ZÁPADOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA, Hlboká 92, Piešťany 92101
mobil: 0903 793 443, email: zapadszlh@gmail.com, www.zszlh.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------klubom 1.ligy st. a ml. žiakov ŠHT ZsZĽH
rozhodcom ZsZĽH / BZĽH
činovníkom pomocných funkcií ZsZĽH / BZĽH
V Piešťanoch, 6.9.2017.
Vec:

Všeobecné nariadenie o časovom harmonograme v súťažiach ŠHT

VV ZsZĽH dňa 13.9.2012 na základe dohody zástupcov klubov na Aktíve klubov 1.ligy starších a mladších žiakov zo dňa
13.9.2012 v Piešťanoch, schválil nariadenie o jednotnom časovom harmonograme. Tento harmonogram sa bude
uplatňovať na zimných štadiónoch počas všetkých súťažných stretnutí 1.ligy starších a mladších žiakov „A“, resp. „B“
ZsZĽH aj v sezóne 2017/2018.
Čas
T - 30 min.
T - 30 min.
T - 15 min.
T - 2 min.
T - 1 min.
T ± 0 min.

časomerač spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút
úprava ľadovej plochy

rozcvička družstiev na ľade
nástup rozhodcov na ľadovú plochu
nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami

začiatok prvého stretnutia
1. tretina
15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy

2. tretina
3-minútová prestávka – po dohode oboch družstiev je možná úprava na sucho (len 8.ŠHT)

3. tretina
koniec stretnutia
_
t
t ± 0 min.
t + 15 min.
t + 28 min.
t + 29 min.
t + 30 min.

pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk, opustenie ľadovej plochy
časomerač spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút
úprava ľadovej plochy

rozcvička družstiev na ľade
nástup rozhodcov na ľadovú plochu
nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami

začiatok druhého stretnutia
1. tretina
15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy

2. tretina
3-minútová prestávka (bez úpravy)

3. tretina
koniec stretnutia
pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk, opustenie ľadovej plochy
Vysvetlivky:

T = úradný začiatok prvého stretnutia
t = reálny čas pri začiatku úpravy ľadovej plochy po prvom stretnutí

Ing. Milan NOVÁK, v.r.
prezident ZsZĽH

