
 
Poznámky k hernímu systému turnaje  
Notes for Tournament game system 

Bude se bude hrát dle pravidel ledního hokeje IIHF 2014 – 2018, s následující úpravou  
Tournament will be played by IIHF rule book with 2014-2018 with following modification 

 
Hraje se tříbodovým systémem, při kterém jsou body udělovány takto: 
Tree point system will be played, when points will be divide: 
  

a) tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,  
Tree point for winning team in regulation time 

b) po 1 bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby, 
if the score is tied after regulation time one pint is given to each team.   

c) dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo v samostatných 
nájezdech k určení vítěze,  
the team who will win during over time or penalty shoot out  will receive additional 
second point 

d) za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod.  
No points to team who will lose during regulation time 

  
 
Základní skupiny (A, B) 
Preliminary Groups (A, B) 
 
Pokud skončí utkání v základních skupinách (A, B) nerozhodně v základní hrací době,  
bezprostředně následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání (nikoliv prodloužení) a 
budou uplatněna pravidla samostatných nájezdů k určení vítěze v souladu s pravidlem 63 
– Pravidel ledního hokeje IIHF 2014 – 2018.  
If the game will end with tied in the preliminary groups (A, B) in regulation time, immediately 
after the game will be penalty shoot out without over time. And the winner will be announce 
by penalty shoot out rules 63 by IIHF 2014 - 2018 
 
a) rozhodčí povolá kapitány družstev k losování mincí k určení družstva zahajujícího 
samostatné nájezdy; vítěz losování bude mít právo volby, zda jeho družstvo bude najíždět 
první nebo druhé 
a) The referee will call the two captains to the Referee Crease and flip a coin to determine 
which team will takes the first shot. The winner of the coin toss will have the choice whether 
his team will start first or second.  
The referee will call the two captains to the on-ice officials’ crease to call a coin toss. The 
winner has the choice to have his team shoot first or second. 
 
b) brankáři hájí stejnou branku jako v poslední části hry (samostatné nájezdy se uskuteční 
na obou stranách hřiště) 
b) the goalkeeper shall defend same goal as in the last period (the penalty shoot out will be 
done on both sides of rink) 
 
c) brankáři obou družstev se mohou střídat po každém nájezdu 
c) The goalkeeprs could change after each penalty shot 



d) samostatné nájezdy začínají se třemi různými střelci z každého družstva provádějícími 
nájezdy střídavě; hráči nemusí být předem nominováni; oprávněni účastnit se nájezdů jsou 
čtyři brankáři a všichni hráči z obou družstev zapsaní v oficiálním zápise o utkání 
d) The penalty shoot out will be done in turns by three different players by each team. The 
players must be nominated before shoot out,; shoot out  could perform any player from the 
game sheet and any of the four goalkeeprs 
 
e) hráč, jehož trest neskončil před koncem prodloužení, se nemůže zúčastnit samostatných 
nájezdů a musí zůstat na trestné lavici nebo v šatně; také hráči, odpykávající tresty uložené 
během samostatných nájezdů, musí zůstat na trestné lavici nebo v šatně až do skončení 
utkání 
e) The player who’s at the penalty box before shoot out is not able to perform penalty shot 
and have to stay at the penalty box or in the locker room till end of the game; also players 
who’s are penalize during shoot out need to remain at the penalty box or in the locker room. 
 
f) hráči obou družstev provádějí nájezdy střídavě až do vstřelení rozhodující branky; 
zbývající nájezdy se neprovádějí 
f) both teams are performing taking turns during penalty shots un till the first goal is not 
score; remain shots will be abandoned.  
 
g) jestliže je po třech samostatných nájezdech každého družstva výsledek stále nerozhodný, 
pokračuje se nájezdy po jednom hráči z každého družstva se stejnými nebo novými hráči a s 
vystřídáním družstva zahajujícího nájezdy; utkání bude ukončeno, jakmile souboj dvou hráčů 
přinese rozhodnutí 
g)if the result is still tied after 3 shots by each team, the procedure continue with a tie-break 
shoot out by one player of each team with same or new players with the others team starting 
to take the tie-break shoot out. The game shall be finished as soon as the duel two players 
brings the decisive result.  
 
h) jestliže družstvo odmítne účast v samostatných nájezdech k určení vítěze utkání, 
bude utkání pro toto družstvo prohlášeno za prohrané a druhému družstvu se přiznají 3 
body za vítězství; jestliže hráč odmítne provést nájezd, bude nájezd pro jeho družstvo 
prohlášen za neproměněný 
h) If the team will refuse participation during shoot out to determine the winner of the 
game, this team will loose and the winning team will have assigned 3 winning points 
 
Utkání o umístění (1A-2B, 1B-2A, 5A-5B, 4A.4B, 3A-3B, L24-L25, W24-W25) 
Placement game (1A-2B, 1B-2A, 5A-5B, 4A.4B, 3A-3B, L24-L25, W24-W25) 
 
1. Pokud skončí utkání o umístění nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové 
prodloužení bezprostředně po ukončení základní hrací doby. V prodloužení hrají družstva v 
počtu čtyř hráčů a s jedním brankářem. Družstva hájí stejné branky jako v poslední části hry. 
Prodloužení skončí uplynutím pěti minut nebo vstřelením branky. Družstvo, které vstřelí 
branku, je vítězem utkání.  
2. If placement game is tied at the end of regulation time then five minute overtime period 
shall be played immediately after regulation time. Teams will not change sides for over time 
and continue playing with 4 players on each sides. The team who scores first in overtime 
period first is the winner of the game.  
 
  
2. Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze 
utkání (viz pravidla pro samostatné nájezdy prováděné v základních skupinách). 
2) If no goal is scored during overtime, the penalty shots will follow to determine the winner of 
the game ( rules for penalty shots in regulation time). 
Pravidla pro prodloužení:  



Rule 115  for overtime 
 
a) pokud je družstvo trestáno v prodloužení, družstva hrají 4 na 3; souběžné tresty uložené v 
prodloužení neovlivní počet hráčů na ledě,  
a) if the team is penalize in over time, the game will continue 4 on 3, parallel penalties will not 
affect number of players on ice.  
  
b) pokud je v prodloužení družstvo potrestáno tak, že vzniká výhoda dvou hráčů, potom 
družstvo, které se dopustilo přestupků, zůstane ve třech hráčích, zatímco družstvo, které se 
neprovinilo, hraje v pěti hráčích,  
b) if the team is penalize with two players, than the team with no penalties will play at full 
strength 5 players and the penalize team with 3 players 
  
c) v prvním přerušení poté, co výhoda dvou hráčů skončila, poměr Hráčů se vrátí přiměřeně 
situaci do stavu 4 na 4 nebo 4 na 3,  
c) after the advantage is over the number of players will return back to 4 on 4 or 4 on 3 after 
first stoppage of game. 
  
d) pokud se početní výhoda jednoho hráče přenáší ze základní hrací doby do prodloužení, 
výše uvedené kriterium bude použito při začátku prodloužení; podle toho, pokud na konci 
základní hrací doby družstva hrála 5 na 4 nebo 4 na 3, prodloužení začíná 4 na 3,  
d) if the man power situation from regulation time carries to overtime the above criteria will be 
applied at the start of the overtime. Accordingly if at the end of regulation time teams are 5 
on 4 overtime begins 4 on 3.  
  
e) pokud základní hrací doba končí přesilovkou 5 na 3, družstva zahájí prodloužení v počtu 5 
na 3; vypršením trestů v průběhu hry se poměr hráčů může změnit na 5 na 5 nebo 5 na 4; v 
nejbližším přerušení hry musí být poměr hráčů upraven přiměřeně na 4 na 3 nebo 4 na 4,  
e) When the regulation time ends with an on ice manpower strength 5 on 3, teams will 
commence the over time with a strength of 5 on 3 or 5 on 4. At the first stoppage of player 
strength must be adjusted 4 on 4 or 4 on 3.  
  
f) pokud po skončení základní hrací doby hrála družstva 3 na 3, prodloužení začíná 3 na 3; 
jakmile počet hráčů dosáhne 5 na 4 nebo 5 na 5, v nejbližším přerušení se počet hráčů 
přiměřeně přizpůsobí na 4 na 3 nebo 4 na 4,  
f) If the end of regulation time teams are 3 on 3 overtime starts 3 on 3 once player strength 
reaches 5 on 4 or 5 on 5 at the next stoppage player strength is adjusted to 4 on 3 or 4 on 4.  
  
g) pokud po skončení základní hrací doby hrála družstva 4 na 4, prodloužení začíná 4 na 4 a 
hráči opustí trestnou lavici normálně do počtu 5 na 4 nebo 5 na 5; v nejbližším přerušení hry 
se počet hráčů přiměřeně přizpůsobí na 4 na 3 nebo 4 na 4.  
g) if the end of the regulation time teams are 4 on 4 with the player or players at the penalty 
box serving non coincidental penalties, overtime starts 4 on 4 with a players exit the penalty 
box as normal to 5 on 4 or 5 on 5 at the first stoppage of play teams are adjusted to 4 on 3 or 
4 on 4 as appropriate.  
  
 
 
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/IIHF_Official_Rule_Book_2014-
18_Web_V4.pdf 


