
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy  adového hokeja.
b) Každý klub má povinnos! predloži! súpisku/zoznam hrá"ov družstva na predpísanom 
tla"ive vrátane registra"ných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra ka-
lendárneho roku, pokia  príslušný regionálny zväz neur"í iný termín). #alšie zmeny v súpis-
kách (napr. hos!ovanie, striedavé štarty a iné zmeny) rieši! prostredníctvom elektronickej po-
šty s povinnos!ou nahlási! zmenu minimálne 24 hodín pred skuto"ným za"iatkom stretnutia 
na príslušné regionálne zväzy. Štart hrá"ov v majstrovských žiackych stretnutiach riadených 
regionálnymi zväzmi SZ$H je povolený len na základe predloženia platného registra"ného 
preukazu s vyzna"ením príslušnosti ku klubu – oddielu, prípadne hos!ovania alebo strieda-
vého štartu (prípadne potrebného ostaršenia - bez povinnosti predloži! potvrdený menný 
zoznam – súpisku).  Kontrolu takto doplnených súpisiek bude vykonáva! príslušný regionál-
ny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude postupova! 
v zmysle "l. 52 SP SZ$H. (Vyhlásenie kontuma"ného výsledku).

2. DRUŽSTVO A HRÁ I
a) K stretnutiu musí nastúpi! predpísaný po"et hrá"ov:
Stretnutia sa riadia ustanovením v zmysle !l. 40 SP SZ"H
MO SZ"H odporú!a v tejto kategórií zaradi# !o najvä!ší po!et hrá!ov 
(max. po!et 22). 

3. POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZA IATKOM STRETNUTIA
a) VYPLNI% „ZÁPIS O STRETNUTÍ“.

4. PRAVIDLÁ HRY
a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa pod a platných pravidiel  adového hokeja SZ$H. 
b) STRIEDANIE HRA&OV – striedanie hrá"ov sa uskuto"'uje pod$a platných pravidiel 
$adového hokeja. 
c) STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskuto"'uje pod$a platných 
pravidiel $adového hokeja.

5. HRACÍ  AS
&AS STRETNUTIA – stretnutie trvá 3 x 20 minút !istého !asu.

6. HRÁ SKY VÝSTROJ
Hrá"i nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom pod a platných pravidiel  adového 
hokeja, vrátane certifikovaného chráni!a krku (tzv. „nákr!ník“) a celotváro-
vého chráni!a tváre (tzv. „košík“) ur!eného výrobcom pre $adový hokej.

7. PRIEBEH STRETNUTIA – ORGANIZÁCIA
Vždy 15 minút pred za"iatkom stretnutia sa za"ína rozcvi"enie oboch družstiev na  adovej   
ploche. Po prvej tretine je prevedená úprava  adovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 
5 minút. Usporiadate  (domáce družstvo) je povinný poskytnú! družstvu hostí 25 kusov pukov 
potrebných k rozcvi"ke na  ade. Hos!ujúce družstvo je povinné po ukon"ení rozcvi"enia na 
 ade vráti! rovnaký po"et pukov usporiadate ovi stretnutia. 
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8. HRA TELOM
Posudzuje sa pod a platných pravidiel  adového hokeja SZ$H. 

9. POSUDZOVANIE TRESTOV
Posudzovanie trestov v kategórii 7. ro!níka sa uskuto!%uje pod$a platných 
pravidiel $adového hokeja. 

10. SANKCIE
a) Klub, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom, 
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZ$H v zmysle platných ustanovení SP 
SZ$H kontumáciou a následne riešené pod a DP SZ$H.  Jeho konanie bude ma! za následok 
prehodnotenie jeho budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.   
 b) V prípade troch kontuma!ných výsledkov v zmysle ustanovenia !l. 40 SP 
SZ"H nebude družstvo z dôvodu narušenia systému mládežníckych sú#aží 
vyradené zo sú#aže v zmysle !l. 57 SP SZ"H, ale budú mu krátené finan!né 
prostriedky zo systému SZ"H. Prípadné sankcie stanoví Komisia mládeže samostatnou 
prílohou.

11. KOMISIA MLÁDEŽE
Táto smernica pre 7. ro"ník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZ$H d'a 
27.05. 2014 a VV SZ$H d'a 19.08.2014 s ú"innos!ou od 1. 9. 2014. Komisia rozhodcov 
SZ$H a regionálne komisie rozhodcov $H berú na vedomie a sú povinní rešpektova! špecific-
ké ustanovenia uvedené v týchto pravidlách.
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Vždy 15 minút pred za"iatkom stretnutia za"ína rozcvi"enie oboch družstiev na  adovej   
ploche. Usporiadate  (domáce družstvo) je povinný poskytnú! družstvu hostí 25 kusov pukov 
potrebných k rozcvi"ke na  ade. Hos!ujúce družstvo je povinné po ukon"ení rozcvi"enia na 
 ade vráti! rovnaký po"et pukov usporiadate ovi stretnutia. 
Po prvej tretine je prevedená úprava  adovej plochy. 
Po druhej tretine je prestávka 5 minút. V prípade vzájomnej dohody oboch družstiev po posú-
dení a rozhodnutí rozhodcom stretnutia je možné po"as tejto prestávky vykona! úpravu  ado-
vej plochy na sucho (hrá"i ostávajú v priebehu prestávky na strieda"kách svojich družstiev). 


