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         ŠÚŤAŽNÝ PORIADOK RINK BANDY LIGY 

 
1.časť: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE 

 

1.1.DRUŽSTVÁ 

 

V Rink bandy lige sa zúčastňujú  mužstvá: ŠK NASE Trenčianske Teplice, ŠK Bandy hokej Bratislava, 

ŠK Bandy hokej Skalica, ŠK Rytieri bandy Senica, HBC IEPURII Devínska Nová Ves 
 
1.2.HRÁČSKE SÚPISKY 
 

1.2.1.   Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku hráčov  v deň začatia turnaja. 

1.2.3.   Súpiska môže obsahovať maximálne 17  hráčov vrátane brankárov . 

1.2.4.   Súpiska musí obsahovať tieto údaje : 

Meno a priezvisko: 

Rodné číslo: 

Dátum narodenia: 

Adresa: 

Post: 

1.2.5.Každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch asistentov kapitána, ktorý majú právo 

zastupovať družstvo počas zápasu pri všetkých dohovoroch. Kapitán musí byť označený ,,C,, a 

asistenti ,,A,, to sa musí zaznačiť aj na zápis o stretnutí 

 
1.4.REGISTRÁCIA HRÁČOV  
 

1.4.1.V Rink bandy lige môžu hrať všetci hráči, bez obmedzenia či bol  alebo je registrovaný v iných 

súťažiach s tým, že minimálny vek hráča v súťaži je 14 rokov. 

 

1.5.ZMENY HRÁČSKYCH SÚPISIEK 

 

1.5.1.V období po skončení sezóny a začiatkom novej  sezóny do termínu uzávierok súpisiek môžu 

hráči prestupovať medzi družstvami Rinkbandy bez obmedzenia. Uzávierka súpisiek je v tomto 

súťažnom ročníku 30 min. pred začiatkom turnaja. 
 

2.časť: HRÁČI A VÝSTROJ 

 

2.1.HRÁČI 

 

2.1.1.Každé družstvo musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom 5 hráčov v poli a 1 brankárom. 

 

2.2.VÝSTROJ 

 

2.2.1.Hráč a brankári každého družstva musia nastúpiť na zápas v kompletnej výstroji. Ak hráč bude 

bez výstroje, alebo bude mať inú než bandy výstroj, môže nastúpiť na zápas, ale len na vlastné riziko. 

2.2.2.Dresy hráčov v družstve s výnimkou brankára musia byť v jednotnom farebnom prevedení. Pri 

zhodných dresoch domáce družstvo si musí zabezpečiť rozlišovačky, alebo obrátiť dresy 
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3.časť: HRACÍ ČAS 

 

3.1.HRACÍ PLÁN 

 

3.1.1. liga sa hrá jednokolovo každý s každým. Hrá sa 2 x 10 minút čistého času s 3 min.prestávkou 

3.1.2 .Prideľujú sa body: 

-za výhru -   3 body 

-za remízu - 1 bod 

-za prehru - 0 bodov 

 

3.1.3. Poradie sa určuje nasledovne: 
1/ body,  
2/ vzájomné zápasy,  

3/ skóre zo vzájomných zápasov,  

4/ celkové skóre – rozdiel.  

5/ väčší počet strelených gólov,  

6/ los. 

 

3.1.4. Vstup na ľadovú plochu je prísne zakázaný pri úprave ľadovej plochy. V blízkosti ľadovej 

plochy ako aj v kabínach je prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, poškodzovať 

majetok a  správať sa vulgárne. 

3.1.11.Každé družstvo je povinné si prevziať kabínu od organizátora turnaja, a po skončení turnaja 

ju upratanú odovzdať späť.  

4.časť: PRAVIDLÁ HRY 

 

4.1.PRÍSNE NEDOVOLENÉ ZÁKROKY 

 

4.1.1.Je zakázaná  hra do tela. Miera prijateľnosti hry do tela je závislá na posúdení rozhodcu. Prísne je 

zakázané najmä bodnutie, pichnutie, napadnutie, napadnutie zozadu, krosček, údery päsťou, faul kolenom a 

iné surové zákroky. 

4.1.2. .Ak sa hráč dopustí niektorého z bodu 4.1.1.,bude mu udelený trest podľa pravidiel Bandy.  

 

5.časť: TRESTY 

 

5.1.TRESTY A POSTIHY 

 

5.1.1.Ak hráč dostane trest na DKZ, nesmie nastúpiť najbližší 1 zápas za sebou  

5.1.2. Ak hráč dostane trest TH nesmie nastúpiť na 2 zápasy za sebou  

 

5.2.SLOVNÉ NAPADNUTIE ROZHODCOV 

5.2.1.Hráčovi, ktorý počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcu bude mu uložený menší 

trest podľa pravidiel Bandy. 

5.2.2.Ak v tomto konaní pokračuje bude mu uložený osobný trest podľa pravidiel Bandy. 

5.2.3. Za akékoľvek diskusie bude hráčovi uložený trest v hre. 

 

5.3.FYZICKÉ NAPADNUTIE ROZHODCOV 

 

5.3.1.V prípade fyzického a neustále verbálneho napadnutia rozhodcu alebo zapisovateľa bude okamžite 

zápas ukončený a skontumovaný výsledkom 5:0 a vinníka hráča alebo hráčov, ktorý napadli rozhodcu 

alebo zapisovateľa budú vylúčení z účasti v RBL. 

 

 



 

6.časť: UPOZORNENIE 

 

6.1.UPOZORNENIE 

 

6.1.1. RBL je amatérskou súťažou v ktorej každý zo zúčastnených osôb zodpovedá za svoje vlastné zdravie 

a vlastné konanie.  

6.1.2.Týmto vyzývame všetkých účastníkov RBL aby tento Súťažný poriadok zobrali na vedomie. 

 

7.časť: PLATENIE ĽADOVEJ PLOCHY A ROZHODCOV 

 

7.1.PLATENIE ĽADOVEJ PLOCHY 

 

7.1.1.Družstvá sa zúčastňujú zápasov v RBL na vlastné náklady. 

7.1.2.Finančné náklady spojené s prenájmom ľad. plochy sú rozdelené na všetky družstva zúčastňujúce sa 

turnaja. 

7.1.3.Každé družstvo je povinné uhradiť poplatky najneskôr jednu hodinu pred začatím turnaja RBL 

v dohodnutej výške. V prípade nezaplatenia danej čiastky bude družstvo vyradené zo súťaže RBL. 

7.1.4.Rozhodca je nedotknuteľný pred, počas a po zápase a to na dobu neurčitú.. 

7.1.5.Družstvo je povinné odovzdať zápis o stretnutí 10min. pred stretnutím. Zápis musí obsahovať zoznam 

hráčov prítomných na ľadovej ploche. Hráč, ktorý príde neskôr sa nahlási u zapisovateľa. 

7.1.6.Zapisovateľ je vždy povinný upozorniť rozhodcu pri nezhodách v súpiske, trestoch a porušeniach 

pravidiel v RBL. 

 

8.časť: VEDENIE 

 

8.1.VEDENIE SÚŤAŽE 

  

8.1.1.Vedenie súťaže je riadiacim subjektom Rink bandy ligy. V rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, 

ktoré sú závažné pre všetky družstvá a hráčov RBL.  

8.1.2.Vedenie súťaže tvorí max.5 členov, pričom každé družstvo RBL disponuje vo vedení súťaže jedným 

hlasom. 

8.1.4.Každé družstvo je povinné do začiatku súťaže vymenovať do vedenia RBL svojho vedúceho člena + 

zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v rozsahu kompetencií. 

 

 

Vypracoval: VV SAB 
 

 


