
  
 
6.10 Predĺženie  
6.10.1 Pokiaľ sa zápas skončil v riadnom hracom čase nerozhodným výsledkom, hrá sa päťminútové 
predĺženie bezprostredne po trojminútovej prestávke bez úpravy ľadovej plochy. V predĺžení hrajú družstvá 
v počte traja korčuliari v poli a brankár. Družstvá budú útočiť na rovnakú bránu ako počas tretej tretiny. 
Predĺženie končí buď ukončení hracieho času, alebo strelením gólu. Družstvo, ktoré strelí gól sa stáva 
víťazom zápasu. 

6.10.1.1 Ak v kvalifikačnom kole, druhom kole, poslednom kole a iných zápasoch sa zápas skončí 
nerozhodným stavom po troch tretinách, 5 minútové predĺženie sa hrá hneď po trojminútovej 
prestávke. V päť minútovom predĺžení hrajú družstvá v počte traja korčuliari v poli a brankár. 
Družstvá budú útočiť na rovnakú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí piatich 
minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól, bude považované 
za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými nájazdmi. 
6.10.1.2 Ak v zápase baráže, play-out, play−off, štvrťfinále, semifinále alebo zápase o bronzovú 
medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po trojminútovej prestávke prichádza na rad 10 
minútové predĺženie. V desať minútovom predĺžení hrajú družstvá štyria korčuliari v poli a brankár. 
Družstvá budú útočiť na rovnakú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí 
desiatich minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude 
považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými 
nájazdmi. 
6.10.1.3 Ak v zápase o zlatú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po 15 minútovej (príp. 
18 min.) prestávke, počas ktorej bude vykonaná úprava ľadu bude nasledovať 20 minútové 
predĺženie. V dvadsať minútovom predĺžení hrajú družstvá v počte štyria  korčuliari v poli a brankár. 
Družstvá budú útočiť na  rovnakú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí 
dvadsiatich minút, alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude 
považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými 
nájazdmi 
6.10.1.4 Riadiaci orgán súťaže môže schváliť inú úpravu pravidiel predĺženia alebo samostatných 
nájazdov pre jednotlivé súťaže. 

6.10.2 Pokiaľ je družstvo potrestané trestom v predĺžení, družstvá hrajú vo formáte 4:3, súbežné tresty 
uložené v predĺžení, neovplyvňujú počet hokejistov na ľadovej ploche. Pokiaľ je družstvo potrestané v 
predĺžení tak, že vznikne výhoda o dvoch hráčov, potom družstvo, ktoré sa dopustilo priestupku voči 
pravidlám hrá s tromi hráčmi a družstvo, ktoré sa neprevinilo hrá s piatimi hráčmi v poli, teda formát 5:3. 
Po prvom prerušení hry, kedy výhoda o dvoch hráčov skončila, sa pomer hokejistov vráti do formátu 4: 3 
alebo  3:3.  
6.10.3 Pokiaľ sa početná výhoda jedného hráča v poli prenáša z riadneho hracieho času do predĺženia, 
bude formát hry pokračovať nasledovne: 

6.10.3.1 Pokiaľ hrali na konci riadneho hracieho času družstvá vo formáte 5:4, predĺženie začína vo 
formáte 4:3 
6.10.3.2 Pokiaľ riadna hracia doba končí presilovkou vo formáte 5:3, družstvá začnú predĺženie v 
rovnakom formáte 5:3, vypršaním trestov počas hry sa pomer hokejistov môže zmeniť na 5:4  alebo 
5:5. Pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát upraví primerane na 4:3 alebo 3:3 v základnej časti 
resp. 4:4 v play-off.   
6.10.3.3 Pokiaľ po skončení riadnej hracej doby hrali družstvá vo formáte 3:3, predĺženie začína 
rovnako vo formáte 3:3, akonáhle sa počas hry vypršaním trestov zmení pomer hokejistov na 5:5 
alebo 5:4, pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát 
upraví primerane na 4:3 alebo 4:4. 
6.10.3.4 Pokiaľ po skončení riadnej hracej doby hrali družstvá vo formáte 4:4, predĺženie začína vo 
formáte 3:3 v základnej časti resp. 4:4 v play-off.. Hokejisti opustia trestnú lavicu normálne do 
počtu  4:4 v základnej časti resp. 5:5 v play-off. Pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát upraví 
primerane na 3:3 v základnej časti resp. 4:4 v play-off. 

 
 
 
 
 
 



 
6.11 Samostatné nájazdy 

6.11.1 Pokiaľ žiadne družstvo nedá gól v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy na určenie víťaza 
zápasu, 
6.11.2 Samostatné nájazdy sa uskutočňujú na oboch stranách ľadovej plochy (ihriska), a to po uskutočnení 
úpravy ľadu na sucho v minimálnej šírke medzi koncovými bodmi vhadzovania. 
6.11.3 Samostatné nájazdy začínajú strelci v  piatich sériách z každého družstva, pričom nájazdy 
uskutočňujú striedavo. Hlavný rozhodca pozve do územia rozhodcov kapitánov tímov na žrebovanie 
pomocou mince. Stranu mince zvolí domáci tím. Víťaz žrebovania určí, ktorý tím začne vykonávať 
samostatné nájazdy ako prvý. Hokejisti nemusia byť dopredu nominovaní, nájazdov sa môžu zúčastniť 
všetci brankári a všetci korčuliari, ktorí sú uvedení v zázname o stretnutí. Nájazdov sa nemôže zúčastniť 
hráč, ktorého trest nevypršal ukončením hracej doby predĺženia. Počas samostatných nájazdov musí ostať 
až do ich konca na trestnej lavici alebo v šatni. 
6.11.4 Brankári sú v rovnakej bránke, v ktorej boli počas predĺženia. Brankári oboch družstiev môžu byť 
striedaní po každom samostatnom nájazde a počas celého ich vykonávania môžu zostať vo svojich 
bránkach.  
6.11.5 Samostatné nájazdy sa vykonávajú v súlade s pravidlami ľadového hokeja. 
6.11.6 Hokejisti oboch družstiev uskutočňujú samostatné nájazdy najskôr v sériách striedavo až do chvíle, 
kedy jedno družstvo nedá rozhodujúci gól. Prípadné nasledujúce samostatné nájazdy po rozhodnutí nebudú 
uskutočnené. Ak je po piatich sériách výsledok stále nerozhodný, družstvá si vymenia poradie a pokračuje 
sa samostatnými nájazdami po jednom hokejistovi z každého družstva až do momentu, pokiaľ jedno 
družstvo nestrelí víťazný gól. Každý korčuliar, vrátane tých, ktorí sa už podieľali na vykonaní prvých 
samostatných nájazdoch, je oprávnený v systéme náhlej smrti vykonať ľubovoľný počet potrebných 
nájazdov. 
6.11.7 Zapisovateľ zaznamená všetky nájazdy s uvedením hráčov, brankárov a dosiahnutých gólov. 
6.11.8 Do výsledku zápasu sa započíta iba víťazný gól, a bude pripísaný hráčovi, ktorý strelil gól 
príslušnému brankárovi. 
6.11.9 Ak družstvo odmietne účasť na samostatných nájazdoch, bude zápas pre toto družstvo vyhlásený 
ako prehratý a druhému družstvu sa priznajú 3 body za víťazstvo.  
6.11.10 Ak aj napriek výzve hlavného rozhodcu tréner nepošle nijakého korčuliara vykonať samostatný 
nájazd alebo ak korčuliar odmietne vykonať samostatný nájazd, situácia sa vyhodnotí, že „gól nebol 
dosiahnutý“ a v samostatných nájazdoch pokračuje tím súpera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


