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SEZÓNA:                    2021/2022    
SÚŤAŽ:                          Extraliga seniorov               Logo súťaže:  
MEDIÁLNY NÁZOV:       TIPOS EXTRALIGA 
PARTNER SÚŤAŽE:         TIPOS                                           
PREDPOKLADANÝ  
POČET DRUŽSTIEV:   do 13 (podľa prihlášok a po splnení základných podmienok)   
POČET SÚŤAŽNÝCH LICENCIÍ:  podľa Smernice, procesy voľných licencií upravuje SP SZĽH 
 

VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (muži) - súťažná veková kategória 
V stretnutiach Extraligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 2001 a starší. 
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Dlhodobá - základná časť, nadstavbová časť / kvalifikácia, Play-Off (podľa počtu účastníkov)   
Predpokladaný začiatok súťaže:   september / október 2021  
Predpokladaný koniec súťaže:   máj 2022 
 

PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE: 
1. ČASŤ: 
ZÁKLADNÁ ČASŤ (50 kôl):   
Celoslovenská: Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl + každé družstvo odohrá vložené zápasy v rámci regiónu 1x 
doma, 1x vonku = 6 kôl  
2. ČASŤ: 
KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF   
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy)  
2. ČASŤ:  
PLAY OFF 
ŠTVRŤFINÁLE (QF), odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ (1.-6.) + postupujúce družstvá z Kvalifikácie (ako 7. a 
8. účastník) Play-Off Štvrťfinále. Systém: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)  
SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)  
FINÁLE (F) postupujúce družstvá systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)  
ZOSTUP / POSTUP Bude určený v Smernici pre súťaž Extraligy seniorov.  
 

ZMENY 
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov súťaže) 
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý riadi súťaž prostredníctvom Ligovej rady Extraligy seniorov a  svojho profesionálneho 
aparátu. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú predpisy 
SZĽH.  
c) Podľa SP SZĽH (čl. 3.9.3): Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži extraligy sú povinné mať v príslušnej súťažnej sezóne 
družstvá zaradené v súťažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH, a to povinne družstvo vekovej kategórie dorastu  a najmenej jedno 
ďalšie družstvo z vekovej kategórie juniori,  kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. Tieto družstvá mládežníckych vekových kategórií sú 
povinné odohrať celú príslušnú súťaž a nemôžu sa zo súťaže odhlásiť. Podmienka uvedená v tomto bode sa považuje za splnenú 
aj v prípade, ak sú kluby združené v združení bez právnej subjektivity. 
d) Ostaršenie  
V zápasoch Extraligy seniorov  môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie kadet ostaršený na základe výnimky riadiaceho orgánu, 
- hráč vekovej kategórie dorast ostaršený o dve vekové kategórie, 
- hráč vekovej kategórie junior hráč o jednu vekovú kategóriu, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase vrátane brankára, alebo brankárov bude stanovený v Smernici pre 
súťaž Extraligy seniorov,   
e) Zahraničný hokejista 
Počet zahraničných hokejistov v družstve pre účely účasti zahraničných hokejistov v zápase Tipos extraligy bude stanovený 
v Smernici pre súťaž Extraligy seniorov.   
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f) Hráči do 20/21 r.  
Klub v záujme podpory štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji berie na vedomie, že na súpiske družstva Klubu pre každý zápas 
Extraligy je garantované - jedno miesto pre Hokejistu U20 a - jedno miesto pre Hokejistu U20 alebo Hokejistu U21. Na tieto dve garantované 
miesta na súpiske, Klub nemôže zapísať iného Hokejistu.  Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané 
v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. Hokejistom U20 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2002 a mladší, a má 
slovenskú štátnu príslušnosť. Hokejistom U21 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2001 a mladší, a má slovenskú štátnu 
príslušnosť. Platí zásada: 2 brankári a 18 korčuliarov, plus jeden korčuliar U20 a jeden korčuliar U21.  Brankár U20 sa medzi 
dvoch korčuliarov nepočíta.  
g) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia. 
h) Farmárske družstvo - podľa SP SZĽH.  
i) "B” družstvo, prípadne “C” družstvo - podľa SP SZĽH. 
j) Ostatné dojednania  
Ďalšie podmienky môžu byť určené osobitnou zmluvou medzi účastníkmi súťaže Extraligy seniorov a SZĽH a licenčnými 
podmienkami. 
 

II. Licenčná smernica (v znení neskorších zmien a doplnkov) 
2. Ekonomické podmienky: 
2.1. za účelom zistenia stavu ekonomických podmienok klubu zo zmlúv resp. predpisov SZĽH, voči hokejovým subjektom 
(ktorými sa pre účely tejto smernice rozumejú: SZĽH, kluby, hráči klubov, tréneri klubov) je klub povinný predložiť riadiacemu 
orgánu Extraligy seniorov vždy do 30.06. príslušného kalendárneho roka, ak riadiaci orgán Extraligy seniorov neustanoví inak, 
písomnú správu (ďalej len “Správa”), ktorá musí obsahovať tieto náležitosti: 
a) súpis všetkých záväzkov klubu po lehote splatnosti ku dňu 31.05. príslušného kalendárneho roka, s uvedením ich výšky a 
údajov o veriteľoch s prílohami, 
b) čestné prehlásenie štatutárneho orgánu klubu voči riadiacemu orgánu Extraligy seniorov, že všetky údaje týkajúce sa 
záväzkov klubu obsiahnuté v Správe sú pravdivé a úplné a prehlásenie, že ak by sa údaje obsiahnuté v Správe týkajúce sa 
záväzkov klubu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné, klub súhlasí s tým, aby riadiaci orgán Extraligy seniorov rozhodol o návrhu 
na vydanie resp. nevydanie licencie, jej odobratie, či zrušenie platnosti v zmysle tejto smernice.  
2.2. Ak riadiaci orgán Extraligy seniorov zistí v Správe nedostatky, vyzve dotknutý klub k odstráneniu nedostatkov. Klub je 
povinný odstrániť všetky nedostatky v lehote troch pracovných dní od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety. 
2.3. Po predložení Správy má každý klub povinnosť postupovať tak, aby ku dňu 01.08. príslušného kalendárneho roka nebol v 
omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku voči hokejovým subjektom po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, ktoré boli uvedené v 
Správe, s výnimkou záväzkov, pri ktorých klub namieta ich neoprávnenosť, alebo premlčanie alebo prebieha o nich súdne alebo 
iné konanie a ktoré riadiaci orgán Extraligy seniorov uznal za odôvodnené. O splnení každého záväzku uvedeného v Správe je 
klub povinný bezodkladne písomne informovať riadiaci orgán Extraligy seniorov, najneskôr však do 07.08. príslušného 
kalendárneho roka. 
 

III. TECHNICKÁ OBLASŤ:  
A) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
Klub predloží potvrdenie Správcu / vlastníka ZŠ o zabezpečení majstrovských zápasov na príslušnú sezónu.  
B) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, WI-FI pripojenie, pripojenie k el. sieti, notebook,  
C) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie zápasov, zápisov 
o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
D) Osobitné športovo-technické podmienky pre súťaž Extraligy seniorov upravuje Smernica SZĽH pre udeľovanie súťažnej 
licencie a nakladanie s touto licenciou. 
   
IV. OSTATNÉ:  
Slovenský pohár – podľa možností stanoví SZĽH.  
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SEZÓNA:                       2021/2022  
SÚŤAŽ:                          I. liga seniorov  
MEDIÁLNY NÁZOV:   SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA   
LOGO SÚŤAŽE:               
 
 
PARTNER SÚŤAŽE:          SZĽH + podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH                      
POČET DRUŽSTIEV:                 do 12 (podľa prihlášok a splnenia základných podmienok) + SR18  
POČET SÚŤAŽNÝCH LICENCIÍ:  12 (podľa smernice) 
 

VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (muži) - súťažná veková kategória 
V stretnutiach 1. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 2001 a starší. 
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
DLHODOBÁ    - základná časť 

- Kvalifikácia o Play-Off 
- Play-Off (podľa počtu účastníkov)  
- prípadná ďalšia časť  

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK:    9. – 16. október (predpokladaný termín)  
PREDPOKLADANÝ KONIEC:        apríl 2022  
 

I. PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE pre 12 účastníkov + SR 18:  
 

1. ČASŤ: 
ZÁKLADNÁ  
Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl (44 zápasov) + 2 zápasy so SR 18. Družstvo SR18 ukončí po ZČ pôsobenie v 
SHL. 
2. ČASŤ:  
KVALIFIKÁCIA O PLAY-OFF (7.-10., 8.-9.)  
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste odohrajú systémom 7.-10., 8.-9. kvalifikáciu o postup do Play-Off na 3 
víťazné zápasy, max. 5 kôl, víťazi kvalifikačných zápasov budú nasadení do Play-Off ako 7. a 8. tím na základe postavenia  
tímu v tabuľke po ZČ (7. nasadené vyššie postavené družstvo po ZČ, 8. nasadené nižšie postavené družstvo po ZČ)  
3. ČASŤ:  
PLAY OFF 
ŠTVRŤFINÁLE: Odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po základnej časti a postupujúce družstvá z Kvalifikácie 
o Play-Off (nasadený  ako 7. a 8. účastník Play-Off) odohrajú Play-Off Štvrťfinále systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5., max. 
7 kôl na 4 víťazné zápasy.  
SEMIFINÁLE: Víťazi Štvrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na 4 víťazné zápasy. 
FINÁLE: Víťazi Semifinále hrajú Finále 1.-2. na 4 víťazné zápasy. 
ZOSTUP / POSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaž 1HL (SHL).  
 

ZMENY 
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov súťaže) 
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom súťaže I. ligy seniorov je SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) Podľa SP SZĽH (čl. 3.9.3): Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži I. ligy seniorov, sú povinné mať v príslušnej súťažnej 
sezóne družstvá zaradené v súťažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH, a to povinne družstvo vekovej kategórie dorastu  a 
najmenej jedno ďalšie družstvo z vekovej kategórie juniori,  kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. Tieto družstvá mládežníckych 
vekových kategórií sú povinné odohrať celú príslušnú súťaž a nemôžu sa zo súťaže odhlásiť.  
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Podmienka uvedená v tomto bode sa považuje za splnenú aj v prípade, ak sú kluby združené v združení bez právnej 
subjektivity. 
d) Ostaršenie  
V zápasoch 1. ligy seniorov  môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia:  
- hráč vekovej kategórie kadet ostaršený na základe výnimky riadiaceho orgánu,  
- hráč vekovej kategórie dorast ostaršený o dve vekové kategórie,  
- hráč vekovej kategórie junior hráč o jednu vekovú kategóriu,  
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 10 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.   
Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc 
SZĽH. 
e) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 1. lige seniorov 4 zahraniční hokejisti v družstve.   
V 1. lige seniorov nie je prípustný štart zahraničného brankára.   
Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov 
a smerníc SZĽH. 
f) Hráči do 23 r.  

Kluby podľa podmienok upravených v zmluve zabezpečia v zápasoch 1LS (SHL) nasadenie siedmych (7) 
talentovaných hokejistov do 23 rokov, z toho: 

• najmenej dvoch (2) talentovaných športovcov do 20 rokov,  
pričom platí, že hokejistom do 20 rokov (U20) je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2002 a 
mladší, a má slovenskú štátnu príslušnosť, a hokejistom do 23 rokov (U23) je hokejista družstva Klubu 
narodený v roku 1999 a mladší, a má slovenskú štátnu príslušnosť. 

Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov 
a smerníc SZĽH.   
g) Farmárske družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH  
h) "B” družstvo, prípadne “C” družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH 
i) Družstvá zaradené v 1. lige seniorov sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. Výnimku má 
brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč 
pripustený k hre. 
j) Všetci hráči musia mať na zadnej časti dresov menovky. Porušenie tohto ustanovenia je previnením 
družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
k) Ostatné dojednania  
Ďalšie podmienky môžu byť určené osobitnou zmluvou medzi účastníkmi súťaže 1. ligy seniorov a SZĽH 
a licenčnými podmienkami. 
 

II. Licenčná smernica (v znení neskorších zmien a doplnkov) 
 

2. Ekonomické podmienky: 
2.1. za účelom zistenia stavu ekonomických podmienok klubu zo zmlúv resp. predpisov SZĽH, voči hokejovým subjektom, 
je klub povinný predložiť riadiacemu orgánu 1. ligy seniorov vždy do 30.06. príslušného kalendárneho roka, ak riadiaci 
orgán 1. ligy seniorov neustanoví inak, písomnú správu (ďalej len “Správa”), ktorá musí obsahovať tieto náležitosti: a) súpis 
všetkých záväzkov klubu po lehote splatnosti ku dňu 31.05. príslušného kalendárneho roka, s uvedením ich výšky a údajov 
o veriteľoch s prílohami, b) čestné prehlásenie štatutárneho orgánu klubu voči riadiacemu orgánu 1. ligy seniorov, že 
všetky údaje týkajúce sa záväzkov klubu obsiahnuté v Správe sú pravdivé a úplné a prehlásenie, že ak by sa údaje 
obsiahnuté v Správe týkajúce sa záväzkov klubu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné, klub súhlasí s tým, aby riadiaci 
orgán 1. ligy seniorov rozhodol o návrhu na vydanie resp. nevydanie licencie, jej odobratie, či zrušenie platnosti v zmysle 
tejto smernice.  
2.2. Ak riadiaci orgán 1. ligy seniorov zistí v Správe nedostatky, vyzve dotknutý klub k odstráneniu nedostatkov. Klub je 
povinný odstrániť všetky nedostatky v lehote troch pracovných dní od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety. 
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2.3. Po predložení Správy má každý klub povinnosť postupovať tak, aby ku dňu 01.08. príslušného kalendárneho roka 
nebol v omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku voči hokejovým subjektom po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, ktoré boli 
uvedené v Správe, s výnimkou záväzkov, pri ktorých klub namieta ich neoprávnenosť, alebo premlčanie alebo prebieha o 
nich súdne alebo iné konanie a ktoré riadiaci orgán 1. ligy seniorov uznal za odôvodnené. O splnení každého záväzku 
uvedeného v Správe je klub povinný bezodkladne písomne informovať riadiaci orgán 1. ligy seniorov, najneskôr však do 
07.08. príslušného kalendárneho roka. 
 
III. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
Klub predloží potvrdenie Správcu / vlastníka ZŠ o zabezpečení majstrovských zápasov na príslušnú sezónu.  
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov (ČMĽP):  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty priestoru, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, WI-FI pripojenie, pripojenie k el. sieti, notebook,  
c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie zápasov, 
zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
d) Osobitné športovo-technické podmienky pre súťaž 1. ligy seniorov upravuje Smernica SZĽH pre udeľovanie súťažnej 
licencie a nakladanie s touto licenciou. 
 

IV. OSTATNÉ:  
Slovenský pohár – podľa možností stanoví SZĽH. 
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SEZÓNA:              2021-2022    
SÚŤAŽ:     II. liga seniorov    
NÁZOV:    2. HOKEJOVÁ LIGA   
LOGO SÚŤAŽE:              
 
PARTNER SÚŤAŽE:   SZĽH + podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH   
PREDPOKLADANÝ POČET  
DRUŽSTIEV:          10-20 (Podľa prihlášok a na základe splnenia základných podmienok) 
 

VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (muži) - súťažná veková kategória  
V stretnutiach 2. hokejovej ligy môžu štartovať hráči narodení v roku 2001 a starší. 
 
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 1)  (podľa počtu účastníkov)   
DLHODOBÁ SÚŤAŽ:   – skupinová základná časť  

- celoslovenská nadstavbová časť  
- regionálna nadstavbová časť 
- Play-Off  

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK:    2. – 16. október (predpokladaný termín)  
PREDPOKLADANÝ KONIEC:        apríl 2022  
 

Model súťaže bude určený po prihláškach, na základe počtu prihlásených družstiev. V prípade, že skupiny 
nebudú mať rovnaký počet účastníkov, pre nadstavbu bude nastavený pomerný systém.  
 

I. PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE pre 10-20 účastníkov:  
I. časť  
Základná - skupiny A, B 1)   

Základná časť sk. A, regionálna/skupinová, v skupine A každý s každým  
Základná časť sk. B, regionálna/skupinová v skupine B každý s každým  
II. časť  
Nadstavbová 1) 

Nadstavbová časť A+B celoslovenská  
Nadstavbová časť A+B regionálna  
III. časť  
PlayOff 1) 

PlayOff Štvrťfinále/PlayOff Semifinále  
Družstvá odohrajú zápasy Play-Off - 3 až 5 kôl (podľa určenia)  
PlayOff O 3. miesto (celoslovenská)  
Porazené družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy systémom P1.- P2. na 3 víťazné zápasy.  
PlayOff Finále 2LS (celoslovenská)  
Víťazné družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy Finále systémom V1.-V2. na 3 víťazné zápasy (5 kôl) 
 

1) Podľa prihlášok a na základe splnenia základných podmienok. 
 

POSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaž 2LS. 
 

ZMENY 
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov 
súťaže a pod.) 
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ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
1. Riadiacim orgánom súťaže 2. ligy seniorov je SZĽH. 
2. Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky 
upravujú predpisy SZĽH.  
3. Ostaršenie  
V zápasoch 2. ligy seniorov  môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia:  
- hráč vekovej kategórie dorast ostaršený o dve vekové kategórie,  
- hráč vekovej kategórie junior hráč o jednu vekovú kategóriu,  
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 10 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.   
Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov 
a smerníc SZĽH. 
4. Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 2. lige seniorov 3 zahraniční hokejisti v 
družstve. V 2. lige seniorov nie je prípustný štart zahraničného brankára. Porušenie tohto ustanovenia je previnením 
družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
5. Hráči do 23 r.  

Kluby podľa podmienok upravených v zmluve zabezpečia v zápasoch 2LS nasadenie štyroch (4) 
talentovaných hokejistov do 23 rokov, z toho: 

• najmenej jedného (1) talentovaného športovca do 20 rokov,  
pričom platí, že hokejistom do 20 rokov (U20) je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2002 a 
mladší, a má slovenskú štátnu príslušnosť, a hokejistom do 23 rokov (U23) je hokejista družstva Klubu 
narodený v roku 1999 a mladší, a má slovenskú štátnu príslušnosť. 

6. Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.  
7. Farmárske družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH.  
8. "B” družstvo, prípadne “C” družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH. 
9. Družstvá zaradené v 2. lige seniorov sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. Výnimku má 
brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč 
pripustený k hre. 
10. Všetci hráči musia mať na zadnej časti dresov menovky. Porušenie tohto ustanovenia je previnením 
družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
11. Ostatné dojednania  
Ďalšie podmienky môžu byť určené osobitnou zmluvou medzi účastníkmi súťaže 2. ligy seniorov a SZĽH. 
 

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
Klub predloží potvrdenie Správcu / vlastníka ZŠ o zabezpečení majstrovských zápasov na príslušnú sezónu.  
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov (ČMĽP):  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty priestoru, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, WI-FI pripojenie, pripojenie k el. sieti, notebook,  
c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 

III. OSTATNÉ:  
Slovenský pohár – podľa možností stanoví SZĽH. 
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SEZÓNA:     2021/2022 
NÁZOV:     EXTRALIGA ŽIEN 
SÚŤAŽ:      liga žien / dlhodobá (podľa počtu prihlásených účastníkov) 
PARTNER SÚŤAŽE:    SZĽH + podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH 
PREDPOKLADANÝ POČET DRUŽSTIEV: 6-8 
 
VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (ženy) súťažná majstrovská veková kategória  
V stretnutiach Extraligy žien môžu štartovať hráčky narodené v roku 2007 a staršie 
Pre ženské súťaže platia v zmysle SP SZĽH nasledovné vekové kategórie: 
Do 15 rokov (mládež) 
Od 15 rokov (seniorka) 
 

SZĽH určuje nasledovné výnimky: 
Pre sezónu 2021/2022 platí veková výnimka pre hráčky, ktoré do 30.6.2022 dovŕšia vek 14 rokov môžu štar-
tovať v súťaži.  
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Dlhodobá  

- základná časť  
- nadstavbová časť 
- Play-Off 

Predpokladaný začiatok súťaže:  október 2021 
Predpokladaný koniec súťaže:   marec 2022 (finálny termín bude určený podľa termínu MS žien) 
 

ZMENY 
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov 
súťaže). Prípadné zmeny termínov budú upravené podľa medzinárodných podujatí tzn. EYOF (Marec 2022), 
Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov (Január 2022) a Majstrovstiev sveta žien (Apríl 2022).  
OVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom súťaže Extraligy žien je ŠO SZĽH.  
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky 
upravujú predpisy SZĽH. 
 

c) Družstvo 
SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho hokejistu, 
tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu. 
 

d) Ostaršenie  
Podmienky, kritériá a maximálny počet ostaršených hráčok v jednom zápase Extraligy žien vrátane brankárky, 
alebo brankárok budú stanovené v Smernici pre súťaž Extraligy žien. 
 

e) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí v Extralige žien obmedzenie na 4 zahraničné hokejistky 
v družstve, vrátane brankárky (v jednom zápase). 
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SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť 
inú ako SR. 2 
 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách d, e je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 

f) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia SZĽH. 
 

g) Ostatné dojednania  
Ďalšie podmienky môžu byť určené osobitnou zmluvou medzi účastníkmi súťaže Extraligy žien a SZĽH. 
 

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
Klub predloží potvrdenie Správcu / vlastníka ZŠ o zabezpečení ľadovej plochy pre majstrovské zápasy na prí-
slušnú sezónu. 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery pre činovníkov mimo ĽP (ČMĽP) 
- ohrievač pre zabezpečenie teploty priestoru, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, WI-FI pripojenie, pripojenie k el. sieti, notebook, 
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky (vyškolený štatistik SZĽH) na 
on-line spracovávanie zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ). 
 

d) Družstvá zaradené v Extralige žien sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. Výnimku má 
brankár, ktorý môže mať prilbu a/alebo brankársku masku aj inej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti 
nesmie byť hráč pripustený k hre.  
 

e) Osobitné športovo-technické podmienky pre súťaž Extraligy žien upravuje Smernica pre súťaž EXŽ. 
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PODMIENKY 
NA PRIHLÁSENIE SA DRUŽSTIEV 

DO MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ SZĽH 
V SEZÓNE 2021 / 2022 

 
 
 
Názov           strana 
 
1. Súťaž Prípraviek SZĽH HP 3 a HP 4        ... 2 
 
2. Súťaž Mladších žiakov 5. ročník        ... 5 
 
3. Súťaž Mladších žiakov 6. ročník        ... 7 
 
4. Súťaž Starších žiakov 7. ročník        ... 9 
 
5. Súťaž Starších žiakov 8. ročník        ... 12 
 
6. Súťaž Ligy kadetov          ... 15 
 
7. Súťaž 1. Ligy dorastu (K-classic 1. liga dorastu)    ... 17 
 
8. Súťaž 1. Ligy juniorov          ... 19 
 
9. Súťaž Extraligy dorastu (Kaufland Extraliga dorastu)    ... 21 
 
10. Súťaž Extraligy juniorov       ... 23 
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Sezóna:                      2021/2022     
Názov:                        Súťaž Prípraviek SZĽH HP 3 a HP 4   
Typ súťaže:                Dlhodobý systém prípravných zápasov v minihokeji 
Partner súťaže:        (na základe zmluvy)  
Počet družstiev:   60 – HP 4 (predpokladaný počet)     
                                    60 – HP 3 (predpokladaný počet) 
Účastníci:                 družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH)  
Počet zápasov/turnajov: bude definovaný v smernici pre súťaž 
 
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Organizácia turnaja - celkový čas turnaja je 120 minút.  
Na turnaji sa zúčastňujú 4 družstvá. Každé družstvo pozostáva z predpísaného počtu hráčov (najmenej 6 + 1, najviac 
15 + 2). 
Každé družstvo odohrá na turnaji najmenej dva zápasy. Každý zápas sa skladá z dvoch samostatne hodnotených 
častí (2 x 20 min). 
  

A   -  B       C  -  D  (2 x 20 min) 
A   -  D       C  -  B  (2 x 20 min) 
–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-––-–-–-––-    
Hrací čas -  Hrá sa 2 x 20 minút proti rovnakému súperovi. Každá časť (1 x 20 min.) sa počíta ako samostatný zápas 
so samostatným bodovaním. Prestávka medzi tretinami je 3 minúty. Po ukončení prvej časti dvojzápasov nasleduje 
15 min. prestávka bez úpravy ľadu a pokračuje sa druhými dvojzápasmi. V prípade hrania aj tretej série zápasov 
nasleduje po 2. sérii 20 min. prestávka s úpravou ľadovej plochy.  
  

Herné formácie –  Hrá sa 3 na 3 - systémom 3 korčuliarov a jedného brankára.  
  

Systém súťaže – Herný formát  
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. 
Každý prihlásený klub zorganizuje za každé prihlásené družstvo 1 minihokejový turnaj v období od 1.10.2021 do 
31.12.2021 a 1 minihokejový turnaj v období od 1.1.2022 do 30.04.2022. Zorganizovanie turnajov je jednou zo 
základných podmienok účasti v súťaži. Termín zorganizovania turnaja je potrebné nahlásiť regionálnemu 
sekretárovi príslušného regiónu najneskôr 15 dní pred konaním turnaja. Termín nahlásený klubom môže riadiaci 
orgán odmietnuť v prípade nevhodnosti termínu. Ak klub nenahlási v dostatočnom časovom predstihu termíny 
organizovania turnajov, má riadiaci orgán právo termíny organizovania turnajov určiť.  V prípade nedodržania 
jednotlivých kvót na zorganizovanie turnajov pre jednotlivé družstvá bude klub vylúčený z ďalších turnajov 
prípraviek organizovaných SZĽH.  
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom súťaží prípraviek SZĽH HP 3 a HP 4 je SZĽH prostredníctvom regionálnych zväzov ľadového 
hokeja (ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH). 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia stanovujú Predpisy a Smernice SZĽH. 
 

c) Vekové kategórie: 
 4.ročník prípravka SZĽH  - súťažná veková kategória, hráči narodení od 1.9.2011 do 31.12.2012 

Na zozname hráčov môžu byť zapísaní maximálne 4 hráči narodení od 1.1.2013 do 31.8.2013. 
 3.ročník prípravka SZĽH  - súťažná veková kategória, hráči narodení od 1.9.2012 do 31.12.2013 

Na zozname hráčov môžu byť zapísaní maximálne 4 hráči narodení od 1.1.2014 do 31.8.2014. 
Vekové kategórie prípravka HP4 a HP3 sú určené na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa 
prislúchajúci k  ročníku povinnej školskej dochádzky. 
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d) Družstvá: 
 4.ročník prípravka SZĽH 

Na účely prihlásenia sa do súťaže Prípraviek SZĽH HP 4 sa za družstvo považuje skupina najmenej 12 
hráčov, vrátane brankára, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube na 
hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH, a sú zároveň hokejistami  s platnou hráčskou 
licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho 
hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  
 

V prípade, že si hokejový klub vytvára dve družstvá  v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom družstve 
nemôže byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.12.2012 (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v druhom družstve 
môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2012 (maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé 
družstvo sú štyria).  

 

V prípade, že si hokejový klub vytvára tri družstvá v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom a  druhom 
družstve nemôžu byť zapísaní žiadni hráči narodení po 31.12.2012  (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v treťom 
družstve môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2012 (maximálny počet ostaršených hráčov 
pre tretie družstvo sú štyria).  

 

Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. 
 

 3.ročník prípravka SZĽH 
Na účely prihlásenia sa do súťaže Prípraviek SZĽH HP 3 sa za družstvo považuje skupina najmenej 12 

hráčov, vrátane brankára s platnou hráčskou licenciou, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v 
materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH.   

 

V prípade, že si hokejový klub vytvára dve družstvá v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom družstve 
nemôže byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.12.2013 (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v druhom družstve 
môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2013 (maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé 
družstvo sú štyria).  

 

V prípade, že si hokejový  klub vytvára tri družstvá v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom a  druhom 
družstve nemôžu byť zapísaní žiadni hráči narodení po 31.12.2013 (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v treťom 
družstve môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2013 (maximálny počet ostaršených hráčov 
pre tretie družstvo sú štyria).  

 

Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. 
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže, môže byť každý hráč zapísaný len na 
jednom zozname družstva (pri každom ďalšom vytvorenom družstve môže byť hráč zapísaný len na zozname toho 
konkrétneho družstva). 
 

e) Ostaršenia: 
 Hokejista narodený od 1.1.2013 do 31.8.2013 môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do súťaže HP4. 

 

 Hokejista narodený od 1.1.2014 do 31.8.2014 môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do súťaže HP3.  
 

 Maximálny počet ostaršených hráčov sú štyria hráči, vrátane brankára. 
 

f) Omladšenie  - dievčatá: 
Za HP 4 môžu nastúpiť dievčatá zodpovedajúce veku 5 HT, narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011. Štart 

starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet dievčat v jednom stretnutí sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 
Za HP 3 môžu nastúpiť dievčatá zodpovedajúce veku HP 4, narodené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Štart 

starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet dievčat v jednom stretnutí sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 
 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f  je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
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g) Zahraničný hokejista 
Pre vekovú kategóriu Prípravka SZĽH neurčuje obmedzenie štartu zahraničných hokejistov v jednom zápase.  
 
Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti a wi-fi pripojenie  
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH (štatistického systému SZĽH).  
  
d) Družstvá zaradené v Lige prípraviek nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. 
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Sezóna:                          2021/2022     
Názov:                            1. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV 5. ročník 
Súťaž:                             liga mladších žiakov 5. ročník -  dlhodobá / turnajová 
Partner súťaže:            podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH        
Počet družstiev:           cca. 50  (predpokladaný počet)  
Účastníci:                      družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH)  
Počet zápasov/turnajov: bude definovaný v smernici pre súťaž 
 
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. Predpokladaný model 
súťaží pre jednotlivé regióny:  

 ZsZĽH a VsZĽH  - dlhodobá súťaž kombinovaná s regionálnymi turnajmi,   
 SsZĽH  - výlučne turnajový model 

 

1. časť:  
Dlhodobá, skupinová - regionálna 
Rozdelenie všetkých prihlásených klubov do skupín bude na základe geografickej príslušnosti so zohľadnením 
športových parametrov jednotlivých prihlásených družstiev.  V skupinách účastníci odohrajú dlhodobú časť.  

 

2. časť:  
Regionálne turnaje 
Do dlhodobej časti súťaže budú vložené  turnaje pre vekovú kategóriu mladší žiaci 5. ročník termíny kôl určí SZĽH v 
spolupráci s regionálnymi zväzmi. Účasť klubov na turnajoch  bude povinná. 
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy mladších žiakov 5. ročník je SZĽH prostredníctvom regionálnych zväzov ľadového 
hokeja (ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH). 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória 5.ročník mladší žiaci - súťažná veková kategória 
5 HT - mladší žiaci - hráči narodení od 1.9.2010 do 31.8.2011 
Veková kategória 5 HT - mladší žiaci je určená  na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa prislúchajúci 
k ročníku povinnej školskej dochádzky. Na zoznam družstva môžu byť zapísaní aj hráči na základe uplatnenia 
výnimky z určenia vekovej kategórie hokejistu (tzn. hráči narodení od 1.1.2010 do 31.8.2010 navštevujúci 5. ročník 
ZŠ). 
 

d) Družstvo 
Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy mladších žiakov 5. ročník sa za družstvo považuje skupina 

najmenej 16 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia 
v materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11, Prestupového poriadku SZĽH a sú hokejistami  s 
platnou hráčskou licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu 
aktívneho hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.  

 

V prípade, že si klub prihlasuje do tej istej súťaže 2 družstvá (družstvo A a družstvo B), tak v družstve A  
nemôže byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.8.2011 (nemôžu byť žiadni ostaršení hráči) a v druhom družstve 
môžu byť zapísaní maximálne 8. hráči narodení od 1.9.2011 (maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé 
družstvo je 8 hráčov). Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. Klub, ktorý prihlasuje družstvo 
do súťaže  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. 
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Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je, aby hokejový klub mal prihlásené aj jedno družstvo  v súťaži 
vekovej kategórie Prípravka 3 HP, alebo Prípravka 4  HP.  Bez splnenia tejto podmienky družstvo nebude prijaté 
do súťaže. 
Do súťaže 1. ligy mladších žiakov 5. ročník sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej 
subjektivity podľa článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity.  
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom 
zozname hráčov! 
 

e) Ostaršenie 
V zápasoch 1. ligy mladších žiakov 5 HT  môžu štartovať aj mladší hráči na základe platného ostaršenia a to  

hokejista narodený od 1.9.2011 do 31.8.2012 môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie mladší 
žiak 5 HT.  Počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára / brankárov.  
 

f) Omladšenie - dievčatá: 
Za 5 HT môže nastúpiť hráčka narodená od 1.9.2009 do 31.8.2010. Maximálny počet dievčat v jednom 

stretnutí sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase, platí obmedzenie na 2 zahraničných 

hokejistov  v družstve. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 

 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 
Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti a wi-fi pripojenie  
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH (štatistického systému SZĽH).  
  

d) Družstvá zaradené v Lige mladších žiakov nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. 
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Sezóna:                          2021/2022  
Názov súťaže:               1. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV 6. ročník 
Súťaž:                             liga mladších žiakov 6. ročník / dlhodobá 
Partner súťaže:             podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH        
Počet družstiev:           cca 45 (predpokladaný počet)  
Účastníci:                      družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 
Počet zápasov/turnajov: bude definovaný v smernici pre súťaž 
 
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. Predpokladaný model 
súťaže bude pozostávať z kombinácie dvoch častí: 

 ZsZĽH a VsZĽH - dlhodobá súťaž kombinovaná s regionálnymi turnajmi   
 SsZĽH  - výlučne turnajový model 

 

1. časť - Dlhodobá, skupinová - regionálna 
Rozdelenie všetkých prihlásených klubov do skupín bude na základe geografickej príslušnosti so zohľadnením 
športových parametrov jednotlivých prihlásených družstiev.  V skupinách účastníci odohrajú dlhodobú časť.  

 

2. časť regionálne turnaje 
Do dlhodobej časti súťaže budú vložené  turnaje pre vekovú kategóriu mladší žiaci 6. ročník Termíny kôl určí SZĽH v 
spolupráci s regionálnymi zväzmi. Účasť klubov na turnajoch  bude povinná. 
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom 1.  ligy mladších žiakov 6 ročník je SZĽH prostredníctvom regionálnych zväzov ľadového hokeja 
(ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH). 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória 6.ročník mladší žiaci - súťažná veková kategória 
6 HT - mladší žiaci - hráči narodení od 1.9.2009 do 31.8.2010 
Veková kategória 6 HT - mladší žiaci je určená  na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa prislúchajúci 
k ročníku povinnej školskej dochádzky. Na zoznam družstva môžu byť zapísaní aj hráči na základe uplatnenia 
výnimky z určenia vekovej kategórie hokejistu (tzn. hráči narodení od 1.1.2009 do 31.8.2009 navštevujúci 6. ročník 
ZŠ). 
 

d) Družstvo 
Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy mladších žiakov 6. ročník sa za družstvo považuje skupina 

najmenej 16  hráčov, vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia 
v materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11, Prestupového poriadku SZĽH a sú hokejistami  s 
platnou hráčskou licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu 
aktívneho hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

V prípade, že si klub prihlasuje do tej istej súťaže 2 družstvá, ( družstvo A a družstvo B ) tak v družstve A  nemôže 
byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.8.2010 ( nemôžu byť žiadni ostaršení hráči ) a v druhom družstve môžu 
byť zapísaní maximálne 8. hráči narodení od 1.9.2010 ( maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé družstvo 
je 8 hráčov). Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. Klub, ktorý prihlasuje družstvo do 
súťaže  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. 

 
7 

 



 
 

 

 

 

TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC       PHONE: +421 2 32 340 901 / +421 2 32 340 920       MAIL: SZLH@SZLH.SK   

 

        SÚŤAŽE RIADENÉ SZĽH - SEZÓNA 2021 - 2022   aktualizované 26.04.2021                

Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je, aby hokejový klub mal prihlásené aj jedno družstvo  v súťaži 
vekovej kategórie Prípravka 3 HP, alebo Prípravka 4  HP.  Bez splnenia tejto podmienky družstvo nebude prijaté 
do súťaže.  
 

Do súťaže 1. ligy mladších žiakov 6. ročník sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej 
subjektivity  podľa článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity. 
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom 
zozname hráčov! 
 

e) Ostaršenie 
V zápasoch 1. ligy mladších žiakov 6 HT môžu štartovať aj mladší hráči na základe platného ostaršenia a to  

hokejista 5. ročníka (1.9.2010 - 31.8.2011) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie mladší žiak 6 
HT.  Počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára / brankárov.   
 

f) Omladšenie - dievčatá: 
Za 6 HT môže nastúpiť hráčka, narodená od 1.9.2008 do 31.8.2009. Maximálny počet dievčat v jednom 

stretnutí sú tri korčuliarky a jedna brankárka.  
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase,  platí obmedzenie na  2 zahraničných 

hokejistov  v družstve. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 
 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 
Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti a wi-fi pripojenie  
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 

d) Družstvá zaradené v Lige mladších žiakov nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. 
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Sezóna:                   2021/2022  
Názov súťaže:        1. LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV 7. ročník 
Súťaž:                      liga starších žiakov 7. ročník / dlhodobá 
Partner súťaže:      podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH 
Počet družstiev:    cca 45 (predpokladaný počet)  
Účastníci:                družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 
Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž 
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. Základný model súťaže 
bude buď dvojstupňový model, prípadne jednostupňový dlhodobý model (v prípade nízkeho počtu prihlásených 
družstiev v niektorom regióne), a bude sa skladať zo základných častí a nadstavbových častí. Model súťaže bude 
stanovený po uzatvorení prihlášok do súťaží SZĽH. 

 

1. časť: 
Základná, skupinová - regionálna 
Rozdelenie všetkých prihlásených klubov do základných skupín bude na základe geografickej príslušnosti so 
zohľadnením športových parametrov jednotlivých prihlásených družstiev. V základných skupinách účastníci 
odohrajú základnú časť systémom každý s každým.  

 

2. časť:  
Nadstavbová časť 
Po odohratí základných častí sa družstvá na základe umiestnenia v základnej časti rozdelia na nadstavbovú 
regionálnu časť A , kde postúpia družstvá z hornej polovičky tabuliek a na regionálnu časť B kde postúpia družstvá 
z druhej polovičky tabuľky. Model bude upresnený na základe počtu prihlásených družstiev a po uzatvorení termínu 
na podávanie prihlášok do súťaží SZĽH.  
 

Vkladané doplnkové turnaje  
Účelom zavedenia systému vkladaných doplnkových turnajov je umožniť hráčom vo vyšších vekových kategóriách 
odohrať väčšie množstvo kvalitných zápasov ako umožňuje dlhodobá žiacka časť a umožniť stretnúť sa výkonnostne 
podobným družstvám aj na medziregionálnej úrovni. Turnaje kategórie, budú organizované klubmi, ktoré budú mať 
záujem takéto turnaje organizovať a financované budú SZLH. Organizátorské kluby si budú tieto turnaje obsadzovať 
samostatne. Účasť v nich bude dobrovoľná. Vo vekovej kategórii 7HT, sa nebude prideľovať rating jednotlivým 
klubom .  
 

Turnaje budú organizované na základe dátumu narodenia od 1.9.2008 do 31.8. 2009 (7HT) a mladší. 
 

Počet turnajov -  3 kolá turnajov , ktoré budú organizované klubmi a financované SZĽH. Termíny kôl určí SZĽH. 
Účasť klubov na turnajoch  bude dobrovoľná. 
  
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy starších žiakov 7. ročník je SZĽH prostredníctvom regionálnych zväzov ľadového hokeja 
(ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH). 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH. 
  

c) Veková kategória 7.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória 
7HT - starší žiaci - hráči narodení od 1.9.2008 do 31.8.2009 
Veková kategória  7HT - starší žiaci je určená  na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa prislúchajúci 
k ročníku povinnej školskej dochádzky. Na zoznam družstva môžu byť zapísaní aj hráči na základe uplatnenia 
výnimky z určenia vekovej kategórie hokejistu (tzn. hráči narodení od 1.1.2008 do 31.8.2008 navštevujúci 7. ročník 
ZŠ). 
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d) Družstvo 
Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy starších žiakov 7. ročník sa za družstvo považuje skupina najmenej 

16 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v 
materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11, Prestupového poriadku SZĽH a sú hokejistami  s platnou 
hráčskou licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu 
aktívneho hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

V prípade, že si klub prihlasuje do tej istej súťaže 2 družstvá, (družstvo A a družstvo B ) tak v družstve A  nemôže byť 
zapísaný žiaden hráč narodený po 31.8.2009 ( nemôžu byť žiadny ostaršení hráči ) a v druhom družstve môžu byť 
zapísaní maximálne 8. hráči narodení od 1.9.2009 (maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé družstvo je 8 
hráčov). Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. Klub, ktorý prihlasuje družstvo do súťaže  
je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. 
 

Podmienkou prihlásenia sa do súťaže,  je aby hokejový klub mal prihlásené aj jedno družstvo v  1. lige 
mladších žiakov 5. ročník, alebo 1. lige mladších žiakov 6. ročník a zároveň aj aspoň jedno družstvo v súťaži 
vekovej kategórie prípravka 3 HP, alebo Prípravka 4 HP. Bez splnenia tejto podmienky družstvo nebude prijaté 
do súťaže. 
 

Do súťaže 1. ligy starších žiakov 7. ročník sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej 
subjektivity  podľa článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity. 
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom 
zozname hráčov! 
 

e) Ostaršenie 
V zápasoch 1. ligy starších žiakov 7HT môžu štartovať aj mladší hráči na základe platného ostaršenia a to 

hokejista 6. ročníka narodený (1.9.2009 – 31.8.2010) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie 
starší žiak 7HT. Počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára / brankárov.   

 

f) Omladšenie - dievčatá: 
Za 7HT môže nastúpiť hráčka narodená od 1.9.2007 do 31.8.2008. Maximálny počet dievčat v jednom stretnutí sú 
tri korčuliarky a jedna brankárka. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase,  platí obmedzenie na  2 zahraničných 

hokejistov  v družstve. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 

 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
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Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti a wi-fi pripojenie  
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 
d) Družstvá zaradené v Lige starších žiakov nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. 
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Sezóna:                   2021 - 2022  
Názov súťaže:        1. LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV 8. ročník 
Súťaž:                      liga starších žiakov 8. ročník / dlhodobá 
Partner súťaže:      podľa zabezpečenia Marketingom SZĽH 
Počet družstiev:    cca. 35 (predpokladaný počet)  
Účastníci:                družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 
Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž 
   
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. Základný model súťaže 
bude buď dvojstupňový model alebo jednostupňový dlhodobý model (v prípade nízkeho počtu prihlásených 
družstiev v niektorom regióne) a bude sa skladať zo základných častí a nadstavbových častí. Model súťaže bude 
stanovený po uzatvorení prihlášok do súťaží SZĽH.  

  

1. časť:  
Základná, skupinová - regionálna 
Rozdelenie všetkých prihlásených klubov do základných skupín bude na základe geografickej príslušnosti so 
zohľadnením športových parametrov jednotlivých prihlásených družstiev. V základných skupinách účastníci 
odohrajú základnú časť systémom každý s každým.  

 

2. časť:  
Nadstavbová časť 
Po odohratí základných častí sa družstvá na základe umiestnenia v základnej časti rozdelia na nadstavbovú 
regionálnu časť A , kde postúpia družstvá z hornej polovičky tabuliek a na regionálnu časť B kde postúpia družstvá 
z druhej polovičky tabuľky. Model bude upresnený na základe počtu prihlásených družstiev  a po uzatvorení termínu 
na podávanie prihlášok do súťaží SZĽH. 
  

3. časť: 
Záverečný Turnaj štyroch o titul majstra SR  
Družstvá umiestnené na 1. mieste v nadstavbových regionálnych častiach A (stred, východ) sa kvalifikujú na 
záverečný Turnaj štyroch o titul majstra SR. Družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste nadstavbovej regionálnej časti A 
(západ) sa kvalifikujú na záverečný Turnaj štyroch o titul majstra SR. 

 

Vkladané doplnkové turnaje U - 15 
Účelom zavedenia systému vkladaných doplnkových turnajov je umožniť hráčom vo vyšších vekových kategóriách 
odohrať väčšie množstvo kvalitných zápasov ako umožňuje dlhodobá žiacka časť a umožniť stretnúť sa výkonnostne 
podobným družstvám aj na medziregionálnej úrovni. Turnaje v kategórii U – 15 a ratingu AAA budú organizované 
a financované SZLH a účasť v nich bude povinná.  
Turnaje v kategórii U – 15 a ratingu AA budú organizované klubmi, ktoré budú mať záujem takéto turnaje 
organizovať a financované budú SZLH. Organizátorské kluby si budú tieto turnaje obsadzovať samostatne.  
Turnaje budú organizované na základe dátumu narodenia od 1.1.2007 do 31.12.2007 príslušného roka narodenia 
– je prípustná aj účasť hráčov z vekovej kategórie Kadet.  Účasť žiadnych starších hráčov nie je možná.  
 

Pre  kluby  hrajúce turnaje s ratingom AAA bude možná  účasť štyroch mladších hráčov (ostaršených hráčov). Pre 
kluby hrajúce turnaje s ratingom AA bude možná účasť aj ostaršených hráčov narodených od 1.1.2008 do 
31.12.2008 v maximálnom počte 8 hráčov.   
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Do dlhodobej časti súťaže budú vložené turnaje nasledovne: 
 

U – 15, turnaje  na úrovni: 
  AAA celkom 4 kolá turnajov po 4 turnaje – celkom 16 turnajov 
  AA 4 kolá turnajov po 4 turnaje – celkový počet turnajov sa upraví podľa záujmu  

 
AAA Turnaje U - 15 – na týchto turnajoch sa budú zúčastňovať  družstvá s najvyšším ratingom a družstvo 
regionálneho výberu U – 15 vytvorené z hráčov tých klubov, ktoré sa nedostanú do turnajov AAA.  Regionálne 
výbery budú vedené reprezentačnými trénermi U – 15 a z časti nahradia VT U – 15 – širší výber hráčov pre potreby 
reprezentácie. Tieto turnaje pomôžu reprezentačným trénerom zlepšiť si prehľad o hráčskej základni vo vekovej 
kategórii U – 15. Výber a návrh na obsadenie týchto turnajov bude dávať Komisia mládeže na základe odporučenia 
reprezentačnej komisie. Nominovať hráčov do regionálnych výberov bude Reprezentačná komisia na základe 
návrhov klubových trénerov a bude schvaľovaná Komisiu mládeže. Komisia mládeže môže po 2. kole turnajov 
vymeniť také družstvo klubu, ktoré na základe ratingu sa dostalo do systému turnajov AAA a svojou aktuálnou 
výkonnosťou výrazne zaostáva za úrovňou AAA turnajov. Komisia mládeže nahradí takéto družstvo do ďalšieho kola 
turnajov družstvom, ktoré bude aktuálne mať vysokú výkonnostnú úroveň. Týchto turnajov sa nemôžu zúčastňovať 
žiadni zahraniční hráči. 

 
1. kolo turnajov U – 15,  AAA – 4 skupiny  

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 
Klub  - 1 Klub  - 1 Klub  - 1 Klub  - 1 
Klub – 2 Klub – 2 Klub – 2 Klub – 2 
 Klub – 3  Klub – 3 Klub – 3 Klub - 3 
Regionálny výber 1 Regionálny výber 2 Regionálny výber 3 Regionálny výber 4 

  
2. kolo turnajov U – 15,  AAA - 4 skupiny 

1 miesto  Skupina 1  2miesto  Skupina 1 3 miesto  Skupina 1   4 miesto  Skupina 1 
1 miesto Skupina 2 2 miesto Skupina 2 3 miesto Skupina 2 4 miesto Skupina 2 
 1 miesto Skupina 3  2 miesto Skupina 3  3 miesto Skupina 3  4 miesto Skupina 3 
1 miesto Skupina 4 2 miesto Skupina 4 3 miesto Skupina 4 4 miesto Skupina 4 

         
3 a 4 kolo turnajov – rovnaký princíp na základe umiestnenia družstva v predchádzajúcom turnaji. 
AA Turnaje U - 15 budú obsadené z družstiev, ktoré sa nedostanú do turnajov AAA. Tieto turnaje budú organizované 
klubmi a financované SZĽH. Obsadzovať jednotlivé turnaje si budú usporiadateľské kluby.  
  
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy starších žiakov 8. ročník je SZĽH prostredníctvom regionálnych zväzov ľadového hokeja 
(ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH). 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH. 
  

c) Veková kategória 8.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória  
8HT - starší žiaci - hráči narodení od 1.9.2007 do 31.08.2008 

Veková kategória 8 HT - starší žiaci je určená na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa 
prislúchajúci k ročníku povinnej školskej dochádzky. Na zoznam družstva môžu byť zapísaní aj hráči na základe 
uplatnenia výnimky z určenia vekovej kategórie hokejistu (tzn. hráči narodení od 1.1.2007 do 31.8.2007 
navštevujúci 8. ročník ZŠ). 
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d) Družstvo  
Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy starších žiakov 8 ročník sa za družstvo považuje skupina najmenej 

16 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v 
materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11, Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň hokejistami 
s platnou hráčskou licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo 
statusu aktívneho hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

V prípade, že si klub prihlasuje do tej istej súťaže 2 družstvá, (družstvo A a družstvo B ) tak v družstve A  nemôže byť 
zapísaný žiaden hráč narodený po 31.8.2008 ( nemôžu byť žiadny ostaršení hráči ) a v druhom družstve môžu byť 
zapísaní maximálne 8 hráči narodení od 1.9.2008 (maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé družstvo je 8 
hráčov) Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. Klub, ktorý prihlasuje družstvo do súťaže  
je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. 
  

Podmienkou prihlásenia sa do súťaže,  je aby hokejový klub mal prihlásené aj jedno družstvo v  1. Lige 
mladších žiakov 5. ročník, alebo 1. lige mladších žiakov 6. ročník a zároveň aj aspoň jedno družstvo v súťaži 
vekovej kategórie prípravka 3 HP, alebo Prípravka 4 HP. Bez splnenia tejto podmienky družstvo nebude prijaté 
do súťaže.  
 

Do súťaže 1. ligy starších žiakov 8. ročník sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej 
subjektivity  podľa článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity.  
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom 
zozname hráčov! 
 
e) Ostaršenie 

V zápasoch 1. ligy starších žiakov 8HT môžu štartovať aj mladší hráči na základe platného ostaršenia a to 
hokejista 7. ročníka narodený (1.9.2008 – 31.8.2009) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie 
starší žiak 8HT.  Počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára / brankárov. 

 

f) Omladšenie - dievčatá: 
Za 8HT môže nastúpiť aj hráčka narodená od 1.1.2006 do 31.8.2007. Maximálny počet dievčat v jednom 

stretnutí sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase,  platí obmedzenie na  2 zahraničných 

hokejistov  v družstve. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 

 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
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Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti a wi-fi pripojenie  
c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).   
d) Družstvá zaradené v Lige starších žiakov nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. 
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Sezóna:                           2021/2022 
Názov súťaže:                LIGA KADETOV 
Súťaž:                              Liga kadetov / dlhodobá 
Partner súťaže:             podľa zabezpečenia Marketingom SZĽH 
Počet družstiev:            cca 35 (predpokladaný počet družstiev)   
Účastníci:                       družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 
Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž   
     

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Základný model súťaže bude vytvorený na základe počtu prihlásených družstiev a bude sa skladať zo 

základných častí a nadstavbových častí.   
 

1. Časť: 
Základná časť, skupinová – regionálna predpokladaný počet skupín - 4 
Rozdelenie všetkých prihlásených klubov do základných skupín (divízii) bude na základe územnej príslušnosti so 
zohľadnením športových parametrov jednotlivých prihlásených družstiev a ich územnej príslušnosti.  

 

2. Časť:  
Nadstavbová časť – predpokladaná 1 skupina o postup na záverečný Turnaj štyroch o titul majstra SR 
Zo základných regionálnych skupín postúpia družstvá umiestnené na postupových miestach do skupiny o postup na 
záverečný turnaj. Postupové miesta budú určené riadiacim orgánom po prihlásení jednotlivých družstiev do súťaže 
pred začiatkom súťaže, pričom bude dodržaný proporcionálny pomerný systém postupových miest. 
              

Nadstavbová časť – predpokladané 3 regionálne skupiny o poháre SZĽH (západ, stred, východ) 
Družstvá, ktoré nepostúpia zo základných skupín do nadstavbových skupín, vytvoria medzi sebou geografické 
skupiny, v ktorých odohrajú dlhodobú časť o poháre jednotlivých skupín.    

 

3. Časť 
Záverečný Turnaj štyroch o titul majstra SR  
Družstvá umiestnené na 1. až 4. mieste zo skupiny z 2. Nadstavbovej časti o postup sa kvalifikujú na záverečný 
Turnaj štyroch o titul majstra SR.  
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom Ligy kadetov je SZĽH. 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória kadet - súťažná veková kategória  
V  Lige kadetov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2006 do 31.8.2007. 
  

d) Družstvo 
Na účely prihlásenia sa do súťaže Ligy kadetov sa za družstvo považuje skupina najmenej 16 hráčov 

vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube 
na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11, Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň hokejistami  s platnou hráčskou 
licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho 
hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

Do súťaže Ligy kadetov sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej subjektivity podľa 
článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
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SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity.  
 

e) Ostaršenie 
V zápasoch Ligy kadetov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 

- hráč vekovej kategórie 8 HT starší žiak (1.9.2007 - 31.8.2008) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu  
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 hráčov vrátane brankára / brankárov.   
 

f) Omladšenie - dievčatá: 
V zápasov Ligy kadetov môžu nastupovať aj dievčatá narodené od 1.1.2004 do 31.12.2005. Maximálny 

počet omladšených dievčat v jednom zápase sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov v Lige kadetov  platí obmedzenie na 2 zahraničných hokejistov v 

družstve v jednom zápase. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 

 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 
Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti, 
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH (štatistického systému SZĽH).  
 

d) Družstvá zaradené v Lige Kadetov nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby.  
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Sezóna:                     2021 - 2022  
Súťaž:                        I. liga dorastu / dlhodobá  
Názov súťaže:          K-CLASSIC 1. LIGA DORASTU 
Partner súťaže:         (podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH) 
Počet družstiev:       cca 20 (predpokladaný počet účastníkov)      
Účastníci:                  družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 
Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž 
  

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
1. Časť: 
Základná  
Všetky družstvá, ktoré sa prihlásia a budú prijaté do súťaže, sa rozdelia na územnom princípe do základných 
regionálnych skupín.  
 

2. Časť:  
Nadstavbová/-é 
Nadstavbové časti budú upresnené v smernici pre súťaž 1LD podľa počtu prihlásených družstiev. 
 

Časť EXD:  
Baráž o EXD 
Časť Baráž o EXD odohrajú družstvá na 13.- 14. mieste + 3 víťazi skupín 1.LD a 1. kvalifikant z kvalifikačného turnaja.  
(formát baráže môže byť upravený podľa počtu skupín v 1.LD) 
 

POSTUP/ZOSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaže 1LD a EXD. 
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy dorastu je SZĽH. 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória dorast - súťažná veková kategória 
V 1. lige dorastu môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2004 do 31.12.2005. 
 

d)  Družstvo  
Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. liga dorastu sa za družstvo považuje skupina najmenej 16  hráčov 

vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube  
na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň hokejistami  s platnou hráčskou 
licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho 
hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

Do súťaže 1. ligy dorastu sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej subjektivity podľa 
článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity.  
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Združenie bez právnej subjektivity nie je možné vytvoriť medzi klubmi navzájom pre spoločný výkon športovej  
činnosti družstiev v súťažiach vekovej kategórie senior. Rovnako nie je možné vytvoriť združenie pre spoločný výkon 
športovej činnosti družstiev medzi klubmi, ktoré súťažia v súťažiach rovnakej úrovne súťaže, a to v extralige juniorov 
a v extralige dorastu.  

3.9.7.1 V prípade, že je v príslušnej sezóne medzi klubmi vytvorené združenie pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach rovnakej mládežníckej vekovej kategórie, družstvo klubu v súťaži nižšej úrovne 
súťaže nemôže postúpiť do vyššej úrovne súťaže. 

 

e) Ostaršenie  
V zápasoch 1 . ligy dorastu môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 

- hráč vekovej kategórie kadet (1.1.2006 - 31.8.2007) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie 8 HT starší žiak (1.9.2007 - 31.08.2008) môže by ostaršený  o dve vekové kategórie. 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 hráčov, vrátane brankára, alebo brankárov.   
 

f) Omladšenie - dievčatá: 
V zápasoch 1. ligy dorastu môžu nastupovať aj dievčatá narodené 1.1.2002 do 31.12.2003. Maximálny počet 

omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 1. lige dorastu 2 zahraničných hokejistov v 
družstve. Bez zahraničného brankára. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 
 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 
Technická oblasť: 
a) Zimný  štadión: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti, 
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on-line spracovávanie zápasov, 
zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH (štatistického systému SZĽH).  
 
d) Družstvá zaradené v 1. lige dorastu nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby.  
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Sezóna:                        2021 - 2022  
Súťaž:                           I. liga juniorov / dlhodobá 
Názov súťaže:             1. LIGA JUNIOROV 
Partner súťaže:           podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH 
Počet družstiev:         cca 12 (predpokladaný počet) 
Účastníci:                     družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 
Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž 
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
1. časť 
Základná 
Podľa prihlásených družstiev a účastníkov. Predpoklad rozdelenia na regionálne skupiny.  
 

2. Časť:  
Nadstavbová/-é 
Nadstavbové časti budú upresnené v smernici pre súťaž 1LJ podľa počtu prihlásených družstiev. 
 

3. časť  
Baráž o EXJ: 
Časť Baráž o EXJ odohrajú družstvá na 9. a 10. mieste EXJ + 2 družstvá 1LJ (2x doma 2x vonku)  
 

POSTUP/ZOSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaž 1LJ / EXJ. 
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy juniorov je SZĽH. 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória  junior - súťažná veková kategória 
V 1. lige juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003 (ročník 2002, 2003).                   
V kategórii junior sa povoľuje aj štart hráčov ročníka 2001 – 4 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je 
v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára. Do povoleného počtu 4-och hráčov r. 2001 nemôže 
byť zaradený cudzinec ročníka 2001, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.    
 

d)  Družstvo  
Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy juniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 16  hráčov 

vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube  
na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň hokejistami  s platnou hráčskou 
licenciou. SZĽH z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho 
hokejistu, tzn., že SZĽH nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  

Na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže môžu byť zapísaní aj maximálne 4 hráči ročníka 2001 
(pričom platí definícia hráčov ročníka 2001 uvedená v predošlom písm. c)). 

Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 
hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.  

 
Do súťaže 1. ligy juniorov sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej subjektivity podľa 
článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
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SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity.  
 

Združenie bez právnej subjektivity nie je možné vytvoriť medzi klubmi navzájom pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach vekovej kategórie senior. Rovnako nie je možné vytvoriť združenie pre spoločný výkon 
športovej činnosti družstiev medzi klubmi, ktoré súťažia v súťažiach rovnakej úrovne súťaže, a to v extralige juniorov 
a v extralige dorastu.  
 

3.9.7.1 V prípade, že je v príslušnej sezóne medzi klubmi vytvorené združenie pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach rovnakej mládežníckej vekovej kategórie, družstvo klubu v súťaži nižšej úrovne 
súťaže nemôže postúpiť do vyššej úrovne súťaže. 

 

e) Ostaršenie  
V zápasoch 1. ligy juniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie dorast (1.1.2004 – 31.12.2005) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie kadet (1.1.2006 – 31.8.2007) môže byť ostaršený o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 vrátane brankára, alebo brankárov.   
 

f) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 1. lige juniorov 2 zahraničných hokejistov v 
družstve. Bez zahraničného brankára. 
 

SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 
 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 
Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN:        podľa pravidiel ĽH  
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti,  
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 

d) Družstvá zaradené v 1. lige juniorov nie sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby.  
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Sezóna:                       2021 - 2022  
Súťaž:                         Extraliga dorastu / dlhodobá  
Názov súťaže:          KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU 
Partner súťaže:        (podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH) 
Počet družstiev:       14 
Družstvá s právom účasti  
v súťaži:          HC 05 Banská Bystrica (EČČ:095), HC Slovan Bratislava a.s. (EČČ:001),  

HC Košice s.r.o. (EČČ:003), HK Spišská Nová  Ves (EČČ:022), MHA Martin (EČČ:143),  
HK Mládež Michalovce (EČČ: 065), MMHK Nitra (EČČ:138), HK ŠKP Poprad 
(EČČ:008), MŠK Púchov (EČČ:134), MHKM Skalica (EČČ:154), HK DUKLA Trenčín n.o. 
(EČČ:011), HK Trnava (EČČ:037), HKM a.s. Zvolen (EČČ:092), MSHKM Žilina s.r.o. 
(EČČ:141)    

Účastníci:                  družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  
v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 

Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž 
 
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
1. časť:  
Základná 
14 účastníkov - každý s každým 2x doma 2x vonku (52 zápasov).  
 

2. časť:  
Play- off o postup na záverečný Turnaj štyroch o majstra SR 
Do play-off postúpia družstva na 1.-8. mieste. Hrať sa bude na tri víťazné stretnutia. Víťazi štvrťfinálových sérií 
postúpia na záverečný Turnaj štyroch o majstra SR. 
 

Časť Baráž o EXD 
Časť Baráž o EXD odohrajú družstvá na 13.- 14. mieste + 3 víťazi skupín 1.LD a 1. kvalifikant z kvalifikačného turnaja.  
(formát baráže môže byť upravený podľa počtu skupín v 1.LD) 
 

3. časť:  
Turnaj štyroch o majstra SR 
4 postupujúci zo série play-off odohrajú Turnaj štyroch o majstra SR. 
  

POSTUP/ZOSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaž EXD / 1LD. 
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom Extraligy dorastu je SZĽH. 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória Dorast - súťažná veková kategória 
V Extralige dorastu môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2004 do 31.12.2005. 
 

d) Družstvo  
Na účely prihlásenia sa do súťaže extraligy dorastu sa za družstvo považuje skupina najmenej 16  hráčov 

vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo ktorí pôsobia v materskom 
klube  na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH s platnou hráčskou licenciou. SZĽH 
z dôvodu pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho hokejistu, tzn., že SZĽH 
nebude uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  
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Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 7 

hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

Do súťaže Extraligy dorastu sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej subjektivity podľa 
článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity. 
Združenie bez právnej subjektivity nie je možné vytvoriť medzi klubmi navzájom pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach vekovej kategórie senior. Rovnako nie je možné vytvoriť združenie pre spoločný výkon 
športovej činnosti družstiev medzi klubmi, ktoré súťažia v súťažiach rovnakej úrovne súťaže, a to v extralige juniorov 
a v extralige dorastu.  

3.9.7.1 V prípade, že je v príslušnej sezóne medzi klubmi vytvorené združenie pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach rovnakej mládežníckej vekovej kategórie, družstvo klubu v súťaži nižšej úrovne 
súťaže nemôže postúpiť do vyššej úrovne súťaže. 

 

e) Ostaršenie  
V zápasoch Extraligy dorastu môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 

- hráč vekovej kategórie kadet (1.1.2006 do 31.8.2007) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie 8 HT starší žiak (1.9.2007 do 31.08.2008) môže by ostaršený  o dve vekové kategórie. 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase sú 7 hráči vrátane brankárov. 
 

f) Omladšenie - dievčatá: 
V zápasoch Extraligy dorastu môžu nastupovať aj dievčatá narodené od 1.1.2002 do 31.12.2003. 

Maximálny počet omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka. 
 

g) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v Extralige dorastu 2 zahraničných hokejistov 
v družstve. Bez zahraničného brankára. 
 

SP SZĽH:  
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 
 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f, g je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 
Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti, 
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 

d) Družstvá zaradené v Extralige dorastu sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej 
farby. 
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Sezóna:                     2021 - 2022  
Súťaž:                        Extraliga juniorov / dlhodobá 
Názov súťaže:          EXTRALIGA JUNIOROV 
Partner súťaže:        podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH 
Počet družstiev:      10 + SR 18  
Družstvá s právom účasti  
v súťaži:         HC 05 Banská Bystrica (EČČ:095),   HC Slovan Bratislava a.s. (EČČ:001),   

HC Košice s.r.o. (EČČ:003),  MHA Martin (EČČ:143), MMHK Nitra (EČČ:138),  HK ŠKP 
Poprad (EČČ:008), MHKM Skalica (EČČ:154), HK DUKLA Trenčín a.s. (EČČ:010),  HKM 
a.s. Zvolen (EČČ:092), MSHKM Žilina s.r.o. (EČČ:141)    

Účastníci:                  družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  
v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH) 

Počet zápasov:   bude definovaný v smernici pre súťaž   
  
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE  
1. časť: 
Základná časť 
10 účastníkov - každý s každým 2x doma 2x vonku (36 zápasov) + zápasy SR 18.  
 

2. časť: 
Nadstavbová časť „pár – nepár“ 
Družstvá umiestnené na 1., 3., 5., 7., 9. mieste odohrajú s družstvami umiestnenými na 2., 4., 6., 8., 10. mieste 1x 
doma 1x vonku (10 zápasov) 
 

3. časť  
Play-off 
Družstvá umiestnené na 1. – 8. mieste postúpia do Play-off, ktoré sa hrá na 4 víťazné zápasy.  
  

Baráž o EXJ: 
Časť Baráž o EXJ odohrajú družstvá na 9. a 10. mieste EXJ + 2 družstvá 1LJ (2x doma 2x vonku)  
 

POSTUP/ZOSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaže EXJ / 1LJ. 
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom Extraligy juniorov je SZĽH. 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 

c) Veková kategória junior - súťažná veková kategória 
V Extralige juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003 (ročník 2002, 2003).                   
V kategórii junior sa povoľuje aj štart hráčov ročníka 2001 – 4 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je 
v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára. Do povoleného počtu 4-och hráčov r. 2001 nemôže 
byť zaradený cudzinec ročníka 2001, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.    
 

d)  Družstvo  
Na účely prihlásenia sa do súťaže extraligy juniorov za družstvo považuje skupina najmenej 16 hráčov 

vrátane brankára, alebo brankárov, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube  
na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH s platnou hráčskou licenciou. SZĽH z dôvodu 
pandémie COVID-19 určuje pre sezónu 2021/2022 výnimku zo statusu aktívneho hokejistu, tzn., že SZĽH nebude 
uplatňovať podmienku aktívneho hokejistu.  
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Na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže môžu byť zapísaní aj maximálne 4 hráči ročníka 2001 

(pričom platí definícia hráčov ročníka 2001 uvedená v predošlom písm. c)). 
Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 7 

hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.  
 

Do súťaže Extraligy juniorov sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej subjektivity podľa 
článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

SP SZĽH: 
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v 
oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod 
jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity. 
Združenie bez právnej subjektivity nie je možné vytvoriť medzi klubmi navzájom pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach vekovej kategórie senior. Rovnako nie je možné vytvoriť združenie pre spoločný výkon 
športovej činnosti družstiev medzi klubmi, ktoré súťažia v súťažiach rovnakej úrovne súťaže, a to v extralige juniorov 
a v extralige dorastu.  

3.9.7.1 V prípade, že je v príslušnej sezóne medzi klubmi vytvorené združenie pre spoločný výkon športovej 
činnosti družstiev v súťažiach rovnakej mládežníckej vekovej kategórie, družstvo klubu v súťaži nižšej úrovne 
súťaže nemôže postúpiť do vyššej úrovne súťaže. 

 

e) Ostaršenie  
V zápasoch Extraligy juniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie dorast (1.1.2004 – 31.12.2005) môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie kadet (1.1.2006 – 31.8.2007)môže byť ostaršený o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase sú 7 hráči vrátane brankárov.   
 

f) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v Extralige juniorov 2 zahraničných hokejistov 
v družstve. Bez zahraničného brankára. 
  
SP SZĽH:  
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako 
SR. 2 

 

Porušenie ustanovení uvedených v písmenách e, f je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle 
príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
 

Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti, 

 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 

d) Družstvá zaradené v Extralige juniorov sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej 
farby. 

_________________________________________________________________________________________ 
ZMENY: SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu jednotlivých súťaží (napr. v prípade zmeny 

počtu účastníkov súťaže a pod.). 
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