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Sezóna:                      2020/2021     
Názov:                        Súťaž Prípraviek SZĽH HP 3 a HP 4   
Typ súťaže:                Dlhodobý systém prípravných zápasov v minihokeji 
Partner súťaže:        (na základe zmluvy)  
Predpokladaný počet družstiev: 60 – HP 4    
                                    60 – HP 3 
Účastníci:                 družstvá klubov podľa prihlášok (spĺňajúce základné podmienky na účasť  

v súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH)   
 

Športový formát súťaže 
Organizácia turnaja - celkový čas turnaja je 120 minút.  
Na turnaji sa zúčastňujú 4 družstvá. Každé družstvo pozostáva z predpísaného počtu hráčov (najmenej 6 + 1, 
najviac 15 + 2). 
Každé družstvo odohrá na turnaji najmenej dva zápasy. Každý zápas sa skladá z dvoch samostatne hodnotených 
častí (2 x 20 min). 
  

A   -  B       C  -  D  (2 x 20 min) 
A   -  D       C  -  B  (2 x 20 min) 
–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-––-–-–-––-    
Hrací čas -  Hrá sa 2 x 20 minút proti rovnakému súperovi. Každá časť (1 x 20 min.) sa počíta ako samostatný zápas 
so samostatným bodovaním. Prestávka medzi tretinami je 3 minúty. Po ukončení prvej časti dvojzápasov 
nasleduje 15 min. prestávka bez úpravy ľadu a pokračuje sa druhými dvojzápasmi. V prípade hrania aj tretej série 
zápasov nasleduje po 2. sérii 20 min. prestávka s úpravou ľadovej plochy.  
  

Herné formácie –  Hrá sa 3 na 3 - systémom 3 korčuliarov a jedného brankára.  
  

Systém súťaže – Herný formát  
Družstvá budú územne rozdelené do skupín v spolupráci s regionálnymi zväzmi SZĽH. 
Každý prihlásený klub zorganizuje za každé prihlásené družstvo 1 minihokejový turnaj v období od 1.10.2020 do 
20.12.2020 a jeden minihokejový turnaj v období od 9.1.2021 do 30.04.2021. Zorganizovanie turnajov je jednou 
zo základných podmienok účasti a zotrvania družstva v súťaži.  Termín zorganizovania turnaja je potrebné 
nahlásiť regionálnemu riaditeľovi príslušného regiónu najneskôr 30 dní pred konaním turnaja. Termín nahlásený 
klubom môže riadiaci orgán odmietnuť v prípade nevhodnosti termínu.   Ak klub nenahlási v dostatočnom 
časovom predstihu termíny organizovania turnajov, má riadiaci orgán právo termíny organizovania turnajov určiť.  
V prípade nedodržania jednotlivých kvót na zorganizovanie turnajov pre jednotlivé družstvá bude klub vylúčený z 
ďalších turnajov prípraviek organizovaných SZĽH. 
 

Športovo - technické podmienky a všeobecné ustanovenia 
I. Oblasť ŠPORTOVÁ: 
a) Riadiacim orgánom súťaží prípraviek SZĽH HP 3 a HP 4 je SZĽH. SZĽH môže riadením poveriť regionálne zväzy 
ľadového hokeja  (ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH). 
 

b) Podmienky organizácie a riadenia stanovujú Predpisy a Smernice SZĽH. 
 

c) Vekové kategórie: 
 4.ročník prípravka SZĽH  - súťažná veková kategória, hráči narodení od 1.9.2010  do 31.12.2011 

Na zozname hráčov môžu byť zapísaní maximálne 4 hráči narodení od  1.1.2012 do 31.8.2012. 
 3.ročník prípravka SZĽH  - súťažná veková kategória, hráči narodení od 1.9.2011 do 31.12.2012 

Na zozname hráčov môžu byť zapísaní maximálne 4 hráči narodení od 1.1.2013 do 31.8.2013. 
Vekové kategórie prípravka HP4 a HP3 sú určené na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa 
prislúchajúci k  ročníku povinnej školskej dochádzky. 
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d) Družstvá: 
 4.ročník prípravka SZĽH 

Na účely prihlásenia sa do súťaže  Prípraviek SZĽH HP 4 sa  za družstvo považuje skupina najmenej 12 
hráčov, vrátane brankára, 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 turnaje HP 3 za posledných 12 mesiacov.  

 

V prípade, že si hokejový  klub vytvára dve družstvá  v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom družstve 
nemôže byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.12.2011 (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v druhom 
družstve môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2011 (maximálny počet ostaršených hráčov 
pre druhé družstvo sú štyria).  

 

V prípade, že si hokejový  klub vytvára tri družstvá v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom a  druhom 
družstve nemôžu byť zapísaní žiadni hráči narodení po 31.12.2011  (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v treťom 
družstve môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2011 (maximálny počet ostaršených hráčov 
pre tretie družstvo sú štyria).  

 

Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. 
 

 3.ročník prípravka SZĽH 
Na účely prihlásenia sa do súťaže  Prípraviek SZĽH HP 3 sa  za družstvo považuje skupina najmenej 12 

hráčov, vrátane brankára s platnou hráčskou licenciou, ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia 
v materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH.   

 

V prípade, že si hokejový  klub vytvára dve družstvá  v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom družstve 
nemôže byť zapísaný žiaden hráč narodený po 31.12.2012 (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v druhom 
družstve môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2012 (maximálny počet ostaršených hráčov 
pre druhé družstvo sú štyria).  

 

V prípade, že si hokejový  klub vytvára tri družstvá v rovnakej vekovej kategórii, tak v prvom a  druhom 
družstve nemôžu byť zapísaní žiadni hráči narodení po 31.12.2012 (nepripúšťajú sa žiadne ostaršenia) a v treťom 
družstve môžu byť zapísaní maximálne štyria hráči narodení po 31.12.2012 (maximálny počet ostaršených hráčov 
pre tretie družstvo sú štyria).  

 

Tento istý princíp platí aj v prípade vytvárania ďalších družstiev. 
 

Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže, môže byť každý hráč zapísaný len na 
jednom zozname družstva (pri každom ďalšom vytvorenom družstve môže byť hráč zapísaný len na zozname toho 
konkrétneho družstva). 
 

e) Ostaršenia: 
 Hokejista  narodený od 1.9.2011 do 31.12.2011  nemusí byť ostaršený do súťaže HP 4.  

Hokejista narodený od 1.1.2012 do 31.8.2012 môže byť ostaršený o jeden rok  do súťaže HP 4. 
 Hokejista  narodený od 1.9.2012 do 31.12.2012 nemusí byť ostaršený do súťaže HP 3.  

Hokejista narodený od 1.1.2013 do 31.8.2013 môže byť ostaršený o jeden rok  do súťaže HP 3.  
 Maximálny počet ostaršených hráčov sú štyria hráči vrátane brankára. 
 Porušenie tohoto ustanovenia bude potrestané v zmysle platného Súťažného poriadku SZĽH. 

 

f) Zahraničný hokejista 
Vo vekovej kategórii Prípravka sa pravidlo o počte zahraničných hokejistov neupravuje.  
 

g) Omladšenie  - dievčatá: 
Za HP 4 môžu nastúpiť dievčatá zodpovedajúce veku 5 HT, narodené od 1.9.2009 do 31.8.2010. Štart 

starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet dievčat v jednom stretnutí sú tri hráčky vrátane brankárky.  
Za HP 3 môžu nastúpiť dievčatá zodpovedajúce veku HP 4, narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011. Štart 

starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet dievčat v jednom stretnutí sú tri hráčky vrátane brankárky.  
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