
Názov súťaže:          EXTRALIGA ŽIEN 
Partner súťaže:     v kompetencii Marketingu SZĽH    
Logo súťaže:              
Súťaž:              dlhodobá  
Počet družstiev:     4-8 (podľa počtu prihlásených účastníkov) 
      

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
a) Riadiacim orgánom Extraligy žien je 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 žien sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich 
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 žien   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 
SP SZĽH čl. 1.3.6.13     kategória seniori (ženy/muži) súťažná majstrovská veková kategória 
V stretnutiach Extraligy žien môžu štartovať hráčky narodené v roku 2002  a staršie.  
 

e) Ostaršenie  
Riadiaci orgán stanoví spôsob ostaršovania v usmernení pre príslušné súťažné obdobie.  
 

f) Omladšenie, SP SZĽH, čl. 1.1. 
1.1.18 omladšenie – povolenie štartu hokejistky z vyššej vekovej kategórie do nižšej vekovej kategórie, platí len pre 
hokejistky, ak SZĽH neustanoví inak. Riadiaci orgán upraví omladšenie pre jednotlivé súťaže v usmernení pre príslušné 
súťažné obdobie.  
 

V zápasov extraligy dorastu, alebo 1. ligy dorastu môžu nastupovať dievčatá ročníka 2000 a staršie. Maximálny počet 
omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
 

V zápasov Ligy kadetov môžu nastupovať dievčatá ročníka 2002 - 1997. Maximálny počet omladšených dievčat v 
jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka.  
 

Za 5 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca šiestemu ročníku. 
Za 6 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca siedmemu ročníku. 
Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníka. 
Za 8 HT môžu nastúpiť hráčky narodené v  roku 2002 a mladšie. 
 

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 v zápase platí obmedzenie v Extralige žien 4 zahraničné hokejistky v družstve 
vrátane brankára. 
 

g) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.   
  

II. TECHNICKÁ OBLASŤ: 
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH 
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 ).  
  
 
 


