
TÁHLOVÝ STOLNÍ HOKEJ CHEMOPLAST – pravidla pro sezónu 2016 
 

 Hrací vybavení: hraje se na hokejích vyráběných firmou Chemoplast Brno schválených 
řídícím výborem SMSHSK pro soutěže; stranu (barvu / sadu hráčů) si soupeři buď 
domluví, nebo určí losem 

 Hrací doba: hrací doba je 3 minuty hrubého času; čas je měřen schválenou časomírou 
nebo stopkami pověřeným pořadatelem; v turnajích, kdy je nutné určit vítěze zápasu, 
je remízový zápas prodlužován do první vstřelené branky; v případě technické závady 
je rozhodčí (příp. turnajová komise) oprávněn přiměřeným způsobem prodloužit hrací 
dobu nebo nechat opakovat zápas 

 Vhazování: na začátku hry, prodloužení, po gólu, po vypadnutí puku z hřiště, příp. 
v dalších situacích provede rozhodčí vhození puku do hry; vhazuje se vždy do 
středového kruhu (při chybném vhazování se vhazování opakuje); branka dosažená 
přímo z vhazování středním útočníkem (a to ani vlastní) hned po buly neplatí, aby 
mohl střední útočník vstřelit platnou branku je nutné po vhazování hrát alespoň ještě 
jinou figurkou. 

 Branka: za branku je uznán každý puk, který zůstane celý nebo větší částí svého 
objemu ve žlábku za brankářem (musí se žlábku dotýkat) v řádné hrací době 

 Mrtvý puk: nastává, pokud puk zůstane za brankářem nebo vedle něj (a nejedná se o 
gól) a útočící hráč již na něj buď nedosáhne, nebo mu v tom brání brankář (bránící se 
hráč si brankářem nemusí dát vlastní gól, je-li to jediný možný dotek puku). Pokud 
před „mrtvým pukem“ mohlo být dosaženo platné branky, rozhodčí položí puk na 
modrou čáru, do drážky střednímu útočníkovi soupeře a ten s ním libovolně hraje 
(může ihned vstřelit platný gól). Pokud před „mrtvým pukem“ nemohlo být dosaženo 
platné branky, vhazuje se buly, ve středovém kruhu. 

 Nehratelný puk: nastává, pokud se puk octne kolmo u mantinelu tak, že jej nelze 
figurkou zasáhnout. Rozhodčí puk na místě položí.  

 Puk mimo hřiště: pokud puk opustí hřiště, vhazuje se buly vždy ve středu hřiště 

 Zdržování: v průběhu hry není dovoleno zdržování. Puk musí být odehrán vždy 
maximálně do pěti vteřin. V případě, že se tak nestane, vhazuje rozhodčí buly 
uprostřed hřiště. 

 Posunutí stolu: Je zakázáno posouvat celým stolem. Branka dosažená tímto 
způsobem neplatí. 

 Nekompletní hřiště / vybavení: pokud je hřiště nebo jeho vybavení nekompletní, 
(vypadne hráč v poli, brankář apod.) může hráč požádat o zastavení hry. Dosáhne-li 
v tu chvíli soupeř branky, není uznána. 

 Omezená přihrávka: branka vstřelená přímo bezprostředně po přímé přihrávce 
obránce prostrčením ve středovém kruhu (za prostrčení je považována jakákoliv 
přihrávka obránce na středového útočníka, pokud jsou oba bránící hráči na konci své 
dráhy ve středovém kruhu) na středního útočníka není platná. Přihrávka jako taková je 
povolena, pokud po ní nedojde ke vstřelení branky. Pokud centr má po takové 
přihrávce vstřelit platný gól, musí si před střelou ještě přihrát s jiným z útočníků nebo o 
mantinel, příp. o mantinel vystřelit. 

 Rozhodčí: hráči, kteří mají v daném kole volno, jsou povinni rozhodovat zápasy turnaje; 
je-li to možné, dodržuje se princip, že hráči nerozhodují zápasy svých klubových 
spoluhráčů a rodinných příslušníků 

 Obecná pravidla: Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat obecná pravidla 
slušného chování. V hracích prostorách soutěží platí zákaz kouření a konzumace 
alkoholických nápojů. Hráči se nesmí účastnit soutěží pod vlivem alkoholu a/nebo 
návykových látek. 


