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3. srpna 2020 

Vážení kolegové, 

Kromě v příloze zasílaných Opatření pro organizování sportovní činnosti v rámci ledního hokeje a para 
hokeje po dobu pandemie onemocnění covid-19 žádáme o dodržování opatření přijatých komisí 
rozhodčích ČSLH:  

1. Doporučuje se, aby rozhodčí byli k utkáním delegováni v několika stabilních skupinách (dvojicích, trojicích, 
čtveřicích), včetně vytvoření různých týmů pomocných rozhodčích, přičemž tyto skupiny se nebudou 
vzájemně prolínat, aby v případě onemocnění byl snížen počet potenciálně nakažených osob.  

2. Rozhodčí jsou povinni před, při a po utkání postupovat tak, aby minimalizovali svůj kontakt s vnějším 
okolím, a to nejen v souvislosti s utkáním a ledním hokejem, ale i v osobním a pracovním životě 
v maximální možné míře (viz příloha 1). 

3. Hlavní, čároví rozhodčí, brankoví videorozhodčí, pomocní rozhodčí a delegáti (dále jen rozhodčí) se 
mohou utkání účastnit jen tehdy, nemají-li žádné symptomy onemocnění.  

4. Je-li rozhodčí nominován na příslušné utkání a má příznaky onemocnění (viz příloha 2), je povinen 
bezodkladně informovat příslušnou komisi rozhodčích, která pro příslušné utkání zajistí jeho nahrazení. 

5. Pozdrav podáním rukou mezi hlavními a čárovými rozhodčími vzájemně, mezi pomocnými rozhodčími 
vzájemně, těchto skupin mezi sebou a s dalšími skupinami (hráči, funkcionáři týmů, média apod.) se 
nepovoluje. 

6. Rozhodčím na ledě se nepovoluje v průběhu utkání pohyb mimo prostor hřiště a kabinu rozhodčích (je-li 
sociální zařízení součástí vybavení kabiny rozhodčích). Pokud se rozhodčí pohybují v místě utkání mimo 
šatnu a hřiště, musí mít s výjimkou cesty na led a z ledu nasazenu ochranu nosu a úst. V okamžiku 
vystoupení z auta nebo pěšího příchodu k zimnímu stadionu rozhodčí musí mít již nasazenou ochranu 
nosu a úst, a to až do doby příchodu do šatny.  Obdobně postupuje po utkání. Stejně rozhodčí postupuje, 
pokud se výjimečně pohybuje mimo vymezené prostory. 

7. Pomocní rozhodčí jsou při utkání povinni nosit ochranu nosu a úst a jednorázové rukavice (hlasatel 
v průběhu třetin posune roušku do „pohotovostní“ polohy). Pomocní rozhodčí používají ochranu nosu a úst 
i v době pobytu v šatně. Do šatny hlavních a čárových rozhodčích může vstoupit z pomocných rozhodčích 
pouze zapisovatel, aby předal vytištěný hotový zápis o utkání, doklady týmů a nezbytné informace a po 
utkání uzavřel zápis podle níže uvedených pokynů. 

8. Pomocným rozhodčím se nepovoluje v průběhu utkání pohyb mimo box rozhodčích, kabinu pomocných 
rozhodčích a určené WC, stejně tak není dovolen přechod přes led po skončení třetiny nebo utkání. Pro 
pohyb mezi boxem a kabinou pomocných rozhodčích volí takovou trasu a čas, aby se nepotkali s hráči 
a minimalizovali kontakt s dalšími osobami.  

9. Nejsou-li hráči, kteří se mají zúčastnit příslušného utkání, zapsáni do zápisu o utkání v předstihu, bude 
zápis o utkání vytvořen tak, že vedoucí družstev předají zapisovateli utkání vytištěnou sestavu a správnost 
údajů potvrdí v aplikaci elektronického zápisu po následné výzvě zapisovatele – není povoleno, aby 
vedoucí družstva vyčkával vyplnění zápisu o utkání v kabině pomocných rozhodčích nebo v místnosti, kde 
se připravuje zápis. 

10. Rozcvičení mimo led domácích hráčů, hostujících hráčů a rozhodčích musí probíhat tak, aby od sebe byly 
tyto jednotlivé skupiny osob zcela izolovány. Z tohoto důvodu rozcvičení rozhodčích probíhá pouze v šatně 
rozhodčích.   

11. Pozdrav rozhodčích a kapitánů před utkáním se neděje podáním rukou, ale pouze slovně.



 

 

12. Rozhodčí mají za povinnost eliminovat svůj kontakt s hráči a trenéry, nebo mezi hráči samotnými na 
nezbytné minimum, včetně komunikace ve věci gólů, asistencí, trestů a zásahů do šarvátek. Komunikaci 
s hráči a přivolání hráčů k verbální komunikaci využívají jen ve zvlášť indikovaných případech. V případě 
rozhodnutí o využití komunikace udržují již dříve specifikovanou vzdálenost. S ohledem na výše uvedené 
postupují rozhodčí maximálně obezřetně i při procesu vhazování. Postupují dle platných Pravidel, ale 
závěrečnou část, kdy je vzdálenost mezi oběma hráči a rozhodčím snížena, jakkoliv zbytečně 
neprodlužují. 

13. Hráči byli upozorněni na to, že jejich případné plivnutí kdekoliv v prostoru hřiště je nepřípustné. Stejně tak 
se chovají rozhodčí.  

14. Rozhodčí nesbírají z ledu žádné předměty kromě těch, které mají být odstraněny ze hry. Pokud tak 
rozhodčí musí učinit, je k tomu nutné použít ochranné pomůcky. Zvýšenou obezřetnost uplatní v případě 
předmětů speciální povahy (chránič zubů, helma ...). K tomu jsou v boxu rozhodčích zajištěny jednorázové 
rukavice.  

15. V mimořádné situaci, kdy byl na led vhozen jakýkoliv předmět z hlediště přivolají rozhodčí ledaře nebo 
jinou určenou osobu, která za použití ochranných pomůcek vhozený předmět odstraní. 

16. Rozhodčí mají za povinnost zamezit vstupu nepovolaných osob (včetně zástupců týmů, organizátorů, 
moderátorů apod.) na hrací plochu a do prostoru trestných lavic.  

17. Hráčům může být na trestné lavici podáno občerstvení pouze formou dosud neotevřené lahve balené 
vody, po odchodu hráče z trestné lavice jsou pomocní rozhodčí povinni nespotřebovanou zbytkovou vodu 
zlikvidovat – tato nesmí být podána dalšímu hráči ani žádné jiné osobě.  

18. Hráčům na trestné lavici může být v prostoru trestné lavice podán pouze nápoj dle odstavce shora 
a jednorázová papírová utěrka.  

19. Využívá-li domácí i hostující družstvo k odchodu z hrací plochy tutéž cestu, organizují rozhodčí odchod 
z hrací plochy na konci třetin a utkání tak, že nejprve opustí hrací plochu jedno družstvo, po něm družstvo 
druhé (pořadí není záměrně stanoveno s ohledem na místní podmínky a okamžitou situaci, není však 
povoleno, aby hrací plochu opouštěla obě družstva současně). Až následně opustí hrací plochu rozhodčí. 
Rozhodčí se podílejí na organizaci opuštění hrací plochy hráči, pokud je to zapotřebí. Vždy při tom udržují 
stanovený odstup od všech účastníků utkání. 

20. Pozdrav rozhodčích a kapitánů po utkání se nekoná. 

21. Po utkání, pokud se uzavírá zápis v šatně pomocných rozhodčích, přicházejí vedoucí týmů až poté, co 
jsou přítomni jen zapisovatel, videorozhodčí, případně vedoucí boxu a ostatní pomocní rozhodčí již šatnu 
opustili. Vedoucí týmů mohou vstoupit až poté, co jsou již zapsány do zápisu poznámky, které diktuje 
hlavní rozhodčí. Při delším textu je vhodné použít telefonickou komunikaci mezi hlavním rozhodčím 
a zapisovatelem. Kontrola zápisu za účasti vedoucích týmů je zkrácena na nezbytné minimum a všichni 
zúčastnění musí při tom mít nasazenu ochranu nosu a úst. Zapisovatel jako jediný pomocný rozhodčí 
může vstoupit do šatny rozhodčích k uzavření zápisu za pro použití PINu hlavních rozhodčích. Tuto akci 
zkrátí na minimální možnou dobu a po celou dobu pobytu v šatně rozhodčích má nasazenu ochranu nosu 
a úst. 

 
Opatření mohou být pro další utkání a soutěže aktuálně doplněna a rozšířena.  
 
 

 

 

Vladimír Šindler 
předseda komise rozhodčích  

Českého svazu ledního hokeje 

  



 

 

Příloha 1 

 
 

Příloha 2 

 
 

 


