VÝJIMKY ZMĚN PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE IIHF PRO DOMÁCÍ SOUTĚŽE V SEZÓNĚ 2010-2011
Změny přijaté od 1.7.2009:
PRAVIDLO

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY

STANOVISKO VV ČSLH

412 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ A BRANKÁŘŮ
PŘI PŘERUŠENÍ HRY

Zákaz střídání pro tým, který způsobil zakázané uvolnění.

460 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Výjimka z tohoto pravidla pro věkové kategorie do starších žáků
včetně i nadále trvá.

Změny přijaté od 1.7.2010:
PRAVIDLO
152 ČASOMÍRA

PŮVODNĚ (2006-2010)

NOVĚ (2010-2014)

Čas hry byl zobrazován od 0:00 do
celkové délky třetiny nebo
prodloužení.

Čas hry se má zobrazovat od celkové délky
třetiny nebo prodloužení do 0:00.

Čas může být počítán i původním způsobem.

Nové pravidlo zavádějící chránič loktů jako
povinnou výstroj a předepisující, že chránič
loktů musí mít povrch z houbovité pryže
o minimální tloušťce 1,27 cm..

Uplatněna výjimka, že nový typ chrániče loktů není
vyžadován, ale doporučen.

Netrestá se při vystřelení puku z vlastního
pásma na hráčskou lavici, do střechy nad
ledovou plochou a do časomíry nad ledovou
plochou.
Trestá se, pokud puk přeletí sklo umístěné
za hráčskou lavicí.

Z důvodu nestejného vybavení zimních stadionů i
nadále uplatněna úprava stanovující, že za vyhození
puku z obranného pásma na hráčskou lavici do
střechy a časomíry se ukládá menší trest.

228 CHRÁNIČE LOKTŮ

554 C) VYSTŘELENÍ NEBO
VYHOZENÍ PUKU MIMO HŘIŠTĚ

Pravidlo IIHF bylo měněno
v průběhu platnosti.
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STANOVISKO VV ČSLH

VÝJIMKY ZMĚN PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE IIHF PRO DOMÁCÍ SOUTĚŽE V SEZÓNĚ 2010-2011
Pravidla IIHF používají specifická ustanovení pro kategorii do 18 let a pro kategorii do 20 let, v poznámce jsou uvedeny ročníky, pro které ustanovení platí v konkrétní
sezoně.
PRAVIDLO
224 HRÁČSKÁ

ZNĚNÍ PRAVIDEL 2010-2014

POZNÁMKA UVEDENÁ
V PRAVIDLECH IIHF 2010-2014

STANOVISKO VV ČSLH

Všichni hráči v kategorii do 18 let musí mít
celoobličejové masky.

V mužském hokeji platí toto ustanovení pro hráče:
narozené v roce 1993 – pro sezonu 2010/2011
narozené v roce 1994 – pro sezonu 2011/2012
narozené v roce 1995 – pro sezonu 2012/2013
narozené v roce 1996 – pro sezonu 2013/2014

Pravidlo platí.

Všichni v kategorii do 18 let musí nosit chránič krku
a hrdla. Doporučuje se, aby všichni hráči nosili
chránič krku a hrdla.

V mužském a ženském hokeji platí toto ustanovení
pro hráče/hráčky:
narozené v roce 1993 – pro sezonu 2010/2011
narozené v roce 1994 – pro sezonu 2011/2012
narozené v roce 1995 – pro sezonu 2012/2013
narozené v roce 1996 – pro sezonu 2013/2014

Pravidlo platí.

227 CHRÁNIČ ÚST

Všichni v kategorii do 20 let musí nosit chránič úst.
Doporučuje se, aby všichni hráči nosili speciálně
vyrobený chránič úst.

V mužském hokeji platí toto ustanovení pro hráče:
narozené v roce 1991 – pro sezonu 2010/2011
narozené v roce 1992 – pro sezonu 2011/2012
narozené v roce 1993 – pro sezonu 2012/2013
narozené v roce 1994 – pro sezonu 2013/2014

Uplatněna výjimka, že chránič úst není
vyžadován, ale doporučen.

234 BRANKÁŘSKÉ
PŘILBY, CHRÁNIČE

Obličejové masky brankářů v kategorii do 18 let
musí být zhotoveny tak, aby jejich otvory nemohl
proniknout puk ani čepel hole.

OBLIČEJOVÁ MASKA
A CHRÁNIČ OČÍ

226 CHRÁNIČ KRKU A
HRDLA

HLAVY A OBLIČEJOVÉ
MASKY

Pravidlo platí.
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