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ŠPORTOVO – TECHNICKÉ PODMIENKY ÚČASTI KLUBU V POHÁRI 

 

1. všeobecné ustanovenia 

 

 

1.1 účastníci 

Právo účasti v SLOVENSKOM POHÁRI 2021/2022 majú družstvá seniorských súťaží (Tipos extraliga, SHL, 2LS) prihlásené 

v riadnom termíne stanovenom SO SZĽH. 

1.2 definícia organizátora 

Organizátorom SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 je SZĽH. V rámci zápasov Kvalifikačnej vetvy „A“ a „B“, základných 

skupín a Semifinále sú organizátormi zápasov domáce kluby.  

Organizátorom Finále na neutrálnom ihrisku je SZĽH.* 

*ak SZĽH neurčí inak 

1.3 definícia ďalších činovníkov 

 

Ďalšími činovníkmi SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sú príslušní športoví odborníci podľa SP SZĽH (rozhodca, činovník 

mimo ĽP ...)  

 

2. súpisky družstiev 

Súpisky jednotlivých družstiev v zápasoch Kvalifikačnej vetvy „A“ a „B“ môžu obsahovať maximálne 4 zahraničných 

hráčov, účasť zahraničného brankára nie je povolená (ak na základe individuálnej žiadosti a po jej preskúmaní SO 

SZĽH nestanoví inak).  

Súpisky jednotlivých družstiev v zápasoch Skupiny „A“ a „B“, v zápasoch Semifinále a v zápase Finále môžu 

obsahovať maximálne 7 zahraničných hráčov, účasť zahraničného brankára je povolená. 

 

3. termíny 

Termíny zápasov Kvalifikačnej vetvy „A“ a „B“: 22.8.2021 – 1.9.2021* 

Termíny zápasov základných skupín: 6.9.2021 – 19.9.2021* 

Semifinále 12.11.2021 – 17.12.2021: 

 Zápasový deň č.1: 12.11.2021 (piatok), SF (1. zápas) 

 Zápasový deň č.2: 16.12.2021 (piatok), SF (2. zápas) 

Finále január / február 2022 - dátum bude určený dodatočne (1 zápas) 

* ak sa kluby nedohodnú na termínoch zápasov, tieto termíny určí SO SZĽH 

* ak sa kluby na inom termíne dohodnú, táto zmena podlieha schváleniu ŠO SZĽH   

 

4. organizačné zabezpečenie zápasu 

 

 

Hracia plocha je pripravená na rozcvičku na ľade najmenej 40 minút pred začatím zápasu. Súčasťou 

organizačného zabezpečenia zápasu sú administratívne úkony, ktoré sú pre organizátora zápasu v rámci 

SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 totožné s ustanoveniami dotýkajúcich sa seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH, 

link  TU  

 

 

 

 

https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD%20poriadok%20%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%2006_05_2021.pdf
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Organizátor zápasu v rámci Skupín „A“ a „B“ , Semifinále a po prípade Finále je ďalej povinný zabezpečiť: 

 

- 3 minúty pred začatím každého zápasu SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sa odohrá alebo zaspieva na hracej 

ploche slovenská štátna hymna, dôstojným a vážnym spôsobom; obe družstvá sú pri štátnej hymne zoradené na 

modrých čiarach 

 

 

 

4.1 povinnosti domáceho klubu (organizátor zápasu, usporiadateľská služba, zdravotnícka starostlivosť) 

 

Organizátor zápasu  

Organizátorom podujatí v zmysle zák. č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je 

organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28 uvedeného zákona.3.12.2 Organizátor podujatí zodpovedá 

za regulárny a nerušený priebeh zápasu, za bezpečnosť hráčov, rozhodcov, zástupcov SZĽH, regiónov, ako aj za 

bezpečnosť divákov. Organizátor podujatí je povinný dbať na dodržiavanie platných zákonov, ktoré upravujú 

organizovanie verejných športových podujatí.     

Organizátor zápasu je okrem povinností podľa zákona č. 1/2014 Z.z. povinný zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a 

počas celého zápasu prítomnosť zdravotníckeho pracovníka takto:  

- minimálne jeden lekár* prítomný na hráčskej lavici, zároveň prítomnosť Rýchlej lekárskej pomoci /RLP/ alebo 

Rýchlej zdravotníckej pomoci /RZP/s kompletnou výbavou 

 - zdravotnícku starostlivosť počas rozcvičenia na ľade a počas celého stretnutia môžu zabezpečovať len vybrané 

kategórie zdravotníckych pracovníkov definovaných v §27 zákona 578/2004 Z.z. 2) , a to - lekár, - zubný lekár, - sestra, 

- zdravotnícky záchranár,  

* odporúča sa odbornosť ortopéd, traumatológ, chirurg, anesteziológ   

Ostatné povinnosti organizátora zápasu v rámci SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sú totožné s ustanoveniami 

dotýkajúcich sa seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH.  

Usporiadateľská služba 

- usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadatelia; výkon činnosti 

usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby 

Ostatné povinnosti usporiadateľskej služby v rámci SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sú totožné s ustanoveniami 

dotýkajúcich sa seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH.  

Zdravotnícka starostlivosť 

- zdravotnícku starostlivosť poskytujú počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu len vybrané kategórie 

zdravotníckych pracovníkov definovaných v § 27 zákona 578/2004 Z.z., a to lekár, zubný lekár, zdravotnícky 

záchranár a sestra, podľa podmienok uvedených v úvode state  

Ostatné náležitosti zdravotníckej starostlivosti v rámci SLOVENSKÉHO POHÁRA sú totožné s ustanoveniami 

dotýkajúcich sa seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH.  

 

4.2 povinnosti hosťujúceho klubu 

 

Hosťujúce družstvo je povinné dostaviť sa na zápas v určený deň, čas a miesto, tak ako je to uvedené v záväznom 

rozpise SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 podľa herného plánu. Hosťujúce družstvo je povinné dodržiavať pokyny 

hlavného usporiadateľa a prevádzkovateľa zimného štadióna, na ktorom sa hrá zápas. 

 

 

4.3 práva hosťujúceho klubu 

 

Hosťujúce družstvo má právo na spôsobilú a vybavenú šatňu 2 hodiny pred začiatkom zápasu, kde organizátor 

zabezpečí aj 12 ks x 1,5 l balenej vody. 

Hosťujúce družstvo má právo na rozcvičenie na ľade podľa zaužívaných pravidiel rozcvičenia na ľade (20 min.). 

Organizátor zabezpečí na rozkorčuľovanie pre hosťujúce družstvo 25 ks pukov.  
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4.4 práva a povinnosti rozhodcov 

 

Rozhodcov na rozhodovanie zápasu SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 deleguje SZĽH alebo osoba poverená SZĽH 

organizovaním a riadením pohára.  

Rozhodca má právo na uzamykateľnú a vykurovanú šatňu so sociálnym zariadením. Organizátor zabezpečí do šatne 

rozhodcov aj 6 ks x 1,5 l balenej vody. 

 

Ďalšie práva a povinnosti rozhodcu v zápase SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sú totožné s ustanoveniami 

dotýkajúcich sa súťaže Extraligy seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH.  

 

Špecifické ustanovenia predĺženia sú uvedené v časti „HRACÍ FORMÁT POHÁRA (ZÁKLADNÁ HRACIA DOBA, 

PREDĹŽENIE, NÁJAZDY)“ toho Manuálu. 

V prípade predčasného ukončenia zápasu SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 o výsledku zápasu rozhodne 

Direktoriát pohára. 

 

 

 

 

 

4.5 činnosť delegáta zväzu 

 

Delegáta zväzu na zápas v rámci SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 deleguje SZĽH alebo osoba poverená SZĽH 

organizovaním a riadením pohára. Delegát má právo na vyhradené miesto na ZŠ.  

 

Práva a povinnosti delegáta v zápase SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sú totožné s ustanoveniami dotýkajúcich sa 

súťaže seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH, resp. v Smernici. 

 

4.6 opatrenia voči šíreniu COVID-19 

Opatrenia voči šírenu COVID-19 určuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Ďalšie usmernenie k opatreniam voči 

šíreniu COVID-19 pre SLOVENSKÝ POHÁR 2021/2022 môže vydať SZĽH. 

Organizátor je povinný dodržiavať príslušné vyhlášky ÚVZ SR ( link , Vestník vlády SR )   

 

4.7 rozdelenie dresov 

Domáce družstvo nastupuje spravidla vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo spravidla v tmavých dresoch, ak sa 

družstvá nedohodnú inak, pričom vopred informujú rozhodcov stretnutia a delegáta najneskôr na predzápasovej 

porade. 

 

 

4.8 hracia doba, čakacia doba 

 

Hracia doba, doba prestávok a doba trestov je v súťažných zápasoch určená pravidlami ľadového hokeja IIHF. 

Medzi tretinami časomerač vymeria 15 minútovú prestávku. 

Čakacia doba je 30 minút po oficiálne stanovenom začiatku zápasu a je možné na ňu prihliadať len v 

opodstatnených prípadoch, o ktorých rozhodne rozhodca. Družstvá (najmenej 1 brankár a 10 hráčov, najviac 2 

brankári a 20 hráčov) musia nastúpiť na ľadovú plochu najneskôr do 30 minút po úradne stanovenom začiatku 

zápasu. 

V prípade, že hosťujúce družstvo včas oznámi domácemu družstvu omeškanie spôsobené objektívnymi príčinami, 

počkajú účastníci zápasu na príchod hosťujúceho družstva aj dlhšie ako je stanovená čakacia doba, maximálne 

však 60 minút po stanovenom začiatku zápasu. Ak sa zápas začal po oficiálne stanovenom začiatku, túto skutočnosť 

zaznamená rozhodca v zázname o zápase spolu s odôvodnením oneskorenia. 

V prípade, že k omeškaniu so začatím zápasu došlo zavinením niektorého z družstiev alebo usporiadateľskej služby 

alebo rozhodcu, môže sa táto skutočnosť považovať za disciplinárne previnenie.  

 

 

4.9 disciplinárne previnenia v zápasoch SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 

 

Za vyššie tresty sa pre účely zápasov SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 považujú:  

a) väčší trest = 5 minút (ďalej len „VT“)   

b) osobný trest = 10 minút (ďalej len „OT“)   

c) osobný trest do konca zápasu (ďalej len „OK“)   

 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
https://www.minv.sk/?2021-2
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Na účely evidencie vyšších trestov počas zápasu sa do počtu uložených vyšších trestov nepočíta trest v hre (ďalej len 

„TH“), pri ktorom sa v disciplinárnom konaní ukladá automatické zastavenie činnosti minimálne na jeden zápas 

SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022, alebo jeden súťažný zápas, ak nie je uvedené inak.  

 

Po druhom vyššom treste jedného hokejistu súhrnne v zápasoch SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 má hokejista 

automaticky zastavenú činnosť na jeden nasledujúci zápas SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 v jednom dni. Klub 

zodpovedá za to, že hokejista v najbližšom turnajovom zápase v jednom dni nebude hrať.  

Ak sú hokejistovi v priebehu SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 uložené štyri vyššie tresty, má automaticky zastavenú 

činnosť na dva zápasy SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 (v celých kalendárnych dňoch). 

Ak je hokejistovi v priebehu SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 uložených šesť a viac vyšších trestov, má automaticky 

zastavenú činnosť až do prerokovania disciplinárnym orgánom, ktorý rozhodne o jeho ďalšom potrestaní, pritom mu 

môže určiť aj osobitnú pokutu.  

Ak bola osoba s príslušnosťou k SZĽH potrestaná v zápase SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 trestom TH alebo sa 

dopustí závažného previnenia pred zápasom alebo po ňom a bol jej uložený trest TH, rozhodca ktorý vedie zápas 

túto skutočnosť uvedie do zápisu o zápase a oznámi to zástupcovi družstva, ktorý oznámenie potvrdí v zápise o 

zápase a previnilec má až do rozhodnutia disciplinárneho orgánu automaticky pozastavený výkon činnosti alebo 

funkcie, minimálne na jeden turnajový zápas, ak disciplinárny poriadok, pravidlá alebo predpisy SZĽH neustanovujú 

inak. 

 

 

4.10 námietky 

 

V prípade porušovania predpisov a regulárnosti súťaže oprávňuje klub k podaniu námietky. Opodstatnené a 

dokladmi doložené námietky je možné podať v priebehu súťaže pri porušovaní predpisov a poriadkov SZĽH:  

- v krátkodobých súťažiach (turnaje) písomne Direktoriátu SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022, najneskôr do 30 minút 

po skončení príslušného stretnutia (pohar@szlh.sk). 

 

Ostatné náležitosti námietok v rámci SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 sú totožné s ustanoveniami pre námietky 

dotýkajúcich sa Extraligy seniorov v Súťažnom poriadku SZĽH,. 

 

 

4.11 komerčné prestávky 

 

V stretnutí SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 v priamom televíznom prenose sú počas každej tretiny riadneho 

hracieho času povolené prestávky pre vysielanie reklamy. Prestávka pre reklamu trvá 60 sekúnd, počas ktorej je 

zapnutý svetelný maják a sú otvorené dvere na trestnú lavicu. Platia princípy Usmernenia z prílohy k Uzneseniu 

Ligovej rady Tipsportligy zo dňa 10.9.2019, časť  IV. REKLAMNÉ PRESTÁVKY - USMERNENIE PRE KLUBY 2019/20 verejne 

dostupné na linku: 

https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Sportove%20oddelenie/Pr%C3%ADloha%20k%20Uzneseniam%20LiRa%20z

%2010%209%202019.pdf 

 

 

 

 

 

5. direktoriát turnaja 

 
 

Direktoriát turnaja pozostáva zo zástupcov SO SZĽH a ostatných odborných zložiek SZĽH. 
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SÚŤAŽNÝ FORMÁT POHÁRA 
 

 

1. ranking družstiev 

 

 
Ranking družstiev zodpovedá postaveniu družstiev po skončení sezóny 2020/2021 v Tipos extralige a Slovenskej 

hokejovej lige (1.HL), v prípade 2. Ligy seniorov v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020. Ranking družstiev slúži na 

určenie domáceho družstva (a domáceho ZŠ) v zápasoch Kvalifikačnej vetvy „A“ a „B“, v zápasoch Základnej 

skupiny „A“ a „B“ a Semifinále, pričom sa uplatňuje pravidlo, že družstvo s horším rankingom má výhodu domáceho 

prostredia.* 

Ranking družstiev pre SLOVENSKÝ POHÁR 2021/2022: 

 
1. HKM Zvolen 

2. HK Dukla Ingema Michalovce 

3. HC 21 Prešov 

4. HC Košice 

5. HK Spišská Nová Ves 

6. VLCI Žilina 

7. HK VITAR Martin 

8. HK Spartak Dubnica n. Váhom 

9. HC Topoľčany 

10. HK Levice 

11. HK ´95 Považská Bystrica 

12. HK Skalica 

13. HK Trnava 

14. HK Indian Žiar nad Hronom 

15. HK Rimavská Sobota 

16. HK Dolný Kubín 

17. HK Iskra Partizánske 

18. HK 2016 Trebišov 

19. HK Sabinov 

20. HK Lučenec est.2021 

 

 

 
*ak sa kluby nedohodnú inak 
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2. kvalifikačná vetva „A“ a „B“ 

 

 

 

 

zápasové dni Kvalifikačnej fázy (kvalifikačná vetva „A“ a „B“): 

 

1. kolo 22.8.2021 (*príp. 28.8.2021) 

 

kvalifikačná vetva „A“ 

 

25.8.2021 18:00 HK Indian Žiar n. Hronom – HK Trnava 

27.8.2021 18:30 HK Dolný Kubín – HK ´95 Považská Bystrica (Ružomberok) 

21.8.2021 18:00 HK Iskra Partizánske – HK Skalica 

 

kvalifikačná vetva „B“ 

 

             HK Sabinov – HK 2016 Trebišov (HK 2016 Trebišov sa z technických dôvodov písomne 

vzdal účasti v SLOVENSKOM POHÁRI 2021/2022) 

24.8.2021 17:15 HC Lučenec est. 2021 – HK Levice (ICE ARENA Zvolen) 

22.8.2021 17:00 HK Rimavská Sobota – HC Topoľčany 

 

2. kolo 28.8.2021 (*príp. 1.9.2021) 

 

víťazi 1. kola na základe postupového kľúča (termíny budú stanovené) 

 

3. kolo 1.9.2021 (*príp. 4.9.2021) 

 

víťazi 2. kola na základe postupového kľúča (termíny budú stanovené) 
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3. Skupina „A“ a „B“ 

 
 

HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen                                       

 

 

 

   Skupina „A“         Skupina „B“ 

 

7.9.2021 (utorok) 

VLCI Žilina – HK Spišská Nová Ves 

 

9.9.2021 (štvrtok)      9.9.2021 (štvrtok) 

VLCI Žilina – HKM Zvolen      HC Košice – HC 21 Prešov 

kval. „A“ – HK Spišská Nová Ves    kval. „B“ – HK Dukla Ingema Michalovce 

 

14.9.2021 (utorok)                                                                     14.9.2021 (utorok) 

HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen                                       HC 21 Prešov – HK Dukla Ingema Michalovce 

kval. „A“ – VLCI Žilina                                                              kval. „B“ – HC Košice 

 

16.9.2021 (štvrtok)      16.9.2021 (štvrtok) 

 kval. „A“ – HKM Zvolen                                                           HC Košice – HK Dukla Ingema Michalovce 

                                                                                                   kval. „B“ – HC 21 Prešov 
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4. nasadenie družstiev v semifinále 

 
Družstvá, ktoré obsadia vo svojich skupinách 1., resp. 2. miesto, postupujú do Semifinále SLOVENSKÉHO POHÁRA 

2021/2022.  

 

Systém nasadenia družstiev do Semifinále: 

 

víťaz Skupina „A“ + 2. miesto Skupina „B“   

 

víťaz Skupina „B“ + 2. miesto Skupina „A“ 

 

 

 

 

5. nasadenie družstiev vo finále  
 

 

Družstvá, ktoré postúpia zo Semifinále odohrajú medzi sebou Finále. Ako domáci tím bude vedené družstvo s vyšším 

rankingom. 
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HRACÍ FORMÁT POHÁRA (ZÁKLADNÁ HRACIA DOBA, PREDĹŽENIE, NÁJAZDY) 

 

1. systém bodovania v základných skupinách 

 

V každej základnej skupine družstvá odohrajú medzi sebou jeden zápas, vždy u rankingovo horšie postaveného 

družstva. Za víťazstvo v riadnej hracej dobe (60 min.) družstvo získa 3 body.  

V zápasoch základných skupín, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 5 minútovým predĺžením, 

v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s tromi (3) korčuliarmi a jedným (1) brankárom. Predĺženie bude 

nasledovať ihneď po minútovej prestávke, počas ktorej personál na to určený uprace sneh okolo bránok, rovnakým 

spôsobom ako pri prestávkach pre reklamu. Počas tohto času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia 

taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú 

lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, 

že neporušil žiadne iné pravidlo. Družstvá nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie 

sa začne ihneď. Družstvá si nevymenia strany a na predĺženie nastúpia na stranách ako v záverečnej tretine zápasu.  

Tresty: Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 5 proti 3, predĺženie sa začne 5 proti 3. Keď sa po skončení 

trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa 

upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3. Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 4 proti 4 alebo 3 proti 3, 

predĺženie sa začne 3 proti 3. Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 4 

proti 4, 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3. Družstvo nemôže mať 

na ľadovej ploche menej ako 3 hráčov. Preto ak budú v predĺžení uložené tresty, družstvu, ktoré sa neprevinilo sa 

pridá štvrtý a/alebo piaty korčuliar. Ak je družstvo potrestané v predĺžení, bude sa hrať 4 proti 3. Ak sú obe družstvá 

potrestané menšími trestami v tom istom prerušení hry (a zároveň žiadne iné tresty neprebiehajú), hra bude 

pokračovať 3 proti 3. Ak je družstvo v predĺžení potrestané tak, že má byť oslabené o dvoch hráčov, družstvu, ktoré 

sa neprevinilo sa pridá piaty korčuliar. V prvom prerušení hry po tom ako sa skončila výhoda o dvoch hráčov sa 

pomer upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3 ako náleží. 

Víťazné družstvo po predĺžení získa dva body, prehraté družstvo obdrží jeden bod. Ak sa počas predĺženia 

nerozhodne, ostáva v platnosti remízový výsledok, pričom obe družstvá si do tabuľky pripíšu jeden bod. 

Po skončení každého zápasu v základnej skupine nasledujú doplnkové samostatné nájazdy piatich (5) rôznych 

korčuliarov, pričom sa počíta celkový výsledok z doplnkových nájazdov, t.j. za každých okolností pôjdu z oboch 

družstiev piati (5) korčuliari, nájazdy môžu skončiť remízou a hráči sa nesmú sa opakovať. Výsledok doplnkových 

nájazdov sa nezapočítava do celkového výsledku zápasu v riadnej hracej dobe (60 min.), po prípade do výsledku 

predĺženia, ale slúži ako pomocný atribút pri vyhodnotení základnej skupiny. 

1.1. systém Kvalifikačnej fázy 

V zápasoch Kvalifikačnej fázy vo vetvách „A“ a „B“ sa v prípade nerozhodného výsledku po skončení riadnej hracej 

doby (60. min.) pokračuje 5 minútovým predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s tromi (3) 

korčuliarmi a jedným (1) brankárom. Predĺženie bude nasledovať ihneď po minútovej prestávke, počas ktorej 

personál na to určený uprace sneh okolo bránok, rovnakým spôsobom ako pri prestávkach pre reklamu. Počas tohto 

času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči 

musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, 

pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, že neporušil žiadne iné pravidlo. Družstvá nesmú 

odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie sa začne ihneď. Družstvá si nevymenia strany a 

na predĺženie nastúpia na stranách ako v záverečnej tretine zápasu.  

Tresty: Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 5 proti 3, predĺženie sa začne 5 proti 3. Keď sa po skončení 

trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa 

upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3. Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 4 proti 4 alebo 3 proti 3, 

predĺženie sa začne 3 proti 3. Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 4 

proti 4, 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3. Družstvo nemôže mať 

na ľadovej ploche menej ako 3 hráčov. Preto ak budú v predĺžení uložené tresty, družstvu, ktoré sa neprevinilo sa 

pridá štvrtý a/alebo piaty korčuliar. Ak je družstvo potrestané v predĺžení, bude sa hrať 4 proti 3. Ak sú obe družstvá 

potrestané menšími trestami v tom istom prerušení hry (a zároveň žiadne iné tresty neprebiehajú), hra bude 

pokračovať 3 proti 3. Ak je družstvo v predĺžení potrestané tak, že má byť oslabené o dvoch hráčov, družstvu, ktoré 

sa neprevinilo sa pridá piaty korčuliar. V prvom prerušení hry po tom ako sa skončila výhoda o dvoch hráčov sa 

pomer upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3 ako náleží. 
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Ak sa počas 5 minútového predĺženia nerozhodne, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa nasledujúcich 

pravidiel: Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy 

medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú 

piati (5) rôzni korčuliari z každého družstva. Hráči nemusia byť stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať 

všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise o zápase. Hráči, ktorým do konca predĺženia neuplynuli ich tresty ani 

hráči potrestaní v priebehu samostatných nájazdov nemôžu vykonať samostatný nájazd a musia zostať na trestnej 

lavici alebo odísť do šatne. Rozhodca spolu s kapitánmi v priestore pre rozhodcov vhodením mince vyžrebujú, ktoré 

družstvo bude strieľať ako prvé. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho družstvo bude strieľať ako prvé alebo ako druhé. 

Domáci tím si pred nájazdmi vyberá ako prvý stranu mince. Brankári zostanú v rovnakých bránkach ako v predĺžení a 

musia zostať buď vo svojich bránkach (bránkoviskách) počas celého priebehu samostatných nájazdov, alebo môžu 

odísť na striedačku. Brankári obidvoch družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. Hráči obidvoch 

družstiev budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia rozhodujúceho gólu. Zostávajúce samostatné nájazdy sa 

už nevykonajú. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého družstva, procedúra 

samostatných nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom z 

každého družstva, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých družstiev, pričom poradie družstiev sa vymení. Aj ten 

istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho družstva až do rozhodnutia. Zápas bude ukončený akonáhle 

súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených 

vykonávateľov nájazdov, brankárov a dosiahnuté góly. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. 

Tento gól bude zaznamenaný iba úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. V prípade, že 

družstvo odmietne vykonanie samostatných nájazdov, výsledok zápasu tohto družstva bude označený ako prehra a 

súperove družstvo bude víťazom zápasu. Ak hráč ktoréhokoľvek družstva odmietne vykonať samostatný nájazd na 

určenie víťaza, výsledok jeho nájazdu bude započítaný ako neúspešný nájazd. 

 

 

2. systém vyraďovacej fázy (predĺženie, samostatné nájazdy) 

 

Družstvá, ktoré postúpili do Semifinále odohrajú dva zápasy (Doma – Vonku), pričom prvý zápas sa hrá u družstva 

s horším rankingom, druhý zápas u družstva s lepším rankingom.  

Skóre oboch zápasov sa sčítava, pričom družstvo s lepším skóre postupuje do Finále. Zápas môže skončiť remízou. Ak 

je skóre z oboch zápasov po skončení druhého zápasu rovnaké (remízové), nasleduje 5 minútové predĺženie na 

náhlu smrť. Družstvá budú hrať s tromi (3) korčuliarmi a jedným (1) brankárom. Predĺženie bude nasledovať ihneď po 

minútovej prestávke, počas ktorej personál na to určený uprace sneh okolo bránok, rovnakým spôsobom ako pri 

prestávkach pre reklamu. Počas tohto času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej 

striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť 

ihneď rozhodcami poslaný naspäť, pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, že neporušil 

žiadne iné pravidlo. Družstvá nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie sa začne 

ihneď. Družstvá si nevymenia strany a na predĺženie nastúpia na stranách ako v záverečnej tretine zápasu. Tresty sa 

uplatňujú rovnako ako v prvom bode tejto state (viď vyššie).  

Ak sa počas 5 minútového predĺženia nerozhodne, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa nasledujúcich 

pravidiel: Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy 

medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú 

piati (5) rôzni korčuliari z každého družstva. Hráči nemusia byť stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať 

všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise o zápase. Hráči, ktorým do konca predĺženia neuplynuli ich tresty ani 

hráči potrestaní v priebehu samostatných nájazdov nemôžu vykonať samostatný nájazd a musia zostať na trestnej 

lavici alebo odísť do šatne. Rozhodca spolu s kapitánmi v priestore pre rozhodcov vhodením mince vyžrebujú, ktoré 

družstvo bude strieľať ako prvé. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho družstvo bude strieľať ako prvé alebo ako druhé. 

Domáci tím si pred nájazdmi vyberá ako prvý stranu mince. Brankári zostanú v rovnakých bránkach ako v predĺžení a 

musia zostať buď vo svojich bránkach (bránkoviskách) počas celého priebehu samostatných nájazdov, alebo môžu 

odísť na striedačku. Brankári obidvoch družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. Hráči obidvoch 

družstiev budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia rozhodujúceho gólu. Zostávajúce samostatné nájazdy sa 

už nevykonajú. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého družstva, procedúra 

samostatných nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom z 

každého družstva, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých družstiev, pričom poradie družstiev sa vymení. Aj ten 

istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho družstva až do rozhodnutia. Zápas bude ukončený akonáhle 

súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených 

vykonávateľov nájazdov, brankárov a dosiahnuté góly. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. 

Tento gól bude zaznamenaný iba úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. V prípade, že 

družstvo odmietne vykonanie samostatných nájazdov, výsledok zápasu tohto družstva bude označený ako prehra a 

súperove družstvo bude víťazom zápasu. Ak hráč ktoréhokoľvek družstva odmietne vykonať samostatný nájazd na 

určenie víťaza, výsledok jeho nájazdu bude započítaný ako neúspešný nájazd. 
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Zápas v Semifinále môže skončiť remízou (nepredlžuje sa), ak sa jedná o prvý zápas dvojzápasu, resp. výsledné skóre 

po druhom zápase nie je rovnaké (remízové). 

 

3. systém finále (predĺženie, samostatné nájazdy) 

 

Družstvá, ktoré postúpili do Finále SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022 odohrajú jeden zápas na neutrálnom ihrisku 

dodatočne určenom Direktoriátom. 

Ako domáci tím bude vedené družstvo s vyšším rankingom. 

Ak po uplynutí základnej hracej doby (60 min.) zostane zápas nerozhodný, pokračuje sa 10 minútovým predĺžením 

na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s tromi (3) korčuliarmi a jedným (1) brankárom. Predĺženie bude nasledovať po 

trojminútovej prestávke, počas ktorej personál na to určený uprace sneh okolo bránok, rovnakým spôsobom ako pri 

prestávkach pre reklamu. Počas tohto času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej 

striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť 

ihneď rozhodcami poslaný naspäť, pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, že neporušil 

žiadne iné pravidlo. Družstvá nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie sa začne 

ihneď. Družstvá si nevymenia strany a na predĺženie nastúpia na stranách ako v záverečnej tretine zápasu. Tresty sa 

uplatňujú rovnako ako v prvom bode tejto state (viď vyššie).  

Ak sa počas 10 minútového predĺženia nerozhodne, budú nasledovať samostatné nájazdy, uplatňuje sa princíp ako 

v druhom bode tejto state (viď vyššie). 

Družstvo, ktoré zvíťazí vo Finále (po skončení riadnej hracej doby / po predĺžení / po samostatných nájazdoch) sa 

stane víťazom SLOVENSKÉHO POHÁRA 2021/2022.  

 

 

 

 

 

 

 


