HOKEJBALOVÁ LIGA MOČENOK
(HbLM)

PRAV I D LÁ
platné od 01.04.2017

Organizátorom Hokejbalovej ligy Močenok je Občianske združenie BENESCO. Organizátor ligy
zvoláva stretnutia kapitánov, menuje Organizačný výbor ligy (OV) a Disciplinárnu komisiu (DK).
Organizátor je povinný zverejniť členov organizačného výboru a disciplinárnej komisie najneskôr
v deň slávnostného otvorenia ligy. Zároveň si organizátor ligy vyhradzuje právo rozhodovania
v sporných situáciách, v ktorých nie je možné rozhodnúť podľa týchto pravidiel, resp. ak pravidlá
so vzniknutou situáciou nepočítajú. Pred rozhodnutím si vypočuje mienku organizačného výboru
a disciplinárnej komisie.

HRÁČI
Registrácia hráčov:
Súpiska klubu musí byť vzorne vyplnená. Klub vyplňuje na súpiske nasledovné kolónky: názov
klubu, farba dresu, menoslov hráčov (poradové číslo, ich adresa, dátum narodenia), emailový
a telefonický kontakt na kapitána.
Vyplnená súpiska sa zasiela elektronicky na e-mail: info@benesco.sk
Za neúplnú súpisku sa považuje, ak chýba u jedného z hráčov jeden z hore vymenovaných údajov.
V takomto prípade organizátor ligy súpisku vráti zástupcovi mužstva na vykonanie nápravy. Až do
znovu odovzdania opravenej kompletnej súpisky organizátorovi ligy sa súpiska mužstva považuje
za neodovzdanú.
Za neskoré odovzdanie súpisky, teda po určenom termíne, má dotyčný klub zastavenú činnosť až do
odovzdania úplnej súpisky, ak inak nerozhodne OV.
Prestupové termíny sú dva, a to pred začiatkom súťažného ročníka a v polovici základnej časti.
Termín určuje OV.
Zmena názvu klubu nie je povolená počas už začatej sezóny. Takáto zmena je povolená len na konci
sezóny, pri registrácii do nového ročníka.
Po odovzdaní všetkých dokumentov a zaplatení štartovného v prestupovom termíne sa peniaze
mužstvám ani jednotlivým hráčom nevracajú, ak sa títo hráči rozhodnú nepokračovať v súťaži.
Prihlásenie je záväzné pre hráčov na celý ročník HbLM.
Kluby sú povinné odovzdať štartovný poplatok pri odovzdaní súpisky, alebo v termíne, kedy to určí
OV, inak nebudú môcť hrať.

Povinnosti hráčov:
Všetci hráči mužstva musia mať jednotné dresy. Výnimkou je brankár, ktorý môže mať odlišný
dres. Dresy musia byť očíslované od 0 po 99. V jednom klube nesmú hrať dvaja hráči s rovnakým
číslom.
Všetci hráči mužstva musia mať ochranné rukavice (hráčske rukavice musia kryť ruku a zápästie
a nesmú mať odstránenú dlaňovú časť, aby sa dala hokejka držať holými rukami).

Hráč na súpiske ak príde po začiatku stretnutia smie nastúpiť do zápasu len v prestávkach medzi 1.,
2. a medzi 2. a 3. tretinou, čo ale musí oznámiť rozhodcom, ak nemá zapísane číslo, môže si tak po
zistení číslo dopísať, tento priestupok sa netrestá. Ak sa neoznámi štart takéhoto hráča rozhodcom
v prestávke po prvej a druhej tretine, ak rozhodca to zistí alebo rozhodcu upozorní kapitán súpera
počas hry, vtedy je hráč potrestaný trestom 2 min.
Za riadne vypísanie Zápisu o stretnutí s potrebnými údajmi (mená a priezviská hráčov, ich čísla,
označenie kapitána a zástupcu kapitána, brankára) zodpovedá kapitán mužstva. Tieto formality
musia byť odovzdané pred stretnutím rozhodcom. Bez toho nemôže zápas začať.
Každé mužstvo je povinné pred začatím svojho zápasu odovzdať rozhodcovi 2 tenisové
loptičky naplnené vodou.
Zmeny v zápise o stretnutí sú povolené iba:
Hráč napísaný v zápise, docieli gól alebo asistenciu, ale má iné číslo na drese alebo nemá (uvedené
číslo na drese) ako je uvedené v zápise. Vtedy: gól sa uzná a rozhodca chybu opraví.
Hráč, ktorý nie je zapísaný v zápise, jedná sa o čestného hráča, ktorý nemá napísané meno v zápise
o stretnutí a hrá, v priebehu hry sa to zistí, dostáva trest 2 min (za správne vyplnený zápis
zodpovedá kapitán mužstva). Ak však takýto hráč docieli ešte pred vylúčeným asistenciu alebo gól,
vtedy: gól sa neuzná.
Zranený hráč musí byť ošetrený (nesmie krvácať). Rany treba ošetriť a prelepiť. Ak zranený
a neošetrený hráč sa zapojí do hry, aj po predchádzajucom upozornení od rozhodcu, že je zranený,
musí opustiť hraciu plochu, dať si ošetriť ranu a jeho mužstvo dostane menší trest pre hráčsku
lavicu – 2 min.
Ak zranený, ale ošetrený hráč sa zapojí do hry a rana mu začne opäť krvácať (cez obväz,
prelepovacie zdrav.pomôcky), bude upozornený rozhodcom, aby si opätovne ošetril ranu (pokým
tak neučiní, nebude môcť hrať), ale daný hráč, ani jeho mužstvo nebude potrestané vylúčením.

Čestný hráč:
Čestný hráč nemôže byť registrovaný v žiadnom klube HbLM. O štatút čestného hráča sa môže
uchádzať hráč, ktorý má viac ako 40 rokov, alebo je kňazom, prípadne ten, kto sa významným
spôsobom pričinil o chod HbLM.
Čestného hráča menuje predseda o. z. BENESCO na návrh výkonnej rady o. z. BENESCO.
Registrovanie čestných hráčov je povolené počas celého súťažného ročníka. Každý klub môže
angažovať jedného, alebo viacerých čestných hráčov. V jednom kole môže čestný hráč odohrať len
jedno súťažné stretnutie. Čestný hráč nespadá do stanovnej kvóty 17 hráčov v jednom klube, je
nezávislý.
Brankár:
Brankári oboch mužstiev musia nastúpiť s kompletnou výstrojov, viď jednotlivé časti (ochranná
prilba, lapačka, vyrážačka, ochranná vesta, dres, brankárske nohavice, chrániče na nohy (betóny),
hokejka brankárska). Ak brankár nespĺňa toto ustanovenie, nemôže rozhodca zahájiť stretnutie.
Vtedy rozhodca ukončí zápas kontumačne v prospech neprevinilého mužstva.

Striedanie brankárov počas zápasu sa môže povoliť len v prerušení hry. Po prerušení sa časomiera
zastaví a v čo najkratšom čase musí prebehnúť táto výmena. Nového brankára (jeho povinnú
výstroj) má za povinnosť skontrolovať rozhodca. Pokiaľ nebude táto
výstroj
v súlade
s pravidlami, nemôže zápas pokračovať. Ak nebude výstroj nového brankára adekvátna, rozhodca
môže po 5. min. hru ukončiť kontumáciou v prospech neprehrešeného mužstva. Ak je všetko
v poriadku, hra pokračuje ďalej. Novému brankárovi sa nepovoľuje žiadne rozcvičenie.
Ak sa brankár zraní, musí alebo ihneď pokračovať v hre, alebo byť vystriedaný náhradným
brankárom. Ak obidvaja brankári družstva sú neschopní pokračoval v hre, družstvo musí dostať 10
minút na preoblečenie iného hráča do brankárskej výstroji.
Brankárovi, ktorý počas prerušenia hry príde k hráčskej lavici, okrem prípadu, že bude striedať
alebo počas oddychového času, bude uložený menší trest (2 min.)
Brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska, bude uložený
menší trest (2 min.)
Brankárovi, ktorý pustí loptičku na sieť bránky, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený menší
trest (2 min.)
Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a drží loptičku dlhšie ako tri sekundy, bude
uložený menší trest (2 min.)
Brankárovi, ktorého celé telo je mimo bránkoviska, pričom loptička je za bránkovou čiarou alebo za
bodmi na vhadzovanie (najbližšie body na vhadzovanie k bránke, na vlasnej polovici), a ktorý
úmyselne padne na loptičku alebo ju stiahne pod svoje telo, prípadne ju drží alebo pritláča na
ktorúkoľvek časť bránky alebo mantinelu, bude uložený menší trest (2 min.)
Brankár nesmie vstúpiť do útočného pásma súpera (nesmie prekročiť nohami stredovú červenú
čiaru). Ak to poruší bude potrestaný 2 min.
Brankár nesmie pokračovať v hre so zlomenou hokejkou. Nesmie však prijať hokejku hodenú na
hraciu plochu z ktorejkoľvek strany, ale smie prijať hokejku od spoluhráča. Ak poruší toto pravidlo,
bude potrestaný 2 min.
Ak je brankár zasiahnutý v hre loptičkou do prilby, rozhodca musí okamžite prerušiť hru a následne
vhadzovať v obrannom pásme pred brankárom. Ak však brankár úmyselne vyrazí loptičku prilbou,
hra pokračuje bez prerušenia. Ak padne gól priamo po náraze od masky do brány, gól sa uznáva. Ak
však padne gól po náraze do masky, pričom loptička sa odrazí od masky do hry a po dorazení
hráčom, takýto gól sa neuzná.
Brankár nesmie vyjsť pri prerušení hry ku svojej striedačke ani po svoju náhradnú hokejku. Tú mu
donesie jeho spoluhráč, ak to poruší bude potrestaný 2 min.
Hráč, ktorý napáda a nedovolene akokoľvek atakuje brankára v jeho bránkovisku je potrestaný 2
min. (brankár v jeho bránkovisku je nedotknuteľná osoba). Ak útočiaci hráč dovolene atakuje
brankára a pritom stojí v jeho bránkovom území viac ako tri sekundy, rozhodca hru preruší
a vhadzuje loptičku do hry v strednom pásme. Pre porušenie pravidla troch sekúnd v bránkovisku

útočiacim hráčom, skôr ako rozhodca hru preruší padne gól, rozhodca hru preruší a gól sa neuzná.
Na hru rozhodca naviaže vhadzovaním v strednom pásme.
Brankár, ktorý v blízkosti svojej brány podráža, seká hokejkou alebo bodá špičkou hokejky súpera,
je potrestaný 2 min., ktoré odsedí zaň spoluhráč, ktorý je na hracej ploche.
Ak brankárovi počas hry spadne prilba, lapačka, vyrážačka, prípadne iná časť výstroje, okrem
brankárskej hokejky, hlavný rozhodca musí prerušiť hru.
Za umýselné zhodenie niektorej časti výstroje počas hry bude brankár potrestaný menším trestom –
2 min.
VYRÁŽAČKA
Maximálne vonkajšie rozmery vyrážačky
sú: - dĺžka 41 cm
-šírka 21 cm
LAPAČKA
Maximálne vonkajšie rozmery lapačky sú:
- dĺžka 41 cm
- manžeta rukavice na zápästí je vysoká najviac 11,5 cm a široká 23 cm
- dĺžka vrecka rukavice meraná z ktoréhokoľvek horného konca manžety
nesmie byť väčšia ako 48 cm
- maximálny obvod je 122 cm
BRANKÁRSKA PRILBA A CELOTVÁROVÁ MASKA
Brankári musia používať hokejovú prilbu s celotvárovou maskou alebo celohlavovú
ochrannú prilbu, vyhovujúcu schváleným medzinárodným normám.
Brankárska celotvárová maska musí byť skonštruovaná tak, aby cez jej otvory nemohla
preniknúť loptička ani čepeľ hokejky.
Ak brankárovi počas hry spadne prilba alebo celotvárová maska, hlavný rozhodca musí
prerušiť hru.
Ak počas hry zasiahne prudká strela brankára do celotvárovej masky, hlavný rozhodca
musí prerušiť hru.
BRANKÁRSKE CHRÁNIČE NÔH
Brankárske chrániče nôh, keď ich má brankár na nohách, nesmú byť širšie ako 30,5 cm.
Zástery alebo iné pomôcky zakrývajúce priestor medzi nohami, sú zakázané.

MUŽSTVO
Mužstvo nesmie mať na hracej ploche počas hry viac než štyroch hráčov. Ak to mužstvo
kedykoľvek poruší (príliš veľa hráčov na hracej ploche), potrestá sa menším trestom (2min.) pre
hráčsku lavicu. Na majstrovského stretnutie musí mužstvo nastúpiť so štyrmi hráčmi v základnej
zostave (brankár plus traja hráči na ploche). Ak počas stretnutia klesne počet hráčov pod stanovený
minimálny limit (brankár plus dvaja hráči) rozhodca stretnutie musí predčasne ukončiť.
Rozmery hokejky:
Rúčka: maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky
maximálna šírka - 3 cm
maximálna hrúbka - 2,5 cm
Rúčka musí byť rovná
Čepeľ: maximálna dĺžka - 32 cm od pätky po koniec čepele
maximálna šírka - 7,5 cm
minimálna šírka - 5 cm
Pokaľ nie je mužstvo pred začiatkom a v priebehu hry schopné poslať na plochu predpísaný počet
hráčov, rozhodcovia nemajú inú možnosť, ako toto stretnutie ukončiť kontumáciou v prospech pre
neprehrešené mužstvo.
Ak mužstvo nemá viac ako štyroch hráčov do hry, dostane v hre za sebou dva menšie tresty alebo
pre zranenia a iné dôvody klesne počet hráčov pod stanovený minimálny limit troch hráčov, alebo
mužstvo nemá možnosť postaviť ďalšieho hráča do zápasu, rozhodca zápas ukončí. Prípad dorieši
DK.
Každé mužstvo nominuje na zápas jedného kapitána a jeho zástupcu (maximálne 2 zástupcov). Len
kapitán a zástupca majú právo na hracej ploche otvorene diskutovať s rozhodcom (len v prerušenej
hre a to vo vyhradenom mieste pre rozhodcov, pred časomierou, ktorý je vyznačený polkruhom) o
otázkach výkladu pravidiel, prípadne o uložených trestoch. Do vyhradeného priestoru pre
rozhodcov v prerušenej hre počas rozhovoru s rozhodcom nemá pravo vstúpiť žiadny hráč.
V prípade porušenia tohto pravidla bude hráč (hráči) potrestaný osobným trestom 10 min. Kapitán
musí byť jasne a viditeľne označený na prednej strane dresu písmenom “C”. Také isté nariadenie
platí pre asistenta, ten má byť označený písmenom “A”. Ak nie sú takto označení, tieto práva sa im
nepriznávajú.
Ak mužstvo nemá vyznačeného kapitána, ani zástupcu kapitána na drese, hrať môže ale
nemôže s rozhodcom nikto z mužstva diskutovať. Ak toto pravidlo hráči porušia, rozhodca udelí
menší trest (2. min.)
Ak nie je kapitán na hracej ploche, môže zaňho hovoriť s rozhodcom aj asistent. No ak je na ploche
spolu s kapitánom, toto právo sa mu odníma. Nik nemôže svojvoľne opustiť hráčsku lavicu
a diskutovať s rozhodcom namiesto kapitána. Ak by tak niektorý z hráčov učinil, bude mužstvo
potrestané menším trestom za hráčsku lavicu (2 min.). Toto smie vykonať len kapitán a to tiež
len v prípade ak bol prizvaný rozhodcom. Taktiež menším trestom za hráčsku lavicu (2 min.) sa

potrestá hráč vtedy, ak bude pokrikovať vulgarizmy na rozhodcu alebo by ho inak zosmiešňoval.
Rozhodca môže v takomto prípade potrestať samotného hráča aj osobným trestom (10 min.).
Ak opustí hráčsku lavicu iný hráč než kapitán (zástupca kapitána) a protestuje u rozhodcov, bude
potrestaný menším trestom za nešportové správanie sa (2 min.) + osobný trest (10 min.). Ak by
naďalej protestoval, udelí sa mu osobný trest do konca hry.
Sťažnosť na udelený trest nie je možné považovať za záležitosť týkajúcu sa výkladu
pravidiel a kapitán (asistent kapitána) alebo iný hráč, ktorý sa takto sťažuje, dostane menší trest za
zlé zaobchádzanie s činovníkom stretnutia (2min.).
Kapitán je povinný po skončení zápasu podpísať zápis o stretnutí. Ak tak neučiní, jeho mužstvo
bude potrestané odpočítaním jedného bodu v celkovej tabuľke hodnotenia.
Každé mužstvo musí odovzdať rozhodcom pred začiatkom stretnutia 2 tenisové loptičky plnené
vodou.
Na hráčskej lavici sa môžu nachádzať len registrovaní hráči mužstva ktoré hrá daný zápas, ak sú
uvedený v zápise o stretnutí daného zápasu, majú na sebe dresy a pridelené číslo v zápise
o stretnutí. Na lavičkách a v hráčskom priestore nesmie byť nikto iný. Toto porušenie za hráčsku
lavičku sa trestá (2 min.). Ak nie na lavičkách, ale v hráčskom priestore a v okolí mantinelov sa
nachádzajú nepovolané osoby, rozhodca hru preruší a musí vykázať v záujme bezpečnosti
nepovolané osoby. Ak sa uvedené civilné osoby zdráhajú opustiť hráčsky priestor, v náprave tohoto
priestupku sú mu povinní pomôcť slušnou formou hráči oboch mužstiev, ak sa tak nestane,
rozhodca určí stanovený čas pre nápravu, ak sa neuskutoční náprava rozhodcom a hráčmi; hráči
nie sú ochotní rozhodcovi v tomto pomôcť, po skončení stanoveného termínu rozhodca zápas
predčasne ukončí. Stretnutie v tomto prípade rozhodca ukončí a uvedené skutočnosti uvedie do
zápisu o stretnutí a zápis postúpy na riešenie DK. Jednotlivé body tohoto ustanovenia pravidla sa
nevzťahujú na členov organizačného výboru. Členovia organizačného výboru majú v celom
športovom areáli neobmedzený prístup.
Ak sa mužstvo previní tým, že pošle viac hráčov na plochu ako je dovolené (aj cez power play),
bude im udelený trest pre príliš veľa hráčov na ploche (2 min.), ktoré musí odsedieť hráč, ktorý bol
práve na hracej ploche, nie iný.
Ak pri striedaní hráčov dôjde k stretu (kontaktu) striedajúceho hráča s loptičkou, keď ešte striedaný
hráč nie je na striedačke, dostane previnilý hráč trest 2 min. za príliš veľa hráčov na hracej ploche.
Ochranná zóna počas striedania v hre je 1,5 m od striedačky. Za touto hranicou sa už ráta počas hry
príliš veľa hráčov na ploche. Ak brankár pri power play je striedaný hráčom a tento hráč naskočí
skorej na hraciu plochu než je brankár vzdialený od hráčskej lavice viac ako 1,5 m, rozhodca hru
preruší a následné vhadzovanie sa prevedie na bode v strede ihriska za predčasný vstup hráč z
hráčskej lavice a trest sa neudeľuje.
Mužstvo má právo počas zápasu vybrať si 2 Timeouty, (1Timeout=30sek.) Za mužstvo má právo
túto voľbu nahlásiť rozhodcovi len kapitán (asistent kapitána). Počas timeoutov sú všetci hráči, aj
brankár pri svojich striedačkách. Až po vypršaní timeoutu rozhodcovia a časomiera vyzvú signálom
obidve mužstvá k zahájeniu hry, až vtedy môžu hráči opustiť priestor lavičiek. Ak mužstvo toto
ustanovenie poruší je mu udelený trest 2 min. pre hráčsku lavicu.

Mužstvo, ktoré hrá prvý zápas kola podľa rozpisu a nachádza sa na rozpise ako hosťujúci tím (ak
OV nerozdelí služby inak), je povinné pripraviť ihrisko (pozametať), priniesť (časomieru, stoličky).
Mužstvo, ktoré hrá posledný zápas kola a nachádza sa na rozpise ako hosťujúci tím, je povinné
schovať časomieru a stoličky, poupratovať ihrisko a okolie ihriska.
Porušenie tohto pravidla sa trestá odpočítaním 2 bodov z priebežného bodovania. Ak si kluby
nesplnia tieto povinnosti počas play-off, budú mať kontumáciu za každú jednu nesplnenú
povinnosť.
Rozhodcovia a činovníci stretnutia
Činovníkmi stretnutia sa rozumejú predseda, podpredseda, tajomník, kontrolór a členovia výkonnej
rady o. z. BENESCO, ďalej členovia OV a DK, hlavný a pomocný rozhodca a kňazi. S činovníkmi
je treba jednať zdvorilo. Prípadné porušenie tohto pravidla bude oznámené OV a DK k riadnemu
preriešeniu. DK po spoločnej dohode vynesie trest danému previnilcovi.
Rozhodcovia musia dodržať 5 min. čakaciu dobu (ak si to okolnosti vyžadujú), v ktorej sú kluby
povinné nastúpiť na stretnutie vrátane vopred pripraveného a riadne ustrojeného brankára.
Porušenie tohto pravidla má za následok kontumáciu zápasu v neprospech nezúčastneného, alebo
takto nepripraveného mužstva. Ak sa nedostaví ani jedno mužstvo, situácia sa rieši obojstrannou
kontumáciou. Neprihliada sa na časový posun zápasov.
Čakacia doba počas ktorej sú povinní rozhodcovia a mužstvá nastúpiť na stretnutie je 5 minút, ktoré
sa začínajú rátať od úradne stanoveného času stretnutia.
Rozhodnutia rozhodcov sú vo všetkých sporných otázkach vždy konečné a priraďuje sa im plná
jurisdikcia počas celého zápasu vrátane prestávok. Rozhodca však musí dodržiavať a rozhodovať
podľa stanovených pravidiel. Pri sporných momentoch (hlavne gólových) sa môže rozhodca poradiť
s rozhodcom delegovaným na zápas i s členmi OV ak sú zúčastnení na zápase a videli danú
situáciu, konečné rozhodnutie zostáva na rozhodcoch.
Pred začiatkom stretnutia rozhodcovia nastavia a skontrolujú časové a signalizačné zariadenie,
skontrolujú vypísaný zápis o stretnutí, označenie kapitánov, asistentov, brankárov. Na začiatku hry
vyzvú tímy na zahájenie zápasu vzájomným pozdravením. Až potom môže byť zahájené stretnutie.
Ak mužstvo nemá v poriadku náležitosti (výstroj brankára,...) nemôže rozhodca začať zápas. Po
ukončení čakacej doby ukončí zápas kontumačne v prospech neprehrešeného klubu.
Hlavný rozhodca má povinnosť pozorne sledovať celý zápas, aby tak mohol jasne
rozhodnúť a zasiahnuť do vzniknutých situácií. Má povinnosť nahlásiť pomocnému rozhodcovi
všetky priestupky, uložené tresty s menom hráča, ďalej vsietené góly a asistencie s číslami hráčov
a taktiež nahlásené Timeouty.
Prípadnú opodstatnenú nespokojnosť s výkonom rozhodcov od tímov bude na základe pripomienky
uvedenej v zápise riešiť DK. Taktiež ak by sa zistila zaujatosť rozhodcu voči nejakému mužstvu,
bude riešený DK individuálne.

Rozhodca, ktorý neplní svoju funkciu a jej dané povinnosti ohľadom zapísania incidentov do
zápisu, bude následne individuálne potrestaný DK.
Pomocný rozhodca zaznamenáva v zápase vsietené góly, strelcov a asistentov. Zaznamenáva taktiež
všetkých potrestaných hráčov, dohliada na dĺžku ich trestu a ich včasné vpustenie do hry.
Po skončení zápasu, rozhodcovia podpíšu zápisnicu a vyplnia všetko potrebné pre úplne vypísanie
záznamu o zápase. Sú povinní ihneď po skončení stretnutia uviesť do zápisu o stretnutí všetky
osobné tresty hráčov do konca zápasu, do konca hry (DKH) s uvedením podrobností pre príslušné
orgány (OV a DK). Kapitán mužstva podpísaním zápisu o stretnutí vyjadrí svoj súhlas s údajmi,
ktoré zápis o stretnutí obsahuje. V prípade, ak má kapitán nejakú opodstatnenú sťažnosť, vyznačí ju
čitateľne do zápisu o stretnutí, následne rozhodca vyzve kapitána súperiaceho mužstva, aby sa
k sťažnosti písomne do zápisu vyjadril a napokon vyjadrenie do zápisu o stretnutí vykoná rozhoca,
resp. pomocný rozhodca, alebo činovník stretnutia. OV a DK sa zaoberá iba sťažnosťami písomne
zaznamenanými a podpísanými v zápise o stretnutí.
Činovník stretnutia zúčastnený na zápase má právo riešiť vzniknuté situácie v zápase, ktoré neboli
rozhodcom potrestané (ak vzniknuté situácie videl), môže a (nemusí) situácie riešiť aj počas
stretnutia s rozhodcami, ma právo prerušiť hru a dodatočne riešiť vzniknuté situácie. Môže ich
riešiť aj dodatočne po skončení stretnutia, podmienkou však je, že vzniknutú situáciu vyznačí do
zápisu o stretnutí.
Za správne vyplnenie zápisu o stretnutí zodpovedajú rozhodcovia. Správnosť vyplnenia zápisu
potvrdia vyššie menovaní svojim podpisom v zápise o stretnutí.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Hráči a iné osoby sú povinné dodržiavať poriadok a slušné chovanie sa v celom areáli
hokejbalového ihriska i na parkovisku. Je ZAKÁZANÉ fajčiť, piť alkoholické nápoje, vulgárne
nadávať a vodiť si so sebou psov. Ak hráči porušia tento predpis počas ich zápasu (platí aj
v prestávkach), je im udelený automaticky trest rozhodcom (2 min.) a priestupok podľa závažnosti
sa dorieši na OV, DK. Ak sa jedná o registrovaného hráča, hráčov HbLM m i m o z á p a s u , b u d ú
riešení individuálne OV, DK, kde budú za porušenie predpisu potrestaní. (Trest je individuálny). Pre
fajčiarov je pred hlavným vchodom do pastoračného centra (Kláštor) pripravené miesto na fajčenie.
Celkový čas zápasu je 3 krát 15 min. a na ploche počas zápasu môže mať mužstvo: 3 hráčov a 1
brankára, pokiaľ nie je hráč potrestaný vykázaním na trestnú lavicu, alebo mužstvo nehrá power
play.
Ak je zrejmé, že hráč je pod vplyvom alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, nesmie
nastúpiť na zápas. Ak aj napriek tomu nastúpi, je hneď potrestaný trestom 5 min. + vylúčenie do
konca zápasu (DK). Je zapísaný do zápisu o stretnutí a bude dodatočne riešený DK. (Pri podozrení, že
je hráč pod vplyvom alkoholu, môže sa použiť alkohol tester. Ak hráč doň odmietne fúkať,
nemôže v danom zápase nastúpiť).
Ak je zrejmé, že osoby, ktoré vulgárne nadávajú alebo iným spôsobom dehonestujú rozhodcov, sú
fanúšikovia jedného z hrajúceho klubu, alebo hráči z práve nehrajúcich mužstiev, musia

rozhodcovia prerušiť hru, určia stanovený čas 5 min., ak nespôsobilí fanúšikovia neopustia areál,
rozhodcovia musia hru ukončiť. Zápas sa končí kontumáciou, v prospech neprehrešeného mužstva
o čom rozhodne DK. Hráči mužstva v tomto prípade musia byť rozhodcom nápomocný a zjednať
nápravu. Ak tak hráči neurobia, bude mužstvo riešené disciplinárne.
Mužstvo, ktoré sa previní počas ročníka tromi kontumáciami v nenastúpení na zápas, bude
potrestané vylúčením celého klubu. Všetci hráči takto vylúčeného klubu nemôžu hrať do konca
rozbehnutého ročníka v HbLM. O zotrvaní v súťaži takéhoto mužstva a hráčov ďalej rozhodne OV.
OV HbLM môže organizovať povinné brigády, týkajúce sa spoločného dobra pre HbLM.
Z každého klubu majú povinnosť prísť na takúto brigádu minimálne dvaja hráči zapísaní na
zozname klubu. Klub, ktorý nebude mať zastúpenie bude potrestaný odobratím 3 bodov
z priebežného hodnotenia.
OV, DK môže stanoviť termín a miesto konania schôdze za účelom jednaní ohľadom súťaže
v HbLM. Tieto schôdze sú pre všetky nahlásené kluby povinné. Neúčasť na schôdzi sa trestá
odobratím 2 bodov z priebežného hodnotenia v tabuľke klubov. Kluby sú povinné dodržiavať
PRAVIDLÁ HbLM, ktoré schválil organizátor ligy a podľa nich sa aj riadiť. Za porušenie je klubu
udelený trest, ktorý je individuálny a celú záležitosť rieši OV alebo DK.
V prípade porušenia smerníc a ich následných trestov OV udelených mužstvu, či už za zle vypísaný
zápis o stretnutí, neúčasť na schôdzi, neúčasť na povinnej brigáde, ktoré boli sankcionované
strhnutím bodov, má možnosť mužstvo na prinavrátenie bodov. Toto prinavrátenie bodov sa deje po
vykonaní pomocných prác alebo sponzoringu, ktoré stanoví OV pre spoločné dobro celej HbLM.
O prinavrátení alebo o neprinavrátení bodov rozhoduje OV.
Okrem trestov, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, môže OV a DK riešiť aj prípady a udalosti, ktoré
sa stali bezprostredne pred alebo po zápase. Aktéri môžu byť potrestaní bez toho, že by boli alebo
neboli za tento priestupok trestaný rozhodcom.

O poradí tímov v tabuľke rozhoduje tento kľúč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

viac získaných bodov v tabuľke (v prípade rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce body)
vzájomné zápasy
vo vzájomných zápasoch, viac strelených gólov
vo vzájomných zápasoch, menej obdržaných gólov
vo vzájomných zápasoch rozdiel v skóre
celkove skóre v súťaži
celkove v súťaži viac strelených gólov
celkove v súťaži menej obdržaných gólov

INÉ PRAVIDLÁ
Počas poslednej minúty 3. tretiny sa čas na časomiere bude zastavovať počas každej prerušenej hry.
Teda sa bude hrať čistý čas.

Ak loptička zostane na ochrannej sieti, hra sa preruší a vhadzuje sa na najbližšom bode na
vhadzovanie. Ak hráč úmyselne odpáli loptičku zo svojho obranného pásma do ochrannej siete
v útočnom pásme, aby získal vhadzovanie v útočnom pásme, hra sa preruší a vhadzovať sa bude
v strednom pásme.
Hráč, ktorý zahrá so zdvihnutou hokejkou (ráta sa nad úrovňou výšky mantinelu, resp. bránky):
A, ak zahrá v útočnom pásme a získa loptičku on alebo spoluhráč, rozhodca ihneď preruší hru
a vhadzuje sa v strednom pásme. Ale ak loptičku získa súper a má z toho výhodu, hra sa neprerušuje.
B, ak zahrá v obrannom pásme a získa loptičku on alebo spoluhráč, rozhodca ihneď preruší
hru a vhadzuje sa v obrannom pásme. Ale ak loptičku získa súper a má z toho výhodu, hra sa
neprerušuje.
*Nahrávka rukou:
A, ak nahrá hráč svojmu spoluhráčovi loptičku rukou na svojej polovici (po stredovú čiaru),
nepíska sa. Ale ak nahráva zo svojej polovice na súperovú polovicu rukou spoluhráčovi,
vtedy rozhodca hru preruší a vhadzuje sa v obrannom pásme.
B, ak nahrá hráč svojmu spoluhráčovi rukou na súperovej polovici, hra sa hneď preruší
a vhadzuje sa v strednom pásme.
Ak je (stojí) hráč v bránkovisku svojou vinou a tak bráni brankárovi v jeho hre, hra je prerušená
a vhadzuje sa v strednom pásme. Ak je vsietený pritom gól, tak sa neuzná a vhadzuje sa v strednom
pásme. Ak je tam však hráč natlačený súperom a vtedy padne gól, vtedy sa uzná gól.
Ak dôjde k bitke dvoch mužstiev (sa považuje dvaja a viac hráčov z každého klubu), tak je následne
ukončený zápas s tým, že obom mužstvám sa odoberú 4 body z bodovania. Samotní aktéri
dostávajú tresty ako je stanovené vyššie a oba kluby dostávajú automaticky od DK 12 mes.
podmienku. Ak mužstvo opakuje bitky i naďalej, aj keď je v podmienke, vtedy nad ich osudom
v zotrvaní rokuje OV i DK, ktorá môže uložiť akýkoľvek trest, ktorému sa musí takto previnené
mužstvo podrobiť, inak môže dôjsť aj k úplnému vyradeniu klubu z HbLM a k individuálnemu
trestu hráčov, teda vylúčenie z HbLM bez možnosti sa registrovať do ligy potrestaným hráčom na 1
rok.
Ak dôjde k vylúčeniu dvoch hráčov z toho istého klubu v krátkej dobe po sebe (teda do 2 min., do 5
min., do 2+2 min.), druhý trest sa nepúšťa automaticky, ale pustí sa až po vypršaní trestu prvého
potrestaného (sa rozumie ako odložený trest). Ak sa vsieti gól počas takejto situácie a teda súper
využije presilovú hru, vtedy prvý potrestaný hráč môže opustiť trestnú lavicu (pokiaľ nedostal aj
osobný trest), ale v hre pokračujú v oslabení, a vtedy rozhodca púšťa trest druhému potrestanému
hráčovi (2, 2+2 alebo 5 min.).
Ak je potrestaný hráč menším trestom 2 min., a napr. následne by dostal za ďalšie porušenie
pravidiel ďalší menší trest 2 min., odišiel po nich na trestnú lavicu s konečným trestom 2 + 2 min,
a súper by využil presilovku v prvej polovici jeho trestu, tak po góle sa ďalší ostávajúci trest prvej
polovice trestu ruší a automaticky mu nabieha druhá polovica ostávajúceho trestu. Až po vypršaní
tejto druhej časti môže nastúpiť potrestaný hráč na plochu, pokiaľ nedostal k trestu ešte osobný
trest. Ak dostal aj tento trest, musí ísť na trestnú lavicu aj spoluhráč, ktorý po odpykaní trestu
namiesto neho nastúpi na hraciu plochu.

Ak hráč ale dostane väčší trest 2 + 2 min., ten sa musí odsedieť úplne celý. Tak, že aj po vsietení
gólu alebo gólov neodchádza z trestnej lavice, ale svoj trest odpyká celý ako 4 min. To isté platí aj
pri väčšom treste 5 min.
Ak je vzájomné vylúčenie hráčov, rozhodca môže:
A, Nechať počet hráčov na ploche 2 proti 2. Vtedy ak padne gól, potrestaní hráči stále ostávajú na
trestnej lavici až do skončenia svojich trestov. Až potom môžu obaja hráči opustiť trestnú lavicu.
B, Povoliť hru hráčov 3 proti 3. Vtedy ak padne gól, potrestaní hráči stále ostávajú na trestnej lavici
až do skončenia svojich trestov. Môžu sa zapojiť do hry po vypršaní svojich trestov, ale až
v prerušení hry, aby sa neprehrešili voči pravidlu: príliš veľa hráčov na hracej ploche.
Ak sú tresty udelené nie vzájomne (po sebe), platí nástup hráčov tak isto ako vyššie uvedené
v bodoch A a B.
Ak sú tresty udelené nie vzájomne ale (po sebe), a mužstvá hrajú v oslabení dvaja proti dvom
a jedno z mužstiev docieli gól obaja hráči zostávajú na trestnej lavici až do ich vypršania udeleného
trestu.
Osobný trest sa začína rátať až po vypršaní riadneho trestu (menšieho či väčšieho) a odsedí sa na
trestnej lavici.

TRESTY
(niektoré z trestov sú uvedené vyššie, preto si treba prečítať celé pravidlá)
Menším trestom (2 min.) sa rozumie taký trest, kedy je previnilcovi voči pravidlám uplatnená
výška trestu 2 min., ktoré je povinný odpykať na trestnej lavici s plnou výbavou (hokejka,
rukavice...) až do konca svojho trestu, alebo do využitia presilovej hry nepotrestaného mužstva.
Väčším trestom (2+2 min., 5 min.) sa rozumie trest voči previnilcovi, ktorý sa hrubo previní voči
športovej morálke a pravidlám. Trest si hráč odpyká celý, aj keď padne počas oslabenia gól.
Osobným trestom (10 min.) sa rozumie pridanie k pôvodným trestom väčším či menším, kedy sa
hráč previní aj svojím ďalším správaním voči udeleniu trestu alebo svojim marením.
5+DKZ (do konca zápasu) je mimoriadny trest udelený hráčovi, ktorý sa veľmi hrubo prehreší
voči pravidlám, voči športovej morálke. Takýto hráč bude následne riešený DK.
DKH (do konca hry) sa rozumie také potrestanie hráča, kedy nespôsobí také porušenie pravidiel,
že by si zaslúžil 5 + DKZ, ale je to potrestanie, keď sa hráč nevie zmieriť so stanoveným trestom
a chce sa stále hádať aj po uložení osobného trestu (10 min.) a je aj naďalej stále agresívny. Vtedy
môže rozhodca takéhoto neprispôsobilého hráča vykázať z ihriska do konca hry. Jeho najvyšší trest,
či už väčší alebo menší trest odsedí zaň spoluhráč. Osobný trest (10 min.) sa vtedy ruší, pretože jeho
osobným trestom je DKH. Pri DKH hráč musí opustiť striedačku aj hráčsky priestor. Môže vývoj
zápasu sledovať z tribúny. Ak by aj z tribúny ďalej dehonestoval hru, rozhodcov alebo OV tak sa
vykáže aj z tribúny, tým že sa preruší hra pokiaľ neodíde. Rozhodca požiada o nápravu kapitána
a hráčov z mužstva previnilého, ktorého vykáže z areálu. Ak by previnilý neodišiel z areálu ani po
výzve, môže rozhodca ukončiť zápas kontumáciou v prospech súpera, bez ohľadu na výsledok.

*Ak spôsobí porušenie pravidiel hráč, ktorého mužstvo má loptičku v držaní, rozhodca okamžite
preruší hru a uloží zodpovedajúci trest previnilcovi. Ďalej sa pokračuje vhadzovaním v útočnom
pásme neprevinilého mužstva.
*Ak spôsobí porušenie pravidiel hráč, ktorého mužstvo nemá loptičku v držaní, rozhodca
signalizuje trest zdvihnutím paže a po dokončení akcie neprevinilého mužstva, (alebo dovtedy, kým
prehrešené mužstvo nezíska do svojho držania loptičku) preruší hru a uloží zodpovedajúci trest
previnilému hráčovi.
*Hráč, ktorý vulgárne nadáva, používa urážlivé slová (mimo hry alebo pred zápasom), alebo
úmyselne napľuje na alebo pred súpera, rozhodcov, je potrestaný DKH za hrubé nešportové
správanie.
*Hráč, ktorý vulgárne nadáva počas hry, alebo protestuje, spochybňuje rozhodnutie rozhodcov,
alebo sa s nimi háda, je potrestaný 2 min. za nešportové správanie.
*Hráč, ktorý pri protestovaní používa aj vulgárne nadávky alebo používa neslušné gestá, je
potrestaný 2 min. + 10 min. osobný trest za hrubé nešportové správanie a rozhodca môže udeliť aj
DKH.
*Hráč, ktorý pri proteste (a nielen pri ňom) použije hrubú silu (čím sa rozumie inzultácia), je
potrestaný 5 + DKZ a zápas je ukončený kontumačne v prospech neprevinilého mužstva. Pre
vinníka je nasledovný trest od DK: 24 mes. STOP + 12 mes. podmienka. Opakovaná inzultácia tým
istým hráčom znamená vylúčenie z HbLM bez možnosti registrácie v HbLM. Toto platí v celom
areáli hokejbalového ihriska a v jeho okolí - preto aj inzultácia po skončení zápasu má rovnaký
následok, okrem toho, že výsledok sa nekontumuje ale ostáva v platnosti ten, ktorý je.
*Hráč, ktorý schválne odstrčí, alebo odpáli loptičku z dosahu rozhodcu, ktorý ju práve chce
zodvihnúť, bude potrestaný 2 min. za nešportové správanie.
*Hráč, ktorý úmyselne vyhodí z hracej lavičky (na hraciu plochu) cez mantinel akúkoľvek časť
výstroje, bude potrestaný 2 min. za nešportové správanie.
*Hráč sediaci na lavičke, ktorý má počas hry spustenú cez mantinel na hraciu plochu hokejku je
potrestaný 2 min. trestom.
*Hráč(i) sediaci na opierke lavičky budú rozhodcom potrestaný menším trestom 2 min. V prípade
ak prší, môžu sedieť na opierke.
*Akékoľvek búchanie o mantinel sa trestá 2 min. za nešportové správanie pre hráčsku lavicu.
*Hráčovi, ktorý zdržiava svoj nástup na trestnú lavicu, je pridaný ešte 10 min. osobný trest.
* Hráč, ktorý bráni rozhodcom v plnení ich povinností, je potrestaný 2 min. za hrubé správanie.
*Hráč, ktorý si opravuje svoju výstroj na ploche počas hry (s výnimkou brankára) je potrestaný 2
min. za zdržiavanie.

*Hráč, ktorý zlomí hokejku počas hry, nejde striedať, ale chce pokračovať v hre musí pustiť ihneď
zlomené časti hokejky na zem. Ak tak neučiní a bude hrať s takouto hokejkou, je mu uložený trest 2
min.
*Hráč, ktorý hodí hokejku spoluhráčovi, ktorý svoju zlomil v hre, je potrestaný 2 min.
*Hráč, ktorý je na hráčskej, trestnej lavici a podá hokejku spoluhráčovi, ktorý svoju zlomil v hre,
tak prijímajúci hráč je potrestaný 2 min.
*Hráč, ktorý hrá nebezpečne so zdvihnutou hokejkou je potrestaný 2 min za hru so zdvihnutou
hokejkou. Ak tento hráč spôsobí viditeľné zranenie, ktoré je sprevádzané krvou, je potrestaný
väčším trestom 2 + 2 min za nedovolenú hru so zdvihnutou hokejkou.
*Hráč, ktorý úmyselne priamo odpáli loptičku rukou alebo hokejkou mimo ihriska je potrestaný 2
min za zdržiavanie hry. Taký istý trest sa uloží brankárovi, ak vystrelí (vyhodí) loptičku a tá poletí
bez tečovania mimo ihriska. Ak loptička vyletí na pletivo a sa ho dotkne a spadne mimo hraciu
plochu trest sa neudeľuje. Rozumie sa tomu ako že loptička je tečovaná. Ak tečovaná loptička od
pletiva spadne naspäť na hraciu plochu hra sa neprerušuje hrá sa ďalej. Ak je loptička vystrelená na
brankára a on ju odrazí hokejkou alebo časťou výstroje tak, že letí mimo ihriska, vtedy sa neukladá
žiaden trest.
* Posunutie bránky, hra sa okamžite preruší, bránka sa upraví a dá sa do pôvodného postavenia. Na
hru po prerušení sa nadviaže vhadzovaním. Hráč alebo brankár, ktorý úmyselne posunie bránku,
keď sa jeho mužstvo bráni, je hra automaticky prerušená rozhodcom a hráč, ktorý úmyselne
posunul bránu dostane trest 2 min. za zdržiavanie hry.
*Hráč, ktorý drží rukou súperovu hokejku alebo drží jeho samotného je potrestaný 2 min.
*Hráč, ktorý hákuje alebo podrazí súpera hokejkou je potrestaný 2 min. Ak je hráč v brejku, tak že
ide sám na brankára (nikto už nestojí pred ním iba brankár a má loptičku vo svojom vedení) a je
buďto hákovaný a lebo podrazený zozadu stíhajúcim hráčom, rozhodca môže namiesto presilovky
nariadiť trestné strieľanie. (Ak je brankár odvolaný z hracej plochy a namiesto neho v bráne stojí
hráč, potom únik samostatného hráča sa nepovažuje za brejk.)
*Hráč (vrátane brankára), ktorý drží, zašľapuje, posunuje loptičku hokejkou, topánkami, telom pri
mantineli alebo pozdĺž mantinelu takým spôsobom, aby spôsobil prerušenie hry a nie je atakovaný,
bude potrestaný 2 min. za zdržiavanie hry. To neplatí ak je práve atakovaný protihráčom. Úmysel
zdržiavania hry posudzuje v konečnej platnosti rozhodca.
*Hráč, ktorý, naskočí na súpera, strčí do neho alebo ho neprimerane napadne zozadu (spredu), bude
mu udelený podľa uváženia rozhodcu menší (2 min.) alebo väčší (5 min.) trest, podľa závažnosti
skutku. Ak dôjde k zraneniu takto napadnutého hráča, rozhodca môže uložiť podľa uváženia aj
osobný trest 10 min.
*Hráč, ktorý napadne zozadu narazením na mantinel súpera (sa rozumie do 1m od mantinelu) alebo
narazí súpera na bránkovú konštrukciu, zvlášť keď sa protihráč nie je schopný brániť a takýto úder
nečaká, je takýto hráč potrestaný 5 min + DKH.

*Hráč, ktorý po odpískaní vyvolá neprimeraný fyzický kontakt s protihráčom (štuchanie a sácanie
medzi sebou), je potrestaný 2 min.+10 min., okrem porušení pravidiel ako je úder, kopnutie, či
dokonca bitka a iné, čomu zodpovedajú aj prísnejšie tresty.
*Hráč, ktorý napadne alebo postrčí hráča tak, že drží hokejku pevne v oboch rukách a pritom sa
nedotýka žiadnou časťou hokejky zeme, je mu udelený väčší trest (5 min.), ale podľa uváženia
rozhodcu môže byť potrestaný aj menším trestom (2 min.) v závislosti od situácie prečinu a tvrdosti
za krosček.
*Hráč, ktorý úmyselne udrie alebo kopne je potrestaný rozhodcom 5+DKZ. Ďalej je rozhodcom
zapísaný do zápisu o stretnutí a bude riešený DK, kde mu je automaticky udelený dôsledok jeho
skutku, teda: 12 mes. STOP + 12 mes. podmienka. Tak isto bude potrestaný hráč ktorý útok opätuje
úderom alebo kopnutím, útok sa neposudzuje či bol útočný alebo obranný. Ak hráč útok neopätuje,
ale spôsobil nejaké iné prehrešenie, bude len potrestaný za to proti čomu sa prehrešil primeraným
trestom, menším či väčším, ale nebude trestaný ako hráč, ktorý udrel alebo kopol.

ODOBRATIE BODOV
*Za zlé vypísanie zápisu o stretnutí mužstvom (kapitán, zástupca kapitána, brankár, podpis
kapitána) sa mužstvo trestá odobratím 1 bodu z bodovania tímu za chybu ktorej sa dopustili.
*Za neúčasť mužstva na schôdzi (stretnutí kapitánov), ktorú stanoví OV budú mužstvu odobraté 2
body z bodovania.
*Za nepripravenie ihriska (pred prvým zápasom) a za neupratanie ihriska (po poslednom zápase),
tých mužstiev, ktorým je to stanovené budú odobraté 2 body z bodovania.
* Za nevykonanie si svojej služby tímu, ktorý je na to určený v rozpise zápasov ( obsluha svetelnej
tabuly, delegovanie rozhodcu) budú odobraté 2 body z bodovania.
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