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bitka BTK fighting FIGHT 141 
bodnutí koncem hole BKH butt-ending BUT-E 121  
bodnutí špičkou hole BŠH spearing SPEAR 161  
brankář za střední čarou BSC Beyond centre red line / goaltender  209 
držení DRZP holding HOLD 144 
držení hole DRZH holding the stick HO-ST 145 
faul kolenem KOL kneeing KNEE 153 
faul loktem LOK elbowing ELBOW 139 
funkcionář týmu na hrací ploše FHP team official entering the playing area T-BCH 164 
hákování HAK hooking HOOK 146 
hození hole nebo předmětu HOZ throwing a stick or object THR-ST 165 
hraní bez helmy HELM playing without a helmet HELM 155 
hrubost HRUB roughing ROUGH 158 
kopnutí KOP kicking KICK 152 
kousnutí KOUS biting BITE 118 
krosček KROS cross-checking CROSS 127 
nafilmovaný pád nebo přehrávání FIP diving or embellishment EMBEL 138 
napadání rozhodčích NROZ abuse of officials ABUSE 116 
napadení NAP charging CHARG 122 
naražení zezadu NARZ checking from behind CHE-B 123 
nebezpečná výstroj NVYS dangerous equipment DANG 128 
nedovolená hůl / měření hole NHUL illegal stick / stick measurement ILL-ST 147 
nedovolené blokování branky nebo 
hromadění sněhu / brankář 

BBB illegal blocking goal net or piling 
snow / goaltender 

 222 

nedovolené bránění NBR interference INTRF 150 
nedovolené bránění brankáři NBRB interference on a goaltender GK-INT 151 
nedovolený zásah tělem (ženy) NZT illegal hit (woman) ILL-H 169 
nesportovní chování NESP unsportsmanlike conduct UN-SP 168 
nesprávný příchod nebo odchod 
z trestné lavice 

NTL incorrect access to or from penalty 
box 

INCAC 148 

odmítnutí zahájit hru OZH refusing to start play REFUSE 157 
opuštění brankoviště v průběhu šarvátky 
/ brankář 

OBB leaving goal crease during player 
confrontation / goaltender 

 223 

plivnutí PLIV spitting SPIT 162 
podkopnutí PDK slew-footing SLEW 160 
podražení PODR tripping TRIP 167 
předčasné opuštění trestné lavice OTL leaving the penalty box prematurely L-BCH 154 
přikrytí puku / brankář PPB holding the puck / goaltender  220, 221 
příliš mnoho hráčů PMH too many men TOO-M 166 
sekání SEK slashing SLASH 159 
sevření puku rukou SPR closing hand on puck CLOS 126 
tahání za vlasy, helmu, mřížku TAH pulling hair, helmet, cage PULL 156 
úder hlavou UHL head-butting H-BUT 142 
vražení na hrazení VRAZ boarding BOARD 119 
vysmívání VSM taunting TAUNT 163 
vysoká hůl VYSH high-sticking HI-ST 143 
zásah do hlavy nebo krku ZHK checking to the head or neck CHE-H 124 
zásah do nohou ZAN clipping CLIPP 125 
zásah proti divákům ZPD engaging with spectators ENG-S 140 
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zdržování hry / brankář – sejmutí 
obličejové masky 

ZHBM delay of game / goaltender  - 
removing facemask 

DELAY 216 

zdržování hry / brankář – u hráčské 
lavice v přerušení hry 

ZHBL delay of game / goaltender  - going to 
players bench during stoppage 

DELAY 215 

zdržování hry / oslava gólu ZHOG delay of game / goal celebration DELAY 133 
zdržování hry / padnutí na puk ZHPP delay of game / falling on the puck  DELAY 131 
zdržování hry / porušení postupu 
vhazování 

ZHVH delay of game / violation of faceoff 
procedures 

DELAY 137 

zdržování hry / posunutá branka ZHPB delay of game / displaced goal net DELAY 130 
zdržování hry / pozdní nástup ZHPN delay of game / late lineup DELAY 134 
zdržování hry / střídání po zakázaném 
uvolnění 

ZHZU delay of game / substitution after an 
icing call 

DELAY 136 

zdržování hry / úprava výstroje ZHUV delay of game / adjustment of 
equipment 

DELAY 129 

zdržování hry / vystřelení nebo vyhození 
puku mimo hřiště 

ZHVP delay of game / shooting or throwing 
the puck out of play 

DELAY 135 

zdržování hry / zašlapování puku ZHZP delay of game / freezing the puck 
unnecessarily 

DELAY 132 

zlomená hůl / hraní  ZLH broken stick / playing with BR-ST 120 
zlomená hůl / nahrazení ZLHN broken stick / replacing BR-ST 120-iii - 

120-v 
zraněný hráč odmítající opustit led ZHOL injured skater refusing to leave the 

ice 
INJUR 149 

 


