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POČET ÚČASTNÍKOV: 17 (sk. A + sk. B)

Sk. A  Sk. B
1.	 HC	Bratislava	s.r.o.	(„B“	družstvo)	 179	 1.	 HK	58	Sanok	 915
	 (mediálne	HC	OSMOS	Bratislava)	 	 2.	 HC	Rebellion	Gelnica	 153
2.	 MŠK	Púchov	s.r.o.				 134	 3.	 HK	Bardejov	 168
3.	 HC	96	Nitra		1)		 169	 4.	 MHk	32	L.	Mikuláš	a.s.		 073
4.	 HK	Brezno			 026	 	 („B“	družstvo)
5.	 HK	Iskra	Partizánske			 033	 5.	 MHK	Kežmarok	 046
6.	 v	o	ľ	n	o	 	 6.	 HKM	Rimavská	Sobota			 070
7.	 MŠK	HVIEZDA	Dolný	Kubín			 131	 7.	 HK	Sabinov			 124
8.	 HK	Levice			 029	 8.	 HK	2016	Trebišov			 167
9.	 HC	Prievidza		 157	 	 		 	
10.	HK	91	Senica				 035	 	 		 	
 
1)	žiadateľ	o	voľnú	licenciu		 	 	 	 	

    

2. LIGA SENIOROV 2018/2019
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MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:
I. ČASŤ - ZÁKLADNÁ
a)	 V	základnej	časti	skupiny	“A”	sa	stretnú	družstvá	každý	s	každým	celkovo	2x	(1x	doma,	1x	

vonku)	=	18	kôl	
b)	 V	základnej	časti	skupiny	“B”	sa	stretnú	družstvá	každý	s	každým	2x	(1x	doma,	1x	vonku)	=	14	

kôl
c)	 PP	SZĽH	čl.	2.1.15	-	prestupové	obdobie	je	obdobie	určené	na	podávanie	žiadostí	o	prestup	

alebo	hosťovanie,	ktoré	je	od	1.	mája	bežného	roku	do	31.	januára	nasledujúceho	kalendárne-
ho	roka,	pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí  pre jednot-
livé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, 
najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže;	 tým	nie	 je	dotknutý	koniec	
medzinárodného	prestupového	obdobia,	určený	predpismi	IIHF,	ak	IIHF	nestanoví	pre	olympij-
skú	sezónu	v	ktorej	sa	konajú	ZOH	predĺženie	termínu	konca	medzinárodného	prestupového	
obdobia.

II. ČASŤ - O UMIESTNENIE 5.- 8. V SKUPINÁCH (SKUPINA „A“ A SKUPINA „B“) 
a)	 Družstvu	umiestnenému	po	ZČ	v	sk.	„A“	na	9.	mieste		skončila	sezóna.
b) Časť O umiestnenie  5.-8. v sk. „A“ odohrajú družstvá umiestnené po ZČ v 

sk. „A“  na 5. až 8. mieste systémom nasadenia 5.-8. a 6.-7. na 2 stretnutia 
(2 kolá). Časť O umiestnenie 5.-8. v sk. „B“ odohrajú družstvá umiestnené 
po ZČ v sk. „B“  na 5. až 8. mieste systémom nasadenia 5.-8. a 6.-7. na 2 
stretnutia (2 kolá).

c) Víťazi sérií O umiestnenie 5.-8. sk. „A“ odohrajú stretnutia o konečné 5. 
miesto v skupine „A“ systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). 
Víťazi sérií O umiestnenie 5.-8. sk. „B“ odohrajú stretnutia o 5. miesto 
skupiny „B“ systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).

d)	 Porazené	družstvá	z	časti	O	umiestnenie	5.-8.	sk.	„A“	odohrajú	stretnutia	o	konečné	7.	
miesto	v	skupine	„A“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).	Porazené	druž-
stvá	z	časti	O	umiestnenie	5.-8.	sk.	„B“	odohrajú	stretnutia	o	konečné	7.	miesto	v	skupine	
„B“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

II. ČASŤ - PLAY OFF V SKUPINÁCH (SKUPINA „A“ A SKUPINA „B“)
a) Play Off Semifinále sk. „A“	odohrajú	družstvá	umiestnené	v	sk.	„A“	po	ZČ	na	1.	až	

4.	mieste,	ktoré	odohrajú	stretnutia	systémom	nasadenia	1.-4.	a	2.-3.	na	2	víťazné	stretnu-
tia	(max.	3	kolá).	Play-Off Semifinále sk. „B“ odohrajú	družstvá	umiestnené	v	sk.	„B“	
po	ZČ	na	1.	až	4.	mieste,	ktoré	odohrajú	stretnutia	systémom	nasadenia	1.-4.	a	2.-3.	na 
2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá).

b)	Víťazi Play-Off Semifinále sk. „A“ hrajú Finále skupiny „A“	systémom	nasa-
denia	1.-2.	na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá). Víťazi Play-Off Semifinále 
PO sk. „B“ hrajú Finále skupiny „B“	systémom	nasadenia	1.-2.	na 2 víťazné 
stretnutia (max. 3 kolá).

c)	Porazení	z	Play-Off	Semifinále	sk.	„A“	odohrajú	stretnutia	o	konečné	3.	miesto	v	skupine	
„A“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).	Porazení	z	Play-Off	Semifinále	sk.	
„B“	odohrajú	stretnutia	o	konečné	3.	miesto	v	skupine	„B“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	
2	stretnutia	(2	kolá).

II. ČASŤ - PLAY OFF O 3. MIESTO A O VÍŤAZA 2LS (FINÁLE)
a)	Porazené družstvá Play-Off Finále sk. „A“ a Finále sk. „B“ hrajú	proti	sebe	

stretnutia	o	konečné	3.	miesto	2LS	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).		

b)	Víťazi Play-Off Finále sk. „A“ a Finále sk. „B“ hrajú proti sebe Finále (O 
Víťaza 2LS)	systémom	nasadenia	1.-2.	na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá,	1x	
doma-1x	vonku,	príp.	rozhodujúci	zápas	1x	neutrálne	ihrisko).

III. časť BARÁŽ o I. HL SR (súťaž riadená ZOK I. HL SR)

a)	Družstvo	1HL	umiestnené	na	poslednom	4.	mieste	v	časti	O	Play	Out	odohrá	barážové	
stretnutia	s	Víťazom	2LS	2018/19.	Baráž	sa	hrá	na	4	víťazné	stretnutia.

HRACIE DNI A ČAS:
Z Č - sobota / vložené dni - 17:00 hod., resp. podľa nahlásených začiatkov klubov

Sk. A       SOBOTA zač.stret. (hod.)  vl. nedeľa zimný štadión
HC	Bratislava	„B“	 18:30	 	 	 Hamuliakovo
MŠK	Púchov	s.r.o.	 17:30	 		 	 Púchov
HC	96	Nitra	 20:00	 		 	 Nitra
HK	Brezno	 18:45	 		 	 Brezno
HK	Iskra	Partizánske	 18:00	 		 	 Partizánske
MŠK	HVIEZDA	Dolný	Kubín	 17:30	 		 17:30	 Dolný	Kubín
HK	Levice		 17:30	 	 17:30	 Levice
HC	Prievidza	 17:00	 	 17:00	 Prievidza
HK	91	Senica	 18:00	 	 18:00	 Senica

Sk. B       SOBOTA zač.stret. (hod.)  vl. nedeľa zimný štadión
HK	58	Sanok				 18:00	 	 	 Sanok
HC	Rebellion	Gelnica			 17:30	 	 	 Gelnica
HK	Bardejov		 17:30	 	 	 Bardejov
MHk	32	L.	Mikuláš	a.s.	„B“			 17:00	 	 	 L.	Mikuláš
MHK	Kežmarok	 17:00	 	 	 Kežmarok
HKM	Rimavská	Sobota			 17:00	 	 	 Rimavská	Sobota
HK	Sabinov			 17:00	 	 	 Sabinov
HK	2016	Trebišov			 17:30	 	 	 Trebišov

BODOVANIE/ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA:
3	body	-	výhra	v	riadnom	hracom	čase,	2	body	-	výhra	po	predĺžení	alebo	SN,	1	bodov	-	
prehra	v	predĺžení,		alebo	po	SN,	0	bodov	-	prehra	v	riadnom	hracom	čase.	Každé	stretnutie	
musí	mať	víťaza.	
V	prípade	remízy	po	ukončení	riadneho	hracieho	času	nasleduje	predĺženie,	resp.	samostat-
né	nájazdy.	Úpravy pravidiel predĺženia a samostatných nájazdov riadiacim 
orgánom sú uvedené v časti VŠEOBECNÉ USTANOVENIA /str.  19 /

UPOZORNENIA:
a)	 „B“	družstvo:	v	súťažnej	sezóne	2018-2019	majú	„B“	družstvo	vytvorené	HC	Bratislava	

s.r.o.	a	MHk	32	L.	Mikuláš	a.s.	
b) Počet zahraničných hráčov v 2LS 2018 / 2019 je stanovený na 2 za jedno 

družstvo v jednom majstrovskom stretnutí.
c)	 Podmienky	štartu	hráčov	sú	stanovené	v	platných	predpisoch	SZĽH.	Ďalšie	usmernenia	a	

nariadenia	môžu	byť	stanovené	SZĽH.
d)	 Podmienky	a	špecifikácie	štartu	zahraničného	účastníka	HK	58	Sanok	upravuje	osobitná	

zmluva	so	SZĽH.
e)	 V	prípade	nerozhodného	výsledku	v	riadnom	hracom	čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	
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6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	
posledných	zmien	a	doplnkov.

f) Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Záko-
na č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších zmien.

g)	Ďalšie	dôležité	upozornenia	sú	špecifikované	vo	„Všeobecných	ustanoveniach	platných	pre	
všetky	súťaže	riadené	SZĽH“,	ďalej	na	www.hockeyslovakia.sk	v	sekcii	 	 INFO	príslušnej	
súťaže	a	sú	záväzné	pre	všetkých	činovníkov,	funkcionárov,	kluby	a	hráčov.

h) Domáci klub je po ukončení majstrovského stretnutia povinný zabezpečiť 
zasielanie príspevkov (reportu) na emailové adresy: redakcia@druhaliga.sk;	
janosik@szlh.sk;	redakcia@prvaliga.sk;

i)	 V	zmysle	čl.	6.1.7	SP	SZĽH	domáci	klub	zabezpečí	nahrávanie	a	vloženie	videozáznamu	
z	majstrovského	zápasu	súťaže	do	videoarchívu	SZĽH.

j) Domáce družstvo nastupuje v dresoch svetlých, hosťujúce v tmavých, ak sa 
družstvá nedohodnú inak.

k)	 Organizátor	zápasu	zapožičia	družstvu	súpera	na	rocvičenie	25	ks	pukov.
l)	 Zmeny	začiatku,	termínu,	miesta	stretnutia	ai.	sa	priebežne	aktualizujú	na:
	 www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/home/	
m)	Ak	nebude	stanovené	inak,	delegácie	rozhodcov	budú	zverejnené	na:	
	 www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists	
n)	 Aktualizované	Stanovy,	poriadky	a	smernice	SZĽH	sú	prístupné	na:
	 www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice
o)	 Antidopingová	agentúra	SR;	zakázané	látky
	 www.antidoping.sk	;	www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/	

ASOCIAČNÉ TERMÍNY:  AKCIE IIHF A MOV
1.	termín		 20.-26.8.2018	 MS	U20	26.12.2018	-	5.1.2019,	
	 	 Vancouver	&	Victoria,	Canada	 	
2.	termín		 5.-11.11.2018	 SZU	 2.-12.3.2019,	Krasnoyarsk,	Russia	
3.	termín		 10.-16.12.2018	 MS	U18	18.-28.4.2019,	
	 	 Ornskoldsvik	&	Umea,	Sweden	 	
4.	termín		 4.-10.2.2019	 MS	10.-26.5.2019,	Bratislava	&	Kosice,	Slovakia

AKTUALIZOVANÉ VYŽREBOVANIA SÚ DOSTUPNÉ NA 
druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/670/2-liga-seniorov

 I. časť ZÁKLADNÁ 
Skupina A ZÁPAD 
a)	V	skupine	„A“	každý	s	každým	2-kolovo	(18	kôl),	pričom	družstvá	sa	stretnú	so	súpermi	1x	
doma	a	1x	vonku.

b)	Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH		(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	
(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.

c)	 V	prípade	rovnosti	bodov	medzi	družstvami	v	skupine	„A“	po	ukončení	ZÁKLADNEJ	ČASTI	
sa	postupuje	v	zmysle	čl.	4.6.	SP	SZĽH.

d)	Podmienky	 štartu	 hráčov	 sú	 stanovené	 v	 platných	 predpisoch	 SZĽH	 na	webovej	 stránke	
SZĽH:	www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice

e)	Začiatky	stretnutí	môže	byť	z	dôvodu	kolízie	zmenené.
f)	 Úpravy	rozlosovania	a	zmeny	sú	pravidelne	aktualizované	na	oficiálnej	webovej	stránke	

SZĽH	www.hockeyslovakia.sk		Ďalšie	usmernenia	a	nariadenia	môžu	byť	stanovené	riadia-
cim	orgánom	súťaže,		odbornými	oddeleniami	SZĽH	alebo	VV	SZĽH.

Skupina B VÝCHOD
a)	V	skupine	„B“	každý	s	každým	2-kolovo	(14	kôl),	pričom	družstvá	sa	stretnú	so	súpermi	1x	
doma	a	1x	vonku.

b)	Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	
(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.

c) V prípade rovnosti bodov medzi družstvami v skupine „B“ po ukončení ZÁ-
KLADNEJ ČASTI sa postupuje v zmysle čl. 4.6. SP SZĽH. 

d)	Podmienky	 štartu	 hráčov	 sú	 stanovené	 v	 platných	 predpisoch	 SZĽH	 na	webovej	 stránke	
SZĽH:	www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice,	alebo	na	portáli	služieb	

e)	Začiatky	stretnutí	môže	byť	z	dôvodu	kolízie	zmenené.
f)	 Úpravy	rozlosovania	a	zmeny	sú	pravidelne	aktualizované	na	oficiálnej	webovej	stránke	

SZĽH	www.hockeyslovakia.sk			Ďalšie	usmernenia	a	nariadenia	môžu	byť	stanovené	riadia-
cim	orgánom	súťaže,		odbornými	oddeleniami	SZĽH	alebo	VV	SZĽH.

 II. časť - O umiestnenie 5.- 8. v skupinách ( „A“ a „B“) 
a)	Družstvu	umiestnenému	po	ZČ	v	sk.	„A“	na	9.	mieste		skončila	sezóna.
b)	Časť	O	umiestnenie		5.-8.	v	sk.	„A“	odohrajú	družstvá	umiestnené	po	ZČ	v	sk.	„A“		na	5.	až	
8.	mieste	systémom	nasadenia	5.-8.	a	6.-7.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

	 Časť	O	umiestnenie	5.-8.	v	sk.	„B“	odohrajú	družstvá	umiestnené	po	ZČ	v	sk.	„B“		na	5.	až	
8.	mieste	systémom	nasadenia	5.-8.	a	6.-7.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

c)	 Víťazi	sérií	O	umiestnenie	5.-8.	sk.	„A“	odohrajú	stretnutia	o	konečné	5.	miesto	v	skupine	„A“	
systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

	 Víťazi	sérií	O	umiestnenie	5.-8.	sk.	„B“	odohrajú	stretnutia	o	5.	miesto	skupiny	„B“	systémom	
nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

d)	Porazené	 družstvá	 z	 časti	O	 umiestnenie	 5.-8.	 sk.	 „A“	 odohrajú	 stretnutia	 o	 konečné	7.	
miesto	v	skupine	„A“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

	 Porazené	 družstvá	 z	 časti	O	 umiestnenie	 5.-8.	 sk.	 „B“	 odohrajú	 stretnutia	 o	 konečné	 7.	
miesto	v	skupine	„B“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

e)	1.	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	družstva	lepšie	umiestneného	po	časti	ZČ;	2.	
stretnutie	na	ZŠ	horšie	umiestneného	družstva	po	časti	ZČ.

f)	 Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	



76 77

čase	v	prvom,	alebo	druhom	stretnutí	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PRE-
DĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	
doplnkov.

g)	Špecifikácie,	postupy	a	športovo-technické	zabezpečenie	budú	stanovené	v	Manuáli	pre	
stretnutia	II.	časti	Play-Off,	ktorý	kluby	obdržia	po	ZČ.

h)	Víťazom	príslušnej	série	sa	stáva	družstvo,	ktoré	získa	vyšší	počet	bodov	a	skóre	zo	vzá-
jomných	dvoch	stretnutí.	Ak	bude	medzi	družstvami	po	2.	zápase	rovnosť	ukazovateľov,	o	
konečnom	víťazovi	série	rozhodnú	extra	samostatné	nájazdy.		Podrobnosti	budú	stanovené	
v	Manuáli.

*	Ak	 nebude	 stanovené	 inak,	 v	 Play-Off	budú	 začiatky	 stretnutí	 upravené	podľa	 začiatkov	
nahlásených	klubmi	pre	ZČ.

 II. časť - Play Off Semifinále v skupinách „A“ a „B“
a)	Play	Off	Semifinále	sk.	„A“	odohrajú	družstvá	umiestnené	v	sk.	„A“	po	ZČ	na	1.	až	4.	mieste,	
ktoré	odohrajú	stretnutia	systémom	nasadenia	1.-4.	a	2.-3.	na	2	víťazné	stretnutia	(max.	3	
kolá).	Play-Off	Semifinále	sk.	„B“	odohrajú	družstvá	umiestnené	v	sk.	„B“	po	ZČ	na	1.	až	4.	
mieste,	ktoré	odohrajú	stretnutia	systémom	nasadenia	1.-4.	a	2.-3.	na	2	víťazné	stretnutia	
(max.	3	kolá).

b)	1.	a	príp.	3.	rozhodujúce	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	družstva	lepšie	umiestne-
ného	po	časti	ZČ;	2.	stretnutie	na	ZŠ	horšie	umiestneného	družstva	po	časti	ZČ.

c)	Každé	stretnutie	musí	mať	víťaza.	V	prípade	nerozhodného	výsledku	v	riadnom	hracom	čase	
sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	

čl.	6.11	SP	SZĽH	(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.
d)	Špecifikácie,	postupy	a	športovo-technické	zabezpečenie	budú	stanovené	v	Manuáli	pre	

stretnutia	II.	časti	Play-Off,	ktorý	kluby	obdržia	po	ZČ.
*	Ak	 nebude	 stanovené	 inak,	 v	 Play-Off	budú	 začiatky	 stretnutí	 upravené	podľa	 začiatkov	

nahlásených	klubmi	pre	ZČ.

 II. časť - Play Off O 3. miesto v skupinách „A“ a „B“
a)	Porazené	družstvá	Play-Off	Semifinále	sk.	„A“	hrajú	zápasy	O	3.	miesto	v	skupiny	„A“	sys-
témom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

	 Porazené	družstvá	Play-Off	Semifinále	sk.	„B“	hrajú	zápasy	O	3.	miesto	v	skupiny	„B“	systé-
mom	nasadenia	1.-2.	na	2	stretnutia	(2	kolá).

b)	1.	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	družstva	horšie	umiestneného	v	skupine	po	ZČ	;	
2.	stretnutie	na	ZŠ	družstva	lepšie	umiestneného	v	skupine	po	ZČ.

c)	 Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	
(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.

d)	Špecifikácie,	postupy	a	športovo-technické	zabezpečenie	budú	stanovené	v	Manuáli	pre	
stretnutia	II.	časti	Play-Off,	ktorý	kluby	obdržia	po	ZČ.

e)	Na	konečnom	treťom	mieste	v	príslušnej	skupine	sa	umiestni	družstvo,	ktoré	získa	vyšší	počet	
bodov	a	 skóre	zo	vzájomných	dvoch	 stretnutí.	Ak	bude	medzi	družstvami	po	2.	zápase	
rovnosť	ukazovateľov,	o	konečnom	víťazovi	série	rozhodnú	extra	samostatné	nájazdy.		Pod-
robnosti	budú	stanovené	v	Manuáli.

*	Ak	 nebude	 stanovené	 inak,	 v	 Play-Off	budú	 začiatky	 stretnutí	 upravené	podľa	 začiatkov	
nahlásených	klubmi	pre	ZČ.

 II. časť - Play Off FINÁLE skupiny „A“ a „B“
a)	Víťazi	Play-Off	Semifinále	sk.	„A“	hrajú	Finále	skupiny	„A“	systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	
víťazné	stretnutia	(max.	3	kolá).	Víťazi	Play-Off	Semifinále	sk.	„B“	hrajú	Finále	skupiny	„B“	
systémom	nasadenia	1.-2.	na	2	víťazné	stretnutia	(max.	3	kolá).

b)	1.	a	príp.	3.	rozhodujúce	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	družstva	lepšie	umiestne-
ného	po	časti	ZČ;	2.	stretnutie	na	ZŠ	horšie	umiestneného	družstva	po	časti	ZČ.

c)	 Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	
(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.

d)	Špecifikácia,	 postup	 a	 športovo-technické	 zabezpečenie	 budú	 stanovené	 v	Manuáli	 pre	
stretnutia	II.	časti	Play-Off,	ktorý	kluby	obdržia	po	ZČ.

*	Ak	 nebude	 stanovené	 inak,	 v	 Play-Off	budú	 začiatky	 stretnutí	 upravené	podľa	 začiatkov	
nahlásených	klubmi	pre	ZČ.

 II. časť PLAY-OFF O 3. miesto 2LS
a)	V	Play-Off	O	3.	miesto	2LS	hrajú	porazené	družstvo	z	Play-Off	Finále	 skupiny	 „A“	proti	

porazenému	družstvu	z	Play-Off	Finále	skupiny	„B“	systémom	nasadenia	1.-2.	Hrá	sa	na	2	
stretnutia	(2	kolá).

b)	1.	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	družstva	horšie	umiestneného	v	skupinovej	ta-
buľke	po	časti	ZČ;	2.	stretnutie	na	ZŠ	lepšie	umiestneného	družstva	v	skupinovej	tabuľke	po	
časti	ZČ.

c)	 Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	v	prvom,	alebodruhom	stretnutí	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹ-
ŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	
doplnkov.

d)	Špecifikácie,	postupy	a	športovo-technické	zabezpečenie	budú	stanovené	v	Manuáli	pre	
stretnutia	II.	časti	Play-Off,	ktorý	kluby	obdržia	po	ZČ.

e)	Na	 konečnom	 treťom	mieste	2LS	2018/19	 sa	 umiestni	 a	bronzové	medaile	 získa	druž-
stvo,	ktoré	získa	vyšší	počet	bodov	a	skóre	zo	vzájomných	dvoch	stretnutí.	Ak	bude	medzi	
družstvami	po	2.	zápase	rovnosť	ukazovateľov,	o	konečnom	víťazovi	série	rozhodnú	extra	
samostatné	nájazdy.		Podrobnosti	budú	stanovené	v	Manuáli.

*	Ak	 nebude	 stanovené	 inak,	 v	 Play-Off	budú	 začiatky	 stretnutí	 upravené	podľa	 začiatkov	
nahlásených	klubmi	pre	ZČ.

 II. časť PLAY-OFF Finále (O víťaza 2LS)
a)	V	 Play-Off	 Finále	 (O	 víťaza	2LS)	 hrajú	 víťazné	družstvá	 z	 Play-Off	Semifinále	 systémom	

nasadenia	1.-2.	Finále	sa	hrá	v	sérii	na	2	víťazné	stretnutia	(max.	3	kolá).
b)	1.	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	jedného	družstva;	2.	stretnutie	na	zimnom	šta-
dióne	druhého	družstva;	príp.	3.	rozhodujúce	na	neutrálnom	ihrisku.

c)	 Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	platných	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	
SP	SZĽH	(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.

d)	Špecifikácie,	postupy	a	športovo-technické	zabezpečenie	budú	stanovené	v	Manuáli	pre	
stretnutia	II.	časti	Play-Off,	ktorý	kluby	obdržia	po	ZČ.

e)	Víťazom	2LS	2018/19	sa	stane	a	pohár	za	konečné	1.	miesto	a	zlaté	medaile	dostane	
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družstvo,	ktoré	zvíťazí	v	dvoch	stretnutiach	z	troch	možných.
		 Porazený	finalista	obdrží	strieborné	medaile	a	pohár	za	konečné	2.	miesto.
*	Ak	 nebude	 stanovené	 inak,	 v	 Play-Off	budú	 začiatky	 stretnutí	 upravené	podľa	 začiatkov	

nahlásených	klubmi	pre	ZČ.

 III. časť BARÁŽ o I. HL SR (súťaž riadená ZOK I. HL SR)

a)	Družstvo	1HL	umiestnené	na	poslednom	4.	mieste	 v	 časti	O	Play	Out	odohrá	barážové	
stretnutia	s	Víťazom	2LS	2018/19.	Baráž	sa	hrá	na	4	víťazné	stretnutia.	

b)	1.,	2.,	príp.	5.	a	7.	rozhodujúce	stretnutie	sa	odohrá	na	zimnom	štadióne	družstva	ST.	NI-
COLAUS	1.	HL;	3.,	4.	a	príp.	6.	stretnutie	na	zimnom	štadióne	víťaza	2LS.

c)	 Každé	 stretnutie	musí	mať	 víťaza.	V	prípade	nerozhodného	 výsledku	 v	 riadnom	hracom	
čase	sa	pokračuje	ďalej	v	zmysle	čl.	6.10	SP	SZĽH	(PREDĹŽENIA),	resp.	čl.	6.11	SP	SZĽH	
(SAMOSTATNÉ	NÁJAZDY)	v	znení	posledných	zmien	a	doplnkov.

d)	Víťaz	Baráže	o	1.	HL	SR	2018/2019	postupuje	do	1.	HL	2019/2020,	pre	novú	sezónu	
musí	spĺňať	športovo-technické	náležitosti,	okrem	iného	najmä	zodpovedajúci	krytý	štadión	
a	mládežn.	družstvá	v	súťažiach	SZĽH.

*	Ak	nebude	stanovené	inak,	v	Baráži	budú	začiatky	stretnutí	upravené	podľa	začiatkov	na-
hlásených	klubmi.


