
N A R I A D E N I E 
NA OCHRANU DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 

A ŠATNE   

1. Klub je povinný zabezpečiť ochranu dopravných prostriedkov rozhodcov, delegátov zväzu, 

inštruktorov rozhodcov, videobránkových rozhodcov a autobusu hostí vo vyhradenom chránenom 

priestore pre motorové vozidlá v okruhu miesta, kde sa zápas hrá. V prípade nesplnenia si tejto 

povinnosti klubom je rozhodca povinný túto skutočnosť uviesť do Zápisu o zápase a delegát zväzu, 

inštruktor rozhodcov a videobránkový rozhodca do svojich správ a prípad bude prerokovaný DK 

SZĽH ako porušenie predpisov SZĽH. Rozhodca, tím hostí, delegát zväzu, inštruktor rozhodcov a 
videobránkový rozhodca je povinný pred zápasom zaparkovať osobné motorové vozidlo v tomto 
vyhradenom chránenom priestore a  hlavný usporiadateľ zápasu je povinný zabezpečiť ochranu a 

stráženie vozidla počas celého trvania podujatia. V prípade poškodenia motorového vozidla rozhodca, 
tím hostí, delegát zväzu, inštruktor rozhodcov a videobránkový rozhodca ihneď oznámi túto 

skutočnosť organizátorovi zápasu a hlavnému usporiadateľovi a uvedie ju do Zápisu o zápase, alebo 

do svojej správy.  

 

2. 75 min. pred začiatkom zápasu  označený usporiadateľ (odporúča sa v uniforme pracovníka 
bezpečnostnej služby) zaujme miesto pred šatňou rozhodcov a zabezpečí, aby do šatne nevstupovali 
nepovolané osoby počas celého podujatia 

 

3. Vstup do šatne rozhodcov majú povolený len delegovaní rozhodcovia zápasu, delegovaný inštruktor 
rozhodcov, videobránkový rozhodca, delegát zväzu a zapisovateľ. Každý hokejový klub 
(organizátor zápasu) je povinný vybaviť vstupné dvere kabíny rozhodcov guľatým uzáverom 
(guľatou kľučkou) otvárateľnou iba zvnútra kabíny rozhodcov. 
 

4. Iné osoby môžu vstúpiť do šatne rozhodcov len na základe pozvania hlavného rozhodcu.  
 

5. Po skončení zápasu a uzatvorení Zápisu o zápase na pokyn hlavného rozhodcu poverený 

usporiadateľ skončí svoju činnosť. 
 

6. Týmto nariadením sa ruší nariadenie na ochranu dopravného prostriedku a šatne rozhodcov zo dňa 
17.08.2004 v znení všetkých prijatých zmien. 
 

7.  Nariadenie bolo schválené VV SZĽH dňa 19.09.2018. Toto nariadenie nadobúda platnosť a 
účinnosť dňom jeho schválenia VV SZĽH.  
 

 


