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SMERNICA SZĽH 
upravujúca spôsob predĺženia a samostatných nájazdov v kvalifikácii o postup do Play-off  

a Play-off 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) pre sezónu 2021/2022 
 

Článok IX. 
Predĺženie, samostatné nájazdy v Kvalifikácii (o Play-off) a Play-Off 

 
9. 1. PREDĹŽENIE 

9.1.2.  Kvalifikácia o Play-off, Play-off 

 

Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí kvalifikácie o Play-off, Play-off pri stretnutí 

dvoch družstiev remíza, družstvá hrajú predĺženie systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac desať (10) minút, s tým, že 

to družstvo, ktoré ako prvé strelí gól, vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte  traja (3) korčuliari a jeden (1) 

brankár. 

Predĺženie začína po trojminútovej prestávke počas ktorej personál štadiónu vykoná úpravu ľadovej plochy použitím rovnakého 

postupu aký sa použije pri reklamných prestávkach. Po skončení prestávky sa časomiera nastaví na 10:00 minút a okamžite sa 

začne predĺženie. Družstvá nemenia strany.  

Počas trojminútovej prestávky, kedy prebieha úprava ľadovej plochy, zostávajú hráči na svojej striedačke.  

Brankári musia počas tejto prestávky odísť na svoju striedačku, avšak hráči, ktorým bol udelený trest zostávajú na trestnej 

lavici. V prípade, že hráč, ktorému bol uložený trest v stretnutí, opustí trestnú lavicu rozhodcovia sú povinní ho okamžite poslať 

späť na trestnú lavicu a to bez udelenia ďalšieho trestu, to neplatí ak hráč poruší ďalšie pravidlo. Družstvá sa počas tohto 

prerušenia nesmú vrátiť do svojich šatní.  
 

9.1.3. Stretnutia o zlatú medailu - postup v stretnutí (zápase) č. 1 až 6 o zlatú medailu: 

Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí o zlatú medailu remíza, družstvá hrajú predĺženie  

systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac desať (10) minút, s tým, že to družstvo, ktoré ako prvý strelí gól, vyhráva.  

Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár. 

Predĺženie začína po trojminútovej prestávke počas ktorej personál štadiónu vykoná úpravu ľadovej plochy použitím rovnakého 

postupu aký sa použije pri reklamných prestávkach. Po skončení prestávky sa časomiera nastaví na 10:00 minút a okamžite sa 

začne predĺženie. Družstvá nemenia strany.  

Počas trojminútovej prestávky, kedy prebieha úprava ľadovej plochy, zostávajú hráči na svojej striedačke.  

Brankári musia počas tejto prestávky odísť na svoju striedačku, avšak hráči, ktorým bol udelený trest zostávajú na trestnej 

lavici. V prípade, že hráč, ktorému bol uložený trest v stretnutí, opustí trestnú lavicu rozhodcovia sú povinní ho okamžite poslať 

späť na trestnú lavicu a to bez udelenia ďalšieho trestu, to neplatí ak hráč poruší ďalšie pravidlo. Družstvá sa počas tohto 

prerušenia nesmú vrátiť do svojich šatní.  
 

9.1.4. Stretnutia o zlatú medailu - postup v stretnutí (zápase) č. 7 o zlatú medailu: 

Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí o zlatú medailu remíza, družstvá hrajú predĺženie 

systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac dvadsať (20) minút, s tým, že to družstvo, ktoré ako prvý strelí gól, vyhráva. 

Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár. Predĺženie začína po pätnásťminútovej 

prestávke počas ktorej sa vykoná riadna úprava ľadovej plochy a družstvá pred začiatkom predĺženia odídu do svojich šatní. 

Družstvá nemenia strany.  
 

9.2. TRESTY 

V súlade s pravidlami ľadového hokeja IIHF, v prípade úprav vydá Komisia rozhodcov SZĽH. 
 

9.3. SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ: 

Ak je po skončení riadneho hracieho času pri akomkoľvek stretnutí remíza, družstvá hrajú predĺženie v trvaní a s počtom 

hráčov podľa predpisov, s tým, že to družstvo ktoré strelí gól ako prvé sa stane víťazom. 

Ak počas predĺženia žiadne z družstiev neskóruje, potom sa pri samostatných nájazdoch postupuje podľa nasledovného 

postupu: 
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1. Samostatné nájazdy sa uskutočnia na oboch stranách ľadovej plochy. Pred samostatnými nájazdmi počas času určeného 

na úpravu ľadovej plochy sa rolbou upraví štrnásť metrov pozdĺžny úsek ľadovej plochy medzi bodmi na vhadzovanie v 

obranných pásmach a bodmi na vhadzovanie pri modrých čiarach. 

2. Samostatné nájazdy sa začínajú tak, že päť (5) rôznych strelcov z každého družstva sa strieda pri samostatných 

nájazdoch. Nie je potrebné vopred určiť mená hráčov. Zúčastniť sa na samostatných nájazdoch sú spôsobilí 4 brankári a 

všetci hráči z oboch tímov uvedení na oficiálnej súpiske s výnimkou hráčov uvedených nižšie v bode 3. 

3. Hráčovi, ktorému nestihol uplynúť uložený trest pred koncom predĺženia nie je umožnené zúčastniť sa na strieľaniach 

a musí zostať na trestnej lavici alebo v šatni. Rovnako hráči, ktorým bol uložený trest počas samostatných nájazdoch, musia 

až do konca týchto nájazdov zostať na trestnej lavici alebo v šatni. 

4. Rozhodca zavolá kapitánov oboch družstiev do územia rozhodcov a hodením mincou rozhodne o tom, ktoré družstvo 

začína nájazdy ako prvé. Víťaz hodu mincou rozhodne o tom, či jeho družstvo vykonáva samostatný nájazd ako prvé alebo 

ako druhé. 

5. Brankári si ponechajú tú istú bránku ako počas predĺženia a môžu zostať vo svojom bránkovisku aj počas samostatných 

nájazdov druhého družstva. 

6. Po každom nájazde môže družstvo vymeniť brankára. 

7. Strely možno vykonať v súlade s Pravidlom 63 Oficiálnych pravidiel ĽH IIHF. 

8. Hráči oboch družstiev sa striedajú v nájazdoch na bránu až dovtedy, kým nie je strelený rozhodujúci gól. Zvyšné nájazdy 

sa už nevykonávajú. 

9. Ak je stav nerozhodný aj po všetkých nájazdoch oboch družstiev, postup pokračuje rozstrelom po jednom hráčovi 

z každého družstva, s tými istými alebo novými hráčmi. To družstvo, ktoré v prvých piatich samostatných nájazdoch začínalo 

ako druhé, začína v rozstrele ako prvé. Stretnutia sa končí hneď ako sa rozhodne v dueli dvoch hráčov. Pri každom nájazde 

pri nerozhodnom stave pri rozstrele môže družstvo použiť toho istého hráča. 

10. Oficiálny zapisovateľ skóre zaznamená všetky uskutočnené strely, hráčov, brankárov a strelené góly. 

11. Iba rozhodujúci gól sa započítava do výsledku stretnutia. Gól sa pripočíta tomu družstvu, ktoré ho strelilo a na úkor toho 

družstva, ktoré ho dostalo. 

12. 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 samostatného nájazdu bude započítaný ako neúspešný samostatný nájazd. 

 

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) 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený upraviť systém samostatných nájazdov a predĺženia. 

10.2. Táto  smernica  bola  prerokovaná  a  schválená  Ligovou  radou  1. ligy  seniorov  dňa  28.2.2022  v  zmysle  čl.  X,             

ods. 10.1 Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. ligy seniorov (1.HL SR/SHL) pre sezónu 2021/2022.  

 

 

 

 

Prílohou tejto Smernice sú grafické schémy Predĺžení a samostatných nájazdov pre Kvalifikáciu o Play-Off a Play-Off TIPOS 

SHL  

 

 


