
DOPLNOK K USMERNENIU LIGOVEJ RADY - RIADIACEHO ORGÁNU SLOVENSKEJ 
HOKEJOVEJ LIGY - PRE SEZÓNU 2021-2022 ZO DŇA 21.9.2021 

 
Ligová rada SHL, ako riadiaci orgán súťaže, vydáva doplnok k usmerneniu pre súťaž SHL, ktoré je záväzné pre všetky 
kluby hrajúce SHL a platí na celú sezónu 2021 / 2022. Tento doplnok k usmerneniu upravuje koeficient pre určenie 
poradia po skončení základnej časti 1. ligy seniorov (TIPOS SHL). Toto usmernenie nadobúda platnosť dňom 24. 
januára 2022. 
 
Koeficient pre určenie poradia po skončení základnej časti 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) sa vypočíta nasledovne: 
 
Vychádza sa zo vzájomných odohratých zápasov jednotlivých družstiev počas základnej časti sezóny 2021/2022, 
pričom sa rozdeľujú body pomerným spôsobom za zvyšné neodohraté vzájomné zápasy vychádzajúc 
z maximálneho počtu 3 body za jeden zápas. Každý s každým má odohrať počas ZČ 4 zápasy (2xD + 2xV) + 2x SR18. 
 
Príklad:  
Družstvo A odohralo počas základnej časti sezóny 2021/2022 s Družstvom B 3 zápasy z celkového počtu 4 
vzájomných zápasov, pričom výsledky boli nasledovné: 
Družstvo A – Družstvo B  4:1 
Družstvo A – Družstvo B      3:1 
Družstvo A – Družstvo B   1:3 
 
To znamená, že Družstvo A získalo 6 bodov, Družstvo B 3 body zo vzájomných zápasov, zostávajúci 4. zápas sa 
nestihol odohrať, na základe vzájomných výsledkov týchto družstiev sa body za 4. zápas rozdelia v pomere 2 body 
pre Družstvo A a 1 bod pre Družstvo B. 
 
Možnosti prepočtu bodov zo vzájomných zápasov: 
počet bodov zo vzájomných zápasov v pomere ǁ pomerné rozdelenie bodov za neodohratý zápas 
                   Družstvo A – Družstvo B              Družstvo A – Družstvo B 
           9:0      3 – 0 
           8:1                2,7 – 0,3 
           7:2                2,3 – 0,7 
           6:3      2 – 1 
           5:4                1,7 – 1,3 
pri remízových bodových ziskoch sa pomerne rozdelia body rovnako pre oboch vychádzajúc z maximálneho počtu 
3 bodov za jeden zápas (t.j. družstvá si rozdelia 1,5 bodu za zápas) 
 
V Bratislave 24.01.2022 
 
Mgr. Miroslav Lipovský v.r.   Pavol Remžík v.r.    Bc. Rastislav Konečný v.r. 
Predseda Ligovej rady 1HL/SHL   člen Ligovej rady 1HL/SHL   člen Ligovej rady 1HL/SHL 


