NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PARAVIDEL LH POR AHL - KRAVAŘE
PRAVIDLO
53 – URČENÍ MÍSTA
VHAZOVÁNÍ / ULOŽENY
TRESTY

88 – STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ
BĚHEM HRY

94 – DOSAŽENÍ GÓLU

116 – NAPADÁNÍ
ROZHODČÍCH

119 – VRAŽENÍ NA
HRAZENÍ

PŮVODNĚ (2014-2018)

NOVĚ (2018-2022)

Při novém trestu nebo nových trestech
na časomíře jen u jednoho týmu se
vhazovalo u branky tohoto týmu.

U branky trestaného týmu se bude vhazovat
také při uložení osobního trestu nebo
osobního trestu do konce utkání.

Střídající hráči nesměli hrát pukem ani se
jinak zapojit do hry.

Kromě dříve platných omezení nesmí
střídající tým střídáním získat územní
výhodu ani přečíslení.

Aplikace pravidel v případě, když byl
brankář mimo brankoviště, nebyla
řešena.

Pokud se brankář sám dostane mimo
brankoviště, útočící hráč může být zcela
v brankovišti.

Pokud hráč nebo funkcionář týmu vyvolal
jakýkoli fyzický kontakt s rozhodčím, byl
uložen trest ve hře.

Pokud hráč nebo funkcionář týmu:
- vyvolá nepatřičný kontakt s rozhodčím nebo
proti němu použije fyzickou sílu, bude uložen
osobní trest do konce utkání,
- úmyslně a bezohledně použije fyzické násilí
proti rozhodčímu nebo ho zraní, bude uložen
trest ve hře.

Za vražení na hrazení se ukládal
minimálně menší trest.

Nejnižší možný trest za vražení nahrazení
je menší trest a automatický osobní trest.

PRAVIDLO

PŮVODNĚ (2014-2018)

123 – NARAŽENÍ

Při zranění bylo možné uložit jen
trest ve hře.

Při bezohledném ohrožení je možné uložit buď
větší trest a automatický osobní trest do konce
utkání, anebo trest ve hře.

Pravidlo neexistovalo.

Pozdní dohrání představuje bodyček či hru
tělem na připraveného nebo
nepřipraveného hráče, který je ve zranitelné
pozici, protože již nemá puk pod kontrolou,
ani v držení.

Hráč s prasklým chráničem očí nebo
mřížkou mohl dohrát střídání.

Hráč, jehož mřížka, chránič očí nebo
celoobličejový kryt praskne nebo se
rozbije během hry, musí ihned opustit
led.

ZEZADU
124 – ZÁSAH DO HLAVY
NEBO KRKU

153 – POZDNÍ
DOHRÁNÍ

155 – HRANÍ BEZ
HELMY

NOVĚ (2018-2022)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PARAVIDEL LH POR AHL - KRAVAŘE
PRAVIDLO
167 – PODRAŽENÍ

176 – POSTUP
PROVÁDĚNÍ
TRESTNÉHO STŘÍLENÍ /
PŘEHLED

PŮVODNĚ (2014-2018)

NOVĚ (2018-2022)

Potrestán byl hráč, který podrazil
protihráče.

Trest se uloží, pokud hráč použije hůl, brusli,
nohu nebo ruku, aby soupeři způsobil
ztrátu rovnováhy nebo pád.

Pokud hráč stíhal protihráče s pukem,
nejdříve vyklepl puk holí a následně
způsobil pád protihráče, nebyl uložen
žádný trest.

Hráči, který stíhá protihráče s pukem,
nejdříve vyklepne puk holí a následně
způsobí pád protihráče, bude uložen trest.
Při brejku však nebude nařízeno trestné
střílení, ale bude uložen opět pouze menší
trest.

V případech, kdy byl hráč faulován tak,
že bylo nařízeno trestné střílení, musel
provést trestné střílení faulovaný hráč.
Výjimka byla pouze při zranění.

V případech, kdy je hráč faulován tak, že má
být nařízeno trestné střílení, může být
trenérem určen k provedení trestného
střílení jakýkoliv hráč, který není trestán.

221 – PŘIKRYTÍ PUKU
MIMO BRANKOVIŠTĚ /
BRANKÁŘ

Změna popisu
k území č.1 a č.2.

Brankáři není dovoleno padnout na puk,
aby způsobil přerušení hry v situacích,
kdy je jeho tělo mimo brankoviště.
NOVÝ SIGNÁL

153 – POZDNÍ DOHRÁNÍ

HLAVNÍHO
ROZHODČÍHO

Srazit před hrudí ruce sevřené v pěst.

