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SEZÓNA:               2021/2022    
SÚŤAŽ:     II. liga seniorov    
NÁZOV:     2. HOKEJOVÁ LIGA   
LOGO SÚŤAŽE:              
 
PARTNER SÚŤAŽE:   SZĽH + podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH   
PREDPOKLADANÝ POČET  
DRUŽSTIEV:           10-20 (Podľa prihlášok a na základe splnenia základných podmienok) 
 
 

VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (muži) - súťažná veková kategória  
V stretnutiach 2. hokejovej ligy môžu štartovať hráči narodení v roku 2001 a starší. 
 
 

PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 1)  (podľa počtu účastníkov)   
DLHODOBÁ SÚŤAŽ:   - skupinová základná časť  

- celoslovenská nadstavbová časť  
- regionálna nadstavbová časť 
- Play-Off  

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK:    2. – 16. október (predpokladaný termín)  
PREDPOKLADANÝ KONIEC:        apríl 2022  
 

Model súťaže bude určený po prihláškach, na základe počtu prihlásených družstiev. V prípade, že skupiny nebudú mať 
rovnaký počet účastníkov, pre nadstavbu bude nastavený pomerný systém.  
 

I. PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE pre 10-20 účastníkov:  
I. časť  
Základná - skupiny A, B 1)   

Základná časť skupine A, regionálna/skupinová, v skupine A každý s každým  
Základná časť skupine B, regionálna/skupinová v skupine B každý s každým  
II. časť  
Nadstavbová 1)

 

Nadstavbová časť A+B celoslovenská  
Nadstavbová časť A+B regionálna  
III. časť  
Play-Off 1)

 

Play-Off Štvrťfinále/PlayOff Semifinále  
Družstvá odohrajú zápasy Play-Off - 3 až 5 kôl (podľa určenia)  
Play-Off O 3. miesto (celoslovenská)  
Porazené družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy systémom P1.- P2. na 3 víťazné zápasy.  
Play-Off Finále 2LS (celoslovenská)  
Víťazné družstvá z Play-Off SF odohrajú zápasy Finále systémom V1.-V2. na 3 víťazné zápasy (5 kôl) 
 

POSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaž 2LS. 
 
 

ZMENY 
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov súťaže 
a pod.) 
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1) Podľa prihlášok a na základe splnenia základných podmienok. 
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ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom súťaže 2. ligy seniorov je SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) Ostaršenie  
V zápasoch 2. ligy seniorov  môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia:  
- hráč vekovej kategórie dorast o dve vekové kategórie,  
- hráč vekovej kategórie junior o jednu vekovú kategóriu,  
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 10 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.   
Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov 
a smerníc SZĽH. 
d) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 2. lige seniorov 3 zahraniční hokejisti v družstve. 
V 2. lige seniorov nie je prípustný štart zahraničného brankára. Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva 
klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
SP SZĽH: 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR. 2 
e) Hráči do 23 rokov  

Kluby podľa podmienok upravených v zmluve zabezpečia v zápasoch 2LS nasadenie štyroch (4) talentovaných 
hokejistov do 23 rokov, z toho: 

• najmenej jedného (1) talentovaného športovca do 20 rokov, pričom platí, že  
- hokejistom do 20 rokov (U20) je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2002 a mladší, a má slovenskú 

štátnu príslušnosť, a  
-      hokejistom do 23 rokov (U23) je hokejista družstva Klubu narodený v roku 1999 a mladší, a má slovenskú  
       štátnu príslušnosť. 

f) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.  
g) Farmárske družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH.  
h) "B” družstvo, prípadne “C” družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH. 
i) Družstvá zaradené v 2. lige seniorov sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. Výnimku má brankár 
ktorý môže mať prilbu aj inej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. 
j) Všetci hráči musia mať na zadnej časti dresov menovky. Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu 
a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH. 
k) Ostatné dojednania  
Ďalšie podmienky môžu byť určené osobitnou zmluvou medzi účastníkmi súťaže 2. ligy seniorov a SZĽH. 
 
 

II. 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 pre funkcionárov mimo ĽP (FMĽP): 
- ohrievač pre zabezpečenie teploty priestoru, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, Wi-Fi pripojenie, pripojenie k elektrickej sieti, notebook,  
c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on-line spracovávanie zápasov, 
zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH (informačného systému SZĽH).  
d) Osobitné športovo-technické podmienky pre súťaž 2LS upravuje Smernica pre súťaž 2LS. 
 
 

III. OSTATNÉ:  
Slovenský pohár – podľa možností stanoví SZĽH. 
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