
Informácia KD: 
 
Televízna komerčná prestávka 
 
Komerčná prestávka nesmie nasledovať: 
• po dosiahnutom góle 
• po nariadení trestného strieľania 
• pokiaľ jeden z tímov hrá oslabený (s výnimkou 5min trestu zobrazeného na časomere) • po 
prerušení hry po zakázanom uvoľnení (s výnimkou ak boli uložené tresty, ktoré zmenili pomer hráčov 
na ľadovej ploche) • keď sa na ľadovej ploche začne bitka Ak družstvo odpykáva väčší trest alebo 
trest v hre a je mu uložený menší trest, komerčná prestávka nesmie nasledovať pokým sa uložený 
menší trest neskončí. 
Ak koordinátor pre reklamu nariadi televíznu komerčnú prestávku v rozpore s vyššie uvedenými 
bodmi, hlavný rozhodca prestávku nepovolí a v hre sa pokračuje bez zdržania. 
Komerčná prestávka môže nasledovať: 
• po prerušení hry z dôvodu uloženia trestu v čase, keď tímy hrali v rovnovážnom stave (5:5, 4:4) • 
počas odpykávania väčšieho trestu alebo trestu v hre (5min trest zobrazený na časomere) Počet 
reklamných prestávok v Extralige a v SHL počas základnej časti a počas play-off ako aj časy, kedy majú 
nasledovať, budú zverejnené v Smernici o reklamnej prestávke alebo v Smernici vydanej priamo k 
play-off tej ktorej súťaže. 
 
 
Prestávky, predĺženie a nájazdy 
 
V základnej časti Extraligy a SHL je prestávka po 1. a 2. tretine 18min. V ostatných súťažiach je 
prestávka po 1. a 2. tretine 15min. 
Ak je po skončení riadneho hracieho času nerozhodný stav, nasleduje vo všetkých základných 
častiach súťaží SZĽH (okrem kadetov a žiakov) 3min prestávka a po nej 5min predĺženie hrané vo 
formáte 3:3. Strany sa pred predĺžením nemenia. Predĺženie sa skončí strelením gólu alebo po 
uplynutí 5min. 
Ak je aj po skončení predĺženia stále nerozhodný stav, zápas pokračuje samostatnými nájazdami. 
Pred nimi sa upraví ľadová plocha v šírke 14m pozdĺžne medzi bodmi na vhadzovanie. Počas úpravy 
kapitáni losujú kto začne nájazdy. Víťaz losovania si môže vybrať, či chce začínať alebo ísť ako druhý v 
poradí. Strany sa opäť nemenia. Brankár tímu, ktorý prevádza samostatný nájazd, môže ostať v 
bránkovisku alebo odísť k svojej HL (nemusí opustiť ľadovú plochu). Z každej strany nasleduje po 5 
samostatných nájazdov. Ak je rozhodnuté skôr, ako sa prevedie všetkých 5 nájazdov, zvyšné nájazdy 
sa už nepôjdu. Ak ani po 5 nájazdoch z každej strany nie je rozhodnuté, mení sa poradie začínajúceho 
tímu a samostatné nájazdy pokračujú systémom „náhlej smrti“ 1:1 až do rozhodnutia. 
Postup pre predĺženia a samostatné nájazdy v nadstavbových a play-off častiach príslušných súťaží 
bude uvedený v ďalších usmerneniach. 
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