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c) Každému hráči, jenž použije hokejku jako „zbraň“ a použije zákrok, který mu nepovolují pravidla
a který může způsobit nebo způsobí komukoli na hřišti či mimo něj zranění, se musí dle
příslušných pravidel uvedených v odstavci 5 a) udělit trest ve hře.
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VÝKLAD
k pravidlům hokejbalu pro hru tělem, hru holí
a nesportovní chování v žákovských kategoriích
1. Následující výklad a doplnění pravidel platí:
a) pro kategorie: starší žáci, mladší žáci, přípravka a minipřípravka.
b) pro všechna utkání, spadající pod Českomoravský svaz hokejbalu v příslušných kategoriích dle
bodu a) tohoto odstavce a zároveň pro všechna mezinárodní, turnajová a přípravná utkání, jejichž
přímým organizátorem je ČMSHb.

Čisté odebrání míčku - 5.a

Čisté odebrání míčku - 5.a

Nečisté odebrání míčku - 5.a

Nečisté odebrání míčku - 5.a

2. Hra tělem v žákovských kategoriích je dovolena v těchto případech:

6. Nesportovní chování
a) Jakékoliv nesportovní projevy a chování hráčů, trenérů či funkcionářů nesmí být v
žákovských kategoriích rozhodčími tolerovány a musí být důrazně posuzovány dle pravidla 550
– Napadání rozhodčích a nesportovní chování hráčů a dle pravidla 551 - Napadání rozhodčích a
nesportovní chování funkcionářů družstev.
b) V případě nesportovního chování dle pravidla 551- Napadání rozhodčích a nesportovní chování
funkcionářů družstev, ať již se bude jednat o urážlivé chování vůči komukoliv na hřišti nebo jinému
narušování utkání ze strany trenéra či funkcionáře, rozhodčí udělí bez varování menší trest
pro hráčskou lavici. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem bude mít za
následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro trenéra
či funkcionáře, který se dopustil takového jednání.

a) Hráč soupeře tlačí na mantinel, pokud oba hráči běží stejným směrem (tzv. jej „válcuje“) s
jasným cílem zmocnit se míčku a hrát s ním.
b) Hráč u mantinelu má jasnou snahu hrát nejprve míček a po jeho získání dojde k neúmyslnému
kontaktu tělem tím, že hráč, který míček získal, uzavřel prostor mezi sebou a mantinelem.
c) Hráč v otevřeném prostoru hřiště jde do osobního souboje s jasnou snahou hrát nejprve
míček a v rámci tohoto souboje dojde k neúmyslnému kontaktu tělem.
d) Neúmyslný kontakt tělem může nastat, jestliže je následkem hry útočícího hráče majícího míček
pod svou kontrolou.

c) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva,
který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným
zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo
prostřednictvím kapitána. Při dalším porušení bude postupováno stejně jako v odstavci 6 b).

7. Ostatní
a) V případě možného zranění hráče v žákovských kategoriích, včetně nastřelení hráče míčkem,
rozhodčí ihned přeruší hru a umožní jeho ošetření, bez ohledu na to, kdo má v daný moment
míček v držení. Výjimkou je pouze bezprostřední branková příležitost soupeře v okolí brankoviště,
případně jeho brejková šance. V tomto případě by rozhodčí měl přerušit hru okamžitě, jakmile by
bezprostřední branková příležitost skončila (např. míček se ocitne v rohu hřiště).

„Válcování“ – 2.a

Uzavření prostoru – 2.b

Otevřený prostor – 2.c

b) V případě jakéhokoli zásahu míčkem brankáře do masky rozhodčí ihned přeruší hru. Výjimkou
je pouze bezprostřední branková příležitost soupeře v okolí brankoviště. Rozhodčí také nechá
pokračovat ve hře, pokud brankář hraje míček maskou úmyslně.
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3. Hra tělem je zakázána v případech jasně deﬁnovaných pravidly
a výkladem v nich uvedeným. Zejména:
a) Pokud hráč běží kdekoli v prostoru hřiště do osobního souboje nejprve s úmyslem odstavit
hráče od míčku tělem a teprve následně hrát míček (tzv. ho bodyčekuje nebo do něj strká,
případně nabíhá). Porušení tohoto výkladu bude mít za následek udělení menšího trestu dle
pravidla 534 – Nedovolené bránění.
b) V případě, že dojde k této nedovolené hře tělem obzvláště hrubým způsobem nebo s
nepřiměřenou razancí vzhledem k dané herní situaci, udělí rozhodčí větší trest plus automatický
osobní trest do konce utkání dle pravidla 522 – Napadení.
c) V případě, že dojde při této nedovolené hře tělem ke zranění soupeře, nebo zákrok může
způsobit hráči soupeře zranění, udělí rozhodčí trest ve hře dle pravidla 522 – Napadení.
d) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto výkladu
bude trestáno menším trestem dle pravidla 534 - Nedovolené bránění, případně menším trestem dle
pravidla 520 - Vražení na hrazení.
e) Jakékoliv prudké a úmyslné vražení soupeře na hrazení bez zjevného pokusu hrát míček.
Takovýto náběh do hráče zezadu by měl být brán jako krajně nesportovní a trestán větším trestem a
osobním trestem do konce utkání dle pravidla 523 – Naražení zezadu (případně trestem TH viz
odstavec 3 c). Za tyto zákroky není možné uložit v soutěžích ČMSHb, uvedených v odstavci 1 a),
menší trest plus osobní trest a rozhodčí se musí přiklonit k přísnějšímu posouzení.
f)
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4. Posuzování hry tělem
a) Za nedovolenou hru tělem se posuzují zejména takové situace, kdy hráč nehraje s míčkem a
chystá se hrát protihráče nejprve tělem s cílem míček získat do svého držení dle odstavce 3.
b) Střety tělem, ke kterým dojde neúmyslně bez zjevného zavinění, by neměly být trestány.
c) Podle odstavce 3 a) by měl být potrestán každý hráč, který po odehrání míčku bezdůvodně
zadržuje tělem protihráče u hrazení, přičemž tento protihráč jeví evidentní snahu znovu se zapojit
do hry.
d)
Podle odstavce 3 a), 3 b) případně 3 c) by měl být potrestán také tzv. třetí hráč v soubojích o
míček, který se tohoto souboje bude účastnit s jasným cílem odstavit soupeře tělem a znemožnit
mu tak získání míčku.
e)
Podle pravidla 523 - Naražení zezadu by měl být hráč potrestán i v případě, že se takovým
zákrokem směrem k mantinelu současně proviní např. podle pravidla 520 - Vražení na hrazení, 522
- Napadení, 525 - Krosček apod., neboť podle tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.
f)
Za nedovolenou hru tělem dle odstavce 3 g) by měly být striktně posuzovány i situace jako je
natlačení útočícího hráče bez míčku na modré čáře do pásma apod.
g)
Jestliže má hra tělem charakter brutálního zákroku, je zřejmý záměr soupeře zranit nebo je-li
patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo 527 - Nadměrně hrubá
hra a uložen trest ve hře.

Jakákoliv hra tělem vůči brankáři, bez ohledu na to, zda se nachází v brankovišti či mimo něj
a má v držení míček, bude trestána menším trestem dle pravidla 522 – Napadení (případně
trestem 5´+ OK, nebo TH viz odstavce 3 b) a 3 c).

g) Hra tělem na hráče bez míčku musí být trestána dle pravidla 534 - Nedovolené bránění nebo 522
– Napadení.

Dohrání - 4.c

Třetí v souboji - 4.d

5. Hra holí v žákovských kategoriích
a) Hra hokejkou by se v těchto kategoriích měla týkat jednoznačně pouze snahy hrát míček.
Jakékoliv jiné zákroky bez zjevné snahy hrát primárně míček by měly být trestány dle příslušných
pravidel (521 – Bodnutí koncem hole, 525 – Krosček, 527 – Nadměrně hrubá hra, 530 – Vysoká hůl,
533 – Hákování, 537 – Sekání, 538 – Bodnutí špičkou hole).
Otevřený prostor - bodyček - 3.a

Napadání hráče u hrazení - 3.d

Vražení, Naražení zezadu - 3.e, 4.e

b) V případě zjevného bodnutí koncem hole nebo špičkou hole musí být hráč potrestán trestem
ve hře. Za tyto zákroky není možné uložit v žákovských kategoriích soutěží ČMSHb, uvedených v
odstavci 1 a), větší trest plus trest do konce utkání.
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