
Príloha 1 Súťaţného poriadku BBHbÚ 

 

Propozície seniorských súťaţí pre sezónu 2016/2017 

úprava prijatá ŠTK BBHbÚ dňa 01.04.2017  

na návrh predsedu BBHbÚ 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE SENIORSKÉ SÚŤAŢE: 

 

- v zmysle Súťažného poriadku BBHbÚ je minimálny počet hráčov pre zahájenie 

zápasu 1 brankár a 6 hráčov! 

o za kontumáciu v dôsledku nedostavenia sa v minimálnom poţadovanom 

počte hráčov a v čase úradného začiatku (vrátane čakacej doby) sa 

udeľujú nasledovné pokuty: 

 za prvý takýto priestupok 50 EUR: 25 EUR v prospech BBHbÚ za 

uhradenie nájmu a odmien činovníkom stretnutia + 25 EUR do 

kompenzačného fondu BBHbÚ – BBHbÚ následne poskytne súperovi 

25 EUR z kompenzačného fondu BBHbÚ 

 za druhý takýto priestupok 75 EUR:  25 EUR v prospech BBHbÚ za 

uhradenie nájmu a odmien činovníkom stretnutia + 50 EUR do 

kompenzačného fondu BBHbÚ – BBHbÚ následne poskytne súperovi 

25 EUR z kompenzačného fondu BBHbÚ 

 za tretí takýto priestupok vylúčenie zo súťaţe – BBHbÚ poskytne 

súperovi 25 EUR z kompenzačného fondu BBHbÚ 

o v prípade, ţe k úhrade poplatku nedôjde najneskôr do 5 pracovných dní 

od rozhodnutia Riadiaceho orgánu súťaţe, bude mať tím zastavenú 

činnosť aţ do vyrovnania podlţnosti a postupovať sa bude podľa 

Súťaţného a Disciplinárneho poriadku BBHbÚ 

- POVINNÝ výstroj:  

o kompletný výstroj v zmysle pravidiel hokejbalu 

o jednotná sada dresov (ŠTK BBHbÚ udeľuje výnimku pre max. 3 dresy, avšak 

musí byť dodržaná farebná kombinácia) 

o POVINNÉ PRILBY  

 hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov je povinný nosiť na prilbe celotvárový 

kryt (mriežka, alebo celotvárové plexisklo), 

 hráč, ktorý nedovŕšil 20 rokov je povinný nosiť na prilbe minimálne 

plexisklo na ochranu očí  

o chrániče nôh sú povolené v minimálnom rozsahu futbalových chráničov, 

akékoľvek chrániče nôh (okrem volejbalových/hádzanárskych chráničov 

kolien a neoprénových ortéz kolena) musia byť riadne zakryté štucňami alebo 

teplákmi, ŠTK BBHbÚ odporúča nosiť chrániče, ktoré chránia kolená 

športovca 

- hrací čas je 3x15 min. čistého času, v 2. SHbL – BB 3x15 min. hrubého času 

(stopuje sa posledná minúta 1. a 2. tretiny, resp. posledné 2 minúty 3. tretiny)  



- tresty sú v dĺţke 2, 5 a 10 min. čistého času, v 2. SHbL – BB je 10 min. osobný 

trest v hrubom čase  

- všetky zápasy musia poznať víťaza, v prípade remízy po riadnej hracej dobe vždy 

nasledujú samostatné nájazdy, realizácia nájazdov je popísaná v Súťažnom poriadku 

BBHbÚ 

- bodovanie: 3 body za víťazstvo, 2 body za víťazstvo po nájazdoch, 1 bod za prehru po 

nájazdoch 

- po každom zápase v základnej časti aj v Play-off udeľujú Rozhodcovia zápasu titul 

Najlepší hráč zápasu po jednom hráčovi z každého tímu 

- individuálne trofeje pre sezónu 2016/2017 pre obe súťaže zvlášť:  

o najlepší strelec (na základe štatistík – počíta sa základná časť + play-off),  

o najlepší nahrávač (na základe štatistík – počíta sa základná časť + play-off),  

o najproduktívnejší hráč (na základe štatistík – počíta sa základná časť + play-

off), 

o najlepší brankár (štatistiky + hlasovanie tímov + hlasovanie VV BBHbÚ a 

ŠTK BBHbÚ),  

o najlepší útočník (hlasovanie tímov + ŠTK a VV),  

o najlepší obranca (hlasovanie tímov + ŠTK a VV),  

o najužitočnejší hráč - MVP (hlasovanie tímov + ŠTK a VV),  

o najlepší hráč do 20 rokov (hlasovanie ŠTK a VV),  

o najlepší rozhodca (hlasovanie tímov spoločne pre obe seniorské súťaže) 

 

MODEL SÚŤAŢE 1. Slovenská hokejbalová liga – STRED sezóna 2016/2017 –  

7 účastníkov 

o tímy odohrajú v základnej časti dva zápasy s kaţdým súperom (spolu 12 

zápasov v 14 kolách – v dvoch kolách má každý tím voľno pre nepárny počet 

účastníkov),  

o po konci základnej časti sa tímy na umiestnené v tabuľke na 1. – 6. mieste 

kvalifikujú do Play-off  

 1. a 2. tím sa kvalifikujú priamo do semifinále 

 tímy na 3. – 6. mieste sa kvalifikujú do štvrťfinále 

o tím umiestnený na 7. mieste sezónu končí a bude zaradený do Baráže o 1. 

SHbL – STRED 2017/2018, priamo nevypadáva nikto 

o v play-off sa hrá na 2 víťazné zápasy, zápasy play-off musia vždy poznať 

víťaza, v prípade rozhodujúceho tretieho zápasu, tzv. tie-breaku, sa za stavu 

1:1 na zápasy hrá po ukončení druhého zápasu po 5 minútovej prestávke 

formou dodatkovej tretiny v dĺžke trvania 15 minút čistého času, ak sa počas 

15 minút skončí 3. tiebreakový zápas nerozhodne, rozhodnú o postupujúcom 

nájazdy klasickým formátom (3 vs. 3, resp. do rozhodnutia) 

o o 3. miesto sa hrá iba jeden zápas 

o hracie dni play-off budú výlučne sobota a nedeľa  

 

  



MODEL SÚŤAŢE 2. Slovenská hokejbalová liga – Banská Bystrica sezóna 2016/2017 – 

9 účastníkov 

o tímy odohrajú dva zápasy s kaţdým súperom (spolu 16 zápasov v 18 

kolách),  

o po konci základnej časti sa tímy na umiestnené v tabuľke na 1. – 8. mieste 

kvalifikujú do Play-off  

o tím umiestnený na 9. mieste sezónu končia  

o do 1. SHbL - STRED 2017/2018 priamo postupuje víťaz Play-off 2. SHbL – 

BB 

o v play-off sa hrá na 2 víťazné zápasy, v prípade rozhodujúceho tretieho zápasu, 

tzv. tie-breaku, sa za stavu 1:1 na zápasy hrá po ukončení druhého zápasu po 5 

minútovej prestávke formou dodatkovej tretiny v dĺžke trvania 15 minút 

hrubého času (posledné 2 minúty čistý čas), ak sa počas 15 minút skončí 3. 

tiebreakový zápas nerozhodne, rozhodnú o postupujúcom nájazdy klasickým 

formátom (3 vs. 3, resp. do rozhodnutia) 

o o 3. miesto sa hrá iba jeden zápas 

o hracie dni play-off budú výlučne sobota a nedeľa  

 

BARÁŢ o 1. SHbL – STRED pre sezónu 2017/2018 pre Banskobystrickú konferenciu 

o  do kvalifikačnej súťaže – Baráže sa môžu prihlásiť tieto tímy: 

 7. tím 1. SHbL – STRED zo sezóny 2016/2017 

 2.-4. tím Play-off 2. SHbL – BB zo sezóny 2016/2017 

 akýkoľvek tím, ktorý nehral v súťažiach vedených BBHbÚ v sezóne 

2016/2017 

 víťaz Juniorskej SHbL – BB zo sezóny 2016/2017 

o  maximálny počet účastníkov Baráže je 4  

 ak sa do Baráže prihlásia viac ako 4 tímy, potom automatickú účasť má 

zabezpečenú 

 7. tím 1. SHbL – STRED zo sezóny 2016/2017 

 najlepšie postavený tím z 2. SHbL – BB zo sezóny 2016/2017 

 ostatné dve miestenky budú prisúdené podľa dátumu doručenia 

prihlášky do Baráže v tomto poradí 

 akýkoľvek tím, ktorý nehral v súťažiach vedených BBHbÚ 

v sezóne 2016/2017 

 ostatné oprávnené tímy z 2. SHbL – BB zo sezóny 2016/2017 

 víťaz Juniorskej SHbL – BB zo sezóny 2016/2017 

o  prihlasovanie do Baráže bude spustené vydaním rozhodnutia ŠTK BBHbÚ 

v júni 2017 

o propozície Baráže budú vydané po ukončení prihlasovania do Baráže, model 

Baráže bude určený podľa počtu prihlásených tímov 

o  ak sa 7. tím z 1. SHbL – STRED 2016/2017 neprihlási do Baráže, bude 

považovaný za tím, ktorý zostúpil do 2. SHbL – BB  

o  ak sa do Baráže prihlási viac tímov, ktoré v BBHbÚ v sezóne 2016/2017 

nehrali, ako je kapacita Baráže, potom budú mať právo štartu vo Zovlenskej 

konferencii 1.SHbL- STRED, alebo v 2. SHbL – BB 2017/2018, podľa 

kapacity vo Zvolenskej konferencii (určených výlučne Zvolenskou 

hokejbalovou ligou) 


