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SEZÓNA:                       2021/2022  
SÚŤAŽ:                          I. liga seniorov  
MEDIÁLNY NÁZOV:   SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA   
LOGO SÚŤAŽE:               
 
 
PARTNER SÚŤAŽE:          SZĽH + podľa zabezpečenia Marketingu SZĽH                      
POČET DRUŽSTIEV:                 do 12 (podľa prihlášok a splnenia základných podmienok) + SR18  
POČET SÚŤAŽNÝCH LICENCIÍ:  12 (podľa smernice) 
 
VEKOVÁ KATEGÓRIA 
Seniori (muži) - súťažná veková kategória 
V stretnutiach 1. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 2001 a starší. 
 
 
PREDPOKLADANÝ SYSTÉM SÚŤAŽE 
DLHODOBÁ    - základná časť 

- Kvalifikácia o Play-Off 
- Play-Off (podľa počtu účastníkov)  
- prípadná ďalšia časť  

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK:    9. – 16. október (predpokladaný termín)  
PREDPOKLADANÝ KONIEC:        apríl 2022  
 
I. PREDPOKLADANÝ MODEL SÚŤAŽE pre 12 účastníkov + SR 18:  
1. ČASŤ: 
ZÁKLADNÁ  
Každý s každým 2x doma, 2x  vonku  = 44 kôl  (44 zápasov)  + 2 zápasy so SR18. Družstvo SR18 ukončí po ZČ pôsobenie    
v SHL. 
2. ČASŤ:  
KVALIFIKÁCIA O PLAY-OFF (7.-10., 8.-9.)  
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste odohrajú systémom 7.-10., 8.-9. kvalifikáciu o postup do Play-Off na 3 
víťazné zápasy, max. 5 kôl, víťazi kvalifikačných zápasov budú nasadení do Play-Off ako 7. a 8. tím na základe 
postavenia  tímu v tabuľke po ZČ (7. nasadené vyššie postavené družstvo po ZČ, 8. nasadené nižšie postavené družstvo 
po ZČ)  
3. ČASŤ:  
PLAY-OFF 
ŠTVRŤFINÁLE: Odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po základnej časti a postupujúce družstvá z Kvalifikácie 
o Play-Off (nasadený  ako 7. a 8. účastník Play-Off) odohrajú Play-Off Štvrťfinále systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5., max. 
7 kôl na 4 víťazné zápasy.  
SEMIFINÁLE: Víťazi Štvrťfinále hrajú Semifinále 1.-4., 2.-3. na 4 víťazné zápasy. 
FINÁLE: Víťazi Semifinále hrajú Finále 1.-2. na 4 víťazné zápasy. 
ZOSTUP/POSTUP: Bude určený v Smernici pre súťaž 1LS/1HL (SHL).  
 
 
ZMENY 
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov súťaže 
a pod.) 
 
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom súťaže I. ligy seniorov je SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
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c) Podľa SP SZĽH (čl. 3.9.3): Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži 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. 
d) Ostaršenie  
V zápasoch 1. ligy seniorov  môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia:  
- hráč vekovej kategórie kadet na základe výnimky riadiaceho orgánu,  
- 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. 
e) Zahraničný hokejista  
Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 1. lige seniorov 4 zahraniční hokejisti v družstve.   
V 1. 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 
f) Hráči do 23 rokov 

Kluby podľa podmienok upravených v zmluve zabezpečia v zápasoch 1HL/1LS (SHL) nasadenie siedmich (7) 
talentovaných hokejistov do 23 rokov, z toho: 

• najmenej dvoch (2) talentovaných športovcov 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. 
g) Farmárske družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH  
h) "B” družstvo, prípadne “C” družstvo - podľa ustanovení SP SZĽH 
i) Družstvá zaradené v 1. 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 1. ligy seniorov a SZĽH a licenčnými 
podmienkami. 
 
 
II. LICENČNÁ SMERNICA (v znení neskorších zmien a doplnkov) 
2. Ekonomické podmienky: 
2.1. za účelom zistenia stavu ekonomických podmienok klubu zo zmlúv resp. predpisov SZĽH, voči hokejovým 
subjektom, je klub povinný predložiť riadiacemu orgánu 1. ligy seniorov vždy do 30.06. príslušného kalendárneho roka, 
ak riadiaci orgán 1. ligy seniorov neustanoví inak, písomnú správu (ďalej len “Správa”), ktorá musí obsahovať tieto 
náležitosti: a) súpis všetkých záväzkov klubu po lehote splatnosti ku dňu 31.05. príslušného kalendárneho roka, s 
uvedením ich výšky a údajov o veriteľoch s prílohami, b) čestné prehlásenie štatutárneho orgánu klubu voči riadiacemu 
orgánu 1. ligy seniorov, že všetky údaje týkajúce sa záväzkov klubu obsiahnuté v Správe sú pravdivé a úplné a 
prehlásenie, že ak by sa údaje obsiahnuté v Správe týkajúce sa záväzkov klubu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné, 
klub súhlasí s tým, aby riadiaci orgán 1. ligy seniorov rozhodol o návrhu na vydanie resp. nevydanie licencie, jej 
odobratie, či zrušenie platnosti v zmysle tejto smernice.  
2.2. Ak riadiaci orgán 1. ligy seniorov zistí v Správe nedostatky, vyzve dotknutý klub k odstráneniu nedostatkov. Klub je 
povinný odstrániť všetky nedostatky v lehote troch pracovných dní od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety. 
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2.3. Po predložení Správy má každý klub povinnosť postupovať tak, aby ku dňu 01.08. príslušného kalendárneho roka 
nebol v omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku voči hokejovým subjektom po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, 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 1. ligy seniorov uznal za odôvodnené. O splnení 
každého záväzku uvedeného v Správe je klub povinný bezodkladne písomne informovať riadiaci orgán 1. ligy seniorov, 
najneskôr však do 07.08. príslušného kalendárneho roka. 
 
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 pre funkcionárov mimo ĽP (FMĽP): 
- ohrievač pre zabezpečenie teploty priestoru, 
- 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 (informačného systému SZĽH).  
d) Osobitné športovo-technické podmienky pre súťaž 1. ligy seniorov upravuje Smernica pre súťaž 1HL a Licenčná 
smernica SZĽH. 
 
IV. OSTATNÉ:  
Slovenský pohár – podľa možností stanoví SZĽH. 
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