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Sezóna:                     2020 - 2021  
Súťaž:                        extraliga juniorov / dlhodobá 
Názov súťaže:          EXTRALIGA JUNIOROV 
Partner súťaže:        podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH 
Počet družstiev:      10 + SR18  
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)   

  
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE  
Základná časť: 36 kôl + 4 zápasy SR18 
Nadstavbová časť "O umiestnenie" 1.-6. miesto: 10 kôl 
Nadstavbová časť "O play-off´": 7.- 10. miesto + 1.a 2. miesto 1LJ: 10 kôl 
Play-off: na 3 víťazné zápasy  
Play-out: 4 družstvá, ktoré nepostúpili do play-off + 2. družstvá z 1LJ: 10 kôl. 
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
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 stretnutiach Extraligy juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2001 do 31.12.2002 (ročník 2001, 

2002). V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 2000 - 3 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 2001, 2002 v projektoch HK VSR SR 
20, alebo  SR 18  povoľuje sa počas nominácie štart brankára narodeného v roku 2000 materského klubu alebo 
klubu, s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii junior započítavajúceho sa  do počtu  3 hráčov v jednom 
dni. Do povoleného počtu 3-och hráčov r. 2000 nemôže byť zaradený cudzinec ročníka 2000, ktorý je v 
materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere. 
 

d)  Družstvo  
Podľa čl. 3.2.1. SP sa 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 a sú zároveň 
aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou – to znamená, že hráč má odohraté najmenej tri súťažné 
stretnutia za posledných 12 mesiacov. Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na 
účely prihlásenia sa do súťaže sú 4 hráči plus jeden brankár. 
 

Do súťaže Extraligy 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 Extraligy juniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie dorast narodený od 1.1.2003 do 31.12.2004 može byť ostaršený o jednu vekovú 
kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie kadet narodený od 1.1.2005 do 31.8.2006 ostaršený o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase sú 4 hráči plus jeden brankár.   
Porušenie tohoto ustanovenia bude potrestané v zmysle platného Súťažného poriadku SZĽH. 
 

f) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v extralige juniorov 1 zahraničný hokejista 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 

2 VV SZĽH schvaľuje 05.09.2019 výklad k ustanoveniu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH: „Za zahraničného hokejistu sa nepovažuje taký 
hokejista so štátnou príslušnosťou inou ako SR, ktorý podľa predpisov SZĽH účinných do 01.08.2019, nadobudol príslušnosť k SZĽH na 
základe nelimitovaného transferu zo zahraničia a odohral dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH a to najneskôr 
do ukončenia sezóny 2018/2019. Uvedené sa nevzťahuje na zahraničného hokejistu vekovej kategórie senior“ 
 
 

II. 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 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). 
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