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Klubom Extraligy žien, 

1.ligy dorastu 
 

31. januára 2019, Bratislava 

 

Usmernenia k PP SZĽH čl. 13_a 14, sezóna 2018/2019 – súťaže EXŽ, 1LD, - doplnok 
 

1) PP SZĽH, Článok 13, Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart 

13.9 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas prestupového obdobia v jednej 

sezóne; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach 

žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred ukončením prestupového obdobia. 
 

PP SZĽH, Článok 14, Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart 

14.6 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas jednej sezóny, ak hosťovanie 

bolo dohodnuté počas prestupového obdobia; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších 

žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred ukončením 

prestupového obdobia. 
 

PP SZĽH, 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 kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV 

SZĽH”) neurčí pre jednotlivé 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 olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca 

medzinárodného prestupového obdobia. 
 

2) Usmernenie pre EXŽ, 1LD: Ukončenie prestupového obdobia je 31.1.2019, 23:59 dokedy bude možné podávať 

žiadosti prostredníctvom EM SZĽH.  

 

3) Hokejistka narodená v roku 2000 a staršia môže byť omladšená nasledovne: - hokejistka môže nastúpiť za kategóriu 

dorast. 
 

4) SZĽH v zmysle č. 2.1.4.3 Súťažného poriadku SZĽH povoľuje nasledovné výnimky:  

 

Hokejistka, ktorej bolo pred ukončením prestupového obdobia povolené hosťovanie podľa čl. 13 PP SZĽH zo 

ženskej ligy do 1. ligy dorastu (z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart), môže po 31.1. až do konca súťažného 

obdobia štartovať v ženskej lige aj v 1. lige dorastu.  

 

Hokejistka, ktorej bolo pred ukončením prestupového obdobia povolené hosťovanie podľa čl. 14 PP SZĽH z 1. 

Ligy dorastu do ženskej ligy (z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart), môžu po 31.1. do konca súťažného obdobia 

štartovať v 1. lige dorastu aj v ženskej lige.  
 

Na štart hokejistiek sa naďalej vzťahujú ustanovenia čl. 5.2.7 a 5.2.8 SP SZĽH. 

 

5) Pre medzinárodné transfery zo SR do zahraničia platia ustanovenia IIHF. 

 

Ďalšie úpravy môže vydať SZĽH. 

 

    

                Karol Belko v.r.                    Jaroslav Laifer v.r.          

    koordinátor EM SZĽH               Matrika, IS SZĽH                                                   
 

 

Na vedomie:  
Odd. rozhodcov SZĽH 

Medzinárodné odd. SZĽH 

 
 


