
Príloha k Uzneseniam Ligovej rady Extraligy seniorov (Tipsportligy) zo dňa 10.9.2019 
 
I. COACH'S CHALLENGE - USMERNENIE PRE KLUBY 2019/20 
  

Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu Tipsportligy, je v sezóne 2019/20 možnosť prezretia spornej 
situácie na základe výzvy od hlavného trénera. 
 
Každý hlavný tréner mužstva má opakovane právo vyzvať hlavného rozhodcu prostredníctvom 
kapitána, alebo asistenta kapitána mužstva, aby videorozhodca zápasu overil sporný moment, ktorý 
bezprostredne viedol ku gólu, resp. s ním priamo súvisel. Sporné momenty, ktoré má hlavný tréner 
právo žiadať prezerať, sú nasledovné: 
- prihrávka rukou, ktorá bezprostredne viedla ku gólu, resp. s ním priamo súvisela, ak sa hráč 
brániaceho tímu neumocnil medzitým puku alebo puk medzitým neopustil útočné pásmo útočiaceho 
tímu, 
- puk vystrelený mimo hraciu plochu v čase od posledného prerušenia hry až do strelenia gólu, 
- strelenie gólu útočiacim hráčom v bránkovisku, pokiaľ je brankár v bránkovisku, 
  
UPOZORNENIE: zúženie možností coach's challenge je dôsledkom úpravy IIHF Pravidiel ľadového 
hokeja, ktoré chýbajúce možnosti presunuli priamo na rozhodcov zápasu. 
Hlavný tréner prostredníctvom kapitána alebo asistenta kapitána mužstva je pri výzve povinný presne 
pomenovať jednu zo spomenutých možností, ktorú žiada preveriť. Pokiaľ tréner nedokáže presne 
pomenovať situáciu, ktorú žiada preveriť alebo žiada preveriť situáciu, na ktorú nemá právo, hra 
pokračuje okamžite bez zdržania ďalej. Pokiaľ družstvo ani po výzve hlavného rozhodcu nepostaví 
hraciu zostavu na ľad a nepokračuje v hre, rozhodcovia budú postupovať v zmysle pravidla 157. 
Pri coach's challenge má na konečné rozhodnutie právo iba videorozhodca zápasu. Ak videorozhodca 
na základe dostupných záznamov nedokáže rozhodnúť, platí rozhodnutie rozhodcov dané 
bezprostredne po akcii alebo po následnej vzájomnej porade hlavných aj čiarových rozhodcov. 
 
V prípade, že sa výzva potvrdí, pôvodné rozhodnutie z ľadovej plochy bude zmenené, na časomere sa 
nastaví zodpovedajúci čas a následné vhadzovanie bude v zmysle pravidiel ľadového hokeja. Ak sa 
námietka nepotvrdí, mužstvo bude potrestané menším trestom pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry. 
Možnosť výzvy ostane zachovaná opakovane bez straty oddychového času. Obaja tréneri tak majú 
možnosť vyžiadať si coach's challenge neobmedzený počet krát. 
 
II. ZÁPAS – USMERNENIE PRE KLUBY 2019/20 

1. Kluby sú povinné zabezpečiť do šatne domáceho družstva, hosťujúceho družstva a šatne 
rozhodcov manuál nástupu družstiev na ľadovú plochu pred začiatkom zápasu s časovým 
harmonogramom,  

2. Počas hymny smú byť na ľade piati korčuliari a jeden brankár. 
 
III. PREDĹŽENIE, SAMOSTATNÉ NÁJAZDY, TRESTY 
 

5. 1.   ZÁKLADNÁ ČASŤ  
5.1.1.  Predĺženie: 
V zápasoch základnej časti, 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.  
 



5.1.2.  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. 
 
5.1.3. Samostatné nájazdy po predĺžení: 
Ak sa  v zápase základnej časti nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy 
podľa nasledujúcich pravidiel: 
1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky po krátkej 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. 

2. 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 okrem výnimiek špecifikovaných v nasledujúcom 
odstavci 3 (viď nižšie).  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Brankári obidvoch družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. 
7. Hráči obidvoch družstiev budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia 

rozhodujúceho gólu. Zostávajúce samostatné nájazdy sa už nevykonajú. 
8. 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.   

9. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, 
brankárov a dosiahnuté góly. 

10. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. Tento gól bude zaznamenaný iba 
úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. 

 
 
 
 



5.2.  NADSTAVBOVÁ ČASŤ SKUPINA A (1-6), SKUPINA B (7-12):  
V zápasoch nadstavbovej časti sa pri predĺžení, trestoch a samostatných nájazdoch po predĺžení 
postupuje podľa ustanovenia 5.1. tejto smernice. 

 
5.3. PLAY OFF: 

5.3.1. Predĺženie v zápasoch č. 1 - 4: 
V zápasoch PLAY OFF č. 1 až 4, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-
minútovými predĺženiami, v ktorých sa hrá na náhlu smrť.  
Družstvá budú hrať s piatimi (5)  korčuliarmi a jedným (1) brankárom.  
Pred predĺženiami a medzi nimi bude 15 minútová prestávka počas ktorej sa upraví ľadová 
plocha.  
Družstvá odídu do svojich šatní. Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci 
tretej tretiny a všetky prebiehajúce aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako 
v riadnom hracom čase.  
Družstvá si vymenia strany pred začiatkom každého predĺženia tzn., že prvé predĺženie sa odohrá 
s družstvami na stranách tak, ako v druhej tretine zápasu. V prípade, ak má družstvo postupový 
mečbal počas Play Off za stavu 3:0 na zápasy už aj vo 4. zápase pri nerozhodnom stave nasleduje 
20 min. „nekonečné“ predĺženie 5 na 5. 
 
5.3.2. Predĺženie v zápasoch č. 5 - 7: 
V zápasoch PLAY OFF č. 5 až 7, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-
minútovými predĺženiami, až do konečného rozhodnutia. Družstvá budú hrať s piatimi (5)  
korčuliarmi a jedným (1) brankárom.  
Pred predĺženiami a medzi nimi bude 15 minútová prestávka počas ktorej sa upraví ľadová 
plocha. Družstvá odídu do svojich šatní.  
Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci tretej tretiny a všetky prebiehajúce 
aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako v riadnom hracom čase. 
Družstvá si vymenia strany pred začiatkom každého predĺženia tzn., že prvé predĺženie sa odohrá 
s družstvami na stranách tak, ako v druhej tretine zápasu. V zápasoch PLAY OFF č. 5 až 7 sa 
predlžuje až do strelenia víťazného gólu tzn., že trestné strieľania nebudú.  
 
5.3.4. Samostatné nájazdy po predĺžení v zápasoch play off č. 1 - 4: 
Ak sa  v zápasoch PLAY OFF č. 1 až 4 nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné 
nájazdy podľa nasledujúcich pravidiel: 
1. 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.  
2. 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 okrem výnimiek špecifikovaných v nasledujúcom 
odstavci 3 (viď nižšie).  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Brankári obidvoch družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. 
7. Hráči obidvoch družstiev budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia 

rozhodujúceho gólu. Zostávajúce samostatné nájazdy sa už nevykonajú. 
8. 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.   

9. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, 
brankárov a dosiahnuté góly. 

10. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. Tento gól bude zaznamenaný iba 
úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. 

11. 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. 

 
5.3.5. Predĺženie v zápasoch Finále Play-Off č. 1 - 7 
V zápasoch FINÁLE PLAY OFF č. 1 až 7, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 
20-minútovými predĺženiami, až do konečného rozhodnutia. Družstvá budú hrať s piatimi (5)  
korčuliarmi a jedným (1) brankárom.  
Pred predĺženiami a medzi nimi bude 15 minútová prestávka počas ktorej sa upraví ľadová 
plocha. Družstvá odídu do svojich šatní.  
Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci tretej tretiny a všetky prebiehajúce 
aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako v riadnom hracom čase. 
Družstvá si vymenia strany pred začiatkom každého predĺženia tzn., že prvé predĺženie sa odohrá 
s družstvami na stranách tak, ako v druhej tretine zápasu. V zápasoch FINÁLE PLAY OFF č. 1 až 7 
sa predlžuje až do strelenia víťazného gólu tzn., že trestné strieľania nebudú.  
 
POZNÁMKA: 
Od sezóny 2018/2019 na základe úpravy IIHF Pravidiel ľadového hokeja prichádza k zmene 
nástupu družstiev na 5 a 10 min predĺženie v majstrovských zápasoch. V týchto prípadoch 
družstvo nastupuje na tej istej strane na ktorej dohralo tretiu tretinu zápasu. (pomôcka: družstvá 
striedajú strany len po riadnej úprave ľadovej plochy tj. aj pred 20 min. predlžením)  

 
IV. REKLAMNÉ PRESTÁVKY - USMERNENIE PRE KLUBY 2019/20 
 
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
1. V stretnutí extraligy (Tipsportligy) v priamom televíznom prenose sú počas každej tretiny riadneho 
hracieho času povolené prestávky pre vysielanie reklamy. 
2. Prestávka pre reklamu trvá 60 sekúnd, počas ktorej je zapnutý svetelný maják a sú otvorené dvere 
na trestnú lavicu. 
3. Prestávky pre reklamu môžu byť po prerušení hry, a to: 
. prvá: po 5. minúte čistého času tretiny, 
. druhá: po 10. minúte čistého času tretiny, 
v stretnutiach play-off : 
. prvá: po 4. minúte čistého času tretiny, 
. druhá: po 9. minúte čistého času tretiny, 
. tretia: po 14. minúte čistého času tretiny, 
ak družstvá budú pokračovať v hre s rovnakým počtom hráčov na ľade (4 proti 4, 5 proti 5 alebo 6 proti 6). 
4. Domáci klub zabezpečí inštaláciu svetelného majáka, ktorým personál časomiery upozorní 
pracovníkov televíznej spoločnosti, rozhodcov, družstvá a divákov na prestávku pre reklamu. 
5. Prestávka pre reklamu nesmie byť: 
a) po dosiahnutí gólu, 
b) po zakázanom uvoľnení, 
c) počas posledných 30 sekúnd prvej a druhej tretiny, 
d) počas posledných 120 sekúnd tretej tretiny, 
e) počas celého predĺženia stretnutia 
f) počas presilovej hry, 
g) po prerušení hry, kedy bolo družstvo „A“ oslabené a trest uložený družstvu „B“ zmení počet hráčov 
na ľade, 
h) ak prerušenie hry bolo z dôvodu nariadenia trestného strieľania. 



6. Ak sa prestávka pre reklamu začne počas úpravy ľadovej plochy, opravy ochranného skla alebo 
mantinelu, alebo po prerušení hry z iného mimoriadneho dôvodu (napríklad zranenie hráča), v takom 
prípade rozhodcovia a družstvá postupujú podľa pravidiel ľadového hokeja č. 91 – Striedanie hráčov 
počas prerušenej hry a č. 92 - Postup pri striedaní hráčov. 
 
B. ČINNOSŤ PERSONÁLU POČAS PRESTÁVOK PRE REKLAMU 
1. Personál v časomiere po prerušení hry zapne svetelný maják. 
2. Personál v časomiere po uplynutí 45 sekúnd upozorní hlavného rozhodcu stretnutia, aby zapískaním 
vyzval hráčov, že sa majú pripraviť na pokračovanie v hre. 
3. Personál v časomiere po uplynutí 55 sekúnd upozorní čiarového rozhodcu stretnutia, aby zapískaním 
vyzval hráčov na zaujatie správneho postavenia na vhadzovanie. 
4. Po uplynutí času prestávky pre reklamu (60 sekúnd) personál v časomiere vypne svetelný maják. 
 
C. ČINNOSŤ ROZHODCOV STRETNUTIA 
1. Jeden z rozhodcov po zapnutí svetelného majáka zapíska a rukou ukáže smerom k lavici 
funkcionárov mimo ľadu. 
2. Hlavný rozhodca odíde k lavici funkcionárov mimo ľadu a jeden čiarový rozhodca sa postaví medzi 
hráčske lavice. 
3. Druhý čiarový rozhodca položí puk na miesto, kde sa bude vhadzovať po skončení prestávky pre 
reklamu a potom odíde k lavici funkcionárov  mimo ľadu. 
4. Keď personál v časomiere po uplynutí 45 sekúnd upozorní hlavného rozhodcu stretnutia, hlavný 
rozhodca zapískaním vyzve hráčov, aby sa odobrali na miesto vhadzovania, čiarový rozhodca pri 
hráčskych laviciach slovne vyzve hráčov, aby išli na miesto vhadzovania a druhý čiarový rozhodca ide 
na miesto vhadzovania. 
5. Keď personál v časomiere po uplynutí 55 sekúnd upozorní čiarového rozhodcu stretnutia , čiarový 
rozhodca na mieste  vhadzovania zapískaním vyzve hráčov, aby zaujali správne postavenie na 
vykonanie vhadzovania puku. 
6. Keď personál v časomiere vypne svetelný maják, čiarový rozhodca vhodí puk na ľadovú plochu. 
 
D. PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTIEV 
1. Okrem brankárov sú ostatní hráči počas prestávky pre reklamu povinní byť pri svojej hráčskej lavici. 
2. Po uplynutí 45 sekúnd prestávky pre reklamu, teda po zapískaní hlavného rozhodcu, družstvá pri 
výmene hráčov na ľade postupujú podľa pravidla ľadového hokeja č. 91 - Striedanie hráčov počas 
prerušenej hry a č. 92 - Postup pri striedaní hráčov. 
3. Pred uplynutím 45 sekúnd prestávky pre reklamu majú družstvá možnosť prostredníctvom kapitána 
požiadať o oddychový čas, ktorý začne plynúť ihneď po skončení prestávky pre reklamu. 
 
 
V. HRACÍ ČAS V URČENÝCH KOLÁCH 1. ČASTI ZÁKLADNÁ a 2. časti NADSTAVBOVÁ 1.-6., 7.-12. 
Extraligy seniorov (Tipsportligy) 
 
1. Predposledné kolo č. 51 (18.2.2020) a posledné kolo č. 52 (21.2.2020) Základnej časti sa odohrajú 
v jednotnom čase o 17:30 hod. 
 
2. Predposledné a posledné kolo 2. časti NADSTAVBOVÁ sk. 1.-6. aj sk. 7.-12. sa odohrajú v jednotnom 
čase o 17:30 hod. 
 
 
 
 
 
 


