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Počet družstiev:        10      
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom extraligy juniorov je Súťažné oddelenie SZĽH. 
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú 
predpisy SZĽH.  
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo  
3.2.1.  Na účely prihlásenia sa do súťaže extraligy juniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčulujúcich 
hráčov a 2 brankárov (15+2), 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 
-  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 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje 
družstvo do súťaže extraligy juniorov   je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH.  
 

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

d) Veková kategória 
V stretnutiach Extraligy juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.1999 do 31.12.2000 (ročník 1999, 2000). 
V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1998 - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení 
v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára ! V prípade, že družstvo juniorov bude mať na základe nominačného 
listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 1999, 2000 v projekte “HK VSR SR 20”,  povoľuje sa počas 
nominácie štart brankára 1998 materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii 
junior započítavajúceho sa  do počtu 5. hráčov v jednom dni. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1998 môže byť 
zaradený aj cudzinec ročníka 1998, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.     
 

e) Ostaršenie  
V zápasoch Extraligy juniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: 
- hráč vekovej kategórie dorast ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
- hráč vekovej kategórie kadet hráč o dve vekové kategórie, 
- maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár.   
 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami. 
 

f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3  
Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie v Extrali juniorov 1 zahraničný 
hokejista v družstve. 
 

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN:        podľa pravidiel ĽH  
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery pre činovníkov mimo ĽP  
- ohrievač pre zabezpečenie teploty, 
- pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti,  
c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na  on - line spracovávanie zápasov, 
zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).  
 

III. SYSTÉM SÚŤAŽE 
Predpokladaný začiatok súťaže:         15.09.2018  
Predpokladaný ukončenie súťaže:         7.-10.04.2019 
Základná časť bude mať 36 kôl. Následne sa súťaž rozdelí na skupinu s družstvami, ktoré skončili po ZČ na 
1.-6. mieste a skupinu s družstvami, ktoré umiestnili na 7.-10. mieste. Skupina 1.-6. mieste odohrá v nadstavbe 
10 zápasov a v skupine 7.-10. miesto sa odohrá ďalších 12 zápasov. Družstvá 1.-6. + 1. a 2. družstvo zo 
skupiny 7.-10.  postupujú do play- off na 3 víťazné zápasy. Posledné družstvo automaticky vypadne. 
 

Hrací model môže byť riadiacim orgánom dodatočne upravený na základe medzinárodného programu! 

 


