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1. Kodex chování hráčů a diváků na soutěžích pořádaných ITHF (dále jen „Kodex“) je závazný 

dokument pro hráče, diváky a pořadatele turnajů. 

1.1. Turnajů se smí účastnit pouze hráči, kteří se zavazují k uplatňování Kodexu. 

1.2. Hráči se na turnajích zavazují dodržovat pravidla hry a respektovat soupeře, pořadatele, 

rozhodčí i diváky. 

1.3. Dojde-li na turnaji ke sporné situaci, konečné rozhodnutí náleží komisi rozhodčích. 

1.4. Disciplinární postih nabývá platnosti až po rozhodnutí komise rozhodčích, národní asociace 

a/nebo ITHF. 

 

2. Výskyt a pohyb hráčů, předmětů a diváků během zápasů 

2.1. Diváci a fanoušci se nesmí vyskytovat blíže než jeden metr od hokeje, na němž se hraje. 

Tato vzdálenost může být na žádost jednoho z hráčů navýšena až na dva metry. 

2.2. Pokud hráči překáží za ním stojící či sedící divák, má hráč právo jej požádat, aby se přesunul 

jinam. Této žádosti musí být vyhověno. 

2.3. Pokud hráči překáží divák (nebo např. fotograf) stojící v hráčově těsné blízkosti či hledící 

přímo na hráče, má hráč právo jej požádat, aby se přesunul jinam. Této žádosti musí být 

vyhověno. 

2.4. Divák fandící jednomu z hráčů by se měl vyskytovat blíže k němu než k soupeři. Pakliže jsou 

diváci na tribuně, tento bod není nutné uplatňovat. 

2.5. Na stole vedle hokeje mohou být umístěny předměty důležité pro hru, časovač, ručník, 

protokol, zápisník, propiska či hodinky jednoho z účastníků zápasu. Všechny předměty musí 

být na polovině stolu blíže ke svému majiteli a nesmí se dotýkat hokeje. Žádný předmět na 

stole by neměl přesahovat výšku mantinelu. Umístění vysoké lahve nebo sklenice s pitím 

vedle hokeje se zakazuje. 

2.6. Předměty (lahev s pitím, telefon, talisman, židle atd.) se mohou nacházet poblíž stolu i 

uvnitř výše uvedeného prostoru do jednoho metru od hokeje, pokud to nevadí soupeři, 

rozhodčímu nebo pořadatelům turnaje. 

 

3. Pravidla chování hráčů a diváků v průběhu soutěže 

3.1. Divákům a hráčům se zakazuje: 

• jednat způsobem, který ohrožuje bezpečnost, život či zdraví jich samotných nebo 

ostatních osob přítomných v místě konání turnaje či nejbližším okolí, 

• urážet ostatní (včetně použití vizuálních prostředků, jako jsou transparenty, plakáty a 

další) či jednat způsobem, který osobu či skupinu osob uráží na cti, ponižuje nebo jí kazí 

pověst nebo má za cíl podnítit nenávist či nepřátelství nebo osobu či skupinu osob 

ponižuje na základě pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, původu či náboženství, 

• veřejně se vyjadřovat vulgárním jazykem, 



• provokovat či vyvolávat pohoršující situace, 

• používat gesta a/nebo jiné prostředky s nacistickou symbolikou, symbolikou 

extremistických organizací nebo symbolikou natolik podobnou, že ji lze s těmito 

zaměnit, 

• být na turnaji pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo na turnaji alkohol 

a/nebo nelegální drogy požívat. 

3.2. Hráčům se v průběhu soutěže zakazuje používat telefon, kameru, fotoaparát a další 

podobné předměty způsobem, který vizuálně či zvukově narušuje hru. 

3.3. Hráč si v rámci turnajů ITHF může na kameru natáčet všechny zápasy. Pravidla národní 

asociace upravující průběh daného turnaje však mohou natáčení omezit či zakázat. Pokud 

při hře dojde ke sporné situaci, která je zaznamenaná na videu, komise rozhodčích má 

právo nahrávku použít k objektivnějšímu posouzení situace. 

3.4. Pokud chce pořadatel turnaje některý zápas vysílat online, hráči odehrání zápasu před 

kamerou nemohou odmítnout. 

3.5. Hráč může soupeře i diváky požádat, aby se zdrželi výkřiků. V takovém případě mu soupeř i 

diváci musí okamžitě vyhovět. Avšak diváci mají právo podporovat hráče (včetně výkřiků) po 

každé vstřelené brance, než se opět pokračuje ve hře, nebo v přestávkách mezi zápasy. 

3.6. Během zápasu se trenérům a divákům zakazuje dávat účastníkům zápasu jakékoli taktické 

rady, včetně názvů konkrétních akcí nebo postupů v obraně. Dávat rady je povoleno pouze 

v přestávkách mezi zápasy. 

 

4. Disciplinární postihy hráčů 

4.1. varování (při jednorázovém porušení pravidel chování); 

4.2. kontumační prohra (0:5) v aktuálním zápase (při porušení pravidel chování a 

neuposlechnutém varování); 

4.3. diskvalifikace hráče z aktuálního turnaje (při porušení pravidel chování a nesouhlasu 

s rozhodnutím komise rozhodčích); 

4.4. peněžní náhrada materiální škody (v případě úmyslného způsobení této škody). 

Dále mohou národní asociace v některých případech udělit hráčům tyto tresty: 

4.5. podmínečný zákaz účasti na turnajích pořádaných touto asociací po dobu od 1 do 6 měsíců; 

4.6. zákaz účasti na turnajích pořádaných touto asociací po dobu od 1 do 6 měsíců; 

4.7. dlouhodobý zákaz účasti na turnajích pořádaných touto asociací po dobu od 6 měsíců do 1 

roku; 

4.8. zákaz účasti na všech mezinárodních turnajích po dobu od 6 měsíců do 1 roku (pouze po 

potvrzení výkonným výborem ITHF); 

4.9. dlouhodobý zákaz účasti na všech mezinárodních turnajích po dobu až 2 let (pouze po 

potvrzení výkonným výborem ITHF). 

 

5. Disciplinární postihy fanoušků a diváků 

5.1. varování (při jednorázovém porušení pravidel chování); 



5.2. vypovězení z místa konání turnaje (při porušení pravidel chování a neuposlechnutých 

varováních ze strany pořadatelů turnaje); 

5.3. zákaz návštěv turnajů po dobu od 1 měsíce do 2 let (při opakovaném porušení pravidel 

chování a neuposlechnutých varováních ze strany pořadatelů turnaje, při úmyslném 

způsobení materiální škody atd.). 
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