
 

Vekové kategórie: 

 

JUNIOR: ročníky narodenia 1998,1999 (over age 1997) 

DORAST: ročníky narodenia 2000,2001 

KADET : ročník narodenia 2002 a hráči narodení do 31.8.2003 

STARŠÍ ŽIAK 8: školská trieda 8 ročník, po 1.9.2003 do 31.8.2004 

STARŠÍ ŽIAK 7: školská trieda 7 ročník, po 1.9.2004 do 31.8.2005 

MLADŠÍ ŽIAK 6: školská trieda 6 ročník, po 1.9.2005 do 31.8.2006 

MLADŠÍ ŽIAK 5: školská trieda 5 ročník, po 1.9.2006 do 31.8.2007 

 

 

Návrh štruktúry súťaží: 

 

 

EXJ 2018/19 

 

Počet účastníkov 12 

Základná časť dlhodobá- bez rozdelenia súťaže, Z. časť 44 kôl, 1.-8. družstvo play off (4 víťazné zápasy), 

9.-12. družstvo o vypadnutie dvoj kolovo. 

12.-11. družstvo vypadáva do 1LJ, 10. družstvo baráž s víťazom 1LJ 

(Zmeniť na kongrese?) 

 

EXJ 2019-2023 

 

Počet  účastníkov 10. 

AK BUDE PROJEKT, BUDE BARÁŽ. AK NEBUDE BARÁŽ, POSTUP/ ZOSTUP PRIAMO. 

Základná časť 36 kôl, Nadstavbová časť 1.-6. družstvo + 10 kôl, 7.-10. družstvo + 12 kôl,  

7.-8. miesto do Play –off,  

9.miesto končí súťaž, 10. miesto automaticky vypadáva. 

 

1LJ 2018/19, 2019-2023 

 

Podľa počtu prihlásených družstiev s možnosťou vyššieho počtu zahraničných hráčov počas základnej 

časti. V prípade zápasov baráže by táto možnosť nebola. 

 

 

EXD 2018/19 

 

Počet účastníkov 16. 

Základná časť 30 kôl.  

´´Prvá osmička´´-družstvá umiestnené po ZČ na 1.-8. mieste hrajú medzi sebou 14 kôl.  

1.-4. do štvrť finále a 5.-8. miesto do kvalifikácie o play-off.. 

´´Druhá osmička´´ - družstvá umiestnené na 9.-16. mieste po ZČ hrajú medzi sebou 14 kôl.  

1.-4. miesto postupuje do kvalifikácie o play-off.  

Družstvá na 5.-8. mieste si ponechajú body a odohrajú 6 kolovo o play out.  

4.-3. miesto automaticky vypadáva do 1. ligy a 2. miesto ide do baráže s víťazom 1LD v sérii play- out na 

4 víťazné zápasy. 

 

EXD 2019-2023 

 

Počet účastníkov 14  

Základná časť 52 kôl. 

1.-8. miesto do Play- off, 

 9.-14. miesto medzi sebou 10 kôl a posledný priamo vypadne. 



 

1LD 2018/19, 2019/2023 

 

Podľa počtu prihlásených družstiev s možnosťou vyššieho počtu zahraničných hráčov počas základnej 

časti. V prípade zápasov baráže by táto možnosť nebola. 

 

 

KAD 2018/19, 2019/2023 

 

Rovnaký model ako v prebiehajúcej sezóne s jednou zmenou, že nadstavba o Majstra sa začne od 0 

bodov. 

 

Žiacke súťaže  

 

Do súťaže budú pripustené iba kluby s kompletnou štruktúrou družstiev 8., 7., 6. a 5. ročník! 

 

Prípravka 

 

Zachovanie súčasného stavu. 

 

 


