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PRAVIDLA PENALTY HOKEJBALU
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Penalty hokejbal je individuální sport v rámci hokejbalu. Jeho základem jsou samostatná střílení. Aktéry
Penalty hokejbalu jsou vždy dvojice hráčů, které nastupují v jednotlivých utkáních proti sobě. Každá dvojice se
skládá z jednoho brankáře a jednoho střelce (vykonavatele samostatného střílení).

II. PRINCIP HRY
Každé utkání v Penalty hokejbalu se hraje na sady. Jedna sada se skládá z pěti nájezdů (samostatných
stříleních) na každé straně. Střelci každé dvojice střídavě vykonávají trestné střílení na brankáře druhé dvojice.
Cílem dvojice je dosáhnout v těchto pěti nájezdech co nejvíce branek. Sada končí, pokud jedna dvojice vstřelí více
branek po pěti nájezdech než dvojice druhá. V každém utkání se mohou odehrát 2 nebo 3 sady. Utkání mohou
skončit výsledky 2:0 (dvě po sobě jdoucí odehrané sady vyhrál jeden tým), nebo 2:1 (první sadu vyhrál jeden tým,
v druhé sadě vyhrál druhý tým, je proto nutná třetí rozhodující sada). Sada může být předčasně rozhodnuta,
pokud se jedné z dvojic podaří zajistit si takový náskok, který druhá dvojice ani při odehrání všech pěti nájezdů
nemůže vyrovnat (např. 3:0, 4:1, 4:2 atd.). V takovém případě sada končí. Pokud ani jedna z dvojic nevsítí v sérii
pěti nájezdů branku, pokračuje hra další sérií až do konečného rozhodnutí sady systémem „náhlé smrti“, tedy
v takovém případě, že jeden z dvojice střelců v daném kole vstřelí branku a druhý nikoliv. Utkání začíná střelec
týmu, který je jako první uveden v zápise o utkání. Před začátkem rozhodující sady (třetí) provede rozhodčí utkání
los, který rozhodne o tom, která dvojice začne samostatné střílení jako první v této rozhodující sadě. Tímto losem
se pak obě dvojice řídí i při případném prodloužení rozhodujícího setu. Prodloužení provádí vždy oba střelci. V
případě že první střelec vstřelí branku, druhý střelec sérii dojíždí. Sada je rozhodnuta, pokud jeden ze střelců
dosáhne branky.

III. HRÁČI
Hráči Penalty hokejbalu musí být členy ČMSHb. Zúčastnit se mohou také hráči, kteří dosáhli hranice patnácti
let. Při účasti hráče mladšího patnácti let musí být přítomen jeho zástupce starší osmnácti let. Tímto zástupcem
může být i druhý hráč dvojice, který podmínku plnoletosti splňuje a za hráče mladšího patnácti let po celou dobu
turnaje zodpovídá. Hráči mohou vytvářet libovolné dvojice, jednoho turnaje v Penalty Hokejbalu se však hráč
může zúčastnit vždy pouze v jedné dvojici. Dvojice hráčů Penalty Hokejbalu nemusí být členy jednoho
hokejbalového oddílu. Střelec a brankář se mohou v průběhu turnaje na svých pozicích střídat, ne však v průběhu
utkání. Při zranění nebo odstoupení jednoho člena dvojice v průběhu utkání se toto utkání kontumuje ve
prospěch druhé dvojice v poměru 2:0.
IV. HRÁČI
Před začátkem každého turnaje či utkání se zúčastnění hráči prezentují rozhodčím turnaje a rozhodčí vykonají
kontrolu a přeměření výzbroje. Před utkáním má každý tým právo na rozcvičení brankářů, každá dvojice má právo
dvou minut na toto rozcvičení. Na každý nájezd má každý hráč jednu minutu hrubého času, který měří rozhodčí
utkání. Při překročení časového limitu rozhodčí nájezd předčasně ukončí.
Střelec a brankář obou týmů, kteří nejsou v akci, mohou zůstat ve hřišti, musí se však zdržovat pouze na
vyhrazeném místě a po celou dobu nájezdu musí zůstat v klidu a žádnými gesty, pohyby či výkřiky nesmí rušit
nájezd druhé strany. Při porušení tohoto pravidla přizná rozhodčí utkání technickou branku druhé dvojici. Mezi
jednotlivými sadami mají obě dvojice dvouminutovou pauzu.
V. HŘIŠTĚ
Utkání Penalty hokejbalu se hrají na oficiálních hokejbalových hřištích. Jednotlivá utkání se hrají pouze na
jedné polovině hřiště. Na každé polovině hřiště tak může nezávisle probíhat vždy jedno utkání. Samostatné střílení

začíná hráč libovolně z prostoru mezi modrou a červenou čárou. Provedení samostatného střílení je popsáno
v pravidlech hokejbalu (Pravidla hokejbalu 2004 - pravidlo č. 509).
VI. VÝZBROJ A VÝSTROJ
Výzbroj a výstroj hráčů a brankářů v Penalty Hokejbalu je totožná s pravidly hokejbalu (Pravidla hokejbalu
2004 - pravidla č. 210, 220, 221, 222, 223, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 235) s těmito výjimkami. Hráč - střelec
dvojice: není nutná ochrana hlavy (přilba), nejsou nutné ochranné rukavice a chrániče holení. Oba hráči dvojice brankář i střelec: mohou si vzít do utkání jednu náhradní hůl, která musí být před utkáním přeměřena rozhodčím
utkání. Pokud hráč v průběhu utkání obě hole poškodí tak, že nebudou způsobilé k další hře, rozhodčí utkání
kontumuje ve prospěch druhé dvojice. Během utkání není dovoleno hráčům přijímat jakoukoliv cizí pomoc,
s výjimkou poskytnutí nezbytné zdravotní pomoci. Hráč nesmí v průběhu utkání opustit hřiště (Výjimky: Hráč
může opustit hřiště v průběhu utkání pouze v závažných a odůvodněných případech - technické problémy s výzbrojí
brankáře, vyhledání WC apod., nejdéle však na dobu 5 minut. O přerušení utkání rozhoduje vždy rozhodčí utkání.
Pokud se hráč, který opustí hrací plochu, nevrátí do hry po vypršení čekací doby 5 minut, je rozhodčí oprávněn
kontumovat utkání ve prospěch neprovinivší se dvojice. Každá dvojice může čerpat čekací dobu 5 minut v jednom
utkání pouze jednou.). Každá dvojice musí nastupovat do utkání se shodnými dresy. Čísla na dresech nejsou nutná.
Všechna utkání v Penalty hokejbalu se hrají plastovým míčkem (Pravidla hokejbalu 2004 - pravidlo č. 250).
VII. ROZHODČÍ
Utkání v Penalty hokejbalu rozhodují rozhodčí s licencí rozhodčího hokejbalu. Utkání řídí vždy jeden hlavní
rozhodčí a pokud je k dispozici, i jeden rozhodčí pomocný. Postavení rozhodčích při utkáních: Rozhodčí utkání
zaujme pozici na brankové čáře ve vzdálenosti cca 3 metry od branky tak, aby měl co nejlepší přehled o provedení
samostatného střílení. Hlavní rozhodčí dává signál píšťalkou k zahájení trestného střílení a po jeho ukončení
signalizuje gesty, zda bylo trestné střílení úspěšné (namířená ruka směrem na branku) či nikoliv (rozpažení).
Pomocný rozhodčí zaujme takovou pozici za brankou, aby měl přehled o překročení míčku za brankovou čáru a
gesty informuje o úspěšnosti trestného střílení hlavního rozhodčího utkání. O uznání či neuznání samostatného
střílení rozhoduje vždy hlavní rozhodčí utkání. Rozhodčí Penalty hokejbalu řídí utkání vždy ve výstroji, která je
předepsána pravidly hokejbalu (Výjimky: Hlavní rozhodčí nemá povinnost používat ochrannou přilbu.).
Komise Penalty hokejbalu ČMSHb, dne 20.3.2007

