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Sezóna:                    2020/2021    
Súťaž:                          Extraliga seniorov               Logo súťaže: 
Mediálny názov:       TIPSPORTLIGA 
Partner súťaže:         Tipsport                                           
Predpokladaný počet družstiev :  10-12 (podľa prihlášok a po splnení základných podmienok)   
Právo účasti: HC´05 Banská Bystrica a.s. (EČČ:096), HC SLOVAN Bratislava a.s. (EČČ:001),  

HC 07 Detva s.r.o. (EČČ: 109), HC Košice s.r.o. (EČČ:003), MHK 32 Liptovský  
Mikuláš a.s. (EČČ:073), HK Dukla  Ingema  Michalovce (EČČ:187),  HK Nitra     
s.r.o. (EČČ:155), HC Nové Zámky s.r.o. (EČČ:128), HK Poprad a.s. (EČČ:186),    
HK DUKLA Trenčín, a.s. (EČČ:010), HKM a.s. Zvolen (EČČ:092)   

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 2000 a starší. 
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
Dlhodobá - základná časť, nadstavbová časť / kvalifikácia, Play-Off (podľa počtu účastníkov)   
Predpokladaný začiatok súťaže:   2. októbra 2020  
Predpokladaný koniec súťaže:   13. mája 2021 
 

PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE: 
II. PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE (12-11 účastníkov):  
1. ČASŤ Základná (ZČ)  
12-11 účastníkov - každý s každým (4x), 44 kôl 
vložené regionálne kolá - 3 regionálne skupiny á 4 účastníci (v skupine každý s každým 1xD,1xV), 6 kôl  
Družstvá umiestnené po ZČ na 11.-12. mieste ukončia sezónu.  
 

2. ČASŤ - Kvalifikácia PLAY OFF - predkolo 
Družstvá umiestnené po ZČ na 7.-10. odohrajú kvalifikáciu systémom 7.-10.,8.-9. na 3 víťazné zápasy (max. 5 kôl).  
 

2. ČASŤ – PLAY-OFF 
ŠTVRŤFINÁLE: Družstvá umiestnené na 1. až 6. mieste po ZČ a družstvá postupujúce z kvalifikácie PLAY OFF nasadené 
ako 7. a 8. družstvo, systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)  
SEMIFINÁLE: postupujúce družstvá zo Štvrťfinále systémom 1-4, 2-3, (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy) 
FINÁLE: postupujúce družstvá zo Semifinále systémom 1-2, (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy) 
ZOSTUP/POSTUP  
Z Extraligy seniorov / Tipsportligy  2020/2021 nevypadáva žiaden účastník. 
Do Extraligy seniorov / Tipsportligy 2021/2022 postupuje Víťaz 1LS / SHL 2020/2021.  
 

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) SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže inú športovú organizáciu v zmysle § 16 ods. 2 písm. f) Zákona 
o športe.                                                              
 

 
 
 

1 
 



 

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 2020 - 2021   aktualizácia 02.07.2020  

d) SP SZĽH, čl. 3.9.3: Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži extraligy a 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. Podmienka 
uvedená v tomto bode sa považuje za splnenú aj v prípade, ak sú kluby združené v združení bez právnej subjektivity. 
(viď doplnené stanovisko VV SZĽH, bod 2 Zápisnica VV SZĽH č. 25 zo dňa 6.5.2020) 
 

e) 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 je 8 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.   
Porušenie tohto ustanovenia bude potrestané v zmysle príslušných predpisov a smerníc. 
 

f) Zahraničný hokejista 
 Pre účely účasti zahraničných hokejistov v zápase TIPSPORTLIGY je počet zahraničných hokejistov v družstve 

stanovený na 7, vrátane brankára. Porušenie tohto ustanovenia bude potrestané v zmysle príslušných 
predpisov a smerníc. 

 

g) Hráči do 20 r.  
 Klub v záujme podpory štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji berie na vedomie, že na súpiske 

družstva Klubu pre každý zápas Extraligy sú garantované dve miesta pre Hokejistov U20. Na tieto dve 
garantované miesta na súpiske, Klub nemôže zapísať iného Hokejistu. Porušenie tohto ustanovenia bude 
potrestané v zmysle príslušných predpisov a smerníc. 

 

h) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia 
 

i) Farmárske družstvo - podľa SP SZĽH  
 

j) "B” družstvo, prípadne “C” družstvo - podľa SP SZĽH. 
 

k) Ostatné dojednania  
Ďalšie podmienky môžu byť určené osobitnou zmluvou medzi účastníkmi súťaže Extraligy seniorov a SZĽH a licenčnými 
podmienkami. 
 

II. SMERNICA o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v podmienkach 
SZĽH v súvislosti s lehotami a termínmi stanovenými predpismi SZĽH na uplatnenie práv a splnenie povinnosti (v znení 
neskorších zmien a doplnkov) 
Článok VI.  
Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou 
6.1. Súpis záväzkov podľa čl. 1a bod 2.1 písm. a) a čl. 1b bod 2.1 písm. b) Smernice pre udeľovanie súťažnej licencie a 
nakladanie s touto licenciou (ďalej iba ako “Licenčná smernica”) vyhotovia kluby ku dňu skončenia mimoriadnej situácie, 
ak mimoriadna situácia bude trvať dlhšie ako do 30.06.2020 a predložia ho ako súčasť Správy podľa bodu 6.2. tejto 
smernice.  
6.2. Správu podľa čl. 1a bod 2.1 a čl. 1b bod 2.1 Licenčnej smernice sú kluby povinné predložiť riadiacemu orgánu 
najneskôr do 15 dní po skončení mimoriadnej situácie, ak mimoriadna situácia bude trvať dlhšie ako do 30.06.2020. 
Výkonný výbor je oprávnený lehotu podľa predchádzajúcej vety skrátiť, ak je to v záujme čo najskoršieho začatia súťaží 
SZĽH. 
6.3. Po predložení Správy podľa čl. 1a bod 2.3 a čl. 1b bod 2.3 Licenčnej smernice má každý klub povinnosť postupovať 
tak, aby do rozhodovania o udelení licencie nebol v omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku voči hokejovým 
subjektom, 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 súťaže uznal za odôvodnené. O splnení 
každého záväzku uvedeného v Správe je klub povinný bezodkladne písomne informovať riadiaci orgán súťaže. 
 

Pozn.: Ligová rada predpokladá, že z dôvodu realizácie bude termín predĺžený do augusta 2020.  
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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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