
 
 

Usmernenie SsZĽH pre sezónu 2019/2020 

 

Súťažná komisia SsZĽH v spolupráci s vedením SsZĽH, SZĽH a Komisiou rozhodcov SsZĽH 

vydáva usmernenie pre družstvá, rozhodcov, funkcionárov mimo ľadu a činovníkov stretnutia. 

Usmernenie je platné od 13.09.2019 a platí počas celej sezóny 2019/2020. 

 
  

I. Manuál pre činovníkov stretnutia, ktorý bol vydaný SZĽH a zaslaný štatistikom SZĽH 

(aktualizovaný 30.5.2019) je predovšetkým pre elektronické vypĺňanie zápisov o stretnutí 

v IS SZĽH. Tento manuál je však plne platný aj pre vyhotovenie tlačovej podoby zápisu o 

stretnutí prostredníctvom IS SZĽH alebo trojzložkového termozápisu s výnimkou, že 

podpisy nie sú realizované elektronickou formou ale písomnou formou na tlačivá.  

 

II. Pred zápasom, svojim podpisom potvrdzujú kontrolný zápis o stretnutí: predovšetkým 

tréneri obidvoch družstiev, ktorí zodpovedajú za štart hráčov v zápase (schválené 

Kongresom SZĽH); vedúci družstva obidvoch družstiev môžu podpísať zápis o stretnutí; 

hlavný usporiadateľ a prípadne bezpečnostný manažér musia podpísať predzápasový 

kontrolný zápis o stretnutí 

V prípade že tréner družstva odmietne podpísať predzápasový zápis o stretnutí, musí byť táto 

skutočnosť uvedená v poznámkach zápisu o stretnutí a ak vedúci tohto družstva podpíše 

predzápasový zápis o stretnutí, stretnutie sa odohrá a popíše sa všetko do poznámok v zápise 

o stretnutí. 

Po zápase, svojim podpisom potvrdzujú zápis o stretnutí: lekári obidvoch družstiev, vedúci 

družstiev obidvoch družstiev resp. tréneri obidvoch družstiev, rozhodcovia stretnutia, 

inštruktor rozhodcov, prípadne Videobránkový rozhodca.  

V prípade, že niektorí z činovníkov stretnutia odmietne podpísať zápis o stretnutí alebo 

nepodpíše zápis o stretnutí, je potrebné aby tieto skutočnosti boli uvedené v zápise o 

stretnutí resp. priložený papier k zápisu o stretnutí (ak sa jedná o papierovú formu) kde 

budú uvedené tieto skutočnosti ak je zápis už uzavretý a samozrejme oznámiť tieto 

skutočnosti rozhodcom stretnutia resp. riadiacemu subjektu.  

 

III. V prípade že družstvo A hrá presilovú hru a počas tejto presilovej hry dosiahne gól, 

zapisovateľ resp. hlavný štatistik je povinný v zápise o stretnutí opraviť koniec 

prebiehajúceho trestu hráča, ktorý sa skončil avšak za predpokladu že bolo možné ukončiť 

tento trest po góle. V zápise o stretnutí pri príslušnom treste v stĺpci ‚Kon‘ uvedie čas gólu. 

V IS SZĽH je potrebné otvoriť si trest, ktorý sa má skončiť a opraviť ‚Čas do‘ na čas gólu.  



IV. Dôsledné vyplňovanie trestov v zápise o stretnutí, konkrétne aby bolo uvedené číslo 

potrestaného hráča resp. označenie hráčskej lavice.  

 

V. V prípade že sa stretnutie začne s oneskorením, táto skutočnosť musí byť uvedená v 

poznámkach v zápise o stretnutí. Avšak ak sa stretnutie začne s oneskorením, musí byť 

zmenený aj čas začiatku stretnutia na prednej strane zápisu o stretnutí.  

 

VI. Dôkladné vypĺňanie farby dresov družstiev. v zápise o stretnutí je potrebné uviesť aj farbu 

dresov družstva a to za názov družstva domácich a hostí na prednej strane zápisu o 

stretnutí. V IS SZĽH sa farba dresov uvádza v časti funkcionári domácich a funkcionári 

hostí.  

 

VII. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov. V hornej časti zápisu 

o stretnutí na prednej strane resp. v IS SZĽH v časti Rozhodcovia.  

 

VIII. Hlavný usporiadateľ je povinný potvrdiť svoju účasť na zápase v predzápasovom zápise 

svojim elektronickým podpisom resp. ručným podpisom (v prípade že nie je možný 

podpísať elektronicky). Meno a priezvisko hlavného usporiadateľa musí byť taktiež 

uvedené v predzápasovom zápise o stretnutí. V IS SZĽH sa hlavný usporiadateľ uvádza v 

časti Rozhodcovia, odseku Organizátor. Táto skutočnosť je taktiež uvedená v Manuály pre 

činovníkov stretnutia.  

 

IX. Lekár domácich a hostí stretnutia musí potvrdiť zápis o stretnutí po jeho skončení. Ak 

funkciu lekára domácich a hostí vykonáva jedna osoba, táto osoba musí byť uvedená (titul, 

meno, priezvisko) v zápise o stretnutí v časti Lekár domácich a Lekár hostí. Zároveň aj 

potvrdiť svojim podpisom v zápise o stretnutí v časti Lekár A a Lekár B. V IS SZĽH sa lekári 

uvádzajú v časti funkcionári domácich a funkcionári hostí. Ak jedna osoba vykonáva lekára 

obom družstvám treba ho taktiež uviesť do funkcionárov oboch družstiev.  

 

X. V prípade že je zranený hráč na stretnutí, musí byť uvedený v časti zranení hráči a v IS 

SZĽH je lekár prostredníctvom štatistika vyplniť Hlásenie o úraze v ľadovom hokeji online. 

Pri každom zranení v každej vekovej kategórii. 

 

XI. Ak sa náhodou rozhodca nominovaný na stretnutie nenachádza v IS SZĽH alebo stretnutie 

rozhodujú iné osoby ako rozhodcovia podľa SP SZĽH, je potrebné aby táto skutočnosť, 

spolu s menami funkcionárov, bola uvedená v zápise o stretnutí v časti poznámky. Táto 

skutočnosť je taktiež uvedená v Manuály pre činovníkov stretnutia.  

 

XII. Hlavný štatistik resp. zapisovateľ je povinný na základe informácii od vedúceho družstva 

uviesť v zápise a IS SZĽH, okrem iného aj štatistiky jednotlivcov a to predovšetkým počet 

striel hráčov na bránu. V zápise o stretnutí na prednej strane pri menách hráčov v stĺpci 



PS resp. v IS SZĽH, v časti Štatistiky domáci a Štatistiky hostia. Ak vedúci družstva odmietne 

nahlásiť štatistiky jednotlivcov je potrebné túto skutočnosť uviesť do poznámok v zápise 

o stretnutí. 

 

XIII. V prípade, že v stretnutí hráči jedného družstva strelia viac ako 22 gólov, je potrebné aby 

bol na príslušný zväz zaslaný aj druhý zápis o stretnutí kde sú uvedené góly 23 až 44. V 

prípade spracovávania zápisu o stretnutí v IS SZĽH, systém automaticky vygeneruje ďalší 

zápis o stretnutí. Ak však spracovávate zápas ručne (formou termozápisu) stačí keď v 

druhom zápise o stretnutí vyplníte hlavičku na prvej strane zápisu o stretnutí (Súťaž, 

Miesto, Dátum, Číslo) a taktiež názvy oboch družstiev v častiach názov družstva (Domáci 

A, Hostia B). Taktiež je potrebné uviesť dosiahnuté góly. V prípade že bolo v stretnutí 

uložených viac vyšších trestov ako sa zmestí do sumáru vyšších trestov treba postupovať 

rovnako ako pri dosiahnutí viac ako 22 gólov.  

 

XIV. Lekár stretnutia je povinný byť počas stretnutia v priestore striedačiek resp. medzi 

striedačkami a byť plne k dispozícii obom družstvám a rozhodcom stretnutia. V prípade že 

lekár nie je v priestore striedačiek, rozhodca má právo okamžite prerušiť hru. Ak lekár 

ošetruje zraneného hráča, činovníka alebo diváka a nie je v priestore striedačiek, hra sa 

preruší a čaká sa na príchod lekára (čakacia doba nie je stanovená, čaká sa na príchod 

lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť). 

 

 

 

Za porušenie všetkých hore uvedených usmernení môžu byť činovníci resp. družstvá riešené 

v zmysle SP SZĽH a DP SZĽH. 
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