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Sezóna:    2020/2021 
Názov:     EXTRALIGA ŽIEN 
Súťaž:       liga žien / dlhodobá 

(podľa počtu prihlásených účastníkov)   
Partner súťaže:   SZĽH + podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH                             
Predpokladaný počet družstiev:     4-8  
  
VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (ženy) súťažná majstrovská veková kategória 
V stretnutiach Extraligy žien môžu štartovať hráčky narodené v roku 2005 a staršie.   
Pre ženské súťaže platia nasledovné vekové kategórie :  
Do 15 rokov (mládež) 
Od 15 rokov (seniorka) 
Do vekovej kategórie senior nemôže byť ostaršená hráčka do 15 rokov.  
 
SYSTÉM SÚŤAŽE 
Dlhodobá - základná časť, nadstavbová časť, Play-Off 
Predpokladaný začiatok súťaže:   október 2020        
Predpokladaný koniec súťaže:     marec 2021        
 
NAVRHOVANÝ MODEL SÚŤAŽE:  
Podľa počtu prihlásených družstiev 
 
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 Extraligy žien je SZĽH. 
 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky 
upravujú predpisy SZĽH.  
 
c) Družstvo 
Podľa článku 3.2.1. SP sa na účely prihlásenia sa do extraligy žien (ligy žien) 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 
aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou – to znamená, že hráč má odohraté najmenej tri súťažné 
stretnutia za posledných 12 mesiacov.   
 
d) Zahraničný hokejista  

Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v Extralige žien 4  zahraničné 
hokejistky v družstve vrátane brankára. 
 
e) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.  
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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) Družstvá zaradené v Extralige žien 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. 
 
 


