
 

Smernica 
pre Baráž o  Extraligu seniorov (EXS / Tipos extraligu) pre sezónu 2021/2022 

 
 

Článok 1 
 

1. Účastníkmi Baráže o EXS 2021/2022 sú družstvo EXS (Tipos extraligy) umiestnené po ukončení 
Základnej časti EXS 2021/2022 v tabuľke na poslednom mieste a družstvo 1LS (TIPOS SHL), ktoré je  
víťazom SHL v sezóne 2021/2022. V prípade, že sa víťazom SHL v sezóne 2021/2022 stane farmárske 
družstvo, po prípade družstvo „B“, do Baráže o EXS postupuje zdolaný finalista SHL; ak aj zdolaný 
finalista požíva štatút farmárskeho družstva, po prípade družstva „B“, Baráž o EXS v sezóne 2021/2022 
sa neuskutoční. 

 

2. Zápasová séria Baráže o EXS 2021/2022 sa začne na štadióne klubu SHL, t.j. prípadný 7. zápas série sa 
hrá na štadióne klubu SHL (tzn., že 1., 2., 5. a prípadné 7. rozhodujúce stretnutie sa odohrá u družstva 
1LH/TIPOS SHL, 3., 4. a prípadné 6. stretnutie u družstva EXS/Tipos extraligy). 
 

3. Počet zahraničných hráčov v zápasoch Baráže o EXS v sezóne 2021/2022 – 5 (päť, pričom počet 
zahraničných brankárov nie je obmedzený). 

 

4. Účastníci baráže (družstvá) musia na zimnom štadióne k dátumu začiatku Baráže o EXS 2021/2022 
disponovať funkčným videosystémom. V prípade, že na domovskom zimnom štadióne nebude 
k dispozícii funkčný  videosystém, organizátor je povinný zabezpečiť náhradný zimný štadión s funkčným 
videosystémom.     

 
 

5. Termín začiatku Baráže o EXS je plávajúci, t.j. Baráž o EXS sa začne na 4. deň po skončení finálovej série 
Play-Off SHL v sezóne 2021/2022. 
 

6. Víťazom Baráže o EXS 2021/2022 sa stane družstvo, ktoré zvíťazí v 4-och zápasoch série zo 7-ich 
možných. Víťaz Baráže o EXS 2021/2022 získa právo účasti v Extralige seniorov pre sezónu 2022/2023.  

 
Článok 2 

1. Baráž o EXS 2021/2022 (maximálne 7 kôl na 4 víťazné zápasy):  
V celej časti Baráže o EXS družstvo, ktoré nenastúpi na zápas z akéhokoľvek dôvodu, bude za takto 
neodohraný zápas potrestané kontumáciou zápasu v prospech súpera. V prípade, ak družstvo nenastúpi 
na zápas z dôvodu karantény, alebo iných opatrení štátu v súvislosti s COVID 19, bude takýto zápas 
kontumovaný v prospech súpera, ale nebude disciplinárnym previnením klubu. Ak bude mať družstvo tri 
a viac kontumácií, ktoré budú zapríčinené ochorením COVID-19 a v súvislosti s ním nariadenými 
opatreniami štátu, alebo opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, nebude za toto previnenie 
vylúčené zo súťaže.  

 
Článok 3 

 

Na účastníkov Baráže o EXS 2021/2022 sa vzťahujú ustanovenia: 
 

1. Smernice  SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2021/2022 č. 
7.10., 7.11., 7.14., 7.15., 7.16., 7.19., 7.20., 7.21.  
 

2. Usmernenia Ligovej rady Extraligy seniorov „Reklamné prestávky v zápasoch Extraligy seniorov (Tipos 
extraligy)“ zo dňa 23.9.2021. 

 

3. Usmernenia Ligovej rady Extraligy seniorov „Trénerská výzva v zápasoch Extraligy seniorov (Tipos 
extraligy) zo dňa 23.9.2021. 

 
Článok 4 

1. Túto Smernicu schválil VV SZĽH dňa 27.01.2022, pričom platnosť a účinnosť nadobúda dňom schválenia. 
 
 
 
  
 
 



Smernica 
pre Baráž o 1. ligu seniorov (TIPOS SHL) pre sezónu 2021/2022 

 

 

Článok 1 
1. Účastníkmi Baráže o 1LS  2021/2022 sú družstvo 1LS  (TIPOS SHL) umiestnené po ukončení Základnej časti 

1LS 2021/2022 v tabuľke na poslednom mieste a družstvo, ktoré je  víťazom 2LS v sezóne 2021/2022. V 
prípade, že sa víťazom 2LS v sezóne 2021/2022 stane družstvo „B“, do Baráže o SHL postupuje zdolaný 
finalista 2LS; ak aj zdolaný finalista požíva štatút družstva „B“, Baráž o SHL v sezóne 2021/2022 sa 
neuskutoční. 

 

2. Zápasová séria Baráže o 1LS  2021/2022 sa začne na štadióne klubu 2LS, t.j. prípadný 7. zápas série sa hrá na 
štadióne klubu 2LS (tzn., že 1., 2., 5. a prípadné 7. rozhodujúce stretnutie sa odohrá u družstva Víťaza 2LS, 3., 
4. a prípadné 6. stretnutie u družstva 1LS /TIPOS SHL). 

 

3. Počet zahraničných hráčov v zápasoch Baráže o SHL – 3 (tri, štart zahraničného brankára nie je povolený). 
 

4. Termín začiatku Baráže o SHL je plávajúci, t.j. Baráž o SHL sa začne na 4. deň po skončení finálovej série 
Play-Off 2LS v sezóne 2021/2022. 
 

5. Víťazom Baráže o 1LS  2021/2022 sa stane družstvo, ktoré zvíťazí v 4-och zápasoch série zo 7-ich možných. 
Víťaz Baráže o 1LS  2021/2022 získa právo účasti v 1LS (TIPOS SHL) pre sezónu 2022/2023.  

 
Článok 2 

1. Baráž o 1LS  2021/2022 (maximálne 7 kôl na 4 víťazné zápasy):  
V celej časti Baráže o 1LS  družstvo, ktoré nenastúpi na zápas z akéhokoľvek dôvodu, bude za takto 
neodohraný zápas potrestané kontumáciou zápasu v prospech súpera. V prípade, ak družstvo nenastúpi na 
zápas z dôvodu karantény, alebo iných opatrení štátu v súvislosti s COVID 19, bude takýto zápas kontumovaný 
v prospech súpera, ale nebude disciplinárnym previnením klubu. Ak bude mať družstvo tri a viac kontumácií, 
ktoré budú zapríčinené ochorením COVID-19 a v súvislosti s ním nariadenými opatreniami štátu, alebo 
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, nebude za toto previnenie vylúčené zo súťaže.  

 
Článok 3 

Na účastníkov Baráže o 1LS  2021/2022 sa vzťahujú ustanovenia: 
 

1. Smernice  SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. LIGA SENIOROV (TIPOS SHL) pre sezónu 
2021/2022 č. 7.9., 7.10., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 7.21.  
 

2. Usmernenia Ligovej rady 1. ligy seniorov „Reklamné prestávky v zápasoch 1. ligy seniorov (TIPOS SHL)“ zo dňa 
6.12.2021. 

 

3. Doplnku k Usmerneniu Ligovej rady 1. ligy seniorov „Reklamné prestávky v zápasoch 1. ligy seniorov (TIPOS 
SHL)“ zo dňa 21.1.2022 v prípade TV prenosov. 

 
Článok 4 

1. Túto Smernicu schválil VV SZĽH dňa 27.01.2022, pričom platnosť a účinnosť nadobúda dňom schválenia. 
 
 
 
  
 
 
 


