> AIR-HOCKEY <
PRAVIDLA HRY
1 Hrací vybavení
1. Hraje se na air-hockeyových stolech značky DYNAMO s originálním příslušenstvím (pálky, puky), případně
stolech s příslušenstvím, které schválil řídící výbor Českého svazu air-hockey, z.s. (www.airhockey.cz).

2 Základní pravidla hry
1. Hráč, který první vstřelí sedm gólů (bodů) vyhrává hru. Na stolech jiných značek schválených pro hru je
možno hrát v některých případech i do devíti bodů.
2. Hráč může v zápase hrát pouze s jednou pálkou, ve hře smí být jen jeden puk.
3. Hra začíná vhazováním (viz bod 3.1), po dosažení branky rozehrává hráč, který branku inkasoval.
4. Je-li puk v kontaktu se středovou čárou, může jej zasáhnout kterýkoliv hráč.
5. Hráč může stát kdekoliv kolem stolu na své polovině, nesmí ji překročit.

3 Zahájení hry
1. Hra začíná vhazováním. Vhazování je, když je puk rozhodčím umístěn na středu stolu. Hráči se v tu chvíli
nesmí dotýkat svou pálkou ani puku ani středové čáry, čekají na pokyn rozhodčího. Následně rozhodčí
uvolní puk, hráči mohou hrát. Pokud hráč zasáhne puk ještě před jeho uvolněním, jedná se o chybné
vhazování. Puk je automaticky přisouzen soupeři a ten rozehrává. Pokud dojde při vhazování ke vstřelení
gólu, nepřipisuje se žádnému ze soupeřů bod a vhazování se opakuje.
2. V případě série her mezi dvěma hráči, střídají tito po každé hře strany. Rozehrává vždy ten, který jako
poslední inkasoval branku.

4 Ve hře a mimo hru
1. Opustí-li puk alespoň na chvíli hrací plochu, je mimo hru. Pro jeho opětovné uvedení do hry je nutno
rozehrát. Rozehrávky se ujme hráč, který situaci aktivním způsobem nezavinil. (v případě útočícího hráče
je považován za aktivní jakýkoliv pohyb pálky, v případě bránícího hráče je aktivním jen pohyb pálky
směrem dopředu)

5 Dosažení gólu (bodu)
1. Platného bodu je dosaženo vstřelením gólu nebo je-li puk větší polovinou v brance a/nebo naklání-li se
směrem do branky. Pokud se puk zastaví v prostoru branky a nesplňuje výše uvedené, branka neplatí. Do
puku je v tomto případě možno hrát pálkou nebo jej předat soupeři.
2. Pokud puk zasáhne (v prostoru branky) hráčovu ruku na své cestě do brány, je soupeři připsán bod.
3. Pokud dojde ke vstřelení gólu v době, kdy vyprší čas ke hře (přestane foukat vzduch), bod se počítá pouze
v případě, že byl puk zasažen před jeho vypršením.
4. Pokud útočící hráč vystřelí, upustí pálku a puk skončí bez přičinění soupeře v jeho vlastní brance, je
soupeři připsán bod. Skončí-li v brance soupeře (bránícího hráče), bod neplatí.
5. Pokud upustí pálku bránící hráč, platí gól (bod) jen v případě, že došlo ke střele před nebo současně
s upuštěním pálky.
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6. Jestliže dojde ke vstřelení gólu s faulem (viz bod 6.1), gól (bod) neplatí.

6 Fauly, nedovolené hraní
1. Trestem za faul je propadnutí puku soupeři. Za faul je považováno:
a) Nedovolené hraní – pokud se jakákoliv část hráčovy ruky, těla nebo oblečení dotkne puku (dojde-li
k zásahu puku na jeho cestě do brány, je posuzováno dle bodu 5.2)
b) Herní pasivita - hráč má sedm sekund na provedení střely, která přejde středovou čáru. (sedm sekund
začíná běžet v okamžiku, kdy puk přejde středovou čáru a zůstane na hráčově straně)
c) Upuštění pálky. (bod 5.4 a 5.5)
d) Vystřelení puku mimo hrací stůl. (viz bod 4.1)
e) Hra přes středovou čáru – je zakázáno hraní do puku, který je celým objemem na soupeřově polovině
(nedotýká se středové čáry), hráčova pálka se navíc nesmí dostat větším objemem přes tuto čáru.
f) Nehratelný puk – je zakázáno hraní do puku, který neleží celým obvodem na hrací ploše (vrtí se) nebo
je hrací plochou směrem vzhůru. V tomto případě je dovoleno puk uvést rukou do hratelného stavu.
g) Nebezpečná hra – hraní nedovolenou technikou způsobující poškození stolu nebo nebezpečné pro
hráče a/nebo diváky.
h) Nesportovní chování. (bod 7.1)

7 Chování hráče, obecná pravidla
1. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat obecná pravidla slušného chování a upustit od
nesportovního chování. Za to je považováno:
a) Slovní či fyzické napadení jiného hráče, diváka nebo rozhodčího
b) Používání vulgárních výrazů, úmyslný nebo nadměrný hluk
c) Chování, které znevažuje sport
2. V hracích prostorách soutěží platí zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. Hráči se nesmí
účastnit soutěží pod vlivem alkoholu a/nebo návykových látek.
3. Na dodržování pravidel dohlíží pořadatelem pověřený rozhodčí. On má poslední slovo v jakémkoli
rozhodnutí v průběhu hry.
4. V případě disciplinárních prohřešků může uložit sankci (dle závažnosti od trestného bodu, kontumaci
utkání až po vyloučení ze soutěže) přímo na místě delegát pověřený řízením turnaje/soutěže.
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