Pravidla pro hru v prodloužení
Doplněk pravidel ledního hokeje pro utkání MHL SKUTEČ (play off),
ukončených v normální hrací době nerozhodným výsledkem.
V prodloužení hraje každé družstvo v počtu 3 hráčů a 1 brankáře. Další tresty jsou ukládány podle pravidel
platných v řádné hrací době.
a) Pokud je družstvo trestáno v prodloužení, družstva hrají 4 na 3.
b) Pokud je družstvo v prodloužení trestáno tak, že vzniká výhoda dvou hráčů, potom družstvo, které
se přestupku dopustilo, zůstane ve třech hráčích, zatímco družstvo, které se neprovinilo, má
povoleno pět hráčů.
c) V prvním přerušení poté, co výhoda dvou hráčů skončila, poměr hráčů se vrátí přiměřeně situaci do
stavu 3 na 3, nebo 4 na 3.
d) Pokud početní výhoda jednoho hráče trvá z řádného hracího času do prodloužení, výše zmíněné
kritérium bude použito při začátku prodloužení. Pokud na konci řádné hrací doby družstva hrála 5
na 4, prodloužení začíná v poměru 4 na 3.
e) Pokud řádná hrací doba končí přesilovkou 5 na 3, družstva začínají prodloužení v poměru 5 na 3.
S vypršením trestů v průběhu hry se poměr hráčů může změnit na 5 na 5, nebo 5 na 4. Při nejbližším
přerušení hry musí být poměr hráčů upraven na 3 na 3, nebo 4 na 3.
f)

Pokud při skončení řádné hrací doby jsou družstva 3 na 3, prodloužení začíná hrou 3 na 3. Jakmile
poměr hráčů v průběhu hry dosáhne 5 na 4, nebo 5 na 5, při nejbližším přerušení hry se poměr hráčů
upraví přiměřeně situaci 4 na 3, nebo 3 na 3.

g) Pokud při skončení řádné hrací doby jsou družstva 4 na 4 s hráčem, nebo hráči na trestné lavici
odpykávajícími trest, prodloužení začíná 3 na 3 a hráči opustí trestnou lavici normálně do počtu 4 na
3, nebo 4 na 4. Při nejbližším přerušení se poměr hráčů upraví přiměřeně situaci 4 na 3, nebo 3 na
3.

V sezóně 2018/19 platí pro play – off M H L SKUTEČ
při remíze se prodlužuje hraje-li se na 1 nebo na 2 vítězství
při remíze se neprodlužuje po prvním utkání hraje-li se na
2 utkání
výměna stran před prodloužením

ano
ano
ne

prodloužení (min.)

5

náhlé vítězství v prodloužení hraje-li se na 2 utkání

ne

náhlé vítězství v prodloužení hraje-li se na 1 ne 2 vítězství

ano

počet hráčů v prodloužení (kromě brankářů)

3/ 3

5/5

3/3

5/4

4/3

5/3

5/3

4/4

3/3

4/3

4/3

3/3

3/3

1 trest uložený v prodloužení - počet hráčů

3/4

2 tresty uložené v prodloužení - počet hráčů

3/5

1 menší trest na obou stranách - počet hráčů

3/3

při nerozhodném stavu po prodloužení následují SN

ano

počet hráčů
na konci
normální hrací
doby

strana pro SN
střílí se na jednu / dvě branky
počet SN v první sérii
počet nominovaných hráčů pro první sérii

na obou stranách hřiště
2
5/5
nenominuje se

v první sérii stejný hráč opakovaně

ne

výměna pořadí střílejících

ano

rozhodující série
počet nominovaných hráčů pro rozhodující sérii
stejný hráč opakovaně v sérii 1/1

1/1
nenominuje se
ano

POKUD DOJDE K NESPORTOVNÍMU CHOVÁNÍ PŘI NESTEJNÉM POČTŮ HRÁČŮ PŘI UTKÁNÍCH
HRANÝCH NA DVĚ UTKÁNÍ PŘED PŘÍPADNÝM PRODLOUŽENÍM, DRUŽSTVO SE VYSTAVUJE
DISCIPLINÁRNÍMU TRESTU !

