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1. Aké je rozhodnutie, ak sa hrá č snaží blokova ť strelu dvomi rukami? 
Nariadi sa: 

- pokutový hod, ak brániaci hráč je v 5m území (podľa VP 22.2c),  
- vylúčenie, ak je mimo 5m územia (podľa VP 21.6). 

2. Má hráč, ktorý zaujme miesto vylú čeného brankára jeho práva a privilégia? 
Nie, hráč, ktorý zaujme miesto vylúčeného brankára v bráne, nemá práva brankára. 
Ak bráni dvomi rukami strelu, musí sa nariadiť pokutový hod – (podľa VP 22.2c). 

3. V prípade brutality (4 minútové vylú čenie) aký je signál na návrat striedajúceho 
hráča? 
Rozhodca pri stolíku signalizuje striedajúcemu hráčovi dvomi zástavkami možnosť 
návratu.  
Jedna zástavka je žltá a druhá je farby čiapok družstva vracajúceho sa hráča. 

4. Čo sa stane, ak brániaci hrá č blokuje nahrávku a lopta opustí hraciu plochu na 
bránkovej čiare? 
Hra pokračuje rohovým hodom. V tomto prípade sa to považuje za úmyselné 
poslanie lopty mimo hraciu plochu za bránkovú čiaru (podľa VP 17.1). 

5. Čo sa stane, ak sa brutalita udeje po čas prestávky, oddychového času a po 
dosiahnutí gólu? 
Ak sa stane brutalita počas prestávky, oddychového času alebo po dosiahnutom 
góle, potom sa hra začne normálnym spôsobom, jedným zapískaním a potom sa 
preruší a nariadi vykonanie pokutového hodu (podľa VP 21.11). 

6. Aký je postup, ak po čas prestávky v rovnakom čase bude vylú čený na oboch 
stranách jeden hrá č za brutalitu? 
Ak sa dopustia hráči brutality počas prestávky v rovnakom čase, budú obaja vylúčení 
do konca zápasu s možnosťou návratu náhradníkov do hry po 4 minútach. Začatie 
hry na začiatku štvrtiny je normálne a treba počkať kým jedno mužstvo nezíska loptu 
a potom musí rozhodca okamžite prerušiť hru a musí nariadiť pokutový hod v 
prospech družstva, ktoré má loptu v držaní. Pokutový hod treba vykonať s výsledkom 
dosiahnutého gólu alebo nepremeneného pokutového hodu. 
Hra sa opäť preruší a pokutový hod bude mať druhé družstvo s možnosťou 
dosiahnuť gól alebo nepremeniť pokutový hod. Potom rozhodca začne hru na 
stredovej čiare hracej plochy a loptu má družstvo, ktoré na začiatku štvrtiny získalo 
loptu do držania (podľa VP 21.11).  

7. Aký je postup, ak po čas oddychové času a po dosiahnutom góle bude 
vylú čený na oboch stranách jeden hrá č za brutalitu? 
Ak sa dopustia hráči brutality počas oddychového času alebo po dosiahnutí gólu, 
budú obaja vylúčení do konca zápasu s možnosťou návratu náhradníkov do hry po 4 
minútach. Prvý pokutový hod bude vykonávať družstvo, ktoré by malo loptu v držaní 
s výsledkom dosiahnutého gólu alebo nepremeneného pokutového hodu. Potom 
musí rozhodca prerušiť hru a nariadi pokutový hod v prospech druhého družstva s 
výsledkom dosiahnutého gólu alebo nepremeneného pokutového hodu. Potom 
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rozhodca začne hru na stredovej čiare hracej plochy a loptu má družstvo, ktoré malo 
loptu v držaní pred vznikom vzájomnej brutality po ukončení oddychového času 
alebo po dosiahnutom góle (tak ako v prípade keď sa nestane brutalita) (podľa VP 
21.11).  

8. Čo sa stane, ak brániacemu družstvu vstúpi nedovolen e do hracej plochy 
hráč? 
Ak brániacemu družstvu vstúpi nedovolene do hracej plochy hráč, musí byť vylúčený 
na 20s a nariadi sa pokutový hod proti brániacemu sa družstvu. Napriek porušeniu 
pravidiel sa vylúčenému hráčovi do zápisu zapíše len jedna osobná chyba, ktorá sa 
zaznačí do zápisu zápasu na zvláštne miesto (označenie písmenami E.P.) – (podľa 
VP 21.18 a VP 22.4). 

9. Čo sa stane, ak úto čiacemu družstvu vstúpi nedovolene do hracej plochy 
hráč? 
Ak útočiacemu družstvu vstúpi nedovolene do hracej plochy hráč, musí byť vylúčený 
na 20s a nariadi sa voľný hod proti útočiacemu družstvu. Vylúčenému hráčovi treba 
prisúdiť ďalšiu osobnú chybu (podľa VP 21.14). 

10. Čo sa stane, ak sa nariadi pokutový hod proti jedném u družstvu v poslednej 
minúte? 
Ak sa v poslednej minúte štvrtej štvrtiny alebo v poslednej minúte druhého predĺženia 
nariadi pokutový hod, má tréner družstva, ktoré získalo výhodu pokutového hodu, 
právo rozhodnutia, či chce mať radšej loptu v držaní namiesto pokutového hodu. 
Tréner musí okamžite signalizovať svoje rozhodnutie prekrížením oboch rúk vo 
výške pŕs, ak chce nové držanie lopty alebo zdvihnutím piatich prstov ruky, ak chce 
pokutový hod. Ak sa tréner rozhodne pre nové držanie lopty potom sa hra musí 
začať zo stredovej čiary alebo spoza stredovej čiary (podľa VP 22.8). 

11. Čo sa stane, ak lopta opustí hraciu plochu na boku h racej plochy tak, že 
posledný kontakt s loptou mal brániaci hrá č v dôsledku nastrelenia lopty? 
Musí byť nariadení voľný hod v prospech brániaceho sa družstva. V tomto prípade 
musí rozhodca posudzovať podľa pravidla, ktoré rieši prípad posledného kontaktu 
brániaceho sa hráča a lopta opustí hraciu plochu na bránkovej čiare. 

12. Čo sa stane, ak hrá č jedného družstva previní nešportovým správaním ale bo 
sa dopustí iného porušenia pravidiel po čas prestávky, oddychového času 
alebo po dosiahnutí gólu pred za čatím hry? 
Hráč musí byť vylúčený do konca zápasu a náhradník môže okamžite vstúpiť do hry 
pred opätovným začatím hry, pričom všetky tri prípady treba považovať za prípad, 
keď k priestupku došlo cez prestávku. Poznámka: Ak sa vylúčenie stane počas 
prestávky, začiatok hry je s naplávaním na loptu. Ak hra začína po oddychovom 
čase, hru začne družstvo, ktoré malo oddychový čas a to voľným hodom pri začiatku 
hry po ukončení oddychového času. Ak bol dosiahnutý gól, začne hru voľným hodom 
družstvo, ktoré dostalo gól (podľa VP 21.10). 


