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 Usmernenie    
Ligovej rady Extraligy seniorov   

„Trénerská výzva v zápasoch Extraligy seniorov (Tipos extraligy)“ 
 

 
 
 

Pravidlo 38 Výzva trénera na posúdenie spornej situácie 

Pri všetkých sporných situáciách v rámci výzvy trénera sa pôvodné rozhodnutie na ľadovej ploche zruší len vtedy, ak 
je možné na základe video záznamu jasne a nezvratne určiť, že pôvodný verdikt na ľadovej ploche bol jednoznačne 
nesprávny. 
Tím môže podať výzvu trénera na posúdenie spornej situácie iba pri nasledujúcej situácii: 

 
Dosiahnutie gólu pri potenciálnom nedovolenom zákroku na brankára 
 
a) keď je dosiahnutý gól a brániaci tím tvrdí, že gól nemal byť uznaný z dôvodu nedovoleného zákroku na brankára 
 

alebo 
 

b) keď  sa  rozhodcovia  rozhodli  neuznať  dosiahnutý  gól aj napriek tomu, že puk vnikol do bránky, 
pričom usúdili, že útočiaci tím sa dopustil nedovoleného zákroku na brankára, avšak útočiaci tím tvrdí, že: 

 nedošlo k žiadnemu kontaktu útočiaceho hráča s brankárom; 
 útočiaci hráč bol sotený, strčený alebo faulovaný brániacim hráčom, čo spôsobilo kontakt útočiaceho 
hráča s brankárom; 
 postavenie  útočiaceho  hráča  v  bránkovisku  v  žiadnom  prípade  neohrozilo  schopnosť 
brankára vykonať zákrok a nijakým zjavným spôsobom neovplyvnilo situáciu; 

 
Každá výzva trénera na preskúmanie spornej situácie musí byť zahájená ústnou žiadosťou hlavnému rozhodcovi pred 
pokračovaním hry. 
Tímy nesmú neprimerane zdržiavať pokračovanie hry, keď sa rozhodujú, či výzvu trénera zahájiť alebo nezahájiť. 
Výzva trénera na posúdenie spornej situácie musí byť podaná v limite 60 sekúnd po dosiahnutí gólu. Po uplynutí 
tohto limitu hlavný rozhodca trénerskú výzvu nepovolí a hra pokračuje vhodením puku. 
Ak družstvo odmieta poslať hráčov na hraciu plochu alebo sa hráči nepostavia včas na vhadzovanie, rozhodca uloží 
menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry. 
Počas jedného prerušenia je povolené podať len jednu výzvu trénera od jedného tímu. 

 
Výzvu trénera na posúdenie spornej situácie môžu tímy zahájiť kedykoľvek okrem poslednej minúty riadneho 
hracieho času stretnutia alebo predĺženia. Počas poslednej minúty riadneho hracieho času alebo počas celého 
predĺženia má výhradné právo na zahájenie preskúmania spornej situácie, ktorá by inak podliehala výzve trénera, 
jedine video rozhodca. 
 
Ak tím prvýkrát v zápase požiada o preskúmanie spornej situácie a toto preskúmanie nevedie k zrušeniu pôvodného 
verdiktu (rozhodnutie na ľade sa nezmení), tímu, ktorý o preskúmanie požiadal, bude uložený menší trest pre hráčsku 
lavicu za zdržiavanie hry. 
Ak tím, ktorý už v priebehu zápasu mal jednu alebo viacero neúspešných výziev, požiada o ďalšie preskúmanie 
spornej situácie a toto preskúmanie opäť nevedie k zrušeniu pôvodného verdiktu, tímu, ktorý o preskúmanie požiadal, 
bude uložený dvojitý menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 23.9.2021 


