SMERNICA SZĽH
PRE OBSADZOVANIE ZÁPASOV
V ĽADOVOM HOKEJI
Obsadzovanie zápasov rozhodcami a inštruktormi rozhodcov:
Článok 1. Príslušné oddelenie SZĽH deleguje rozhodcov, inštruktorov rozhodcov,
videobránkových rozhodcov a mentorov na zápasy v súťažiach:
1.1 Extraliga seniorov
1.2 1. liga seniorov
1.3 2. liga seniorov
1.4 Extraliga juniorov
1.5 1. liga juniorov
1.6 Extraliga dorastu
1.7 1. liga dorastu
1.8 Liga kadetov
1.9 Extraliga žien
1.10 finálový turnaj Majstrovstiev Slovenskej republiky starších žiakov
1.11 kvalifikácia, play – out, baráž o postup do Extraligy seniorov, prípadne Extraligy juniorov,
Extraligy dorastu
1.12 kvalifikácia, play – out, baráž o postup do 1. ligy seniorov, prípadne 1. ligy juniorov, 1. ligy
dorastu
1.13 všetky prípravné priateľské zápasy Extraligy seniorov
Článok 2. Regionálne zväzy prostredníctvom regionálnych komisií rozhodcov delegujú
rozhodcov a inštruktorov rozhodcov na zápasy v súťažiach:
2.1
Liga starších žiakov
2.2
Liga mladších žiakov
2.3
Súťaž prípraviek
Článok 3. Obsadzovanie priateľských, prípravných a medzinárodných zápasov rozhodcami:
3.1
Na všetky prípravné, priateľské zápasy 1. a 2. ligy seniorov a mládežníckych kategórií
a na medzinárodné zápasy kadetov a žiakov delegujú rozhodcov regionálne zväzy
prostredníctvom regionálnych komisií rozhodcov.
3.2
Na všetky ostatné medzinárodné zápasy družstiev súťaží riadených SZĽH deleguje
rozhodcov príslušné oddelenie SZĽH.
3.3
Organizátor medzinárodných zápasov alebo turnaja na území SR je povinný požiadať SZĽH
a regionálny zväz o súhlas s účinkovaním rozhodcov. V prípade, že sa jedná o zápas alebo
turnaj na území iného štátu, nemusí požiadať o súhlas regionálny zväz resp. SZĽH aj
účinkujúci rozhodca. V prípade že sa jedná o zápasy komerčného charakteru alebo
súkromných osôb neorganizované SZĽH resp. regionálnymi zväzmi, môžu rozhodcovia
rozhodovať bez súhlasu SZĽH alebo regionálneho zväzu, a to v rozhodcovských dresoch
alebo v inom úbore / tepláky, atď. / výhradne bez výsostných znakov a insígnií SZĽH alebo
regionálneho zväzu. V prípade, že rozhodca so zmluvným vzťahom k SZĽH vedome narúša
integritu súťaží SZĽH uprednostňovaním zápasov neorganizovaných SZĽH, dopustí sa
disciplinárneho previnenia v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.
Článok 4. Obsadzovanie zápasov funkcionármi mimo ľadu:
4.1
Na všetky medzinárodné a medzištátne zápasy konané na území regiónu obsadzujú
funkcionárov mimo ľadu regionálne zväzy prostredníctvom regionálnych komisií
rozhodcov.
4.2
Obsadzovanie zápasov funkcionármi mimo ľadu v súťažiach uvedených v čl. I a II upravuje
Súťažný poriadok SZĽH.

4.3

Delegovaní funkcionári mimo ľadu musia byť držiteľmi najmenej kvalifikácie rozhodcov
licencie E v ľadovom hokeji alebo vyššej licencie pre aktuálnu sezónu.

Článok 5. Záverečné ustanovenia:
5.1. Výklad tejto Smernice vykonáva VV SZĽH.
5.2. Posledné zmeny a doplnky Smernice SZĽH pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji
schválil VV SZĽH dňa 15.08.2018, pričom platnosť a účinnosť nadobúda schválením.

