Propozície pre Bystrický pohár 2022
úprava prijatá ŠTK BBHbÚ dňa 01.09.2022
Súťaž sa odohrá vo formáte 3+1
- hrací čas je 3x10 min. čistého času
- tresty sú v dĺžke 1, 1+1 (menšie tresty) a 5 min.(OT) čistého času
- v zmysle Súťažného poriadku BBHbÚ je minimálny počet hráčov pre zahájenie
zápasu 1 brankár a 4 hráči!
- pri menšom treste jedného z tímov sa hrá presilová hra formátom 3na2 do
uplynutia trestu alebo inkasovaniu gólu oslabeného tímu.
V prípade uloženia ďalšieho trestu oslabeného tímu dôjde k odloženiu trestu, ten
začne plynúť ihneď po uplynutí skoršieho trestu,avšak skôr potrestaný hráč sa
môže zapojiť do hry až po následnom prerušení hry.
Okrem menšieho počtu hráčov a zníženej minutáže jednotlivých stretnutí ostávajú
v platnosti aktuálne pravidlá hokejbalu včetne pravidiel o zakázanom uvoľnení
(ICING) a postavení mimo hry (OFFSIDE) s využitím pravidla o tzv.plávajúcej
modrej čiare
- 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
- z hráčov zápasu sa vyhodnotí aj hráča mesiaca ktorý dostane cenu od Hockey22
@HokejkyOpravaPredaj
- individuálne trofeje pre Bystrický pohár 2022:
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 + playoff),
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 tímy odohrajú v základnej časti po jednom zápase s každým súperom (spolu 8
zápasov v 9 hracích dňoch )
o po konci základnej časti sa tímy na umiestnené v tabuľke na 1. – 8. mieste
kvalifikujú do Play-off
 tímy na 1.-8., 2.-7, 3.-6., 4.-5. Vytvoria štvrťfinálové dvojice
o tím umiestnený na 9. mieste sezónu končí

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 10 minút čistého času, ak sa počas
10 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
o za kontumáciu v dôsledku nedostavenia sa v minimálnom požadovanom
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 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 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 súťaže – BBHbÚ poskytne
súperovi 25 EUR z kompenzačného fondu BBHbÚ
o v prípade, že k úhrade poplatku nedôjde najneskôr do 5 pracovných dní
od rozhodnutia Riadiaceho orgánu súťaže, bude mať tím zastavenú
činnosť až do vyrovnania podlžnosti a postupovať sa bude podľa
Súťažného 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

