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Spracovali: Guryča, Kúdelka, Remžík 

Sezóna:             2018 / 2019  
 

Súťaž:             Extraliga seniorov 
 

Názov:            TIPSPORTLIGA 
     

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. Športová oblasť 
a) SP SZĽH, čl. 2.1.1 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý  riadi súťaže prostredníctvom svojho profesionálneho 
aparátu.   
   SP SZĽH, čl. 2.1.2 SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže inú športovú organizáciu v zmysle § 16 ods. 
2 písm. f) Zákona o športe, na ktorú prechádzajú právomoci riadiaceho orgánu súťaže v rozsahu písomného poverenia 
s výnimkou právnych úkonov, ktoré sa týkajú licenčného konania.  
 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
 
c) Družstvo, SP SZĽH, čl. 3.2. 
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže extraligy seniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže extraligy seniorov   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 
Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname 
hráčov! 
 
d) Veková kategória 
V stretnutiach TIPSPORTLIGY môžu štartovať hráči narodení v roku 1998 a starší. 
 
e) Ostaršenie, SP SZĽH, čl. 5.6  
5.6.1 SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 8 korčuliarov a 1 brankára, bez 
ohľadu na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej kategórie. 
V zápasoch TIPSPORTLIGY môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie junior ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie dorastenec narodený od 1.1.2001 do 31.12.2001 o dve vekové kategórie , 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 
f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH, čl. 5.3 
Pre účely účasti zahraničných hokejistov v zápase TIPSPORTLIGY je neobmedzený počet zahraničných hokejistov v 
družstve vrátane brankára.  
 
II. Technická oblasť: 
Stanoví SZĽH / riadiaci orgán súťaže. 
 
III. Systém súťaže      
Stanoví riadiaci orgán súťaže. 
 
 

 
 
 
 
 



Sezóna:               2018 / 2019  
Súťaž:               1. liga seniorov 
Názov:              ST. NICOLAUS 1. HOKEJOVÁ LIGA  
Partner súťaže:         ST. NICOLAUS   

Logo súťaže:               
 
Súťaž:              dlhodobá  
Počet družstiev:         predpoklad 12   
     

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
- SP SZĽH, čl. 2.1.1 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý  riadi súťaže prostredníctvom svojho profesionálneho 
aparátu.   
-  SP SZĽH, čl. 2.1.2 SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže inú športovú organizáciu v zmysle § 16 
ods. 2 písm. f) Zákona o športe, na ktorú prechádzajú právomoci riadiaceho orgánu súťaže v rozsahu písomného 
poverenia s výnimkou právnych úkonov, ktoré sa týkajú licenčného konania.  
 
a) Riadiacim orgánom 1. LIGY SENIOROV k 1.5.2018 je SO SZĽH.      
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) Družstvo, SP SZĽH, čl. 3.2.  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy seniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže 1. ligy seniorov   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname 
hráčov! 
d) Veková kategória 
V stretnutiach 1. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 1998 a starší. 
e) Ostaršenie, SP SZĽH, čl. 5.6  
5.6.1 SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 8 korčuliarov a 1 brankára, 
bez ohľadu na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej kategórie. 
 
V zápasoch 1. ligy seniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie junior ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie dorastenec narodený od 1.1.2001 do 31.12.2001 o dve vekové kategórie , 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 
f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 1. lige seniorov 5 zahraniční hokejisti v družstve 
vrátane brankára. 
 
g) Hráči do 23 rokov 
Na účely účasti v súťaži v zmysle zmluvy so SZĽH sú kluby povinné zapracovať do zoznamu hráčov 7 hráčov do 23 
rokov.  
 
 
 
 
 



II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 seniorov sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. Všetci hráči musia mať 
na zadnej časti dresov menovky. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. Výnimku 
má brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej farby. 
 

III. SYSTÉM SÚŤAŽE      
Predpokladaný začiatok súťaže:         14.09.2018           

Predpokladané ukončenie súťaže:     v nadväznosti na play out extraligy seniorov      
--- 
variant 1.)  
I. časť ZÁKLADNÁ 
- každý s každým 2 x doma, 2 x vonku – 44 kôl 
- každý 1x s HK ORANGE 20 / SR 18 – 1 kolo 
  
II. časť Play-Off           
= Štvrťfinále (družstvá 1. až 8. ZČ) 
= Semifinále 
= Finále 
 
III. časť Play-Out Extraligy  
(táto časť závisí od stanovenia modelu súťaže Extraligy seniorov/Tipsportligy) alebo 
 Priamy postup Víťaza 1LS do najvyššej súťaže.  
  
III. časť Play-Out 1. HL SR (družstvá 9. až 12. ZČ) 
- každý s každým 1 x doma, 1 x vonku – 6 kôl 
  
Zostup / postup:  
Družstvo umiestnené na 4. mieste po skončení časti Play-Out 1. HL zostupuje. Víťaz 2. ligy seniorov 
postupuje do 1. HL. 
 
--- 
 
variant 2) V prípade počtu účastníkov 11 by sa nehrala časť Play-Out a Víťaz 2LS by postupoval priamo.  
 
--- 
 
variant 3) V prípade nižšieho počtu účastníkov 10 sa predpokladá systém súťaže ako v sezóne 2017/2018. 
 
--- 
 
 

 
 
 
 



Sezóna:               2018 / 2019                  
Názov súťaže:          2. liga seniorov (2. hokejová liga)  
Partner súťaže:         v kompetencii Marketingu SZĽH     

Logo súťaže:                   
Súťaž:              dlhodobá  
Počet družstiev:         14-20 (podľa počtu prihlásených účastníkov) 
     
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
- SP SZĽH, čl. 2.1.1 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý  riadi súťaže prostredníctvom svojho profesionálneho 
aparátu.   
 
a) Riadiacim orgánom 2. LIGY SENIOROV je SO SZĽH.             . 
 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.   
 
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže 2. ligy seniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže 2. ligy seniorov   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 
Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname 
hráčov! 
 
d) Veková kategória 
V stretnutiach 2. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 1998 a starší. 
 
e) SP SZĽH, čl. 5.6 Ostaršenie  
5.6.1 SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 8 korčuliarov a 1 brankára, 
bez ohľadu na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej kategórie. 
 
V zápasoch 2. ligy seniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie junior ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie dorastenec narodený od 1.1.2001 do 31.12.2001 o dve vekové kategórie , 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 
f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 2. lige seniorov 2 zahraniční hokejisti v družstve 
vrátane brankára. 
 
g) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.  
  
II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 2. lige seniorov 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. 
 
III. SYSTÉM SÚŤAŽE   
Predpokladaný začiatok súťaže:     september / október 2018 (v nadväznosti na počet  

prihlásených družstiev)      
 
Predpokladané ukončenie súťaže:    marec / apríl 2019  (v nadväznosti na počet prihlásených  

družstiev) 
 
Postup do 1HL:    Víťaz 2. ligy seniorov postupuje do 1LS pre nasledujúcu sezónu (podľa  

varianty nastavenia 1LS) 
Zostup z 2LS:     z 2. ligy seniorov sa nezostupuje 
 
--- 
 
variant 1 - SYSTÉM A MODEL SÚŤAŽE  (variant 1) 
- družstvá sa geograficky rozdelia do skupín Západ / Východ 
  
I. časť ZÁKLADNÁ – skupina A (7/8 družstiev) 
- každý s každým 1x doma, 1x vonku – 14 kôl  
- družstvá postupujú do Nadstavbovej časti sk. A Kvalifikácia o Play-Off 
- pri počte účastníkov 7 postupuje najvyššie nasadený 1. priamo do II. kola Semifinále A 
 
I. časť ZÁKLADNÁ – skupina B (7/8 družstiev) 
- každý s každým 1x doma, 1x vonku – 14 kôl  
- družstvá 1.-8. postupujú do Nadstavbovej časti sk. B Kvalifikácia o Play-Off 
   (pri počte účastníkov 7 postupuje najvyššie nasadený 1. priamo do II. kola Semifinále B) 
  
II. časť Nadstavbová – skupina A Kvalifikácia o Play-Off (družstvá 1. až 8. ZČ A)  
Sk. A - I. kolo = systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6. 4.-5. = na 2 víťazné  
stretnutia /pri počte účastníkov 7 v skupine postupuje najvyššie  
nasadený 1. priamo do semifinále/ 
  

Sk. A - II. kolo = víťazi I. kola budú nasadení podľa poradia v ZČ systémom 1.-4., 2.-
3. = na tri víťazné stretnutia 

  
II. časť Nadstavbová – skupina B Kvalifikácia o Play-Off (družstvá 1. až 8. ZČ B)  

Sk. B - I. kolo systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6. 4.-5. = na 2 víťazné  
stretnutia /pri počte účastníkov 7 v skupine postupuje najvyššie  
nasadený 1. priamo do semifinále/ 
 

Sk. B - II. kolo - víťazi I. kola budú nasadení podľa poradia v ZČ systémom 1.-4., 2.-
3. = na tri víťazné stretnutia 

  
III. časť Play-Off (celoslovenské) 
 = Semifinále (nasadenie 1A – 2B, 1B-2A) na tri víťazné stretnutia 
= Finále – víťazi SF na tri víťazné stretnutia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 --- 
variant 2 - SYSTÉM A MODEL SÚŤAŽE    
- družstvá sa geograficky rozdelia do skupín Západ / Východ 
  
I. časť ZÁKLADNÁ – skupina A (7/8 družstiev) 
- každý s každým 2x doma, 2x vonku – 28 kôl  
  
 I. časť ZÁKLADNÁ – skupina B (7/8 družstiev) 
- každý s každým 2x doma, 2x vonku – 28 kôl  
  
II. časť FINÁLOVÁ – družstvá umiestnené na 1. miestach v skupine A a B odohrajú zápasy o Víťaza 
2. ligy seniorov  na 2 (3) víťazné stretnutia. 
   
Postup do 1HL:    Víťaz 2. ligy seniorov postupuje do 1LS pre nasledujúcu sezónu 
Zostup z 2LS:     z 2. ligy seniorov sa nezostupuje 
 

--- 
variant 3 -  SYSTÉM A MODEL SÚŤAŽE    
- družstvá sa geograficky rozdelia do skupín Západ / Východ 
  
I. časť ZÁKLADNÁ – skupina A (7/8 družstiev) 
- každý s každým 1x doma, 1x vonku – 14 kôl  
- družstvá 1. - 8. postupujú do skupinovej Play-Off  
 
I. časť ZÁKLADNÁ – skupina B (7/8 družstiev) 
- každý s každým 1x doma, 1x vonku – 14 kôl  
- družstvá 1. - 8. postupujú do skupinovej Play-Off  
  
II. časť - skupina A Play-Off (družstvá 1. až 8. ZČ A)  

Sk. A - Štvrťfinále 1.-8., 2.-7., 3.-6. 4.-5. = na 2 víťazné stretnutia /pri počte účastníkov 7 v skupine 
postupuje najvyššie nasadený 1. priamo do semifinále/ 

  
Sk. A - Semifinále 1.-4., 2.-3. = na 2 víťazné stretnutia   
Sk. A - Finále 1.-2. = na 2 víťazné stretnutia   

 
II. časť - skupina B Play-Off (družstvá 1. až 8. ZČ B)  

Sk. B - Štvrťfinále 1.-8., 2.-7., 3.-6. 4.-5. = na 2 víťazné stretnutia /pri počte účastníkov 7 v skupine 
postupuje najvyššie nasadený 1. priamo do semifinále/ 

  
Sk. B - Semifinále 1.-4., 2.-3. = na 2 víťazné stretnutia  

 
Sk. B - Finále 1.-2. = na 2 víťazné stretnutia  

 
III. časť Play-Off (Víťazi sk. A a B) 
 = O Víťaza 2LS na 2 (3) víťazné stretnutia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sezóna:               2018 / 2019                  

Názov súťaže:          EXTRALIGA ŽIEN 

Partner súťaže:     v kompetencii Marketingu SZĽH    
Logo súťaže:              
Súťaž:              dlhodobá  
Počet družstiev:     4-8 (podľa počtu prihlásených účastníkov) 
      
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom Extraligy žien je SZĽH.              
 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.   
 
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže Extraligy žien sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže extraligy žien   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 
Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname 
hráčov! 
 
d) Veková kategória 
SP SZĽH čl. 1.3.6.13     kategória seniori (ženy/muži) súťažná majstrovská veková kategória 
V stretnutiach Extraligy žien môžu štartovať hráčky narodené v roku 2002  a staršie.  
 
e) Ostaršenie  
Riadiaci orgán stanoví spôsob ostaršovania v usmernení pre príslušné súťažné obdobie.  
 
f) Omladšenie, SP SZĽH, čl. 1.1. 
1.1.18 omladšenie – povolenie štartu hokejistky z vyššej vekovej kategórie do nižšej vekovej kategórie, platí len pre 
hokejistky, ak SZĽH neustanoví inak. Riadiaci orgán upraví omladšenie pre jednotlivé súťaže v usmernení pre príslušné 
súťažné obdobie.  
 
V zápasov extraligy dorastu, alebo 1. ligy dorastu môžu nastupovať dievčatá ročníka 2000 a staršie. Maximálny počet 
omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
 
V zápasov Ligy kadetov môžu nastupovať dievčatá ročníka 2002 - 1997. Maximálny počet omladšených dievčat v 
jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
 
Za 5 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca šiestemu ročníku. 
Za 6 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca siedmemu ročníku. 
Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníka. 
Za 8 HT môžu nastúpiť hráčky narodené v  roku 2002 a mladšie. 
 
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 
f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v Extralige žien 4 zahraničné hokejistky v družstve 
vrátane brankára. 



 
g) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.   
  
II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 ).  
  
III. SYSTÉM SÚŤAŽE   
Predpokladaný začiatok súťaže:     september / október 2018 (v nadväznosti na počet  

prihlásených družstiev)      
Predpokladané ukončenie súťaže:    marec / apríl 2019  (v nadväznosti na počet prihlásených  

družstiev) 
--- 
variant 1 SYSTÉM A MODEL SÚŤAŽE  (pre 7-8 prihlásených družstiev) 
- družstvá sa geograficky rozdelia do skupín A a B 
  
I. časť - základná, skupinová fáza (A,B): Každý s každým len vo svojej skupine (sk . A, B po 4 účastn.), 1x doma, 1x 
vonku = 6 stretnutí - 6 kôl 
      
II. časť - základná, celoštátna fáza: Každý s každým (8 účastníkov), 1x doma, 1x vonku = 14 stretnutí - 14 kôl 
  
III. časť O umiestnenie: Družstvá umiestnené po II. časti základná, celoštátna v tabuľke na 5.- 8. odohrajú zápasy o 
umiestnenie. 
      
III. časť - časť Play-Off: Družstvá umiestnené po II. časti základná, celoštátna v tabuľke na 1. až 4. mieste postupujú 
do SF 
      
Semifinále Play-Off Semifinále (1.-4., 2.-3.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretnutia = 3 kolá      
 
O 3. miesto Play-Off O 3. miesto (1.-2.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretnutia = 3 kolá     
      
Finále Play-Off Finále (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl  
 
Zostup z EXŽ:     zo súťaže sa nezostupuje 
 
--- 
 
variant 2 SYSTÉM A MODEL SÚŤAŽE   
V prípade nižšieho počtu prihlásených družstiev ako variant 1 stanoví riadiaci orgán.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezóna:                  2018 / 2019  
Názov súťaže:          EXTRALIGA JUNIOROV 
Partner súťaže: v kompetencii Marketingu SZĽH    
Súťaž:                  dlhodobá 

Počet družstiev:        10      
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom extraligy juniorov je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1.  Na účely prihlásenia sa do súťaže extraligy juniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže extraligy juniorov   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 

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

d) Veková kategória 
V stretnutiach Extraligy juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.1999 do 31.12.2000 (ročník 1999, 2000). 
V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1998 - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení 
v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára ! V prípade, že družstvo juniorov bude mať na základe nominačného 
listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 1999, 2000 v projekte “HK VSR SR 20”,  povoľuje sa počas 
nominácie štart brankára 1998 materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii 
junior započítavajúceho sa  do počtu 5. hráčov v jednom dni. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1998 môže byť 
zaradený aj cudzinec ročníka 1998, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.     
 

e) Ostaršenie  
V zápasoch Extraligy juniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie dorast ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie kadet hráč o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v Extrali juniorov 1 zahraničný 
hokejista v družstve. 
 

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN:        podľa pravidiel ĽH  
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 ).  
 

III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
Predpokladaný začiatok súťaže:         15.09.2018  
Predpokladaný ukončenie súťaže:         7.-10.04.2019 
Základná časť bude mať 36 kôl. Následne sa súťaž rozdelí na skupinu s družstvami, ktoré skončili po ZČ na 
1.-6. mieste a skupinu s družstvami, ktoré umiestnili na 7.-10. mieste. Skupina 1.-6. mieste odohrá v nadstavbe 
10 zápasov a v skupine 7.-10. miesto sa odohrá ďalších 12 zápasov. Družstvá 1.-6. + 1. a 2. družstvo zo 
skupiny 7.-10.  postupujú do play- off na 3 víťazné zápasy. Posledné družstvo automaticky vypadne. 
 

Hrací model môže byť riadiacim orgánom dodatočne upravený na základe medzinárodného programu! 

 



Sezóna:                  2018 / 2019  
Názov súťaže:           KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU 

 

Partner súťaže:  
         
Súťaž:                 dlhodobá  
Počet družstiev:        14 
      

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom Extraligy dorastu je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže extraligy dorastu sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže extraligy dorastu   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 

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

d) Veková kategória 
V stretnutiach Extraligy dorastu môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2001 do 31.12.2002 (ročník 2001, 2002). 
 

e) Ostaršenie  
V zápasoch Extraligy dorastu môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie kadet ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie starší žiaci hráč zodpovedajúci návšteve 8 ročníka ZŠ o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) Omladšenie 
V zápasov extraligy dorastu môžu nastupovať dievčatá ročníka 2000 a staršie. Maximálny počet omladšených dievčat 
v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

g) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v extralige dorastu 1 zahraničný 
hokejista v družstve. 
 

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 

a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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. 
 

 
 



III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
Predpokladaný začiatok súťaže:         15.09.2018  
Predpokladaný koniec súťaže:         08.04.2019 
 
1. časť základná: 
14 účastníkov- každý s každým 26 kôl.  
 
 2. časť nadstavbová: 

Nadstavbová časť  ´´O Majstra SR ´´ (1.-8. miesto po ZČ), každý s každým 28 kôl. 
Ukončenie súťaže bez play- off. 

Nadstavbová časť ´´O vypadnutie do nižšej súťaže´´ (9.-14 miesto po ZČ), každý s 
každým 20 kôl. Posledný účastník vypadne do 1LD. 

Hrací model môže byť riadiacim orgánom dodatočne upravený na základe medzinárodného programu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Sezóna:                  2018 / 2019  
Názov súťaže:           1. LIGA JUNIOROV 
Partner súťaže:   v kompetencii Marketingu SZĽH    
Súťaž:                  dlhodobá 

Počet družstiev:        12-13 (predpokladaný počet)      
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy juniorov je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy juniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže 1. ligy dorastu   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname 
hráčov! 
 

d) Veková kategória 
V stretnutiach 1. ligy juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.1999 do 31.12.2000 (ročník 1999, 2000). 
V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1998 - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení 
v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára ! V prípade, že družstvo juniorov bude mať na základe nominačného 
listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 1999, 2000 v projekte “HK VSR SR 20”  povoľuje sa počas 
nominácie štart brankára 1998 materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii 
junior započítavajúceho sa  do počtu 5. hráčov v jednom dni. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1998 môže byť 
zaradený aj cudzinec ročníka 1998, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.     
 

e) Ostaršenie  
V zápasoch 1. ligy juniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie dorast ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie kadet hráč o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v 1. lige juniorov 3 zahraničných 
hokejistoch v družstve. 
 

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN:        podľa pravidiel ĽH  
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 ).  
 

III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
Predpokladaný začiatok súťaže:         15.09.2018  
Predpokladané ukončenie súťaže:         15.04.2019 
 

1. Základná časť 
Súťaž bude rozdelená na dve regionálne skupiny. Dlhodobá základná časť sa odohrá len v  regióne a družstvá medzi sebou odohrajú 
stretnutia 4 až 6 kolovo. Na základe výsledkových tabuliek a kritérií, ktoré určí riadiaci orgán budú družstvá postupovať do ďalšej 
skupiny o postup na základe pomerného proporcionálneho princípu. 
 

2. Nadstavbová časť 
Proporciálne postúpia družstvá zo západnej aj východnej skupiny. Následne v skupine odohrajú zápasy každý s každým dvojkolovo 
a víťaz priamo postúpi do Extraligy juniorov.  Body zo základnej časti sa do nadstavbovej časti neprenášajú.  
 



Sezóna:               2018 / 2019  

Názov súťaže:          K-CLASSIC 1. LIGA DORASTU 

Partner súťaže:  
         
Súťaž:                    dlhodobá  
Počet družstiev:     18-20 (predpokladaný počet účastníkov)      
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom 1. ligy dorastu je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy dorastu sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
( KRP ) -  má odohrané najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených 
hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý 
prihlasuje družstvo do súťaže 1. ligy dorastu   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 

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

d) Veková kategória 
V stretnutiach 1. ligy dorastu môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2001 do 31.12.2002 (ročník 2001, 2002). 
 

e) Ostaršenie  
V zápasoch 1 . ligy dorastu môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie kadet ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie starší žiaci hráč zodpovedajúci návšteve 8 ročníka ZŠ o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) Omladšenie 
V zápasov 1. ligy dorastu môžu nastupovať dievčatá ročníka 2000 a staršie. Maximálny počet omladšených dievčat v 
jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v 1. lige dorastu 3 zahraničných 
hokejistoch v družstve. 
 

II: Technická oblasť 
a) Zimný  štadión: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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.  
 
 
 
 
 
 
 



 
III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
Predpokladaný začiatok súťaže:         15.09.2018  
Predpokladaný ukončenie súťaže:         15.04.2019 
 
1.Základná časť  
Všetky družstvá, ktoré sa prihlásia a budú prijaté do súťaže, sa rozdelia  na geograficko - regionálnom princípe do 
základných regionálnych skupín. V regionálnych skupinách účastníci zohrajú cca 20 zápasov, 4 kolovo systémom každý 
s každým.  

2. Nadstavbová časť -  skupina  o priamy postup do Extraligy dorastu 

Z regionálnych skupín následne postúpia družstvá umiestnené na postupových miestach do skupiny o priamy postup do 
extraligy dorastu. Postupové miesta budú určené riadiacim orgánom po prihlásení jednotlivých družstiev do súťaže pred 
začiatkom súťaže, pričom bude dodržaný proporcionálny pomerný systém postupových miest.  

V tejto skupine zohrajú družstvá systémom každý s každým štvorkolovo celkom cca 20 zápasov.  

Víťaz skupiny priamo postupuje do Extraligy dorastu. Body zo základnej časti sa do nadstavbovej časti neprenášajú.  

3. Nadstavbová časť -  regionálne skupiny o konečné umiestnenie 

Družstvá, ktoré nepostúpili zo základných regionálnych skupín  do nastavbovej skupiny o priamy postup do Extraligy 
dorastu  vytvoria medzi sebou dve regionálne skupiny v ktorých odohrajú dlhodobú časť o umiestnenie. Družstvá 
odohrajú približne 20 stretnutí. Body základnej časti sa neprenášajú. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezóna:               2018 / 2019  
Názov súťaže:          LIGA KADETOV 
Partner súťaže: v kompetencii Marketingu SZĽH    
         
Súťaž:              dlhodobá  
Počet družstiev:     26-28 (predpokladaný počet družstiev)      
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. Oblasť športová: 
a) Riadiacim orgánom ligy kadetov je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže Ligy kadetov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou 
-  má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže ligy kadetov  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname 
hráčov! 
 
d) Veková kategória 
V stretnutiach ligy kadetov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2003 do 31.8.2004. 
 

e) Ostaršenie  
V zápasoch ligy kadetov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie starší žiak- 8 ročník (hráč narodený od 1.9.2004- 31.8.2005) môže byť ostaršený o jednu vekovú 
kategóriu do kategórie kadet. 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) Omladšenie 
V zápasov Ligy kadetov môžu nastupovať dievčatá ročníka 2002 - 1997. Maximálny počet omladšených dievčat v 
jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v lige kadetov na  1 zahraničného 
hokejistu v družstve. 
 
II: Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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.  
 
III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
1. Základná časť -  regionálna 
Všetky družstvá, ktoré sa prihlásia a budú prijaté do súťaže, sa rozdelia  na základné  geograficko - regionálne skupiny. 
. V základných regionálnych skupinách účastníci odohrajú základnú časť 2 kolovo, systémom každý s každým.  

 

 



 

2. Nadstavbová časť - skupina TOP 14 

Zo základnych regionálnych skupín postúpia družstvá umiestnené na postupových miestach do skupiny TOP 14. 
Postupové miesta budú určené riadiacim orgánom po prihlásení jednotlivých družstiev do súťaže pred začiatkom súťaže, 
pričom bude dodržaný proporcionálny pomerný systém postupových miest.  

V tejto skupine zohrajú družstvá systémom každý s každým dvojkolovo celkom 26 zápasov.  

Víťaz skupiny sa stane Majstrom SR v kategórii kadet. 

3. Nadstavbová časť - regionálne skupiny O umiestnenie 

Družstvá, ktoré nepostúpili z regionálnych skupín  do nadstavbovej skupiny TOP 14  vytvoria medzi sebou  geografické 
skupiny v ktorých odohrajú dlhodobú časť o umiestnenie.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezóna:           2018 / 2019  
Názov súťaže:      1. LIGA STARŠÍCH a MLADŠÍCH ŽIAKOV 
Partner súťaže:         v kompetencii Marketingu SZĽH        

Súťaž:              Dlhodobá 

Počet družstiev:     25- 30 družstiev (predpokladaný počet)  
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom ligy starších a mladších žiakov je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže 1 ligy starších žiakov a mladších žiakov je podmienkou súčasné prihlásenie 
všetkých štyroch žiackych vekových ročníkov podľa platnej legislatívy SZĽH (súčasné prihlásenie 5 HT, 6 HT, 7 HT, 
8 HT, Čl. 3.9.6.1. SP ) 
 
V kategórii starší žiaci a mladší žiaci  sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich hráčov a 2 brankárov 
(15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou -  má odohrané 
najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Splnenie podmienky aktívneho hráča podľa platných 
predpisov SZĽH sa upúšťa od  mladších žiakov - 5 ročník. Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na 
zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje družstvo do 
súťaže 1 Liga starších žiakov a mladších žiakov  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. 
 
Do súťaže starších a mladších žiakov sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej 
subjektivity  podľa článku 3.9.7. a 3.9.7.1. Súťažného poriadku. Základnou podmienkou pre akceptovanie prihlášky 
združenia je, aby každý klub v združení prihlásil jedno družstvo starších žiakov a jedno družstvo mladších 
žiakov. V prípade, že jeden klub prihlási jedno družstvo a druhý klub tri družstvá, je nevyhnutné, aby sa na 
každom ZŠ hrali dva zápasy. 
 

PRÍKLAD A: Vytvorenie združenia  HK Altis Námestovo - MHK Ružomberok  
5 HT HK Altis Námestovo  
6 HT MHK Ružomberok 
7 HT HK Altis Námestovo 
8 HT MHK Ružomberok  

 

PRÍKLAD B: 5 HT  HK Altis námestovo 
       6 HT  MHK Ružomberok 
       7 HT MHK Ružomberok - vždy cestuje na dvojzápas k HK Altis Námestovo, alebo na      
         dvojzápas k súperovi !!! 
      8 HT  MHK Ružomberok  

 

Na zozname hráčov pre účely prihlásenia sa do súťaže môžu byť mladší hráči zapísaní nasledovne: 
 

Na zozname hráčov 8 HT môžu byť zapísaní 8 korčuliari a jeden brankár prislúchajúci kategórii 7 HT. 
Na zozname hráčov 7 HT môžu byť zapísaní 8 korčuliari a jeden brankár prislúchajúci kategórii 6 HT. 
Na zozname hráčov 6 HT môžu byť zapísaní 8 korčuliari a jeden brankár prislúchajúci kategórii 5 HT. 
Na zozname hráčov 5 HT môžu byť zapísaní 8 korčuliari a jeden brankár prislúchajúci kategórii 4 HT. 
 

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

d) Veková kategória 
Starší žiaci - hráči narodení od 1.9.2004 do 31.08.2006 
8 HT (ôsmaci):         hráči narodení od 1.9.2004- 31.8.2005  
7 HT (siedmaci):    hráči narodení od 1.9.2005- 31.8.2006 
 

Mladší žiaci - hráči narodení od 1.9.2006 do 31.08.2008 
6 HT (šiestaci):        hráči narodení od 1.9.2006- 31.8.2007 
5 HT (piataci):        hráči narodení od 1.9.2007- 31.8.2008 
 



e) Ostaršenie  
V zápasoch 1 ligy starších a mladších žiakov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
 

- hokejista 4. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie mladší žiak (5. ročník, 6. ročník) na 
základe platného ostaršenia, 
 

- hokejista 5. ročníka môže štartovať vo svojej vekovej kategórii mladší žiak aj za 6. ročník bez nutnosti ostaršenia,  
 

- hokejista 6. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie starší žiak (7. ročník, 8. ročník) na 
základe platného ostaršenia,  
 

- hokejista 7. ročníka môže štartovať vo svojej vekovej kategórii starší žiak aj za 8. ročník bez nutnosti ostaršenia   
 

- hráč vekovej kategórie starší žiak- 8 ročník (hráč narodený od 1.9.2004- 31.8.2005) môže byť ostaršený o jednu vekovú 
kategóriu do kategórie kadet. 
 

- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) štart hráčov v rámci vekovej kategórie 
V zápasoch vekovej kategórie starší žiak,  môže štartovať hráč 7 ročníka za 8 ročník bez ostaršenia a hráč 8 ročníka za 
7 ročník bez omladšenia. Hráč zodpovedajúci vekovo 9. ročníku, ktorý na základe platného potvrdenia o návšteve školy 
hrá vo vekovej kategórii starší žiaci, môže nastupovať len za 8 ročník.  
V zápasoch vekovej kategórie mladší žiak,  môže štartovať hráč 5 ročníka za 6 ročník bez ostaršenia a hráč 6 ročníka za 
5 ročník bez omladšenia. Hráč zodpovedajúci vekovo 7 ročníku, ktorý na základe platného potvrdenia o návšteve školy 
hrá vo vekovej kategórii mladší žiaci, môže nastupovať len za 6 ročník. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v lige starších a mladších žiakov 
na  3 zahraničných hokejistov  v družstve. 
 

h) Omladšenie - dievčatá: 
Za 5 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca šiestemu ročníku. 
Za 6 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca siedmemu ročníku. 
Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníka. 
Za 8 HT môžu nastúpiť hráčky narodené v  roku 2002 a mladšie. 
 

i) Organizácia súťaže 
Zápasy 1. ligy starších a mladších žiakov sú organizované ako dvoj-zápasy, kde na stretnutia cestujú spoločne  starší 
žiaci (8ht) a mladší žiaci  (6 ht) spolu a starší žiaci (7ht) a mladší žiaci (5ht) spolu. 
 

II: Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 ).  
 

III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
1. časť - Základná, skupinová - regionálna 
Všetky družstvá, ktoré sa prihlásia a budú prijaté do súťaže, sa rozdelia podľa geografickej výhodnosti  do regionálnych 
skupín. V regionálnych skupinách účastníci odohrajú základnú časť 4-5 kolovo (podľa počtu prihlásených), systémom 
každý s každým.  

2. časť - Záverečný turnaj o Majstra SR 
Družstvá umiestnené na prvých miestach v jednotlivých regionálnych skupinách a družstvo z usporiadateľského regiónu 
umiestnené na 2. mieste v skupine, odohrajú turnajovým spôsobom zápasy každý s každým.   
Víťaz regiónu postúpi na záverečný turnaj o Majstra SR. Región, ktorý má právo usporiadať záverečný turnaj má právo 
na dve miesta na záverečnom turnaji. 
 
 
 
 

 



Sezóna:           2018 / 2019  
Názov súťaže:      2. LIGA  STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV 
         
Súťaž:          Dlhodobá      
Počet družstiev:  20 - 25 družstiev              
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a)  Riadiacim orgánom ligy starších a mladších žiakov je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) Podmienky prihlásenia sa do súťaže:  

 podmienkou prihlásenia sa do súťaže vekovej kategórie Mladší žiaci je súčasné prihlásenie najmenej jedného 
družstva vo vekovej kategórii Prípravka ( 4 HT, alebo 3 HT ) podľa podmienok stanovených pre vekovú 
kategóriu Prípravka 

 podmienkou prihlásenia sa do súťaže vekovej kategórie Starší žiaci je súčasné prihlásenie družstva Mladších 
žiakov a najmenej jedného družstva vo vekovej kategórii Prípravka ( 4 HT, alebo 3 HT ) podľa podmienok 
stanovených pre vekovú kategóriu Prípravka 

 

d) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1. V kategórii starší žiaci a mladší žiaci  sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich hráčov a 2 
brankárov (15+2), 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 aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou -  má 
odohrané najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov.  Splnenie podmienky aktívneho hráča podľa 
platných predpisov SZĽH sa upúšťa od  mladších žiakov - 5 ročník. Maximálny počet ostaršených hráčov 
zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže 2. liga starších žiakov a mladších žiakov  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 

Na zozname hráčov pre účely prihlásenia sa do súťaže môžu byť mladší hráči zapísaní nasledovne: 
  

Na zozname hráčov Starší žiaci  - spojený dvojročník 8 HT + 7 HT - môžu byť zapísaní 8 korčuliari a jeden brankár 
prislúchajúci kategórii 6 HT. 
 

Na zozname hráčov Mladší žiaci  - spojený dvojročník 6 HT + 5 HT - môžu byť zapísaní 8 korčuliari a jeden brankár 
prislúchajúci kategórii 4 HT. 
 

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

e) Veková kategória 
Starší žiaci - hráči narodení od 1.9.2004 do 31.08.2006 
 

Mladší žiaci - hráči narodení od 1.9.2006 do 31.08.2008 
 

f) Ostaršenie  
V zápasoch 2 lige starších a mladších žiakov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
 

- hokejista 4. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie mladší žiak (5. ročník + 6. ročník) na 
základe platného ostaršenia, 
 

- hokejista 6. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie starší žiak (7. ročník + 8. ročník) na 
základe platného ostaršenia,  
 

- hráč vekovej kategórie starší žiak- 8 ročník (hráč narodený od 1.9.2004- 31.8.2005) môže byť ostaršený o jednu vekovú 
kategóriu do kategórie kadet. 
 

- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

g) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v lige starších a mladších žiakov 
na  3 zahraničných hokejistov  v družstve. 
 
 
 



 
h) Omladšenie - dievčatá: 
Za Mladších žiakov môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca siedmemu ročníku. 
 

Za Starších žiakov  môžu nastúpiť hráčky narodené v  roku 2002 a mladšie. 
 

i) Organizácia súťaže 
V prípade, že sa v 2. lige starších a mladších žiakov stretnú súperi, ktorí majú prihlásené súčasne družstvá mladších 
žiakov aj starších žiakov, tak sú zápasy organizované ako dvoj-zápasy, kde na stretnutia cestujú spoločne  starší žiaci a 
mladší žiaci. V prípade, že sa stretnú súperi z ktorých jeden má v súťaži prihlásené len družstvo mladších žiakov, odohrá 
sa len zápas mladších žiakov.  
Ak bude v niektorej geograficko - regionálnej skupine veľký nepomer medzi počtom družstiev mladších žiakov a 
družstiev starších žiakov, riadiaci orgán rozlosuje 2. ligu starších žiakov ako samostatnú súťaž a 2. ligu mladších žiakov 
ako samostatnú súťaž a stretnutia v rámci súťaže sa nebudú organizovať ako dvoj - zápasy.  
 
II: Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery 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 ).  
 
III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
Dlhodobá  -  skupinová - regionálna 
Všetky družstvá, ktoré sa prihlásia a budú prijaté do súťaže, sa rozdelia podľa geografickej výhodnosti  do regionálnych 
skupín. V regionálnych skupinách účastníci odohrajú súťaž ako dlhodobú súťaž, v ktorej odohrajú celkovo 24 - 
32  zápasov.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sezóna:               2018 / 2019 
Názov súťaže:         Súťaž Prípraviek 3 HT a 4 HT 
Typ súťaže:              Dlhodobý systém prípravných zápasov v minihokeji  
Predpokladaný počet  
družstiev:               50 - 4 HT 
                                50 - 3 HT 
 

Športovo - technické podmienky a všeobecné ustanovenia 

I. Športová oblasť 
a) Riadiacim orgánom súťaží prípraviek je SZĽH a jeho regionálne oddelenia 
b) Podmienky organizácie a riadenia stanovujú Predpisy a Smernice SZĽH 
c) Družstvá: 
Na účely prihlásenia sa do súťaže  Prípraviek 4 HT a 3 HT sa  za družstvo považuje skupina najmenej 10 
korčulujúcich hráčov a jeden brankár.   
Ak má klub viac detí, môže do súťaže každej vekovej kategórie prihlásiť viac družstiev, ktoré vytvorí na 
základe týchto pravidiel :  
Pre družstvo 1 : najmenej 12 korčuliarov + 1 brankár  
Pre družstvo 2 : najmenej 10 korčuliarov + 1 brankár 
Družstvá sa označia tak, aby z označenia nebolo zrejmá výkonnostná hierarchia družstiev ( Modrý , Zelený )  
 

d)  Vekové kategórie 
3 HT  -  hráči narodení po 1.9.2009 a mladší ( na zozname môžu byť zapísaní 5 korčuliari a jeden brankár narodení po 
1.9.2010 ) 
4 HT  -   hráči narodení po 1.9.2008 a mladší   ( na zozname môžu byť zapísaní 5 korčuliari a jeden brankár narodení 
po 1.9.2009 ) 
Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže, môže byť každý hráč zapísaný len na jednom zozname 
družstva 
 

e) Ostaršenia: 
 hokejista 3 ročníka môže byť ostaršený o jeden rok  do 4 ročníka 
 hokejista 2 ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu a jeden rok do 3 ročníka, 
 maximálny počet ostaršených hráčov je 5 korčuliarov a jeden brankár          

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo -  technickými dôsledkami.   
 

f) Zahraničný hokejista 
    Vo vekovej kategórii Prípravka sa pravidlo o počte zahraničných hokejistov neupravuje.  
 

h) Omladšenie - dievčatá: 
    Za 4 HT môžu nastúpiť dievčatá zodpovedajúce veku 5 HT. Štart starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet 
dievčat v jednom stretnutí je tri korčuliarky a jedna brankárka. 
    Za 3 HT môžu nastúpiť dievčatá zodpovedajúce veku 4 HT. Štart starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet 
dievčat v jednom stretnutí je tri korčuliarky a jedna brankárka. 
 

Systém súťaže - Herný formát 
Všetky prihlásené družstvá sa rozdelia do skupín podľa geografickej príslušnosti tak, aby boli zohľadnené prirodzené 
geografické štruktúry a minimalizované vzdialenosti medzi jednotlivými družstvami.  
V dlhodobej základnej  časti sa  družstvá stretnú systémom dva krát každý s každým. V základnej časti každé družstvo 
odohrá pri počte 9 družstiev v skupine 16 zápasov.  Každý prihlásený klub zorganizuje za každé prihlásené družstvo 2 
mini-turnaje v základnej časti.  
Po odohratí základnej časti sa družstvá prerozdelia na základe umiestnenia v skupine do zlatej, striebornej a bronzovej 
skupiny regionálneho kola, kde sa rovnakým spôsobom ako základných skupinách odohrajú prípravné turnaje 
 

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 
 

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


