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SADZOBNÍK  ODMIEN - FUNKCIONÁRI  MIMO ĽADOVEJ PLOCHY 

2.LIGA SENIORI; ŽENY; JUNIORI; KADETI; DORAST; 

 STARŠÍ ŽIACI; MLADŠÍ ŽIACI; MINIHOKEJ 

 

2.LIGA SENIORI; ŽENY ; JUNIORI; DORAST; KADETI 

                          FUNKCIONÁRI MIMO ĽADOVEJ PLOCHY 

               POVINNÉ FUNKCIE V BOXE                                                                     VOLITEĽNÉ FUNKCIE        

 Štatistik                   Časomerač      Trestomerač 1        Trestomerač 2        Hlásateľ            Ostatní 

 17,00 €                14,00 €                    12,00 €                12,00 €               12,00 €                  12,00 €  

Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť funkčnosť povinných funkcií v boxe časomeračov. 

STARŠÍ ŽIACI; MLADŠÍ ŽIACI 

                          FUNKCIONÁRI MIMO ĽADOVEJ PLOCHY 

                POVINNÉ FUNKCIE V BOXE           VOLITEĽNÉ FUNKCIE 

 Štatistik                            Časomerač       Trestomerač 1  Trestomerač 2                  Ostatní 

  12,00 €                       11,00 €                       10,50 €                            10,50 €                             10,50 €  

Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť funkčnosť povinných funkcií v boxe časomeračov. 

MINIHOKEJ 

                                FUNKCIONÁRI MIMO ĽADOVEJ PLOCHY 

     POVINNÉ FUNKCIE V BOXE                          VOLITEĽNÉ FUNKCIE 

         Štatistik                 Časomerač       Ostatní 

                        8,50 €                          8,00                                                             8,00 €  

Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť funkčnosť povinných funkcií v boxe časomeračov. 

Poznámky: 

Hlavný usporiadateľ a lekárska služba – nie je súčasťou sadzobníka odmien. Klub si to rieši individuálne. 

Voliteľné funkcie (ostatní) – v kompetencii klubu . 

 



SADZOBNÍK ODMIEN ROZHODCOVIA, INŠTRUKTOR - REGIÓN 
   

Úroveň súťaže                    Hlavný rozhodca  Čiarový rozhodca   Inštruktor 

ŽIACI               24,00          15,00       30,00 

MINIHOKEJ              13,00              -            -   

                               

ŠTATISTIK :  

- Pred zápasom vyžiada od trénerov obidvoch družstiev predzápasovú súpisku hráčov oprávnených v stretnutí hrať.  
- Predzápasová súpiska musí obsahovať nasledovné údaje (Meno, Priezvisko hráča, číslo RP, číslo dresu, post); údaje trénerov 

(Meno, priezvisko, mobilné tel. číslo) a vedúce družstva ( Meno, Priezvisko, mobilné tel. číslo). 
- Od organizátora zápasu si vyžiada Meno, Priezvisko a telefóne číslo hlavného usporiadateľa a lekárskej služby, ktoré uvedie v 

zápise 
- V elektronickom zápise uvedie všetky údaje z predzápasovej súpisky pre jednotlivé družstvá . Uvedie všetky údaje týkajúce sa 

stretnutia (miesto, dátum, názvy domáceho a hosťujúceho družstva, mená rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej plochy, 
lekára) . 

- Počas zápasu zaznamenáva v zápise dosiahnuté góly, asistencie , účasť hráčov obidvoch družstiev, ktorí boli na ľadovej ploche pri 
dosiahnutí gólu, všetky tresty, ktoré uložili rozhodcovia, spolu s číslami dresov, priestupkami, časom, kedy boli uložené a časovým 
trvaním trestu   

- Všetky nariadené trestné strieľania spolu s číslom hráča, ktorý ho vykonal  
- Čas vstupu náhradného brankára 

https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Formulare/MANUAL%20PRE%20CINOVNIKOV%20STRETNUTIA_B
v.pdf 
ČASOMERAČ :  

- Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie predzápasového časového plánu  
- Zaregistrovať čas začiatku a konca každej tretiny a stretnutia 
- Merať čas ..... minútových prestávok medzi tretinami 
- Počas stretnutia merať čistý čas hry 
- V prípade výpadku elektriny, musí mať k dispozícii – stopky 

 TRESTOMERAČ  : 

- Správne informovať potrestaného hráča, ak o to požiada, o zvyšku jeho trestu 
- Po odpykaní trestu vo vhodnom čase pustiť potrestaného hráča na ľadovú plochu 
- Informovať štatistika, ak hráč opustí trestnú lavicu pred uplynutím trestu 

HLÁSATEĽ  : 

- Oznámiť strelca gólu a asistentov 
- Oznámiť tresty 
- Oznámiť skončenie trestov 
- Oznámiť, že do konca prvej a druhej tretiny zostáva jedna minúta 
- Oznámiť, že do konca stretnutia alebo tretej tretiny zostávajú dve minúty 

 

Uvedený sadzobník odmien Funkcionárov mimo ľadovej plochy a odmien rozhodcov, inštruktorov v regiónoch, bol 
schválený VV SZĽH dňa 25.08.2021. 

 

 

 

 

 


