SMERNICA SZĽH
upravujúca podmienky družstiev v súťaži

EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2020/2021
Článok I.
Výklad pojmov
Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie:
1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v zmysle
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení.
1.2. Extraliga seniorov je najvyššia profesionálna súťaž seniorov v ľadovom hokeji organizovaná SZĽH.
Mediálny názov súťaže je Tipos extraliga.
1.3. Riadiaci orgán súťaže Extraligy seniorov je SZĽH, ktorý prostredníctvom Ligovej rady riadi
Extraligu (ďalej aj iba ako “Ligová rada”).
1.4. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je členom SZĽH a jeho družstvo súťaží
v Extralige seniorov.
1.5. Zahraničným klubom je Klub, ktorého národným športovým zväzom (t.j. materským zväzom) nie je
SZĽH a ktorého družstvo súťaží v Extralige seniorov.
1.6. Hokejistom je hokejista družstva Klubu a Zahraničného klubu, ktoré je účastníkom Extraligy seniorov.
1.7. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako slovenskú. Pre
Zahraničný klub je Zahraničným hokejistom hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako maďarskú.
1.8. Hokejistom U20 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2001 a mladší, a má slovenskú štátnu
príslušnosť.
1.9. Hokejistom U21 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2000 a mladší, a má slovenskú štátnu
príslušnosť.
Článok II.
Pôsobnosť smernice
2. 1. Táto smernica sa vzťahuje na Kluby a Zahraničné kluby, ak nie je ustanovené inak.
2.2. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a prestupového
poriadku a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené inak.
2.3. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy touto
smernicou upravené, platia v zmysle SP a PP.
Článok III.
Riadiaci orgán súťaže
3.1. Riadiacim orgánom Extraligy seniorov je Ligová rada.
3.2. Ligovú radu tvorí: prezident SZĽH alebo ním poverená osoba, zástupca APHK, a.s., ktorým je riaditeľ
alebo ním poverená osoba a člen, ktorého menuje a odvoláva prezident SZĽH. Rada rozhoduje väčšinou
všetkých hlasov na zasadnutí alebo per rollam, pričom každý má jeden hlas.
3.3. Nariadenia a Usmernenia Ligovej rady sú záväzné pre všetky Kluby a Zahraničné kluby.
3.4. Rozhodnutia vydáva Ligová rada v jednotlivých veciach pre určený Klub a/alebo Zahraničný klub.
Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Ligovej rady je Výkonný výbor SZĽH.
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Článok IV.
Dokumenty
4.1.

Súťažné dokumenty vydávané SZĽH:
4.1.2. podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle
bodu 2.1.4.1 SP SZĽH,
4.1.3. licencia pre súťaž, ktorú udeľuje VV SZĽH na návrh riadiaceho orgánu
príslušnej súťaže SZĽH.
4.2.
Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty pre súťaž Tipos extraligy považujú smernice,
usmernenia, nariadenia, špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže alebo Rozpis súťaží, ktoré
vydáva SZĽH prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže.
Článok V.
Účastníci súťaže

1. HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA a.s.
2. HC Slovan Bratislava a.s.
3. HC 07 Detva s.r.o.
4. HC Košice, s.r.o.
5. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s.
6. HK Dukla Ingema Michalovce
7. HK Nitra, s.r.o.
8. HC Nové Zámky s.r.o.
9. Hokejový klub Dukla Trenčín a.s.
10. HK Poprad a.s.
11. HKM a.s. (Zvolen)
12. DVTK Miskolc (po udelení platnej licencie pre súťaž)
Článok VI.
Systém súťaže
6.1. Formát súťaže
1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (50 kôl):
Celoslovenská: Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl
V období Vianočných sviatkov (22.12.2020 – 6.1.2021) odohrá každé družstvo vložené zápasy v rámci
regiónu 1x doma, 1x vonku = 6 kôl




región západ: HC SLOVAN Bratislava, HK Nitra, HC Nové Zámky, HK DUKLA Trenčín
región stred: HC 05' Banská Bystrica, HC 07 Detva, HKM Zvolen, Mhk 32 Liptovský Mikuláš
región východ: HC Košice, HK Dukla Ingema Michalovce, HK Poprad, DVTK Miskolc

2. ČASŤ – KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy)
Postupujúce družstvá z Kvalifikácie budú nasadené ako 7. a 8. účastník PLAY OFF Štvrťfinále, pričom
poradie sa určí podľa umiestnenia v tabuľke po ZČ (vyššie umiestnený účastník nasadený ako 7., nižšie
umiestnený účastník nasadený ako 8.).
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3. ČASŤ – PLAY OFF
Pre celé PLAY OFF platia plávajúce termíny, pričom platí zásada 2 dňového voľna po poslednom zápase
príslušnej série.
ŠTVRŤFINÁLE (QF), odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ (1.-6.) + postupujúce družstvá
z Kvalifikácie (ako 7. a 8. účastník).
Play-Off Štvrťfinále. Systém: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy), pričom v hracích
termínoch začínajú ako prvé Štvrťfinálové dvojice 3.-6., 4.-5., v ďalších hracích termínoch ako druhé
Štvrťfinálové dvojice 1.-8., 2.-7.
SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
FINÁLE (F) postupujúce družstvá systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
6.2. Základná časť – Celoslovenská sa hrajú trojbodovým systémom podľa čl. 6.9
Súťažného poriadku
3 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase
0 bodov pre družstvo, ktoré prehralo v riadnom hracom čase
1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase
1 dodatočný bod pre družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení, alebo na samostatné nájazdy
6.3. Zostup z Extraligy seniorov 2020/2021
Z Extraligy seniorov 2020/2021 sa nezostupuje.
6.4. Postup do Extraligy seniorov
Víťaz 1HL (SHL) 2020/2021 postupuje priamo do Extraligy seniorov (Tipos extraligy)
2021/2022.
6.5. Kritériá pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže stanovuje osobitná
smernica.
Článok VII.
Športovo-technické podmienky
7.1. Klub a Zahraničný klub je povinný zabezpečiť zimný štadión, ktorý bude vedený ako domáci súťažný
štadión podľa predpisov SZĽH, ktorý spĺňa podmienky IIHF a je v súlade s platnými Pravidlami ĽH,
prípadne výnimkami SZĽH. Domáci zimný štadión musí mať zabezpečené najmä:
7.1.1. funkčný kamerový systém podľa špecifikácie určenej SZĽH,
7.1.2. funkčné osvetlenie podľa špecifikácie určenej SZĽH, pričom osvetlenie musí spĺňať
podmienky k vysielaniu živých televíznych prenosov Extraligy seniorov
7.1.3. priestory pre videorozhodcu počas zápasov Extraligy seniorov,
7.1.4. priestory mix zóny počas zápasov Extraligy seniorov,
7.1.5. tlačové stredisko na zimnom štadióne počas zápasov Extraligy seniorov, aby spĺňalo potrebné
pracovné a kultúrne podmienky pre prácu médií.
7.2. Súpiska družstva Klubu a Zahraničného klubu pre každý zápas Extraligy môže obsahovať najviac 20
korčuliarov a 2 brankárov (20+2).
7.3. Klub v záujme podpory štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji berie na vedomie, že na
súpiske družstva Klubu pre každý zápas Extraligy je garantované
- jedno miesto pre Hokejistu U20 a
- jedno miesto pre Hokejistu U20 alebo Hokejistu U21.
Na tieto dve garantované miesta na súpiske, Klub nemôže zapísať iného Hokejistu. Porušenie tejto
povinnosti je považované za previnenie družstva v zmysle Súťažného poriadku.
7.4. V prípade, ak Klub zabezpečí, aby Hokejista U20 odohral:
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7.4.1. za kalendárny mesiac v priemere najmenej 10 minút na zápas v základnej časti/nadstavbovej
časti Extraligy,
7.4.2. v priemere najmenej 10 minút na zápas v play-off v zápasoch Extraligy.
Pre tento účel v rámci každého zápasu je možné využiť aj sčítanie účasti viacerých Hokejistov U20. SZĽH
uvedené podporí finančným príspevkom, avšak najviac na dvoch Hokejistov U20, ktorí splnili podmienku
podľa bodu 7.4.1. alebo 7.4.2. smernice v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to v rozsahu a za podmienok
určených osobitnou zmluvou uzavretou medzi SZĽH a Klubom.
7.5. Ustanovenia bodov 7.3. a 7.4. tejto smernice sa nevzťahujú na Zahraničné kluby.
7.6. V zápasoch Extraligy sú medzi tretinami 18 minútové prestávky.
7.7. Klub a Zahraničný klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného
predpisu.
7.8. V zápasoch Extraligy seniorov môžu štartovať aj hráči z nižšej vekovej kategórie na základe platného
ostaršenia:
7.8.1. hráč na základe čl. 1.1.17 SP SZĽH,
7.8.2. hráč vekovej kategórie dorast narodený v roku 2003, alebo 2004, ostaršený o dve vekové
kategórie,
7.8.3. hráč vekovej kategórie junior narodený v roku 2001, alebo 2002, ostaršený o jednu vekovú
kategóriu,
7.8.4. maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase Extraligy seniorov je 8 hráčov vrátane
brankára, alebo brankárov.
Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov v zápase Extraligy seniorov je považované za previnenie
družstva v zmysle Súťažného poriadku. Nastúpením hokejistu na zápas bez platného zaevidovaného
ostaršenia je previnením klubu, ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške:
a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 150 € za každé jedno nastúpenie
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 300 € za každé jedno nastúpenie
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 600 € za každé jedno nastúpenie
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia
7.9. Na zápas Extralige seniorov môžu nastúpiť aj hráči na striedavom štarte v súlade s PP a to podľa:
- článku 13 Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart,
- článku 14 Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart
- Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase Extraligy seniorov v jednom
družstve v zmysle čl. 13., alebo čl. 14. PP je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu
hráčov v zápase Extraligy seniorov podľa tohto ustanovenia je považované za previnenie družstva
v zmysle Súťažného poriadku.
7.10. Hráči na striedavom štarte podľa článku 13, alebo článku 14 PP SZĽH môžu po skončení
základnej časti súťaže nastupovať v ďalších zápasoch len za to družstvo, v ktorom po tomto
dátume odohrajú prvý zápas.
7.11. Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii
kadet, dorast, junior a senior štartovať na striedavý štart podľa článku 13, alebo čl. 14 PP len za klub, v
ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov
kategórie dorast a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za
neoprávnený štart hráča.
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7.12. V Extralige seniorov 2020/2021 je v jednom majstrovskom zápase za jedno družstvo povolený štart
najviac 7 (sedem) zahraničných hráčov. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov v zápase Extraligy
seniorov je považované za previnenie družstva v zmysle Súťažného poriadku.
7.13. Bod 7.12. nelimituje počet Zahraničných hokejistov v družstve Klubu.
7.14. Hokejista do dovŕšenia 18 rokov môže mať s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. Uzatvorenie
zmluvy do dovŕšenia 18 rokov nie je podmienkou na štart hráča v súťažiach SZĽH. Ak uzatvorí hokejista
do dovŕšenia 18 rokov hráčsku zmluvu, táto musí byť uzatvorená a podpísaná zákonnými zástupcami
hokejistu. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, zmien a príloh podpísaná zmluvnými stranami,
musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr po odohraní druhého súťažného zápasu. Za splnenie tejto
povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti v prípade, že klub uzatvorí s hráčom hráčsku
zmluvu je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 100 € za každý jeden prípad
nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH.
7.15. Každá uzatvorená hráčska zmluva, vrátane jej dodatkov, musí byť podľa SP zaevidovaná v IS SZĽH.
Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub.
- Hokejista po dovŕšení 18 roku musí mať s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu, ktorá je podmienkou
na štart hráča v súťažiach SZĽH. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, zmien a príloh musí
byť podpísaná zmluvy zmluvnými stranami musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr po odohraní
druhého súťažného zápasu. Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto
povinnosti je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 500 € za každý jeden
prípad nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH.
- Hokejista po dovŕšení 18 rokov veku na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku,
alebo hokejista na striedavom štarte podľa čl. 13, alebo čl. 14 Prestupového poriadku, ak hrá v súťaži
juniorov alebo seniorov, je povinný mať s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. Táto povinnosť platí
pre aj pre súťaž Extraligy seniorov.
7.16. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista
nastúpi na zápas bez platnej lekárskej prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa previnenia
v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske potvrdenia všetkých hráčov.
7.17. V sezóne 2020/2021 je v farmárskym družstvom klubu HK DUKLA Trenčín družstvo MHK Dubnica
n. Váhom. Podľa ustanovení SP čl. 3.3.6.1 až 3.3.6.3:
- V jednom stretnutí môže z družstva materského klubu za družstvo seniorov farmárskeho klubu
nastúpiť maximálne 5 hokejistov seniorskej kategórie materského klubu a neobmedzený počet
hokejistov iných vekových kategórií materského klubu, ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej
kategórii materského klubu s výnimkou hokejistov, hosťujúcich v materskom klube na striedavý
štart v zmysle PP.
- V jednom zápase môže za družstvo seniorov materského klubu nastúpiť neobmedzený počet
hokejistov seniorskej kategórie klubu s farmárskym družstvom, ako aj neobmedzený počet
hokejistov iných vekových kategórií klubu s farmárskym družstvom, ktorí majú oprávnenie
štartovať v seniorskej kategórii klubu s farmárskym družstvom, okrem hokejistov hosťujúcich v
klube s farmárskym družstvom na základe PP.
Pozn.:
SP čl. 3.3 SP: 3.3.6.6 Družstvu seniorov farmárskeho klubu, v prípade jeho umiestnenia na
postupovom mieste do súťaže, v ktorej hrá družstvo hlavného klubu, nebude priznaný postup a
nebude mu vydaná licencia pre vyššiu súťaž, a to ani v prípade predčasného ukončenia platnosti
zmluvy o vytvorení farmárskeho družstva počas sezóny.
7.18. Podľa ustanovení SP čl. 5.2.8 Hokejista nesmie počas jedného dňa odohrať viac ako jeden zápas.
To sa netýka zápasov Majstrovstiev Slovenskej republiky starších žiakov, pokiaľ sa hrá systémom turnaja,
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rovnako sa to netýka zápasov v mini hokeji a nesúťažných kategórií a taktiež zápasov hraných turnajovým
spôsobom počas jedného dňa.
7.19. Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené v
samostatnej smernici.
Článok VIII.
Všeobecné podmienky
8.1. Hráči narodení od 1.1.2003 a mladší sú povinní nosiť certifikovaný celotvárový chránič tváre
(mriežka) a krku (nákrčník).
8.2. Hráčom vekovej kategórie junior, ktorí používajú polovičný ochranný štít tváre sa odporúča používať
certifikovaný chránič zubov.
8.3. Družstvá zaradené v Extralige seniorov sú povinné používať prilby jednotnej farby. V prípade
nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. Rozhodca uvedie do Zápisu o stretnutí meno
a číslo každého takéhoto hráča a dôvod jeho vyradenia z hry. Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu
aj inej farby.
8.4. Organizátor zápasu zapožičia družstvu súpera na rozcvičenie 25 ks pukov.
8.5. Domáce družstvo nastupuje spravidla vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo spravidla v tmavých
dresoch, ak sa družstvá nedohodnú inak. Riadiace orgány súťaží môžu najneskôr 90 dní pred začiatkom
súťažnej sezóny prekontrolovať a zladiť dresy jednotlivých družstiev v príslušných súťažiach.
8.6. Domáci klub zabezpečí nahrávanie a vloženie videozáznamu z majstrovského zápasu Extraligy
seniorov z video-podporného systému, alebo prostredníctvom dodaného video-setu SZĽH, alebo inak do
video-archívu SZĽH. Nedodržanie tohto ustanovenia klubom v príslušnej súťaži sa považuje za
disciplinárne previnenie s výnimkou prípadov, kedy sa preukáže, že nedodržanie stanovenej povinnosti
nebolo zavinené klubom a to na základe posúdenia riadiaceho orgánu súťaže a odborného oddelenia SZĽH.
V prípade, že počas sezóny bude k dispozícii iný systém nahrávania a vkladania videozáznamov, riadiaci
orgán vydá k tomu osobitné usmernenie.
8.7. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný predpis.
8.8. Klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného predpisu.
8.9. Reklamné prestávky upravuje usmernenie Ligovej rady.
Článok IX.
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty
9. 1. ZÁKLADNÁ ČASŤ
9.1.1. 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.
9.1.2. Tresty:
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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.
9.1.3. 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. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy
medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie. 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.
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.
9.2. KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY OFF
9.2.1. Predĺženie v zápasoch Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 1 a 2:
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V zápasoch Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 1 a 2, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa
pokračuje 20-minútovým predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s piatimi (5)
korčuliarmi a jedným (1) brankárom.
Pred predĺžením bude 18 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 predĺženia tzn., že predĺženie sa odohrá s družstvami na stranách tak, ako
v druhej tretine zápasu.
9.2.2. Predĺženie v zápase Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 3
V zápase Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 3, ktorý nie je rozhodujúcim zápasom celej série
Kvalifikácie o postup do PLAY OFF (t.j. stav série je nerozhodný 1:1), ktorý skončí po troch tretinách
nerozhodne, sa pokračuje 20-minútovým predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s
piatimi (5) korčuliarmi a jedným (1) brankárom. Pred predĺžením bude 18 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 predĺženia
tzn., že predĺženie sa
odohrá s družstvami na stranách tak, ako v druhej tretine zápasu.
V prípade, ak má družstvo postupový „mečbal“ počas Kvalifikácie o postup do PLAY OFF (t.j. za stavu
2:0 na zápasy), už aj v 3. zápase pri nerozhodnom stave nasleduje 20 min. „nekonečné“ predĺženie 5 na 5.
9.2.3. Predĺženie v zápase Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 4 a 5:
V zápase Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 4 a 5, ktoré skončí 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 18 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 zápase Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 4 a 5 sa predlžuje
až do strelenia víťazného gólu tzn., že trestné strieľania nebudú.
9.2.4. Samostatné nájazdy po predĺžení v zápasoch Kvalifikácie o postup do PLAY OFF
Ak sa v zápasoch Kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 1 a 2, po prípade 3 (viď 9.2.2.), 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.
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.
8

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.
9.3. PLAY OFF:
9.3.1. Predĺženie v zápasoch č. 1 - 4:
V zápasoch PLAY OFF č. 1 až 4, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-minútovým
predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť.
Družstvá budú hrať s piatimi (5) korčuliarmi a jedným (1) brankárom.
Pred predĺžením bude 18 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 predĺženia tzn., že 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.
9.3.2. 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 18 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.
9.3.3. 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.
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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.
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.
9.3.4. Samostatné nájazdy po predĺžení v zápasoch play off 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 18 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.
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 a spoločné ustanovenia ustanovenie
10.1. Ligová rada je oprávnená upraviť systém samostatných nájazdov a predĺženia, ktoré sú uvedené v čl.
IX tejto smernice.
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10.2. Táto smernica bola prerokovaná Ligovou radou Extraligy seniorov a schválená VV SZĽH dňa
23.09.2020.
10.3. Posledné znenie smernice bolo schválené VV SZĽH dňa 24.3.2021 a nadobúda platnosť a účinnosť
dňom jej schválenia.
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