6 – 2+2 minuty v 3.00
B7 – 2 minuty v 3.00
A6 – 2 minuty v 3.30 (v době pobytu na trestné lavici) od času 3.30 družstva hrají
− 4 na 5
− 3 na 5
− 3 na 4
− 4 na 4

140.

Čárový rozhodčí se chystá hlavnímu rozhodčímu oznámit větší trest nebo trest ve hře, ale dříve
než je hra přerušena, provinivší se družstvo dosáhne branky
− čárový rozhodčí již nemůže oznámit incident hl.rozhodčímu
− čárový rozhodčí oznámí incident hl.rozhodčímu, branka platí a trest se uloží
− čárový rozhodčí oznámí incident hl.rozhodčímu, který zruší branku a uloží trest

141.

Jestliže funkcionář družstva hodí brankáři na hřiště novou hůl z hráčské lavice, hlavní rozhodčí
uloží:
− ML jeho družstvu
− ML jeho družstvu a funkcionáři OK
− MT+OK brankáři, který hůl zvedl

142.

Za vražení na hrazení, kterým hráč způsobí soupeři zranění, se uloží
− menší trest nebo větší trest a osobní trest do konce utkání,
− menší trest a osobní trest,
− větší trest a osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře,
− trest ve hře.
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143.

Může rozhodčí při trestném střílení pro posouzení druhé střely po odrazu puku požádat o
přezkoumání za pomoci videa ?
− ano,
− ne.

144.

Brankář chytil puk, ale ještě před tím, než je hra přerušena, puk vypustí a vykopne do středního
pásma, kde jej převezme spoluhráč. Hlavní rozhodčí:
− přeruší hru, protože vykopnutý puk musí spoluhráč převzít v obranném pásmu,
− přeruší hru, uloží brankáři menší trest,
− přeruší hru, brankáře napomene,
− nechá pokračovat ve hře.

145.

A6 – dvojitý menší trest v 4:00
A9 – menší trest v 6:30
na led se v 7:00 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

146.

A7 – 5 minut + OK v 3.00
A11 – 5 minut + OK v 3.10
A12 – 2 minuty v 4.00
− náhradník za A7
− náhradník za A11
− A12
− nikdo

B11 – menší trest v 6:00
B vstřelilo branku v 7:00

B střílí branku v 4.30, na led se vrací

147.

Jestliže nezjištěná osoba z prostoru hráčské lavice hodí brankáři na hřiště novou hůl, hlavní
rozhodčí uloží:
− ML jeho družstvu
− ML jeho družstvu a funkcionáři OK
− MT+OK brankáři, který hůl zvedl

148.

Je-li témuž hráči uložen současně menší trest a větší trest, odpyká
− nejprve větší trest, potom menší trest,
− nejprve menší trest, potom větší trest,
− větší trest, menší trest současně odpykává náhradník
− menší trest, větší trest současně odpykává náhradník

149.

Po skončení první třetiny družstvo A požádalo o přeměření brankářské výstroje, která vyhovuje
pravidlům. Družstvu A byl uložen menší trest pro hráčskou lavici, následně družstvo A nastoupilo
pozdě na led a bylo potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici. Od času 20:00 se hraje:
− 4:5 po dobu 4 minut,
− 4:5 po dobu 2 minut,
− 3:5 po dobu 2 minut,
− 3:5 po dobu 4 minut.

150.

Brankář chytil puk, ale ještě před tím, než je hra přerušena, puk vypustí a vykopne, tak že
zasáhne kostku s časomírou a spadne zpět na led. Hlavní rozhodčí:
− přeruší hru, uloží brankáři menší trest za vykopnutí puku,
− přeruší hru, uloží brankáři menší trest za zdržování hry,
− přeruší hru, uloží brankáři dva menší tresty,
− nechá pokračovat ve hře.

151.

A6 – větší trest + OK v 3:00
A9 – menší trest v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− náhradník za A6
− A9
− nikdo

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelilo branku v 4:30
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152.

A7 – 2+2 minuty v 12.00
A9 – 2 minuty v 13.15
− A7
− náhradník za A7
− A9
− nikdo

B3 – 2 minuty v 12.00
B střílí branku v 13.30, na led se vrací

153.

Za trest ve hře se v zápisu u potrestaného hráče uvede
− 5 minut
− 10 minut
− 20 minut
− 25 minut

154.

Jestliže brankář odjede při přerušení hry na hráčskou lavici vyměnit hůl, uloží se mu:
− ML jeho družstvu
− MT brankáři
− žádný trest

155.

Čepel hráčské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka kolmice měřená
od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele hole, nepřesáhne
− 1,27 cm (polovinu palce)
− 1,5 cm
− 2,54 cm (jeden palec - výšku puku)
− 3 cm

156.

Při poměru hráčů 5 na 5 je v průběhu vhazování uložen menší trest jednomu hráči z každého
družstva.
− Žádné střídání hráčů není dovoleno.
− Oběma družstvům je povoleno další střídání.
− Domácímu družstvu je povoleno střídání.
− Hostujícímu družstvu je povoleno střídání.

157.

A6 – menší trest v 3:30
A9 – menší trest v 4:00
od času 5:30 se hraje:
− 5:5
− 4:4
− 4:5
− 3:4

B11 – menší trest v 3:00
B střílí branku v 5:30,

158.

A6 – větší trest + OK v 3:00
A9 – menší trest v 3:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelilo branku v 4:30

159.

A6 – 2+2 minuty v 6.00
A7 – 2 minuty v 7.00
− A6
− A6 i A7
− A7
− nikdo

B střílí branku v 7.30, na led se vrací
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160.

A9 – 5 minut + OK v 3.00
A6 – 2 minuty v 3.30
− A9
− náhradník za A9
− A6
− nikdo

B11 – 2+2 minuty v 3.30
B střílí branku ve 4.30

161.

Kotouč se dostane na vrchní stranu branky, ale ještě dříve než hlavní rozhodčí zapíská, hráč
útočícího družstva stojící bruslemi mimo brankoviště vyklepne holí tento kotouč vnitřkem branky,
kotouč padne na záda brankáře a odrazí se do branky
− branka neplatí
− branka platí, pokud hráč nezahrál vysokou holí a v okamžiku, kdy kotouč spadl do
brankoviště, sám v brankovišti nebyl

162.

Jestliže brankář odjede v průběhu hry na hráčskou lavici vyměnit hůl, uloží se mu:
− ML jeho družstvu
− MT brankáři
− žádný trest

163.

Hráč během trestného střílení zlomil hůl. Trestné střílení se
− nepřeruší a hráč smí dokončit trestné střílení se zlomenou holí nebo její částí,
− přeruší, hráč odjede na hráčskou lavici pro novou hůl a trestné střílení se opakuje,
− přeruší, hráč odjede na hráčskou lavici a trestné střílení se opakuje s jiným střílejícím
hráčem,
− považuje za skončené.

164.

Útočící hráč posunul branku ve svém útočném pásmu, neměl však možnost se brance vyhnout.
Vhazování se provede:
− na koncovém bodě v jeho útočném pásmu,
− ve středním pásmu u bližší modré čáry,
− ve středu hřiště,
− na koncovém bodě v jeho obranném pásmu,

165.

A6 – větší trest + OK v 3:00
A9 – menší trest v 3:30
na led se v 4:00 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

166.

V utkání 5.tříd je možno za naražení zezadu uložit
− menší trest a osobní trest
− menší trest a osobní trest do konce utkání
− větší trest a osobní trest do konce utkání
− trest ve hře

167.

Kapitán nesmí opustit hráčskou lavici, aby diskutoval s rozhodčím. Jestliže kapitán přesto takto
poprvé opustí hráčskou lavici bez vyzvání, bude:
− potrestán OT
− poslán zpět a varován, že další porušení tohoto pravidla bude mít za následek menší
trest pro hráčskou lavici nebo menší trest
− uložen menší trest pro hráčskou lavici
− potrestán menším trestem

168.

Hráči, který se účastní hry v době, kdy přináší náhradní hůl jinému hráči nebo brankáři, se uloží:
− ML jeho družstvu
− MT
− OT
− žádný trest

B11 – větší trest + OK v 3:30
B vstřelilo branku v 4:00
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169.

Bránící hráč, který leží mimo brankoviště, stáhne z brankoviště puk pod své tělo. Rozhodčí
− uloží menší trest,
− uloží menší trest a osobní trest,
− nařídí trestné střílení,
− uloží větší trest a osobní trest do konce utkání,

170.

Puk vystřelený z vlastního obranného pásma se dotkne hole spoluhráče, která je stále na střední
červené čáře, a následně přejde přes brankovou čáru. Zakázané uvolnění
− je,
− není.

171.

Při ofsajdové výhodě útočící hráč opouští útočné pásmo a při tom napadá hráče vyvážejícího
puk. Řešení:
− hra pokračuje,
− odpíská se ofsajd,
− odpíská se úmyslný ofsajd.

172.

A6 – menší trest v 3:30
A9 – menší trest v 4:00
od času 5:30 se hraje:
− 5:5
− 4:4
− 3:4
− 3:5

173.

Hráč odpykává na trestné lavici osobní trest a na trestné lavici je mu uložen další osobní trest.
Hráč
− odpyká druhý osobní trest po skončení prvního
− druhý osobní trest odpyká okamžitě
− hráč odejde do šatny, neboť druhý osobní trest je automaticky osobním trestem do
konce utkání
− zbytek prvního osobního trestu odpyká kterýkoli jeho spoluhráč

174.

A6 – 2 minuty v 3.30
A9 – 2 minuty v 4.00
od času 5.30 se hraje:
− 4:4
− 5:5
− 3:4
− 3:5

175.

Je vyžádáno přeměření hole útočícího družstva při přerušení hry v útočném pásmu. Hůl je
shledána nedovolenou, vhazování se provede:
− v útočném pásmu
− ve středním pásmu u modré čáry
− uprostřed hřiště
− v obranném pásmu družstva, které je trestáno za nedovolenou hůl

176.

Hráči, který úmyslně padne na kotouč, uchopí ho nebo si ho přitiskne k tělu, se uloží:
− MT
− OT
− nařídí se TS proti jeho družstvu
− žádný trest

177.

Jestliže byl brankář odvolán z ledu a hráč úmyslně padne na puk v brankovišti, hlavní rozhodčí
− zapíská a ponechá bez trestu, hráč nahrazuje brankáře,
− uloží hráči menší trest
− nařídí trestné střílení
− přizná gól.

B11 – menší trest v 3:00
B střílí branku v 5:30,

B11 – 2 minuty v 3.00
B střílí branku v 5.30,
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178.

Útočící družstvo je v držení puku v útočném pásmu, Puk je zaveden zpět na modrou čáru,
částečně ve středním pásmu a dotýká se modré čáry. Útočící hráč poté zahraje puk do útočného
pásma. Ofsajd
− je,
− není.

179.

Družstvo vystřelilo puk na zakázané uvolnění přes třímetrové ochranné pásmo u hráčské lavice
v průběhu střídání soupeře. Střídající hráči nemohou hrát s pukem, protože by nastal přestupek
příliš mnoho hráčů na ledě. Řešení:
− odpíská se zakázané uvolnění,
− hra se přeruší a vhazuje se ve středním pásmu u modré čáry před hráčskou lavicí
střídajícího družstva,
− hra se přeruší a vhazuje se ve středu hřiště,
− hra se nepřeruší.

180.

Za zranění naražením zezadu se ukládá
− dvojitý menší trest a osobní trest
− větší trest a osobní trest
− větší trest a osobní trest do konce utkání
− trest ve hře

181.

Je-li přeměřována po skončení třetiny výstroj brankáře a je shledána nedovolenou, menší trest
brankáře odpyká
− hráč, který byl na ledě při skončení třetiny
− brankář
− některý z hráčů ze zahajovací sestavy
− kterýkoli hráč

182.

Brankáři, který úmyslně padne na kotouč, uchopí ho nebo si ho přitiskne k tělu, se uloží:
− MT
− OT
− nařídí se TS proti jeho družstvu
− žádný trest

183.

Pokud je hra přerušena ve středním pásmu z důvodu, který nelze přisoudit ani jednomu z týmů,
vhazuje se
− na nejbližším bodu vhazování u modré čáry ve středním pásmu,
− ve středu hřiště,
− v obranném pásmu hostujícího týmu,
− v obranném pásmu domácího týmu.

184.

Družstvo A vystřelilo puk na zakázané uvolnění. Družstvo B střídá za hry a je schopné hrát puk,
ale rozhodne se tak neučinit, aby se vyhnulo potrestání za příliš mnoho hráčů na ledě. Zakázané
uvolnění se
− odpíská,
− neodpíská.

185.

Brankář chytil puk, ale ještě před tím, než je hra přerušena, puk vypustí a vykopne, tak že jde
přímo mimo hřiště. Hlavní rozhodčí:
− neuloží žádný trest
− uloží brankáři menší trest za vykopnutí puku,
− uloží brankáři menší trest za zdržování hry,
− uloží brankáři osobní trest za nesportovní chování.

186.

A6 – menší trest v 3:30
A9 – menší trest v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelilo branku v 4:30
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187.

Je signalizováno trestné střílení za hákování, kterým byl hráč v brejku zraněn a brejk nedokončil
− je nařízeno trestné střílení
− trestné střílení musí provést jiný hráč, který byl v době přestupku na ledě
− provinivší se hráč bude potrestán VT
− provinivší se hráč bude potrestán OK

188.

Za zranění naražením zezadu se ukládá
− dvojitý menší trest a osobní trest
− větší trest a osobní trest
− větší trest a osobní trest do konce utkání
− trest ve hře

189.

Jestliže bránící hráč, který úmyslně padne na kotouč, uchopí ho nebo si ho přitiskne k tělu, když
se kotouč nachází v brankovišti jeho družstva, hlavní rozhodčí :
− uloží MT provinivšímu se hráči
− nařídí TS proti provinivšímu se družstvu
− přizná branku ve prospěch neprovinivšího se družstva

190.

Provádí-li se vhazování ve středu hřiště, jako první položí na led hráč:
− hráč domácího týmu
− hráč hostujícího týmu
− kterého určí vhazující rozhodčího

191.

Puk je vystřelen zpoza střední červené čáry a zasáhne svislou tyč brankové konstrukce a přejde
přes brankovou čáru mimo branku. Zakázané uvolnění
− je
− není

192.

A6 – menší trest v 3:00
A9 – větší trest + OK v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− náhradník za A9
− nikdo

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelilo branku v 4:30

193.

A6 – větší trest + OK v 3:00
A7 – menší trest v 3:00
od času 3:00 družstva hrají
− 3 na 3
− 4 na 4
− 5 na 4
− 5 na 5

B7 – trest ve hře v 3:00
B – menší trest pro hráčskou lavici v 3:00

194.

Možnosti, které má rozhodčí v ukládání trestů za provinění funkcionářů družstev jsou tyto:
− menší trest pro hráčskou lavici
− osobní trest (musí odpykat hráč, který byl v době přestupku na ledě)
− osobní trest do konce utkání
− trest ve hře

195.

Je dosaženo branky těsně před koncem třetiny. Hlavní rozhodčí požádal brankového
videorozhodčího o přezkoumání, zda branka byla dosažena v čase. Brankový videorozhodčí při
přezkoumávání zjistí, že kotouč byl v brance ještě před vypršením času, avšak branková
konstrukce byla těsně před tím posunuta. Videorozhodčí sdělí hlavnímu rozhodčímu, že
− branka platí, neboť dotaz směřoval jen na vypršení času
− branka neplatí, protože branková konstrukce byla posunuta
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196.

Jestliže bránící hráč, který úmyslně padne na kotouč, uchopí ho nebo si ho přitiskne k tělu, když
se kotouč nachází v brankovišti jeho družstva v době, kdy je jeho brankář odvolán z ledu, hlavní
rozhodčí :
− uloží MT provinivšímu se hráči
− nařídí TS proti provinivšímu se družstvu
− přizná branku ve prospěch neprovinivšího se družstva

197.

Jestliže hráč, který se neúčastní vhazování, vjede do kruhu vhazování předčasně, hráč je týmu
na vhazování bude nahrazen. Za druhé porušení při témže vhazování se uloží:
− uloží menší trest pro hráčskou lavici,
− uloží menší trest hráči, který porušil postavení jako první,
− uloží menší trest hráči, který porušil postavení jako druhý,
− tým varuje, při dalším porušení bude uložen trest.

198.

V průběhu výhody při ofsajdu se útočící hráč ve svém útočném pásmu rozhodne jít na svou
hráčskou lavici (která zasahuje do útočného pásma), aby byl nahrazen spoluhráčem. Místo něj
můře vstoupit na led jeho spoluhráč ve středním pásmu, jakmile odcházející hráč
− je v pásmu pro střídání a nezúčastňuje se hry,
− se dotkne nějakou částí těla nebo holí mantinelu,
− je alespoň částečně na hráčské lavici,
− je již zcela mimo hrací plochu

199.

Hráč provádějící trestné střílení upadl na led a puk dále směřuje směrem k brance
− trestné střílení se opakuje,
− trestné střílení se považuje za skončené,
− hráč může vstát a pokračovat v trestném střílení,

200.

A6 – menší trest v 19:00
A6 – větší trest + OK v 20:00 (po skončení třetiny sekl protihráče)
od času 20:00 družstva hrají
− 3 na 4
− 3 na 5
− 4 na 5
− 5 na 5

201.

Je-li funkcionáři družstva uložen osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře,
− může zůstat na hráčské lavici, ale nesmí vykonávat své povinnosti
− musí opustit hráčskou lavici a jít do hlediště
− musí odejít do šatny a setrvat v ní do skončení utkání
− musí opustit areál zimního stadionu a nesmí se vrátit do skončení utkání

202.

Jestliže jsou útočícím a bránícím hráčům uloženy tresty a k přerušení hry dojde v koncovém
pásmu, vhazuje se
− na bodu vhazování v koncovém pásmu
− v závislosti na poměru trestů, je-li útočícímu družstvu uloženo více trestných minut,
vhazuje se ve středním pásmu
− vždy ve středním pásmu

203.

Nachází-li se kotouč za brankovou čárou a brankář bránícího družstva, jehož tělo je zcela mimo
brankoviště, úmyslně padne na kotouč, přitiskne ho k tělu, nebo ho přidrží u kterékoli části
branky či u hrazení, uloží se mu:
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest
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204.

Jestliže brankář úmyslně zanechá svou hůl před svou brankou a puk do ní narazí, zatímco
brankář je mimo led:
− uloží se brankáři menší trest,
− uloží se brankáři menší a osobní trest,
− nařídí se trestné střílení,
− přizná se branka.

205.

Puk vystřelený na zakázané uvolnění prošel brankovištěm a od tyčky se odrazil mimo branku za
brankovou čáru. Zakázané uvolnění
− je,
− není.

206.

A6 – větší trest + OK v 3:00
A9 – menší trest v 3:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− A9
− nikdo

207.

Hráč při brejku úmyslně odhodil rukavici, aby upoutal pozornost brankáře, a vstřelil branku.
Hlavní rozhodčí:
− branku uzná,
− branku uzná a hráči uloží menší trest,
− branku neuzná a hráči uloží menší trest,
− branku neuzná a hráče napomene.

208.

V době, kdy hráč odpykává na trestné lavici osobní trest za brankáře, je brankáři uložen další
osobní trest
− hráč odpyká druhý osobní trest za brankáře po skončení prvního
− druhý osobní trest za brankáře odpyká okamžitě jeden z hráčů, kteří byli v době
přestupku na ledě
− brankář odejde do šatny, neboť druhý osobní trest je automaticky osobním trestem do
konce utkání
− hráč odpykávající první osobní trest za brankáře se vrátí do hry

209.

Pokud byl hráči v posledních deseti minutách utkání, v němž není možnost prodloužení, uložen
osobní trest
− hráč usedne na trestnou lavici
− hráč může jít buď na trestnou lavici nebo do šatny
− hráč může jít buď do šatny nebo na hráčskou lavici
− hráč bude odeslán do šatny

210.

Nachází-li se kotouč za dvěma čárami na kruzích vhazování a brankář bránícího družstva, jehož
tělo je zcela mimo brankoviště, úmyslně padne na kotouč, přitiskne ho k tělu, nebo ho přidrží u
kterékoli části branky či u hrazení, uloží se mu:
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

211.

Na kolik místech na ledě je možno provést vhazování:
− 4 body,
− 8 bodů,
− 9 bodů,
− nekonečně mnoho, včetně spojnic bodů pro vhazování ve středním pásmu.

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelilo branku v 4:30
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212.

Současně s koncem první třetiny je pískáno zakázané uvolnění. Z družstva, které se provinilo
zakázaným uvolněním na začátku druhé třetiny
− musí nastoupit stejní hráči jako při odpískání zakázaného uvolnění, včetně brankáře,
− musí nastoupit stejní hráči jako při odpískání zakázaného uvolnění, kromě brankáře,
− musí nastoupit stejná zahajovací sestava jako na začátku utkání, kromě brankáře,
− může nastoupit jakákoli sestava hráčů, může být vystřídán i brankář,

213.

Bránící hráč zahrál v oslabení puk ze svého obranného pásma tak, že proletěl střední i útočné
pásmo a za vzdálenější brankou vyletěl přímo mimo hřiště. Menší trest za zdržování hry se
− uloží,
− neuloží.

214.

Aby se družstvo nedopustilo přestupku „pozdní nástup na hřiště“, musí mít na ledě a na hráčské
lavici:
− všechny hráče zapsané v zápisu,
− minimálně 10 hráčů + 1 brankáře,
− minimálně 9 hráčů,
− minimálně tolik hráčů, kolik má být při zahájení hry na ledě.

215.

K nařízení trestného střílení za faul na hráče v brejku musí být splněny tyto z uvedených
podmínek
− faul musí nastat, když je kotouč mimo obranné pásmo faulovaného hráče
− faul musí nastat, když je kotouč mimo vlastní polovinu faulovaného hráče
− útočící hráč musí být faulován zezadu
− útočící hráč musí být v držení kotouče a mít ho pod kontrolou

216.

Hráč provádějící trestné střílení vystřelí kotouč a ten se odrazí:
− od brankáře do střílejícího hráče a do branky
− od brankáře do tyče a do branky
− od tyče do brankáře a do branky
− od tyče do střílejícího hráče a od brankáře do branky
Označte možnosti, ve kterých branka platí

217.

A6 – 2+2 minuty v 3.00
A9 – 2+2 minuty v 3.00
− 3 na 4
− 4 na 4
− 4 na 5

218.

Hráči, který sevře kotouč v dlani, se uloží:
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

219.

Kolik funkcionářů týmu může být na hráčské lavici:
−6
−7
−8
−9

220.

Puk se dostal na vrchní stranu branky, ale ještě dříve, než hlavní rozhodčí zapíská, útočící hráč
stojící za brankou vyklepl holí puk z branky, aniž by zahrál vysokou holí. Puk spadne do
brankoviště, útočící hráč vstřelí branku. Hlavní rozhodčí:
− branku uzná
− branku neuzná

B11 – 2+2 minuty v 3.00
od času 3.00 družstva hrají

Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích

strana 26/48

Otázky z teorie
221.

Zlomenou hůl může čárový rozhodčí
− předat některému z diváků
− hodit za hrazení
− předat do boxu pomocných rozhodčích
− položit na branku

222.

A6 – 2 minuty v 3.00
A9 – 2 minuty v 3.00
A7 – 2+2 minuty v 3.00
− 3 na 5
− 4 na 5
− 5 na 5

223.

Hráči, který zvedne kotouč rukama z ledu, se uloží:
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

224.

Pokud během hry zasáhne brankářskou obličejovou masku tvrdá střela
− rozhodčí okamžitě přeruší hru,
− rozhodčí dle uvážení přeruší hru, jen pokud tým soupeře nemá bezprostřední
příležitost ke vstřelení gólu,
− rozhodčí nesmí přerušit hru.

225.

Je signalizována ofsajdová výhoda, bránící hráč zavezl puk za brankovou čáru aniž se pokusil
zdržovat hru.
− Hra se přeruší a vhazuje se na koncovém bodě.
− Hra se přeruší a vhazuje se na bodě u modré čáry.
− Hra se nepřeruší.

226.

Brankář A1 nastoupil od začátku utkání v brance, po skončení první třetiny se převlékl do
hráčské výstroje (v brance chytá brankář A2) a v čase 21:21 vstřelil branku.
− Branka se uzná, u A1 se do zápisu poznačí, že pokračuje jako hráč.
− Branka se uzná, brankář A1 se vyškrtne ze zápisu a zapíše se jako zpozdivší se hráč.
− Branka se neuzná, protože brankář A1 se měl v přestávce vyškrtnout ze zápisu jako a
zapsat jako zpozdivší se hráč.
− Branka se neuzná, protože družstvo A mělo na ledě dva brankáře, uloží se menší trest
pro hráčskou lavici družstvu A za příliš mnoho hráčů na ledě, A1 může pokračovat
v utkání jen jako brankář.

227.

Brankáři B1 byl uložen osobní trest, který za něj odpykává hráč B2. Brankáři je uložen trest ve
hře. Rozhodčí:
− pošle brankáře do šatny
− brankářův spoluhráč, který byl v době přestupku na ledě, odsedí na trestné lavici pět
minut
− hráč B2 se vrátí do hry
− hráč B2 přeruší odpykávání desetiminutového trestu, odsedí na trestné lavici pět minut
a poté odpyká zbytek osobního trestu

228.

A5 – 2 minuty v 3.00
A6 – 2+2 minuty v 3.00
A7 – 2 minuty v 3.00
− 3 na 5
− 4 na 4
− 4 na 5
− 5 na 5

B11 – 2+2 minuty v 3.00
B12 – 2 minuty v 3.00
od času 3.00 družstva hrají

B8 – 2 minuty v 3.00
B9 – 2 minuty v 3.00
od času 3.00 družstva hrají
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229.

Jestliže hráč zvedne kotouč rukama z ledu ve vlastním brankovišti, hlavní rozhodčí pře:
− uloží MT
− nařídí TS
− přizná branku ve prospěch neprovinivšího se družstva
− žádný trest

230.

Brankář, jehož hůl je zlomena:
− může pokračovat se zlomenou holí nebo její částí do nejbližšího přerušení hry nebo do
doby než si opatří novou hůl,
− nesmí pokračovat se zlomenou holí ani její částí, ani nesmí přijmout hráčskou hůl.
− nesmí pokračovat se zlomenou holí ani její částí, ale může přijmout hráčskou hůl.

231.

Za vyhození hole z hřiště lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

232.

Brankář na hráčské lavici se v průběhu hry dopustil přestupku a má být potrestán osobním
trestem. Trest odpyká:
− kterýkoli jeho spoluhráč,
− jeho spoluhráč, který byl na ledě v okamžiku přestupku,
− jeho spoluhráč, který byl na ledě v okamžiku přerušení hry,
− nikdo, ale brankář nesmí v době trestu nastoupit do hry.

233.

Je signalizována ofsajdová výhoda a bránící hráč vystřelí puk přímo z hrací plochy ve svém
obranném pásmu mimo hrací plochu.
− Přeruší se hra.
− Bránícímu hráči se uloží menší trest za zdržování hry.
− Vhazuje se na bodu u modré čáry.
− Vhazuje se na bodu vhazování v koncovém pásmu.

234.

Jestliže kterýkoli funkcionář družstva udeří pomocného rozhodčího, uloží se:
− jeho družstvu menší trest pro hráčskou lavici
− funkcionáři osobní trest
− funkcionáři osobní trest do konce utkání
− funkcionáři trest ve hře

235.

Brankáři, který drží kotouč déle než tři vteřiny, aniž je v tísni, se uloží:
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

236.

Brankář hodil puk rukou dopředu, ve středním pásmu jej převzal jeho spoluhráč. Rozhodčí
− nechá pokračovat ve hře,
− přeruší hru, vhazuje se u branky brankáře, který hodil puk,
− přeruší hru, brankáři uloží menší trest, vhazuje se u branky brankáře, který hodil puk,
− přeruší hru, vhazuje se na místě, kde spoluhráč převzal puk,

237.

Bránící hráč dopraví puk do své branky, přičemž útočící hráč stojí v brankovišti.
− Branka se uzná.
− Branka se neuzná.

238.

Za vražení na hrazení lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.
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239.

Brankář v probíhající hře zajede oběma nohama za střední čáru, ale nezúčastní se hry
− menší trest
− menší trest pro hráčskou lavici
− osobní trest
− žádný trest

240.

A6 – 2+2+10 minut v 13.00
B7 – 5 minut + OK v 13.00
A6 – 2 minuty v 20.00 (po skončení třetiny) od času 20.00 družstva hrají
− 3 na 3
− 4 na 4
− 4 na 5
− 5 na 5

241.

Jestliže brankář hodí kotouč dopředu a kotoučem zahraje jako první jeho spoluhráč, uloží se
brankáři
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

242.

Hráč, kterému spadla přilba:
− se nesmí dále účastnit hry a musí odjet na hráčskou lavici,
− se může účastnit hry, ale nesmí hrát pukem,
− může přilbu zvednout, nasadit si ji, upevnit řemínkem a pokračovat ve hře,
− musí přilbu zvednout a odvézt na hráčskou lavici.

243.

Za zásah hráče proti pořadateli lze uložit:
− větší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

244.

Jednou z podmínek pro nařízení trestného střílení je, že faulovaný hráč musí:
− být nohama zcela mimo své obranné pásmo
− být nohama zcela na útočné polovině
− mít puk zcela mimo své obranné pásmo
− mít puk zcela na útočné polovině

245.

A6 – 2+2 minuty v 6.00
A7 – 2 minuty v 8.00
− A6
− A6 i A7
− A7
− nikdo

B střílí branku v 10:30, na led se vrací

246.

Brankáři, který úmyslně upustí kotouč za chrániče nohou, se uloží:
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

247.

Hraje se 5:4, hráči jsou na vhazování, těsně před tím se dostanou do konfliktu hráč A5 a B6, oba
jsou potrestáni dvojitým menším trestem.
− Oba týmy doplní jednoho hráče a hra bude zahájena bez dalšího střídání.
− Střídání všech hráčů je povoleno.
− Střídání je povoleno jen oslabenému týmu, tým A doplní jednoho hráče.
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248.

Hráč s oběma bruslemi zcela v útočném pásmu za modrou čárou převezme přihrávku od
spoluhráče z obranného pásma. Zastaví puk svou holí ještě dříve, než puk přejde přes modrou
čáru, a poté ho stáhne přes modrou čáru. Ofsajd:
− je
− není

249.

Menší trest pro hráčskou lavici se ukládá za:
− příliš mnoho hráčů na ledě
− vyžádání měření výstroje, pokud byla výstroj shledána jako dovolená
− vyžádání kontroly totožnosti, pokud se totožnost protihráče(ů) potvrdila
− svévolné opuštění trestné lavice před uplynutím trestu

250.

A6 – 2 minuty v 3.30
A9 – 2 minuty v 4.00
− A6
− A9
− B11
− nikdo

251.

Hráči, který fyzicky zasáhne proti divákovi, se uloží:
− VT+OK
− OT
− OK
− TH

252.

Hráč v brejku s pukem na holi je faulován zezadu. V momentě, kdy padá na led, máchne holí po
puku, nad kterým ztratil kontrolu, zasáhne ho a vystřelí na branku. Branky nebylo dosaženo.
− Rozhodčí neuloží žádný trest.
− Rozhodčí nařídí trestné střílení.
− Rozhodčí uloží menší trest.
− Rozhodčí přizná gól.

253.

Za faul na hráče v brejku směřujícího na prázdnou branku je přiznána branka. Asistence se
může přiznat:
− jednomu spoluhráči,
− dvěma spoluhráčům,
− nikomu.

254.

Za držení hole lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

255.

Osobní trest se ukládá hráči, který:
− plivne na soupeře
− strčí rukama do rozhodčího
− úmyslně vyhodí z hrací plochy rukavici soupeře
− odpálí kotouč z dosahu rozhodčího, který jej právě zvedá

256.

Hráč, jehož trest má vypršet v čase 10.00 předčasně svévolně opustí trestnou lavici v čase 9.50
a jeho družstvo vstřelí branku v čase 9.59
− branka se uzná
− branka se neuzná
− hráč odpyká zbytek trestu a uloží se menší trest pro hráčskou lavici
− hráči se uloží menší trest, který začne po odpykání zbytku původního trestu

B11 – 2 minuty v 3.00
B střílí branku v 4.30, na led se vrací
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257.

A6 – 2+5 minut + OK v 4.00
A9 – 2 minuty v 8.00
− A6
− náhradník za A6
− A9
− nikdo

B střílí branku v 9.15, na led se vrací

258.

Hráči, který opustí trestnou lavici
− MT
− OT
− vysloví se mu varování
− žádný trest

259.

Útočící hráč usměrnil puk do branky svou bruslí, avšak nešlo o zřejmé kopnutí. Gól
− se uzná,
− se neuzná.

260.

A8 přihraje puk hráči A9, který se pokusí přihrát hráči A10, ale B8 přihrávku zachytí a získá puk
pod kontrolu, A10 znovu získá puk a vstřelí branku. Asistence se přizná:
− A8
− A9
− nikomu

261.

Na vhazování byl vyměněn čárovým rozhodčím hráč družstva A. V případě, že další hráč
družstva A poruší postavení na vhazování,
− dalšího hráče může vyměnit jen vhazující čárový rozhodčí a hlavní rozhodčí
automaticky uloží trest,
− dalšího hráče může vyměnit jen nevhazující čárový rozhodčí a hlavní rozhodčí
automaticky uloží trest,
− kterýkoli čárový či hlavní rozhodčí, který zpozoruje porušení pravidel, může vyměnit
dalšího hráče,
− jen v odpovědnosti hlavního rozhodčího je vyměnit dalšího hráče téhož družstva,
protože následuje uložení trestu.

262.

Žádosti kapitána o kontrolu totožnosti kteréhokoli hráče(ů) soupeře:
− rozhodčí vyhoví v průběhu utkání každému družstvu jen jedenkrát
− v utkáních mládeže rozhodčí vyhoví kdykoli v průběhu utkání, avšak v poslední třetině
každému družstvu pouze jedenkrát
− v utkáních dospělých rozhodčí vyhoví do zahájení třetí třetiny, později vyhoví rozhodčí
takovému požadavku, považuje-li jej za odůvodněný
− kdykoli v průběhu utkání bez omezení

263.

A6 – 2+5 minut + OK v 4.00
A9 – 2 minuty v 9.10
− A6
− náhradník za A6
− A9
− nikdo

264.

B střílí branku v 9.15, na led se vrací

Brankáři byl uložen OT. Náhradník usedne na trestnou lavici k odpykání trestu a v době jeho
pobytu na trestné lavici je brankáři uložen druhý OT. Následně:
− brankáři je automaticky uložen OK a hráč zůstává na trestné lavici k odpykání prvního
OT za brankáře
− brankáři je automaticky uložen OK a hráč odpykávající první OT za brankáře může
opustit trestnou lavici
− brankáři je automaticky uložen OK, hráč zůstává na trestné lavici k odpykání prvního
OT za brankáře a k němu usedne druhý hráč z ledu k odpykání druhého OT pro
brankáře
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265.

Útočící tým je v držení puku v útočném pásmu, Puk je zaveden zpět na modrou čáru, částečně
ve středním pásmu a dotýká se modré čáry. Útočící hráč poté zahraje puk do útočného pásma.
Ofsajd
− je,
− není.

266.

Hlavní rozhodčí žádá o přezkoumání brankové situace. Hlavní rozhodčí
− musí oznámit brankovému videorozhodčímu důvod žádosti o přezkoumání,
− nemusí oznámit brankovému videorozhodčímu důvod žádosti o přezkoumání,
− musí být zároveň připraven na to, že brankový videorozhodčí ověří všechny okolnosti
zkoumané situace,
− brankový videorozhodčí v této souvislosti není oprávněn ověřit další okolnosti,

267.

A6 – menší trest v 3:30
A9 – menší trest v 4:00
od času 5:30 se hraje:
− 5:5
− 4:4
− 5:4
− 3:4

268.

Za hru tělem v ženském hokeji lze uložit
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

269.

Osobní trest se ukládá hráči, který:
− plivne na soupeře
− úmyslně vyhodí z hrací plochy přilbu soupeře
− strčí rukama do rozhodčího
− odpálí kotouč z dosahu rozhodčího, který jej právě zvedá

270.

Brankáři je uložen v jednom přerušení hry MT+OT:
− Jeden hráč z ledu odpyká MT+OT
− Jeden hráč z ledu odpyká MT, druhý hráč z ledu odpyká OT, který začne současně
s MT, ale druhý hráč musí usednout na trestnou lavici spolu s prvním hráčem
− Jeden hráč z ledu odpyká MT, druhý hráč z ledu odpyká OT, který začne po skončení
MT, ale druhý hráč musí usednout na trestnou lavici spolu s prvním hráčem

271.

Tým A vystřelil puk na zakázané uvolnění. Tým B střídá za hry a je schopný hrát puk, ale
rozhodne se tak neučinit, aby se vyhnul potrestání za příliš mnoho hráčů na ledě. Zakázané
uvolnění se
− odpíská,
− neodpíská.

272.

A6 – menší trest v 19:00
B11 – menší trest v 20:00 (po skončení třetiny)
A – menší trest pro hráčskou lavici
za pozdní nástup na hřiště, od času 20:00 se hraje:
− 5:5
− 4:5
− 3:4
− 3:5

273.

Za vyhození láhve vhozené z hlediště na led se hráči uloží
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

B11 – menší trest v 3:45
B střílí branku v 5:30,
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274.

Rozhodčí přizná branku, pokud
− brankář úmyslně posune branku kdykoli v prodloužení
− brankář během trestného střílení hodí hůl
− brankář je odvolán z ledu a bránící hráč stojící v brankovišti hodí hůl směrem k modré
čáře po protihráči s kotoučem
− brankář opustí hřiště, aby mohl být nahrazen hráčem, a před branku položí hůl, která
zabrání kotouči, aby se dostal do branky

275.

A4 – 2 minuty v 10.00
A7 – 2 minuty v 10.30
A9 – 2 minuty v 11.00
− A4
− A7
− A9
− nikdo

B8 – 2 minuty v 11.00
B střílí branku v 12.10, na led se vrací

276.

Brankář na hráčské lavici v přerušené hře se dopustí porušení pravidel proti protihráči. Je mu
uložen trest. Trest odpyká:
− kterýkoli hráč určený trenérem nebo vedoucím družstva
− kterýkoli hráč určený kapitánem družstva
− kterýkoli hráč, který byl v době přestupku na ledě

277.

V průběhu výhody při ofsajdu se útočící hráč ve svém útočném pásmu rozhodne jít na svou
hráčskou lavici (která zasahuje do útočného pásma), aby byl nahrazen spoluhráčem.
Odcházející hráč bude považován za hráče, který vyčistil pásmo, v okamžiku, kdy
− místo něj vstoupil na led jeho spoluhráč ve středním pásmu,
− se dotkne nějakou částí těla nebo holí mantinelu,
− je alespoň částečně na hráčské lavici,
− je již zcela mimo hrací plochu

278.

Označte případy, ve kterých je trestné střílení skončeno a branka se neuzná:
− střílející hráč se dotkne brankáře předtím, než puk vnikl do branky,
− střílející hráč udělá otočku,
− střílející hráč zavede při kličce brankáři puk zcela za brankovou čáru mimo branku,
a poté do branky,
− střílející hráč se blíží k brance jízdou vzad s pukem na holi, vstřelí jej do branky, sám
však zcela překročí brankovou čáru mimo branku dříve, než puk vnikl do branky

279.

Za vyhození přilby z hřiště lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

280.

Hráči, který se pokusí udeřit soupeře hlavou bude uložen:
− MT + OT nebo VT + OT
− MT + OK
− OK
− TH

281.

Trestné střílení se nařizuje za:
− zalehnutí kotouče bránícím hráčem v brankovišti
− hození hole po kotouči ve středním pásmu v posledních dvou minutách utkání nebo
kdykoli v prodloužení
− neoprávněný vstup do hry z hráčské lavice a zásah proti soupeři v době, kdy je brankář
odvolán z ledu
− úmyslné posunutí branky v posledních dvou minutách utkání nebo kdykoli v
prodloužení
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282.

Je signalizována výhoda při trestu a kotouč je dopraven do branky neprovinivšího se družstva,
což má za následek přerušení hry. Branka se:
− uzná
− neuzná

283.

Při signalizovaném trestu z neprovinivšího se týmu předčasně vstoupil na led hráč místo
brankáře. Vhazuje se
− na jednom z bodů vhazování v koncovém pásmu týmu, kterému je ukládán trest,
− na středním bodu pro vhazování,
− na nejbližším bodu vhazování v pásmu, ve kterém byla hra přerušena,
− na jednom z bodů vhazování v koncovém pásmu týmu, jehož hráč předčasně vstupil
do hry,

284.

Hráč družstva A odpykává menší trest a hlavní rozhodčí signalizuje další trest pro hráče
družstva A. Před přerušením hry jiný hráč družstva A hodí hůl po puku ve svém obranném
pásmu, ale družstvo B dosáhne z výhody branky.
− Hráč odpykávající menší trest zůstane na trestné lavici.
− Signalizovaný menší trest pro hráče na hřišti se uloží,
− Trestné střílení za hození hole se provede.
− Místo trestného střílení se za hození hole uloží menší trest.

285.

A8 – 2 + 2 minuty v 3:00
B11 – 2 + 2 minuty v 3:00
A9 – 2 minuty v 3:00
B12 – 2 + 2 minuty v 3:00
A10 – 2 + 2 + 2 minuty v 3:00
Kolik hráčů družstva A usedne v 3:00 na trestnou lavici?
−3
−4
−5
−6

286.

Brankáři vypadla hůl směrem do rohu hřiště, jeho spoluhráč ji zvedl a veze mu ji. Ještě než ji
předá brankáři, zahraje kotouč svou vlastní holí.
− hra se nepřeruší
− hra se přeruší
− hráč bude potrestán menším trestem
− bude nařízeno trestné střílení

287.

A6 – 5 minut + OK v 3.00
A9 – 2 minuty v 3.00
− náhradník za A6
− A6
− A9
− nikdo

288.

Hlavní rozhodčí signalizuje výhodu při trestu pro družstvo A a hráč družstva B vystřelí kotouč na
branku. Brankář získá kontrolu nad kotoučem a úmyslně nasměruje kotouč rukavicí svému
spoluhráči. Hlavní rozhodčí:
− nechá pokračovat ve hře
− musí hru přerušit

289.

Vlastní branka platí:
− při postavení útočícího hráče v brankovišti,
− při výhodě na vyloučení, pokud hráč přihrává svému spoluhráči a puk skončí v brance,
− při výhodě na vyloučení, pokud hráč vede puk kolem své branky a soupeř se dotkne
jeho hokejky a puk skončí v brance,
− při ofsajdové výhodě bez jakéhokoli přičinění soupeře.

B11 – 5 minut + OK v 3.00
B střílí branku v 4.00, na led se vrací
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290.

A6 – dvojitý menší trest v 3:30
A9 – menší trest v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− náhradník za A6
− A6
− A9
− nikdo

291.

V soutěži Ligy staršího dorostu patří do povinné výstroje hlavního rozhodčího
− holenní chrániče
− chránič očí
− píšťalka a kovové měřící pásmo o délce 2m
− chránič krku a hrdla

292.

Hlavní rozhodčí signalizuje výhodu při trestu pro družstvo A a družstvo B nahradilo brankáře
dalším hráčem v poli. Při bruslení s kotoučem před vlastní brankou hráč družstva A zvedne hráči
družstva B hůl a kotouč je dopraven do prázdné branky. Hlavní rozhodčí:
− branku uzná
− branku neuzná

293.

A6 – větší trest + OK v 3:00
A9 – menší trest v 3:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− náhradník za A6
− A9
− nikdo

294.

Hráč v brejku je za svou modrou čárou, má puk pod kontrolou, nemá mezi sebou a soupeřovým
brankářem žádného protihráče a je hákován zezadu. Hráč v brejku pokračuje s pukem a
nápadným napodobením pádu usiluje o uložení trestu protihráči. Řešení:
− žádný trest,
− menší trest za hákování,
− menší trest za nafilmovaný pád,
− trestné střílení.

295.

Hlavní rozhodčí signalizuje výhodu při trestu pro družstvo A, družstvo B nahradilo brankáře
dalším hráčem v poli. Hráč družstva B má kotouč v držení a při pokusu přihrát kotouč spoluhráči
vystřelí kotouč, který se odrazí od hráče družstva A a je dopraven do prázdné branky. Hlavní
rozhodčí:
− branku uzná
− branku neuzná

296.

A6 – menší trest v 3:00
A7 – dvojitý menší trest v 3:30
A9 – menší trest v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− A6
− A7
− A9
− nikdo

297.

A5 – dvojitý menší trest v 3:00
A6 – menší trest v 3:30
A9 – větší trest + OK v 4:00
na led se v 4:30 vrací:
− A5
− A6
− náhradník za A9
− nikdo

B11 – menší trest v 3:30
B vstřelilo branku v 4:30

B11 – menší trest v 3:00
B vstřelil gól v 4:30

B vstřelil gól v 4:30 z trestného střílení

B10 – dvojitý menší trest v 3:00
B11 – menší trest v 3:30
B vstřelilo branku v 4:30
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298.

Hráči, který udělá jakoukoli rasovou či národnostní narážku lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

299.

Družstvo A hraje v oslabení. Družstvu B je signalizován trest v jeho útočném pásmu. Družstvo A
úmyslně nehraje kotouč ve svém obranném pásmu a nechává běžet čas vlastního oslabení.
Rozhodčí
− nechá pokračovat do okamžiku než družstvo B získá kotouč
− přeruší hru a vhazuje se ve středním pásmu u modré čáry blíže k brance družstva A
− přeruší hru a vhazuje se uprostřed hřiště
− přeruší hru a vhazuje se v obranném pásmu družstva A, které úmyslně nehrálo kotouč

300.

Hlavní rozhodčí signalizuje trest pro družstvo A a družstvo B nahradilo brankáře dalším hráčem
v poli. Hráč družstva B vystřelí kotouč, ten zasáhne hráče družstva A, který je za střední
červenou čárou a odrazí se zpět do branky družstva B. Hlavní rozhodčí:
− branku uzná
− branku neuzná

301.

A6 - 2 minuty v 3:00
A9 - 2 minuty v 3:30
B11 - 2 minuty v 3:30
A7 - 2 minuty v 3:30
počet hráčů na ledě od času 3:30?
− tým A 5 hráčů : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 4 hráči,
− tým A 3 hráči : tým B 5 hráčů,

302.

V průběhu vhazování v koncovém pásmu je uložen z každého týmu jednomu hráči na ledě
osobní trest.
− Oba týmy nahradí hráče, jímž byl uložen trest.
− Ani jednomu družstvu není povoleno další střídání.
− Bránícímu týmu je povoleno další střídání.
− Útočícímu týmu je povoleno další střídání.

303.

Při poměru hráčů 5 na 5 je v průběhu vhazování v koncovém pásmu uložen z každého týmu
jednomu hráči na ledě menší trest.
− Bránícímu týmu je povoleno další střídání.
− Útočícímu týmu je povoleno další střídání.
− Oba týmy nahradí hráče, kterým byly uloženy tresty, a pokračuje se 5 na 5.
− Ani jednomu družstvu není povoleno další střídání.

304.

Hráči, který udělá na ledě sprostý posuněk vůči kterékoli osobě lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

305.

Za zranění naražením zezadu se ukládá
− dvojitý menší trest a osobní trest
− větší trest a osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře
− trest ve hře

306.

Hlavní rozhodčí signalizuje trest pro A6 a v důsledku tohoto přestupku hodlá uložit TS. Ještě
před přerušením hry se A6 dopustí dalšího přestupku s následkem MT. Družstvo B před
přerušením hry vstřelí branku. Hlavní rozhodčí:
− branku uzná, TS nenařídí a MT uloží
− branku uzná, TS nařídí a MT uloží
− branku uzná, TS nenařídí a MT neuloží
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307.

A6 - 2 minuty v 3:00
A9 - 2 minuty v 3:15
B12 - 2 + 10 minut v 3:15,
počet hráčů na ledě od času 3:15 ?
− tým A 5 hráčů : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 4 hráči,
− tým A 3 hráči : tým B 5 hráčů,

308.

Puk je vystřelen na zakázané uvolnění v okamžiku, kdy brankář soupeře je mimo své
brankoviště. Označte případy, kdy se zakázané uvolnění po přechodu puku přes brankovou čáru
odpíská:
− brankář se nijak nepokusí hrát s pukem,
− brankář se pokusí hrát pukem,
− vrací se zpět do brankoviště bez pokusu hrát s pukem,
− vrací se zpět do brankoviště se snahou hrát s pukem.

309.

Hráč A8 přihrál hráči A9, který přihrál hráči A10. A10 vystřelil, puk se odrazil od brankáře, hráč
A10 druhou střelou dosáhl branky. Asistence se přizná:
− A8
− A9
− A10
− nikomu

310.

Hráč, který „nafilmuje“ pád, aby byl protihráči uložen trest, bude
− potrestán MT za nesportovní chování
− potrestán OT za nesportovní chování
− napomenut, při druhém provinění potrestán menším trestem

311.

Hlavní rozhodčí signalizuje trest pro A6 a v důsledku tohoto přestupku hodlá uložit TS. Ještě
před přerušením hry se A6 dopustí dalšího přestupku s následkem MT. Družstvo B před
přerušením hry nevstřelí branku. Hlavní rozhodčí:
− nařídí TS, uloží MT, padne-li z TS branka MT nebude odpykán
− nařídí TS, uloží MT, padne-li z TS branka MT bude odpykán

312.

Útočící hráč usměrní puk do branky svou bruslí, aniž by do puku kopl.
− Branka se uzná
− Branka se neuzná

313.

Hráč A8 přihrál hráči A9, který přihrál hráči A10. A10 vystřelil, puk se odrazil od brankáře, hráč
A10 druhou střelou dosáhl branky. Asistence se přizná:
− A8
− A9
− A10
− nikomu

314.

Čárový rozhodčí signalizuje výhodu při ofsajdu a bránící hráč vystřelí kotouč z hrací plochy ze
svého obranného pásma a přes hrazení ve středním pásmu. Vhazuje se
− ve středním pásmu
− v koncovém pásmu, na místě odkud bránící hráč kotouč vystřelil
− uprostřed hřiště

315.

Hráč A12 odpykává MT a hlavní rozhodčí signalizuje trest pro hráče A10. Před přerušením hry
další hráč družstva hodí hůl proti kotouči ve vlastním obranném pásmu, ale družstvo B vstřelí
branku. Hlavní rozhodčí:
− branku uzná, TS nenařídí, MT pro A10 uloží a MT pro A12 končí
− branku uzná, TS nařídí, MT pro A10 neuloží a MT pro A12 pokračuje
− branku uzná, TS nenařídí, MT pro A10 neuloží a MT pro A12 pokračuje
− branku uzná, TS nařídí, MT pro A10 uloží a MT pro A12 končí
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316.

A5 - 2 minuty v 3:00
B8 - 2 minuty v 3:00
A6 - 2 + 2 minuty v 3:00
B9 - 2 minuty v 3:00
A7 - 2 minuty v 3:00
počet hráčů na ledě od času 3:00 ?
− tým A 5 hráčů : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 4 hráči,
− tým A 3 hráči : tým B 5 hráčů,

317.

Mužstvo A vystřelilo na branku, puk se odrazil od konstrukce branky zpět do hřiště, hra
pokračuje. Puk získá mužstvo B a po 15 vteřinách vstřelí branku. První situaci zkoumá brankový
videorozhodčí a zjistí, že střela mužstva A se odrazila ven z branky. Rozhodčí
− uzná branku vstřelenou družstvem A,
− uzná branku vstřelenou družstvem B,
− nechá vrátit čas o 15 vteřin zpět,
− vhazuje ve středu hřiště,

318.

Družstvo je oslabeno menším trestem, rozhodčí tomuto družstvu signalizuje další menší trest.
Neprovinivší se družstvo vstřelí branku,
− signalizovaný trest se neuloží, odpykávaný trest pokračuje,
− signalizovaný trest se neuloží, odpykávaný trest končí,
− signalizovaný trest se uloží, odpykávaný trest končí,
− signalizovaný trest se uloží, odpykávaný trest pokračuje.

319.

Označte možnosti, ve kterých se při trestném střílení uzná branka:
− hráč vystřelil, puk se odrazil od brankáře do střílejícího hráče a do branky,
− hráč vystřelil, puk se odrazil od brankáře do tyče a do branky,
− hráč vystřelil, puk se odrazil od tyče do brankáře a do branky,
− hráč vystřelil, puk se dostal pod brankáře, který s ním sklouzl do branky.

320.

Podle pravidla Rány pěstí nebo hrubost lze ukládat tresty
− hráčům,
− brankářům,
− funkcionářům družstev,
− divákům.

321.

Hráč stojící před střední červenou čárou vystřelí kotouč, který přeletí vzduchem nad brankou a
narazí do ochranné sítě nad ochranným sklem za brankou. Vhazuje se
− v koncovém pásmu, kde se kotouč dotkl ochranné sítě
− na bodě u modré čáry blíže ke konci hřiště, kde se kotouč dotkl ochranné sítě
− na místě odkud byl kotouč vystřelen, zakázané uvolnění není – kotouč prošel
brankovištěm
− v koncovém pásmu družstva, které kotouč vystřelilo, neboť došlo k zakázanému
uvolnění

322.

Družstvo odvolá ze hry svého brankáře a nahradí ho hráčem v poli. Před opuštěním brankoviště
položí brankář svou hůl napříč přední části branky a jeho družstvo vstřelí branku. Hlavní
rozhodčí toto jednání brankáře zpozoroval. Následně:
− branku uzná a brankáři uloží MT
− branku neuzná a brankáři uloží MT
− branku uzná a brankáři neuloží žádný trest
− branku neuzná a brankáři neuloží MT

323.

A3 - 2 + 2 minuty v 3:00
B8 - 2 + 5 minut + OK v 3:00
počet hráčů na ledě od času 3:00 ?
− tým A 5 hráčů : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 4 hráči,
− tým A 3 hráči : tým B 5 hráčů,
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324.

Při vhazování byl jeden z hráčů vyměněn. Družstvo požádalo o oddechový čas. Rozhodčí
požadavku
− vyhoví,
− nevyhoví.

325.

Trestné střílení se nařizuje za:
− zalehnutí puku bránícím hráčem v brankovišti
− hození hole po puku ve středním pásmu v posledních dvou minutách utkání nebo
kdykoli v prodloužení
− neoprávněný vstup do hry z hráčské lavice a zásah proti soupeři v době, kdy je brankář
odvolán z ledu
− úmyslné posunutí branky v posledních dvou minutách utkání nebo kdykoli v
prodloužení

326.

Je dosaženo branky, ale hlavní rozhodčí je zpětně upozorněn, že se časomíra zastavila a nebyla
v chodu v okamžiku, kdy byl kotouč dopraven do branky. Zastavením časomíry navíc došlo
k prodloužení pobytu na trestné lavici hráče družstva, které dostalo branku.
− branka se neuzná
− branka se uzná za předpokladu, že neskončila třetina
− branka se uzná za předpokladu, že neskončila třetina a branka padla v době, kdy
trestaný hráč měl být na trestné lavici
− branka se uzná za předpokladu, že padla v době, kdy trestaný hráč měl být na trestné
lavici

327.

A7 - 2 minuty v 4:00
A9 - 5 minut + OK v 5:00
B4 - 5 minut + OK v 5:00
A8 - 2 minuty v 5:10
B7 - 2 minuty v 5:10
A4 - 2 minuty v 5:10
počet hráčů na ledě od času 5:10 ?
− tým A 5 hráčů : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 5 hráčů,
− tým A 4 hráči : tým B 4 hráči,
− tým A 3 hráči : tým B 5 hráčů,

328.

Do zápisu o utkání je dovoleno:
− Po rozbruslení ještě před začátkem utkání zapsat jiného brankáře místo brankáře,
který se zranil.
− Po zahájení utkání zapsat zpozdivšího se náhradního brankáře.
− Po zahájení utkání zapsat zpozdivšího se hráče, pokud jsou v zápise volná místa.
− Doplnit po utkání druhé asistence u branek, kde byla přiznána jen jedna asistence.

329.

Pokud zraněný hráč odmítá opustit hřiště, bude uložen
− menší trest pro hráčskou lavici,
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání.

330.

Menší trest pro hráčskou lavici se ukládá za:
− příliš mnoho hráčů na ledě
− vyžádání měření výstroje, pokud byla výstroj shledána jako dovolená
− vyžádání kontroly totožnosti, pokud se totožnost protihráče(ů) potvrdila
− svévolné opuštění trestné lavice před uplynutím trestu
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331.

Hráč odpykává na trestné lavici osobní trest a na trestné lavici je mu uložen další osobní trest.
Hráč
− odpyká druhý osobní trest po skončení prvního
− druhý osobní trest odpyká okamžitě jeden z hráčů, kteří byli v době přestupku na ledě
− hráč odejde do šatny, neboť druhý osobní trest je automaticky osobním trestem do
konce utkání
− hráč odejde do šatny, neboť druhý osobní trest je automaticky osobním trestem do
konce utkání, zbytek prvního osobního trestu odpyká kterýkoli jeho spoluhráč

332.

Byly uloženy tresty:
59:00 osobní trest brankáři A1 (odpykává A15)
60:00 větší trest a osobní trest do konce utkání hráči A6 (náhradník A16)
64:00 menší trest pro hráčskou lavici (odpykává hráč A7)
Konec prodloužení v 65:00. Komu je dovoleno se zúčastnit samostatných nájezdů?
− A1
− A15
− A16
− A7

333.

Pokud je témuž hráči současně uložen menší a větší trest,
− odpykají se v pořadí, tak jak došlo k přestupku,
− odpyká se nejprve menší trest,
− odpyká se nejprve větší trest,
− protože oba tresty odpykávají náhradníci, odpykají se oba tresty souběžně.

334.

Kvůli zraněnému brankáři jsou oprávněni přerušit hru:
− hlavní rozhodčí,
− čároví rozhodčí,
− časoměřič sirénou.

335.

Na žádost soupeře byla provedena kontrola totožnosti a bylo zjištěno, že totožnost hráče
neodpovídá,
− všechny podrobnosti se uvedenou do zápisu,
− hráč nesmí pokračovat ve hře,
− družstvu se uloží menší trest pro hráčskou lavici,
− trenérovi podepsanému v zápise se uloží osobní trest do konce utkání.

336.

Hudba nesmí hrát:
− při ukládání trestů,
− při oddechovém času,
− pokud zraněný hráč leží na ledě,
− v průběhu hry.

337.

Trest ve hře se ukládá hráči za:
− za hrubé fyzické napadení diváka
− zranění rozhodčího způsobené úmyslným fyzickým napadením
− za plivnutí na soupeře nebo funkcionáře družstva
− zranění protihráče bodnutím špičkou hole

338.

Za nafilmovaný pád lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

339.

Za nedovolené bránění lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.
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340.

Za zásah hráče proti divákovi lze uložit:
− větší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

341.

Za podražení lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

342.

Přeměření hole je vyžádáno bránícím týmem při přerušení hry v jeho obranném pásmu. Hůl
útočícího hráče je shledána nedovolenou.
− uloží se menší trest útočícímu hráči,
− útočícímu týmu se uloží menší trest pro hráčskou lavici,
− vhazování se provede na jednom z bodů vhazování v obranném pásmu týmu, jehož
hráč měl nedovolenou hůl,
− vhazování se provede na jednom z bodů vhazování ve středním pásmu blíže útočné
modré čáry týmu, jehož hráč měl nedovolenou hůl.

343.

Za nadměrnou tvrdost lze uložit:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.

344.

Po trestném střílení může být hlavním rozhodčím vyžádáno přezkoumání videosystémem
z těchto důvodů:
− zda se jednalo o druhou střelu po odrazu puku,
− zda se puk pohyboval kontinuálně dopředu při otočce hráče,
− zda puk přešel celým objemem brankovou čáru,
− zda se hráč dotkl brankáře předtím, než puk vnikl do branky,

345.

Za vyhození rukavice z hřiště lze uložit
− menší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

346.

Hráč týmu A odpykává menší trest a hlavní rozhodčí signalizuje další trest pro hráče týmu A.
Před přerušením hry jiný hráč týmu A hodí hůl po puku ve svém obranném pásmu, ale tým B
dosáhne z výhody branky.
− Hráč odpykávající menší trest zůstane na trestné lavici.
− Signalizovaný menší trest pro hráče na hřišti se uloží,
− Trestné střílení za hození hole se provede.
− Místo trestného střílení se za hození hole uloží menší trest.

347.

Pokud hráč plivne na protihráče, uloží se:
− menší trest,
− větší trest + osobní trest do konce utkání,
− osobní trest,
− trest ve hře.
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348.

Vlastní gól platí:
− při postavení útočícího hráče v brankovišti,
− při výhodě na vyloučení, pokud hráč neprovinivšího se týmu přihrává svému spoluhráči
a puk skončí v brance,
− při výhodě na vyloučení, pokud hráč neprovinivšího se týmu vede puk kolem své
branky a soupeř se dotkne jeho hokejky a puk skončí v brance,
− při ofsajdové výhodě bez jakéhokoli přičinění soupeře.

349.

Hráč v brejku je za svou modrou čárou, má puk pod kontrolou, nemá mezi sebou a soupeřovým
brankářem žádného protihráče a je hákován zezadu. Hráč v brejku pokračuje s pukem a
nápadným napodobením pádu usiluje o uložení trestu protihráči. Řešení:
− žádný trest,
− menší trest za hákování,
− menší trest za nafilmovaný pád,
− trestné střílení.

350.

Je signalizován menší trest za sekání hráči A6, družstvo B má výhodu. Hráč A6 zahraje puk ze
svého obranného pásma přímo mimo hrací plochu.
− hráč A6 bude potrestán menším trestem za sekání
− hráč A6 bude potrestán menším trestem za zdržování hry
− hráč A6 odpyká oba tyto tresty postupně
− s hráčem A6 usedne na trestnou lavici ještě další hráč a družstvo A bude hrát
oslabeno o dva hráče

351.

Za fyzický zásah hráče proti trenérovi soupeře lze uložit:
− větší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

352.

Za fyzický zásah hráče proti masérovi soupeře lze uložit:
− větší trest,
− osobní trest,
− osobní trest do konce utkání,
− trest ve hře.

353.

Brankář byl odvolán z ledu a jiný bránící hráč leží v brankovišti, když puk je vystřelen pod jeho
tělo. Hráč se nesnaží puk přikrýt, padnout na něj ani si ho přitisknout k tělu. Puk však zůstane
pod jeho tělem. Rozhodčí
− nepřeruší hru,
− přeruší hru,
− nařídí trestné střílení,
− uloží hráči menší trest,

354.

Čárový rozhodčí přeruší hru:
− pro postavení útočícího hráče v brankovišti,
− pokud jej hráč fyzicky napadne,
− pro příliš mnoho hráčů na ledě,
− pokud při střídaní za hry družstvo pochybilo a poslalo na led menší počet hráčů.

355.

V průběhu vhazování je uložen jednomu z hráčů na ledě osobní trest.
− Provinivší se tým nahradí hráče, jemuž byl uložen trest.
− Ani jednomu týmu není povoleno další střídání.
− Neprovinivšímu se týmu je povoleno další střídání.
− Provinivšímu se týmu je povoleno další střídání.
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356.

Bránící hráč zahrál v oslabení puk ze svého obranného pásma tak, že proletěl střední i útočné
pásmo, brankovou čáru přešel těsně po vypršení trestu a za vzdálenější brankou vyletěl přímo
mimo hřiště.
− hra se nepřeruší
− hra se přeruší
− uloží se menší trest za zdržování hry,
− uloží se menší trest pro hráčskou lavici.

357.

Je signalizován trest týmu A a tým B vystřídalo svého brankáře za dalšího hráče v poli. Před
přerušením hry hráč týmu B hodí ve svém obranném pásmu hůl a zastaví tak spoluhráčem
zahraný puk směřující do vlastní branky.
− Přizná se gól za hození hole.
− Za hození hole se uloží větší trest a osobní trest do konce utkání.
− Za hození hole se uloží menší trest.
− Signalizovaný trest týmu A se uloží.

358.

Chybou dohližitele na trestné lavici strávil potrestaný hráč na trestné lavici delší dobu než bylo
třeba a během této doby dosáhlo družstvo soupeře branky. Řešení:
− branka se uzná,
− branka se neuzná,
− čas se vrátí na okamžik, kdy se měl hráč vrátit na led.

359.

Při trestném střílení se uzná branka, jestliže hráč provádějící trestné střílení vystřelí a kotouč se
následně odrazí:
− od brankáře a od kolena hráče provádějícího trestné střílení do branky
− od tyče a od kolena hráče provádějícího trestné střílení do branky
− od brankáře do tyče a do branky
− od tyče do brankáře a do branky

360.

Po vyřešení situace popsané v předchozí otázce se vhazuje
− u branky týmu A,
− ve středním pásmu, blíže k modré čáře týmu A,
− ve středu hřiště,
− u branky týmu B

361.

Krvácející hráč se považuje za zraněného hráče a musí opustit hřiště, aby mohl být ošetřen
a/nebo očištěn. Takový hráč se smí vrátit na hřiště, pokud
− rána je zacelena a vhodně přelepena
− veškerá krev je z hráče odstraněna
− jeho výstroj a dres jsou vyměněny či dostatečně očištěny
− zranění je zapsáno v zápise

362.

Tým A vystřelil na branku, puk se odrazil od konstrukce branky zpět do hřiště, hra pokračuje.
Puk získá tým B a po 15 vteřinách vstřelí branku. První situaci zkoumá brankový videorozhodčí a
zjistí, že střela mužstva A se odrazila ven z branky. Rozhodčí
− uzná gól vstřelený do branky týmu A,
− uzná gól vstřelený do branky týmu B,
− nechá vrátit čas o 15 vteřin zpět,
− vhazuje ve středu hřiště,

363.

Vhazování se provede na středním bodu
− jestliže rozhodčí mylně posoudí zakázané uvolnění
− jestliže rozhodčí mylně posoudí postavení mimo hru
− po dosažení branky
− je-li mužstvo trestáno za příliš mnoho hráčů na ledě
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364.

Brankář zranil protihráče úderem vyrážečkou do obličeje. Rozhodčí úder posoudil jako zásah do
oblasti hlavy a krku. Brankář může být potrestán
− menším trestem,
− menším trestem, a osobním trestem,
− větším trestem a osobním trestem do konce utkání,
− trestem ve hře,

365.

Při poměru hráčů 5 na 4 je v průběhu vhazování uložen menší trest jednomu hráči z každého
družstva.
− Družstva doplní chybějící hráče a žádné střídání hráčů není dovoleno.
− Oslabenému družstvu je povoleno další střídání.
− Družstvu, které hraje přesilovku, je povoleno další střídání.

366.

Vhazování na bodě vhazování u modré čáry ve středním pásmu se provede
− při neplatné brance – odrazí-li se kotouč od rozhodčího do branky
− jestliže jeden nebo oba obránci po přerušení hry vjedou za vnější vrcholy koncových
kruhů vhazování v jejich útočné třetině
− proviní-li se útočící družstvo zahráním kotouče vysokou holí v útočném pásmu
− při neproměněném trestném střílení

367.

Útočící hráč nastřelil puk na vnější brankovou síť, bránící hráč má možnost puk odehrát, ale ani
se o to nepokusí, hlavní rozhodčí s tímto hráčem verbálně komunikuje, aby pokračoval ve hře.
Pokud se hráč stále nepokouší puk z brankové sítě odehrát, rozhodčí přeruší hru a:
− uloží hráči menší trest za zdržování hry,
− uloží hráči osobní trest za nesportovní chování,
− vhazuje se v koncovém pásmu,
− vhazuje se ve středním pásmu.

368.

Hráč hákováním zastavil soupeře v brejku. Rozhodčí nařídil trestné střílení a zjistil, že útočící
hráč byl zákrokem zraněn. Rozhodčí
− ponechá neprovinivšímu se družstvu volbu, zda uložit větší trest nebo provést TS
− nechá provést trestné střílení
− dvojitý menší trest nebo jen menší trest pokud je TS proměněno
− uloží větší trest a osobní trest do konce utkání

369.

Brankář chytí puk, ale ještě před tím, než hlavní rozhodčí přeruší hru, puk vypustí a vykopne do
vzduchu.
− Hra se nepřeruší.
− Hra se přeruší.
− Brankáři se uloží menší trest.
− Vhazuje se v koncovém pásmu.

370.

A8 vystřelí puk směrem k brance, ale nezasáhne brankáře, A9 získá puk a přihraje ho A10, který
vstřelí branku. Asistence se přizná:
− A8
− A9
− nikomu

371.

Hráč, který zraní soupeře zákrokem „zásah do hlavy a oblasti krku“, může být potrestán:
− menším a osobním trestem
− větším trestem a osobním trestem
− větším trestem a osobním trestem do konce utkání
− trestem ve hře
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372.

A5 – větší trest + OK v 58:30 (náhradník A15)
A6 – větší trest + OK v 59:30 (náhradník A16) B12 – dvojitý menší trest v 59:30
A7 – menší trest v 63:00
Konec prodloužení v 65:00. Kterým hráčům je dovoleno se zúčastnit pozápasových
samostatných nájezdů:
− A7
− A15
− A16
− B12

373.

Dostaví-li se celé družstvo bez registračních průkazů, oznámí to rozhodčímu a ten:
− poznamená tuto skutečnost v zápisu o utkání s důvodem, proč nebyly registrační
průkazy předloženy
− vyžádá od vedoucího družstva písemné prohlášení, že všichni hráči mají platné
registrační průkazy opravňující je v utkání hrát
− u všech hráčů tohoto družstva provede rozhodčí kontrolu totožnosti, kontrolovaný hráč
je povinen se podepsat do zápisu o utkání nebo na přílohu k zápisu o utkání
− má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz
totožnosti, pokud jej vlastní

374.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.

375.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.
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376.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.

377.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.

378.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.
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379.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.

380.

Je třeba rozhodnout o asistencích při vstřelení branky. Na obrázku jsou tři útočící hráči (a, b, c) a
brankář ( ˜ ). Přihrávky, střely a pohyb puku je naznačen šipkami. Pokud dráha puku jde od
hráče, hráč puk zahrál, nikoli jen tečoval. Pokud se dráha puku dotkne brankáře, brankář puk
vyrazil.
Budete-li chtít přiznat asistenci hráčům b, c, označte v odpovědním listu možnosti b, c. Pokud
nebude chtít přiznat žádnou asistenci, označte d.
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Následující otázky se vztahují k obrázku hřiště na konci textu. Úkolem je určit místo vhazování.
Body vhazování jsou na obrázku označeny a, b, c, d, e. Písmeno odpovídající bodu, na kterém
se bude vhazovat, označte v odpovědním listu u příslušného čísla otázky. Brankáři jsou
označeni A1, B1, hráči jsou označeni A2, B2 atd. Při všech otázkách je na ledě plný počet hráčů
z obou družstev a nacházejí se ve vyznačených pozicích
381.

Hráč A3 přihrál rukou hráči A4.

382.

Hráč A4 přihrál rukou hráči A3.

383.

Hráč A4 vystřelil puk na branku družstva B, přestože viděl v útočném pásmu své spoluhráče A5, A6.

384.

Hráč B3 zahrál puk na zakázané uvolnění, které odpískal ČR1. Po přerušení hry ČR2 informuje,
že puk byl tečován hráčem B6.

385.

Hra byla přerušena pro postavení hráče A6 v brankovišti.

386.

Hráč A6 sekl brankáře B1, okamžitě po přerušení byl krosčekován hráčem B2.

387.

Hráč A6 sekl brankáře B1, okamžitě po přerušení byl krosčekován hráčem B2. Po přerušení hry
přijeli hráči A4, A5 k brance družstva B.

388.

Hráč B2 vystřelil puk, zasáhl ČR2 a puk ve středním pásmu opustil hřiště.

389.

Hráč B2 vystřelil puk, zasáhl ČR1 a puk v útočném pásmu družstva B opustil hřiště.

390.

Družstvu B byla ponechána ofsajdová výhoda, hráč B2 ve výhodě zahrál puk přímo mimo hřiště
ve svém obranném pásmu.

391.

Družstvu B byla ponechána ofsajdová výhoda, hráč B2 ve výhodě zahrál puk tak, že opustil
obranné pásmo a šel přímo mimo hřiště ve středním pásmu.

392.

Hráč B6 byl zasažen do obličeje pukem vystřeleným hráčem A2, hra byla okamžitě přerušena.

393.

Družstvo A má výhodu při signalizovaném trestu hráči B3. Hráč A4 ve výhodě způsobí úmyslný
ofsajd.

394.

Družstvo B má výhodu při signalizovaném trestu hráči A3. Hráč B4 ve výhodě zahraje zakázané
uvolnění.

395.

Bránící hráč B2 zahrál puk vysokou holí, takto zahraný puk vysokou holí zahrál útočící hráč A6
vysokou holí přímo do branky družstva B.

396.

Hra byla přerušena pro postavení hráče A6 v brankovišti. V přerušené hře krosčekoval hráč B2
hráče A6 a je mu ukládán menší trest.

397.

Hráč B4 vystřelil směrem na branku družstva A, puk tečoval jeho spoluhráč B6, tak že puk
skončil v síti nad ochranným sklem za brankou družstva A.

398.

Byla odpískána přihrávka rukou hráče A3 hráči A4. Hráči A4 a B5 se po přerušení hry dostali do
konfliktu, který vyústil v uložení menšího trestu pro A4 a dvojitého menšího trestu pro B5.

399.

Byla odpískána přihrávka rukou hráče A3 hráči A4. Hráči A4 a B5 se po přerušení hry dostali do
konfliktu, který vyústil v uložení menšího trestu pro A4 a trestu ve hře pro B5.

400.

Družstvo B má výhodu při ofsajdu družstva A. Ve výhodě zahrál vysokou holí hráč B4, puk
převzal hráč B5.
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