Kľúč na prerozdelenie hokejok

Ciele projektu :

1.

Zabezpečiť hráčom kvalitnejší
tréningový a zápasový proces

2.

Šetrenie nákladov rodičov a klubov
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Hokejisti, ktorým sa budú poskytovať hokejky

V čase poskytnutia hokejok musí hokejista spadať do vekovej kategórie/veku:
1. KADET (V prípade, že Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 18.03.2022
rozhodne o zmene vekových kategórií a veková kategória kadet zanikne, klub
poskytne hokejky hokejistom vo vekovej kategórii, ktorá bude na základe rozhodnutia
Kongresu ekvivalentná vekovej kategórii kadet). Podrobnosti následne určí SZĽH.

2. DORAST
3. JUNIOR
4. ŽENSKÉ KLUBY – talentovaní športovci do 23 rokov
5. KLUBY SHL – talentovaní športovci do 23 rokov
6, UNIVERZITNÉ TÍMY – iba v prípade, ak budú univerzitné kluby
a hokejisti zaregistrovaní pod SZĽH
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Počet hokejok na prerozdelenie do klubov vo vybraných súťažiach

sa určuje sa podľa počtu družstiev Klubu, ktorým bola udelená licencia pre sezónu 2021/2022 do súťaží SZĽH: Extraliga
juniorov, 1. liga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, Liga kadetov, Slovenská hokejová liga a Extraliga žien.

:
1.

• Extraliga juniorov:100 hokejok na družstvo x 10 = 1.000 ks.

2.

• Extraliga dorastu: 80 hokejok na družstvo x 14 = 1.120 ks.

3.

• 1.liga juniorov: 60 hokejok na družstvo x 12 = 720 ks.

4.

• 1.liga dorastu: 60 hokejok na družstvo x 22 = 1.320 ks.

5.

• Liga kadetov: 40 hokejok na družstvo x 32 = 1.280 ks.
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Počet hokejok na prerozdelenie do klubov vo vybraných súťažiach
1.

• Ženské kluby: 20 hokejok na družstvo x 7 = 140 ks.

2.

• Univerzitné tímy: 20 hokejok na družstvo x 4 = 80 ks.

3.

• Kluby SHL: 20 hokejok na družstvo x 12 = 240 ks.
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Počet brankárskych hokejok na prerozdelenie do družstiev
klubov vo vybraných súťažiach
1.

• Extraliga juniorov: 4 hokejky na družstvo x 10 = 40 ks.

2.

• Extraliga dorastu: 3 hokejky na družstvo x 14 = 42 ks.

3.

• 1.liga juniorov:

2 hokejky na družstvo x 12 = 24 ks.

4.

• 1.liga dorastu:

2 hokejky na družstvo x 22 = 44 ks.

5.

• Liga kadetov:

2 hokejky na družstvo x 32 = 64 ks.
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Počet brankárskych hokejok na prerozdelenie do družstiev
klubov vo vybraných súťažiach
1.

• Ženské kluby:

2.

• Univerzitné tímy: 2 hokejky na družstvo x 4 =

3.

• Kluby SHL:

2 hokejky na družstvo x 7 = 14 ks.
8 ks.

2 hokejky na družstvo x 12 = 24 ks.

strana I 7

1. Povinnosti súvisiace s odovzdávaním hokejok:
1.

Klub, ktorý poskytne hokejky hokejistovi, musí zabezpečiť, aby hokejista absolvoval testovanie (vstupné,
kontrolné a výstupné), ktoré bude trénerom družstva danej vekovej kategórie zaevidované do TPM. Podmienky
testovania určí SZĽH.

2.

V prípade, ak klub poskytne hokejky hokejistovi v sezóne 2021/2022, musí zabezpečiť, aby mal hráč absolvované
testovanie za sezónu 2021/2022. V prípade, ak klub poskytne hokejky hokejistovi v sezóne 2022/2023, musí
zabezpečiť, aby mal hráč absolvované testovanie za sezónu 2022/2023.

2.

Hokejista musí v čase poskytnutia hokejok spadať do príslušnej vekovej kategórie/veku.

3.

Hokejista musí pri preberaní hokejok podpísať preberací protokol, v prípade ak ešte nedosiahol vek 18 rokov,
preberací protokol za hokejistu podpíše jeho zákonný zástupca.

4.

Po odovzdaní hokejok zodpovedá za tieto hokejky klub.

5.

Počet poskytnutých hokejok konkrétnemu hokejistovi určí klub podľa potrieb a kritérií určených klubom.

6.

Hokejky môžu byť hokejistovi poskytnuté iba jeho materským klubom.

7.

Hokejista, ktorému budú poskytnuté hokejky, musí do 30.04.2023 splniť podmienku „aktívneho hokejistu“,
ktorou sa pre účely poskytnutia hokejok rozumie povinnosť, aby sa hokejista v sezóne 2021/2022 alebo v sezóne
2022/2023 zúčastnil najmenej na troch súťažných zápasoch v súťažiach organizovaných SZĽH.
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1. Povinnosti súvisiace s odovzdávaním hokejok:
8.

Klub je povinný poskytnúť hokejky hokejistom a zaslať SZĽH protokol o prebratí hokejok
hokejistom. K hokejkám poskytnutým hokejistom do 31.12.2022, klub zašle protokoly o prebratí
hokejok v termíne do 15.01.2023. K hokejkám poskytnutým hokejistom v termíne od 01.01.2023
do 30.04.2023, klub zašle protokoly o prebratí hokejok v termíne do 15.05.2023.

9.

Klub je povinný družstvo, pre ktoré mu boli odovzdané hokejky, prihlásiť do súťaže SZĽH v sezóne
2022/2023 v príslušnej vekovej kategórií, pričom tomuto družstvu klubu musí byť udelená licencia
do súťaže SZĽH.

10. SZĽH určí tvrdosť (flex) a zahnutie odovzdaných hokejok klubu.
11. Ostatné podmienky za ktorých budú klubu odovzdané hokejky budú uvedené v zmluve uzatvorenej
medzi SZĽH a klubom.
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1. Odovzdanie hokejok :
1. Podmienkou odovzdania hokejok klubu je uzatvorenie zmluvy medzi SZĽH a klubom.
2. Klub si následne dohodne so SZĽH konkrétny termín odovzdania hokejok, a to s osobou určenou
SZĽH. Miesto odovzdania hokejok je miesto určené v zmluve.
3. SZĽH odovzdá hokejky iba zástupcovi klubu, ktorý je (i) štatutárnym zástupcov klubu alebo (ii)
osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom klubu na prebratie hokejok.
4. O odovzdaní hokejok sa spíše odovzdávací protokol, ktorý podpíše za SZĽH osoba určená SZĽH a za
klub osoba uvedená v bode 3. v mieste odovzdania hokejok.
5. Každý klub je povinný viesť evidenciu o poskytnutých hokejkách hokejistom /odovzdávací
protokol/, ktorý musí byť kedykoľvek prístupný k nahliadnutiu a overeniu osobám určeným SZĽH.
6. SZĽH je oprávnený priebežne kontaktovať klub a hokejistov klubu za účelom prezistenia stavu
poskytovaných hokejok.
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1. ĎAKUJEME !

