ČÁST 2 - DRUŽSTVA. HRÁČI A JEJICH VÝSTROJ
200 - HRÁČI V DRESECH
a) Před utkáním dodá vedoucí družstva nebo trenér každého družstva hlavnímu rozhodčímu nebo zapisovateli seznam jmen a čísel hráčů a brankářů, kteří nastoupí v utkání,
včetně jmen kapitána a náhradních kapitánů.
b) Každé družstvo může mít nanejvýš:
- 20 hráčů v poli a
- 2 brankáře,
- celkem 22 hráčů.

201 - K APITÁN DRUŽSTVA
a) Každé družstvo určí „kapitána“ a nejvýše dva „náhradní kapitány“.
b) Kapitán musí být označen písmenem «C» a náhradní kapitáni písmenem «A», 8 cm
vysokým v kontrastní barvě a na dobře viditelném místě na přední části dresu.
c) Pouze takto označení hráči mají právo, pokud nejsou potrestáni, hovořit na ledě s hlavním rozhodčím o otázkách vztahujících se k výkladu pravidel, které mohou vzniknout
během utkání.
➤ Důležité: Protest, který se týká vyloučení, není věcí vztahující se k výkladu
pravidel a bude potrestán.
➤ Osobní trest (viz Pravidlo 572).

NOVÉ

210 - VÝSTROJ
a) Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů.
b) Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela pod oblečením.
c) Veškerá porušení pravidel týkající se nošení výstroje budou trestána podle pravidla
555.

220 - VÝSTROJ HRÁČŮ
221 - HRÁČSKÉ BRUSLE
Hráči musí mít „hokejové brusle“ s chráněnými čepelemi.

222 - HRÁČSKÁ HŮL
a) Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní fe- NOVÉ
derací ledního hokeje (IIHF).
b) Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být zkoseny.
c) Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou neﬂuoreskující páskou libovolné
barvy.
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➤ Čepel hráčské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je
omezeno tak, že délka kolmice, měřena od přímky spojující
jakýkoli bod patky s koncem čepele, nepřesáhne 1,5 cm.

HRÁČSKÁ HŮL
Všechny míry jsou v cm.

HRÁČSKÁ PŘILBA

HRÁČSKÝ CHRÁNIČ OČÍ

➤ Pravidlo 224 platí pro hráče:
narozené v roce 1989 - pro sezonu 2006–2007,
narozené v roce 1990 - pro sezonu 2007–2008,
narozené v roce 1991 - pro sezonu 2008–2009,
narozené v roce 1992 - pro sezonu 2009–2010.

CELOOBLIČEJOVÉ MASKY

➤ Pravidlo 226 platí pro hráče:
narozené v roce 1989 - pro sezonu 2006–2007,
narozené v roce 1990 - pro sezonu 2007–2008,
narozené v roce 1991 - pro sezonu 2008–2009,
narozené v roce 1992 - pro sezonu 2009–2010.
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NOVÉ

➤ Každý národní svaz, který se zúčastňuje
mistrovství IIHF musí zajistit, aby všichni jeho
hráči byli vybaveni hráčskými přilbami a kde
je to nutné i chrániči očí nebo celoobličejovými maskami, řádně připevněnými k přilbě tak,
aby mohly plnit výrobcem zamýšlený účel.
➤ Celoobličejové masky musí být zkonstruovány tak, aby jimi nemohl proniknout puk ani
čepel hole.

Rozměry hráčské hole:
1. Rukojeť: maximální délka - 163 cm od patky ke konci rukojeti,
maximální šířka - 3 cm,
maximální tloušťka - 2,5 cm,
rukojeť musí být rovná.
2. Čepel:

maximální délka
maximální šířka
minimální šířka

- 32 cm od patky ke konci čepele,
- 7,5 cm,
- 5 cm.

223 - HRÁČSKÁ PŘILBA
a) Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit hokejové
přilby s řemínky řádně upevněnými pod bradou.
b) Pokud hráč(i) v mezinárodní soutěži nenosí během předzápasového rozcvičení přilbu, NOVÉ
náhradní hlavní rozhodčí to oznámí osobě odpovědné za tuto soutěž, která to dále oznámí direktorátu nebo disciplinární komisi IIHF. V národních soutěžích se postup v této
věci řídí pravidly příslušného národního svazu.
c) Přilba se musí nosit tak, aby dolní okraj byl nanejvýš jeden prst nad obočím a mezi řemínek přilby a bradu bylo možno vsunout pouze jeden prst.
d) Pokud hráči během hry spadne přilba, nesmí se dále účastnit hry s výjimkou, že si přilbu znovu nasadí na hlavu a řemínkem ji řádně upevní pod bradu.
➤ Jestliže hráč pokračuje ve hře bez řádně upevněné přilby, bude potrestán podle
Pravidla 555G.

224 - HRÁČSKÉ OBLIČEJOVÉ MASKY A CHRÁNIČE OČÍ
a) Všem hráčům se doporučuje nosit celoobličejovou masku nebo chránič očí.
b) Hráči narození po 31. prosinci 1974 musí nosit přinejmenším chránič očí.
c) Chránič očí musí překrývat oči a špičku nosu z čelního i postranního pohledu.
d) Celoobličejové masky musí nosit všechny hráčky.
e) Hráči a brankáři v kategorii do 18ti let a mladší musí nosit celoobličejové masky.
f) Hráčům není povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo tónované celoob- NOVÉ
ličejové masky.

225 - HRÁČSKÉ RUKAVICE
Hráčské rukavice musí krýt ruce a zápěstí. Dlaně rukavic se nesmějí odstranit a hráč nesmí držet hůl holou rukou.

226 - CHRÁNIČ KRKU A HRDLA
a) Doporučuje se, aby všichni hráči nosili chránič krku a hrdla.
b) Hráči a brankáři v kategorii do 18ti let a mladší musí nosit chránič krku a hrdla.
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➤ Pravidlo 227 platí pro hráče:
narozené v roce 1987 – pro sezonu 2006–2007,
narozené v roce 1988 – pro sezonu 2007–2008,
narozené v roce 1989 – pro sezonu 2008–2009,
narozené v roce 1990 – pro sezonu 2009–2010.

BRANKÁŘSKÁ

BRANKÁŘSKÁ HŮL

CELOOBLIČEJOVÁ MASKA

Všechny míry jsou v cm.

➤ Čepel brankářské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že
délka kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele
nepřesáhne 1,5 cm.

BRANKÁŘSKÁ BRUSLE

38,10 cm

VYRÁŽEČKA

20,32 cm

LAPAČKA

Velikost obvodu
114,3 cm

10,16 cm

Rozměr vnitřního
obvodu 46 cm

20,32 cm
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227 - CHRÁNIČ ÚST
a) Doporučuje se, aby všichni hráči nosili speciálně vyrobený chránič úst.
b) Všichni hráči ve věkové kategorii do 20 let, kteří nenosí celoobličejovou masku, musí
nosit speciálně vyrobený chránič úst.

230 - VÝSTROJ BRANKÁŘŮ
S výjimkou bruslí a hole musí být veškerá výstroj, nošená brankářem, zhotovena tak, aby
sloužila výhradně k ochraně hlavy a těla a nesmí obsahovat žádné oblečení či přídavky,
které by poskytovaly brankáři nedovolenou pomoc při ochraně branky.
➤ Zástěry, chránící břicho a kryjící přes kalhoty přední část stehen, jsou zakázány.

231 - BRANKÁŘSKÉ BRUSLE
Brankář nosí speciální „brankářské brusle“ schváleného tvaru.

232 - BRANKÁŘSKÉ HOLE
a) Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF).
b) Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být zkosené.
c) Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou neﬂuoreskující páskou libovolné
barvy.
d) Rozměry: 1. Rukojeť: maximální délka - 163 cm od patky ke konci rukojeti,
maximální šířka - 3 cm,
maximální tloušťka - 2,5 cm.
Rozšířená část rukojeti:
maximální délka - 71 cm od patky ke konci,
maximální šířka - 9 cm.
Rukojeť musí být rovná.
2. Čepel:

maximální délka
maximální šířka

- 39 cm od patky ke konci čepele,
- 9 cm, s výjimkou patky, kde šířka nesmí
přesáhnout 11,5 cm.

233 - BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE
233A) - VYRÁŽEČKA
Maximální rozměry ochranných vycpávek, připojených ke hřbetu rukavice, které tvoří součást vyrážečky, nesmí přesáhnout:
NOVÉ
➤ 38,1 cm na délku,
NOVÉ
➤ 20,32 cm na šířku.

233B) - LAPAČKA
a) Maximální rozměry lapačky nesmí přesáhnout:
➤ 20,32 cm na délku v kterékoli části zápěstní manžety, která je široká 10,16 cm. NOVÉ
➤ Vzdálenost od paty podél kapsy k vrcholu lapačky nesmí být větší než 46 cm. NOVÉ
b) Velikost obvodu lapačky nesmí přesáhnout 114,3 cm.

NOVÉ
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BRANKÁŘ BEZ
PŘILBY

CHRÁNIČE NOHOU

D
C

C

E
A

B

28 cm

28 cm

A = 73,66 cm
B = 76,20 cm
C = 39,37 cm
D = 22,86 cm
E = délka plynulého
zkosení = 81,28 cm

MÍRY BRANKÁŘSKÉHO DRESU

➤ 1. Hráči nebo brankáři, který nesplňuje tyto podmínky, nebude dovoleno účastnit se
utkání.
➤ 2. Jsou-li podle názoru hlavního rozhodčího barvy dresů soupeřících družstev natolik
podobné, že by to mohlo vést k nesprávnému výroku rozhodčích, je povinností domácího družstva převléknout dresy, pokud to hlavní rozhodčí nařídí.
➤ 3. Jestliže má hráč dlouhé vlasy, které zakrývají jmenovku nebo číslo na dresu, musí
nosit vlasy stažené do ohonu nebo pod přilbou.
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234 - BRANKÁŘSKÉ PŘILBY A OBLIČEJOVÉ MASKY
a) Všichni brankáři musí nosit „obličejovou masku“ s hokejovou přilbou nebo brankářský celoobličejový chránič hlavy.
➤ Brankářské obličejové masky musí být zhotoveny tak, aby jimi nemohl proniknout
puk.
b) Pokud přilba nebo obličejová maska spadne brankáři během hry, hlavní rozhodčí přeruší hru.
c) Pokud si brankář sejme přilbu nebo obličejovou masku ve snaze přerušit hru v brejkové NOVÉ
situaci, přizná hlavní rozhodčí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení

(TS).

d) Pokud si brankář sejme přilbu nebo obličejovou masku ve snaze přerušit hru během NOVÉ
trestného střílení, hlavní rozhodčí přizná neprovinivšímu se družstvu:
➤ branku.
e) Pokud během hry zasáhne brankářskou obličejovou masku tvrdá střela, hlavní rozhodčí přeruší hru.

235 - BRANKÁŘSKÉ CHRÁNIČE NOHOU
Brankářské chrániče nohou po připevnění na nohy nesmějí přesahovat šířku 28 cm.

NOVÉ

➤ Jakékoliv součásti výstroje, kryjící prostor mezi ledem a spodní částí chráničů nohou před bruslemi nejsou dovoleny.

240 - DRESY
a) Všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, stulpnách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od zbytku
družstva).
➤ Základní barva musí pokrývat přibližně 80 procent každé části oblečení, kromě
jmen a čísel.
➤ Dresy včetně rukávů a stulpny musí být stejné barvy.
➤ Dresy se musí nosit přes kalhoty.
➤ Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo 25 až 30 cm vysoké a na NOVÉ
obou rukávech 10 cm vysoké. Čísla jsou omezena od 1 do 99.
b) V soutěžích Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) musí každý hráč nosit na hor- NOVÉ
ní straně dresu své jméno 10 cm vysoké napsané latinkou hůkovými písmeny.
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PUK
Všechny míry jsou v cm.

LOGO NA PUKU
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250 - PUK
a) „Puk“ je zhotoven z vulkanizovaného kaučuku nebo z jiného materiálu schváleného
Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF) a musí převažovat černá barva.
b) Rozměry puku:
➤ průměr - 7,62 cm,
➤ tloušťka - 2,54 cm,
➤ hmotnost - 156 až 170 g.
c) Tištěné logo, obchodní značka nebo reklama nesmí přesáhnout v průměru 4,5 cm plo- NOVÉ
chy každé strany puku nebo 35 % plochy každé strany puku. Potisky smějí být na obou
stranách puku.

260 - PŘEMĚŘENÍ VÝSTROJE
a) Hlavní rozhodčí smí podle vlastního uvážení kdykoliv přeměřit jakoukoliv část výstroje.
b) Kapitán družstva smí přednést konkrétní stížnost na určitý rozměr jakékoli části výstroje. Hlavní rozhodčí provede potřebné přeměření neprodleně. Avšak žádná branka
nemůže být odvolána jako výsledek jakéhokoli přeměření.
➤ Jestliže je stížnost neoprávněná, družstvo, které žádalo přeměření, bude potrestáno.
➤ Menší trest pro hráčskou lavici (viz Pravidlo 555).
➤ Jestliže je stížnost oprávněná, provinivší se hráč bude potrestán.
➤ Menší trest (viz Pravidlo 555).
c) O takové přeměření výstroje smí požádat jedno družstvo v kterémkoli přerušení hry.
➤ Přeměření výstroje brankářů s výjimkou hole je možné požadovat pouze bezprostředně po skončení kterékoli třetiny.
d) Jestliže kapitán družstva, které hraje oslabeno o dva hráče v posledních dvou minu- NOVÉ
tách utkání nebo kdykoliv v prodloužení, požaduje přeměření výstroje a ta je následným přeměřením shledána dovolenou, hlavní rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva:
➤ trestné střílení
(TS).
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➤ Národní svazy mají právo používat systému dvou rozhodčích při utkáních, která spadají výhradně pod jejich pravomoc.
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