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ZMĚNY PRAVIDEL

!

VŠECHNY SENIORSKÉ SOUTĚŽE SE BUDOU HRÁT PODLE PRAVIDEL IIHF
VŠECHNY MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE SE BUDOU HRÁT PODLE PRAVIDEL FIRS

!

Pravidla FIRS – mládežnické soutěže
 Hrací doba 2 x 20 min (případně upravená dle kategorie)
 Přestávka v polovině utkání 10 min
 Bez offside a bez icing
 Při rozbruslení jsou mužstva u svých hráčských lavic. Utkání mužstva zahajují na opačné straně
hřiště, v polovině utkání si strany vymění. Na prodloužení či nájezdy se strany nemění.
 Tresty MT = 2 min, VT = 5 min (případně zkrácené)
 Za 3 menší tresty + osobní trest 10min
 Za 4 menší trest + osobní trest do konce utkání
 Je možná i herní varianta přesilovky 4:2
 Každý větší trest (5 min) neznamená automaticky trest do konce utkání, ovšem při druhém vyšším
trestu v utkání je hráč automaticky trestán OK.
 Oddechové časy jsou dva v délce 1 min, čerpán však může vždy jeden za polovinu utkání.
Pravidla IIHF – seniorské soutěže
 Hrací doba 4 x 12 min
 Přestávka 2 min po 1/4 a 3/4, 10 min po 2/4
 Při rozbruslení jsou mužstva u svých hráčských lavic. Utkání mužstva zahajují na opačné straně
hřiště, kde setrvají první a druhou čtvrtinu, v polovině utkání si vymění strany. Na prodloužení či
nájezdy se strany nemění.
 Platí offside na červené čáře a icing
 Střídání po zakázaném uvolnění je dovoleno
 Postavení mimo hru znamená, že přihrávka nesmí směřovat přes čáru.
 Postavení mimo hru se ruší v případě, že je kotouč tečován protihráčem
 Pokud mužstva hraje v přesilové hře a ztratí kotouč v útočném pásmu, všichni hráči musejí opustit
pásmo
 Tresty MT = 1.5 min, VT = 4 min
 Vždy je herní varianta přesilovky 4:3, další uložené tresty jsou odložené
 Herní varianta 4:2 může nastat pouze při opakovaných přestupcích v posledních 2 minutách utkání
 Vyloučení hráči při souběžných MT trestech se nahrazují náhradníky a hra pokračuje 4:4
 V případě rozdílné délky trestů (2 a 4 min) hra pokračuje 3:3
 Každý větší trest (4 min) neznamená automaticky trest do konce utkání, ovšem při druhém vyšším
trestu v utkání je hráč automaticky trestán OK.
 Oddechový čas je pouze jeden na 1 min, čerpán může být kdykoliv v průběhu utkání
Platné pro pravidla IIHF i FIRS !!!
 Vyhození kotouče mimo hrací plochu = MT
 V případě vyhození kotouče na hráčskou nebo trestnou lavici bude uložen MT pouze v případě, že
kotouč přeletí ochranné plexisklo.
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