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Sezóna:                   2020/2021  
Názov súťaže:        1. LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV 7. ročník 
Súťaž:                      liga starších žiakov 7. ročník / dlhodobá 
Partner súťaže:      podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH 
Počet družstiev:    40 - 45 družstiev (predpokladaný počet)  
Účastníci:                družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH)   
 

SYSTÉM SÚŤAŽE 
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. Základný model 

súťaže bude buď dvojstupňový model, prípadne jednostupňový dlhodobý model (v prípade nízkeho počtu 
prihlásených družstiev v niektorom regióne), a bude sa skladať zo základných častí a nadstavbových častí. 
Model súťaže bude stanovený po uzatvorení prihlášok do súťaží SZĽH. 

 

1. časť - Základná, skupinová - regionálna 
Rozdelenie všetkých prihlásených klubov do základných skupín bude na základe geografickej príslušnosti 

so zohľadnením športových parametrov jednotlivých prihlásených družstiev.  V základných skupinách účastníci 
odohrajú základnú časť systémom každý s každým.  

 

2. časť - Nadstavbová časť 
Po odohratí základných častí sa družstvá na základe umiestnenia v základnej časti rozdelia na nadstavbovú 

regionálnu časť A , kde postúpia družstvá z hornej polovičky tabuliek a na regionálnu časť B kde postúpia družstvá 
z druhej polovičky tabuľky. Model bude upresnený na základe počtu prihlásených družstiev a po uzatvorení 
termínu na podávanie prihlášok do súťaží SZĽH.  
 

      Vkladané doplnkové turnaje  
     Účelom zavedenia systému vkladaných doplnkových turnajov je umožniť hráčom vo vyšších vekových 

kategóriách odohrať väčšie množstvo kvalitných zápasov ako umožňuje dlhodobá žiacka časť a umožniť stretnúť 
sa výkonnostne podobným družstvám aj na medziregionálnej úrovni. Turnaje kategórie, budú organizované 
klubmi, ktoré budú mať záujem takéto turnaje organizovať a financované budú SZLH. Organizátorské kluby si 
budú tieto turnaje obsadzovať samostatne. Účasť v nich bude dobrovoľná. Vo vekovej kategórii 7HT, sa nebude 
prideľovať rating jednotlivým klubom .  
 

Turnaje budú organizované na základe dátumu narodenia od 1.9.2007 do 31.8. 2008 (7HT) a mladší. 
 Štart starších hráčov nebude možný. 

 

Počet turnajov -  3 kolá turnajov , ktoré budú organizované klubmi a financované SZĽH. Termíny kôl určí 
SZĽH. Účasť klubov na turnajoch  bude dobrovoľná. 
  
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom 1.  ligy  starších žiakov 7. ročník je SZĽH. SZĽH môže riadením súťaží  1. ligy starších žiakov 7. 
ročník poveriť regionálne zväzy ľadového hokeja ( ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH ). 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH. 
  

c) Veková kategória 7.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória 
7HT - starší žiaci - hráči narodení od 1.9.2007 do 31.08.2008 
Veková kategória  7HT - starší žiaci je určená  na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa prislúchajúci 
k ročníku povinnej školskej dochádzky. 
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d) Družstvo 

V zmysle čl. 3.2.1. SP na účely prihlásenia sa do súťaže 1. ligy starších žiakov 7 ročník 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.  Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam 
družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.  
 

V prípade, že si klub prihlasuje do tej istej súťaže 2 družstvá, (družstvo A a družstvo B ) tak v družstve A  nemôže 
byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.8.2008 ( nemôžu byť žiadny ostaršení hráči ) a v druhom družstve 
môžu byť zapísaní maximálne 8. hráči narodení po 1.9.2008 (maximálny počet ostaršených hráčov pre druhé 
družstvo je 8 hráčov) Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. 
 

Podmienkou prihlásenia sa do súťaže,  je aby hokejový klub mal prihlásené aj jedno družstvo v  1. Lige 
mladších žiakov 5. ročník, alebo 1. lige mladších žiakov 6 . ročník a zároveň aj aspoň jedno družstvo v súťaži 
vekovej kategórie prípravka 3 HP, alebo Prípravka 4  HP. Bez splnenia tejto podmienky družstvo nebude prijaté 
do súťaže. 
 

Do súťaže 1. ligy starších žiakov 7 ročník sa môžu prihlásiť aj tie kluby, ktoré vytvoria združenie bez právnej 
subjektivity  podľa článku 3.9.7. Súťažného poriadku. 
 

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. 
 

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

e) Ostaršenie 
V zápasoch 1 ligy starších žiakov 7HT môžu štartovať aj mladší hráči na základe platného ostaršenia a to 

hokejista narodený od 1.9.2008 do 31.8.2009 môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu a jeden rok do 
kategórie starší žiak 7HT.  Počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára / brankárov.  Porušenie tohoto 
ustanovenia bude potrestané v zmysle platného Súťažného poriadku SZĽH. 

 

f) Zahraničný hokejista 
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase,  platí obmedzenie na  2 

zahraničných hokejistov  v družstve. 
 

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. 
 

g) Omladšenie - dievčatá: 
Za 7HT môže nastúpiť hráčka narodená od 1.9.2006 do 31.8.2007.   
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Technická oblasť: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
 

b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomeračov pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti a wi-fi pripojenie  
 

c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie 
zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
ZMENY: SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu jednotlivých súťaží (napr. v prípade zmeny 
počtu účastníkov súťaže). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


