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MANUÁL PRE STRETNUTIA ČASTI „PLAY-OFF“  
1.liga dorastu 2021/2022  

 

 Pre účastníkov majstrovských stretnutí 1LD časti PLAY-OFF vydáva Športové oddelenie, ako riadiaci orgán súťaže v spolupráci s KR SZĽH tento záväzný 
„MANUÁL PRE STRETNUTIA ČASTI  PLAY-OFF  1LD 2021/2022“: 
 
1. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ NÁLEŽITOSTI ČASŤ –  PLAY-OFF 1.LIGY DORASTU: 
 

ÚČASTNÍCI  PLAY-OFF: Družstvá umiestnené na 1.-3. mieste* po Základnej časti 1LD v skupinách Západ a Stredovýchod. 
* Do tejto časti súťaže nemôžu zo základnej skupiny Západ postúpiť HC Slovan Bratislava – mládež „B“, HK Dukla Trenčín n.o. „B“ a zo skupiny Stredovýchod MHK Ružomberok 
(združenie BPS typu 2 MHA Martin – MHK Ružomberok)  bez ohľadu na ich umiestnenia v základnej časti v skupinách Západ a Stredovýchod. V prípade, že sa HC Slovan Bratislava – 
mládež „B“, HK Dukla Trenčín n.o. „B“ sa umiestnia na 1., 2., 3. mieste po ukončení základnej časti skupiny Západ, do časti krížové play-off postúpi/postúpia družstvá umiestnené na 
4./5. mieste tejto skupiny. V prípade že sa MHK Ružomberok umiestni na 1., 2., 3., mieste po ukončení základnej časti skupiny Stredovýchod do časti krížové play-off postúpi družstvo 
umiestnené na 4. mieste tejto skupiny. 
 
ROZHODCOVIA PRE PLAY-OFF 1LD : krszlh@szlh.sk,  PLAY-OFF, SP SZĽH 3.10.3.2 systém troch rozhodcov, z ktorých jeden je hlavný rozhodca a dvaja sú čiaroví rozhodcovia;  
 
Delegačné listy: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZĽH: dk@szlh.sk ; https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/disciplinarna-komisia    
 

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede 
 

SMERNICA PRE SÚŤAŽ: https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Sportove%20oddelenie/SMERNICA%20SZ%C4%BDH%201LD%2021_22_upr7_3_final.pdf    
 

PLAY-OFF (MAXIMÁLNE 5 KôL NA 3 VÍŤAZNÉ ZÁPASY) 
V časti „PLAY-OFF“ družstvo, ktoré nenastúpi na zápas z akéhokoľvek dôvodu, bude za takto neodohratý zápas potrestané kontumáciou zápasu v prospech súpera. V prípade, ak 
družstvo nenastúpi na zápas z dôvodu karantény, alebo iných opatrení štátu v súvislosti s COVID-19, bude takýto zápas kontumovaný v prospech súpera, ale nebude disciplinárnym 
previnením klubu. 
 

ZAČIATKY DOMÁCICH ZÁPASOV V  PLAY-OFF:  po 14:00, resp. podľa nahlásenia klubmi a dohody klubov, schválenia riadiaceho orgánu s prihliadnutím na ostatné súťaže podľa 
hierarchie    
 

PLAY-OFF:  
 

ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF (krížové play-off):  
Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste po Základnej časti 1LD v skupinách Západ a Stredovýchod (viď *) 
Link: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/849/k-classic-1-liga-dorastu?TournamentPartID=4213  
Hracie dni:  utorok, streda, sobota, nedeľa, utorok 
Hrací čas: podľa nahlásenia, príp. zmeny začiatkov môžu byť upravené v nadväznosti na ostatné súťaže  
 

PLAY-OFF ŠTVRŤFINÁLE (QF, krížové play-off) 
a) V Play-Off Štvrťfinále hrajú družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste po Základnej časti 1LD v skupinách Západ a Stredovýchod (viď *) a to systémom 2Z.- 3SV., 2SV. - 3Z., max. 5 kôl. 
Štvrťfinále sa hrá v sérii na 3 víťazné stretnutia. 
b) 1., 2. a príp. 5. rozhodujúce stretnutie sa odohrá na zimnom štadióne družstva lepšie umiestneného po časti ZČ; 3., príp. 4. na zimnom štadióne horšie umiestneného družstva po 
časti ZČ. 
c) Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle Smernice SZĽH 1LD pre sezónu 2021/2022 upravujúcej 
spôsob predĺženia a samostatných nájazdov v 1LD (predĺženie v zápasoch podľa čl. 8.1.; samostatné nájazdy podľa čl. 8.2 Smernice). 
d) Do Play-Off Semifinále postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v troch stretnutiach z piatich možných. 
 
SEMIFINÁLE PLAY-OFF:  
SEMIFINÁLE (SF): Družstvá umiestnené na 1. mieste po Základnej časti 1LD v skupinách Západ a Stredovýchod (viď *) a postupujúce družstvá zo Štvrťfinále (2Z/3SV a 2SV/3Z)  
Link: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/849/k-classic-1-liga-dorastu?TournamentPartID=4214  
Hracie dni:  sobota, nedeľa, streda, štvrtok, sobota 
Hrací čas: podľa nahlásenia, príp. zmeny začiatkov môžu byť upravené v nadväznosti na ostatné súťaže  
 

PLAY-OFF SEMIFINÁLE (SF), 
a) V Play-Off Semifinále hrajú družstvá umiestnené na 1. mieste po Základnej časti 1LD v skupinách Západ a Stredovýchod (viď *) a postupujúce družstvá zo Štvrťfinále (2Z/3SV 
a 2SV/3Z) odohrajú zápasy SF systémom 1Z.-2SV./3Z., 1SV.-2Z./3SV. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy) 
b) 1., 2. a príp. 5. rozhodujúce stretnutie sa odohrá na zimnom štadióne družstva lepšie umiestneného po časti ZČ; 3., príp. 4. na zimnom štadióne horšie umiestneného družstva po 
časti ZČ. 
c) Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle Smernice SZĽH 1LD pre sezónu 2021/2022 upravujúcej 
spôsob predĺženia a samostatných nájazdov v 1LD (predĺženie v zápasoch podľa čl. 8.1.; samostatné nájazdy podľa čl. 8.2 Smernice). 
d) Do EXD v sezóne 2022/2023 postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v troch stretnutiach z piatich možných. Postupujúce družstvá zároveň obdržia ocenenie.   
 
2. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE  
USPORIADATEĽ ZÁPASOV V ČASTI PLAY-OFF 1LD 2021/2022 (S PRIHLIADNUTÍM NA PRÍPADNÉ UZNESENIA VLÁDY SR, RESP. VYHLÁŠKY ÚVZ SR):  

a) zabezpečí  domáce stretnutia v súlade so  zák. č. 1 / 2014 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení novely 
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a Súťažným poriadkom SZĽH, 

b) zabezpečí realizáciu a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení voči šíreniu COVID-19  
c) zabezpečí  usporiadateľskú službu na zimnom štadióne (čl. 3.13 SP SZĽH),  
d) zabezpečí  viditeľné vyznačenie čiar na ľadovej ploche,  
e) zabezpečí  počas celého priebehu stretnutí čistotu v kabínach družstiev a rozhodcov, 
f) zabezpečí  lekársku službu v zmysle platných predpisov, pričom je doporučené mať zabezpečené pre prípad potreby vozidlo zdravotnej pomoci (sanitku), 

3.12.3 Organizátor zápasu je okrem povinností podľa zákona č. 1/2014 Z.z. v znení novely zák. č. 440/2015 Z.z. povinný:  
3.12.3.1 zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu seniorov, juniorov, dorastencov, žien, kadetov a žiakov prítomnosť zdravotníckeho pracovníka takto:  
3. Seniori – 2. liga, Juniori, dorast minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej lavici alebo zdravotnícky záchranár, alebo prítomnosť RLP alebo RZP, 

* Zdravotnícku starostlivosť počas rozcvičenia na ľade a počas celého stretnutia môžu zabezpečovať len vybrané kategórie zdravotníckych pracovníkov definovaných v §27 
zákona 578/2004 Z.z. 2) , a to  
- lekár,  
- zubný lekár,  
- sestra, 
- zdravotnícky záchranár, 
** odporúča sa odbornosť ortopéd, traumatológ, chirurg, anesteziológ 

g) zabezpečí, aby na každom stretnutí boli k dispozícii „golier“ a nosítka pre prípad zranenia, 
h) zabezpečí  miestnosť vyhradenú len pre dopingovú kontrolu, 
i) zabezpečí, aby boli v časomiere k dispozícii funkčné stopky, 
j) zabezpečí  spracovávanie štatistických údajov v informačnom systéme SZĽH on-line v zmysle manuálu,   
k) zápasu sa okrem hráčov a členov RT môžu zúčastniť osoby zabezpečujúce priebeh podujatia,  
l) na ČMĽP, nominovaných rozhodcov ĽH, inštruktorov a delegátov sa vzťahujú opatrenia SZĽH,  
m) zabezpečí, že hráči družstiev sa pozdravia až po rozhodujúcom stretnutí príslušnej série, ak nebude stanovené riadiacim orgánom inak, 
n) zabezpečí  v prípade príchodu fanúšikov hostí označený a vyhradený sektor s posilnenou výrazne označenou usporiadateľskou službou, alebo SBS, príp. príslušníkmi polície,  
o) kluby sú povinné vzájomne nahlásiť predpokladané, alebo avizované počty divákov súpera najneskôr 48 hod. pred zápasom (komunikácia s fanklubmi), v prípade že 

nebude nahlásený výjazd fanklubu, je domáce mužstvo oprávnené dať do predaja pre domácich fanúšikov miesta vyhradené ako sektor pre hostí, 
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3. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PREDPISY  
 
I. Dresy   
Ak sa družstvá nedohodnú inak, domáce družstvo je povinné na stretnutie majstrovskej súťaže nastúpiť v dresoch svetlej farby a hosťujúce družstvo v dresoch tmavej 
farby.  
 

II. Striedavé štarty  (Smernica)   
Hráči na striedavom štarte podľa článku 13, alebo článku 14 PP SZĽH môžu po skončení základnej časti súťaže nastupovať v ďalších zápasoch len za to družstvo, v ktorom po tomto  
dátume odohrajú prvý zápas. Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast,  junior  a  senior štartovať na striedavý štart  
podľa článku 13, alebo čl. 14 PP len za klub, v ktorom odohrá prvé  súťažné  stretnutie  po  skončení  prestupového  obdobia,  to  sa  nevzťahuje  na  štart hráčov kategórie  
dorast a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča. 
 

III. čl. 27 DP SZĽH - Evidencia vyšších trestov  
9. Vyššie tresty sa neprenášajú do zápasov Play-off, Play-out a do nariadených rozhodujúcich zápasov všetkých súťaží (pozn. Play-Off 1LD). 
10. O rozdelení vyšších trestov na určitú súťaž a o ich prenose do nasledujúcej sezóny, vrátane prenosu automatického zastavenia činnosti, ak bol hokejistovi uložený piaty vyšší trest v 
poslednom súťažnom zápase, rozhoduje príslušná disciplinárna komisia na základe všetkých podkladov, najmä celkového počtu vyšších trestov a trestov v hre previnilca. 
 
IV. Námietka (čl. 8.1 SP SZĽH), odvolanie (čl. 9.1. SP SZĽH) 
8.1 Námietka 
V prípade porušovania predpisov a regulárnosti súťaže oprávňuje klub k podaniu námietky. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné podať v priebehu súťaže pri porušovaní 
predpisov a poriadkov SZĽH (pre Play-Off 1LD platia lehoty podľa 8.1.1.3 a 9.2.3.2): 
8.1.1.3 v priebehu Play−off, Play-out, baráže v zmysle SZĽH, najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia Play−off, Play-Out, baráže k urýchlenému doručeniu elektronickým podaním 
a súbežne písomne doporučenou poštou SZĽH do 3 pracovných dní. Pre podanie originálu námietky je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší 
pracovný deň). 
8.1.2 Námietka musí obsahovať: 
8.1.2.1 označenie orgánu, ktorému sa podáva, 
8.1.2.2 názov a adresu klubu, podávajúceho námietku, 
8.1.2.3 priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených klub zastupovať, 
8.1.2.4 názov a adresu strany, proti ktorej sa námietka podáva, 
8.1.2.5 potvrdenie o zaplatení stanoveného poplatku, 
8.1.2.6 označenie dôvodu, o ktorý sa námietka opiera, 
8.1.2.7 označenie dôkazov − svedkovia, listiny, videozáznam z celého stretnutia a podobne, 
8.1.2.8 krátky opis prípadu, 
8.1.2.9 konečnú žiadosť s presným uvedením o čo klub žiada, 
8.1.2.10 dátum kedy sa námietka podáva, 
8.1.2.11 pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, podací lístok kópie dopisu, ktorým bola námietka odoslaná súperovi. 
8.1.3 Súper je povinný do troch dní po obdržaní námietky doporučene zaslať svoje stanovisko SZĽH a zaslať ho na vedomie klubu, ktorý podal námietku. V priebehu Play−off, Play-out, 
Baráže sa postupuje podľa čl.8 bodu 8.1.1.3  
8.1.5 Námietka musí byť doložená dokladom o uhradení poplatku , a to nasledovne: Mládež: 1LD 20€ 
 

9.1 Odvolanie 
9.1.1 Odvolanie je možné podať voči:  
- rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, 
- ďalším rozhodnutiam SZĽH, proti ktorým je odvolanie podľa predpisov SZĽH prípustné. 
9.1.2 Odvolanie je oprávnený podať klub, ktorý je rozhodnutím SZĽH o námietke ako aj jej ďalšími rozhodnutiami, dotknutý. 
9.2.3 Lehoty na podanie odvolania 
9.2.3.2 v priebehu Play−off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným 
emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň). 
9.2.4 Náležitosti odvolania: 
9.2.4.1 označenie orgánu, ktorému sa podáva, 
9.2.4.2 názov a adresu klubu, podávajúceho odvolanie, 
9.2.4.3 priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených klub zastupovať, 
9.2.4.4 označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje 
9.2.4.5 uvedenie rozsahu, v akom sa rozhodnutie napáda a voči ktorému výroku rozhodnutia sa klub odvoláva, 
9.2.4.6 uvedenie dôvodov, pre ktoré klub považuje rozhodnutie za nesprávne (odvolacie dôvody) 
9.2.4.7 označenie dôkazov − svedkovia, listiny, videozáznam z celého stretnutia a podobne, 
9.2.4.8 uvedenie, čoho sa klub domáha (odvolací návrh) 
9.2.4.9 dátum kedy sa odvolanie podáva, 
9.2.4.10 pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, 
9.2.5 V prípade, že odvolanie nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, odvolací orgán písomne vyzve klub, aby odvolanie doplnil v lehote 24 hod. od doručenia písomnej výzvy 
na doplnenie. Ak klub nedoplní odvolanie v lehote podľa predchádzajúcej vety, odvolací orgán odvolanie odmietne podľa bodu 9.2.9 písm. a) Súťažného poriadku SZĽH. 
9.2.6 Odvolacím orgánom je VV SZĽH. 
9.2.7 Podanie odvolania voči rozhodnutiu SZĽH má odkladný účinok. 
9.2.8 Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní od jej doručenia. 
9.2.10 Odvolanie musí byť doložené dokladom o úhrade poplatku alebo sankčnej garancie, ktorý je vo výške polovičnej hodnoty poplatku pri podaní námietky (viď článok 8.1.5). 
Rozhodnutie o výsledku odvolania doručí odvolací orgán písomne doporučenou poštou odvolateľovi a v prípade, že je odvolaniu vyhovené v plnom rozsahu, tak mu vráti aj sankčná 
garancia. 
 
V. Ostatné  
 

Nariadenie na ochranu dopravného prostriedku a šatne rozhodcov - Kluby sú povinné zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia,  pričom rozhodcovia, príp. inštruktori sa nahlásia 
na klube. https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Nariadenie%20na%20ochranu%20dopravn%C3%A9ho%20prostriedku%20a%20%C5%A1atne.pdf  
 

Sťažnosť na riešenie sťažnosti klubu na výkon rozhodcu počas stretnutia v ĽH 
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20na%20rie%C5%A1enie%20sta%C5%BEnosti%20klubu%20na%20v%C3%BDkon%20rozhodcu%20po%C4%8Das%20z%C
3%A1pasu%20v%20%C4%BEadovom%20hokeji%20(1).pdf 
 

 

 
Zmeny vyhradené.           
 
Bratislava, 6.4.2022          

 
              Rastislav Konečný v.r.           Lukáš Pék v.r.           Ivan Pulkert v.r. 
manažér športového oddelenia SZĽH         športový manažér SZĽH   generálny sekretár SZĽH 


