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Vyžrebovanie semifinále play off 

súťažného ročníka 2014/15 
 
Upozornenie na čl. 2 Rozpisu Extraligy: 
 
 Všetky stretnutia play off sa hrajú do rozhodnutia. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom 
čase nasleduje streľba sedemmetrových hodov (vid pravidlá hádzanej – komentár k pravidlu 2:2) 
 
Komentár:  
Ak o výsledku musia rozhodnúť 7 - metrové hody, potom: 
 
- každé družstvo určí 5 - na hru oprávnených hráčov (ktorí nesmeli byť na konci hracieho času vylúčení alebo 
diskvalifikovaní);  
- každý z hráčov má jeden hod, pričom pri hodoch sa družstvá striedajú; poradie strieľajúcich hráčov nie je potrebné 
určiť; 
- brankárom je dovolené ľubovoľné striedanie; hráči môžu byť pri strieľaní 7 - metrových hodov v pozícii brankára 
alebo strieľajúceho hráča; 
- rozhodcovia rozhodnú, na ktorú bránku sa bude strieľať; po žrebovaní rozhodcov si víťaz vyberie poradie v akom bude 
hádzať (prvé alebo druhé); toto poradie sa zmení pre zostávajúce hody, ak nie je o víťazovi 
rozhodnuté po prvej sérii 5 hodov každého družstva; 
- pre takéto pokračovanie každé družstvo znovu určí 5 hráčov, pričom všetci alebo len niektorí môžu byť tí istí ako v 
prvej sérii; 
- tento spôsob výberu 5 hráčov pokračuje dovtedy, dokedy je to potrebné;  
- o víťazovi sa teraz rozhodne vtedy, keď vznikol rozdiel gólov po tom, čo malo každé družstvo rovnaký počet hodov; 
- hráči môžu byť v prípade hrubého alebo opakovaného nešportového správania (16:3a) z hádzania  
7- metrových hodov diskvalifikovaní; ak sa to týka hráča, ktorý bol práve zaradený do skupiny 5 hráčov družstva, hráč 
sa zo skupiny vynechá a potrestané družstvo musí skupinu doplniť o iného, na hru oprávneného hráča. 
 
 
ORGANIZAČNÉ OZNÁMIA: 
 
Žiadame všetkých aktérov na dodržanie dôkladnej technickej porady, na ktorej sa zúčastní i supervízor (v prípade, že je 
na dané stretnutie nominovaný) 
 
Upozornenie: delegát i supervízor budú počas zápasu pri stolíku zapisovateľa a časomerača, každý z jednej 
strany - systém totožný ako v súťaži IHF a EHF. Žiadame domáci klub, aby pripravil o jedno miesto navyše pri 
stolíku zapisovateľa a časomerača pre supervízora. 
 
 

 
SEMIFINÁLE 
                                        

1. stretnutie 11.-12.4.2015 
XG-01  11/18.00 Prešov - P. Bystrica rozhodcovia:  Haščík-Sivák R. 

delegát:   Barborík 
 
XH-01  11/18.00 Hlohovec - Topoľčany  rozhodcovia:  Mandák-Rudinský 
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        delegát:   Nedorost 
        sepervízor:  Beňo 

2. stretnutie 18.-19.4.2015 
XG-02  18/18.00 P. Bystrica - Prešov 
XH-02  18/18.00 Topoľčany - Hlohovec 
 

3. stretnutie 22.4.2015 
XG-03  22/18.00 Prešov - P. Bystrica 
XH-03  22/18.00 Hlohovec - Topoľčany 
 

4. stretnutie (prípadné) 6.5.2015 
XG-04  6/18.00 P. Bystrica - Prešov 
XH-04  6/18.00 Topoľčany - Hlohovec 
 
  

5. stretnutie (prípadné) 9.-10.5.2015 
XG-05  9/18.00 Prešov - P. Bystrica 
XH-05  9/18.00 Hlohovec - Topoľčany 

 
 
Finále a o. 3. miesto: 
 

1. stretnutie 13.5.2015 
2. stretnutie 16.-17.5.2015 
3. stretnutie 20.5.2015 
4. stretnutie (prípadné) 23.-24.5.2015 
5. stretnutie (prípadné) 27.5.2015 

 

 
 
                 
         

V Bratislave, 8.4.2015 
 
 
 

   MUDr. Ján Rudinský, v.r.    Ing. Ivan Sverák, v.r.    Ing. Peter Brunovský, v.r. 
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