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PROPOZICIJE KLUBSKIH TEKMOVANJ V HOKEJU NA LEDU

RAZPIS KLUBSKIH TEKMOVANJ
Hokejska zveza Slovenije bo izvedla klubska tekmovanja v sezoni 2017/18.
Tekmovanja se vodijo v skladu pravilniki HZS in po Uradni knjigi pravil IIHF ter
uradni knjigi primerov IIHF.
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

KLUB (registracija pri nacionalni zvezi)
 Članstvo (igralci, vodstvo)
Na klubskih tekmovanjih HZS smejo nastopati igralci/ke, ki so registrirani/e v
skladu z Registracijskim pravilnikom nacionalnih zvez in imajo pravico nastopa
za tekočo sezono.
Klub mora prijaviti HZS igralce za določeno kategorijo pred začetkom prvenstva
(določen datum) na posebnem obrazcu, ki ga v primeru tujih klubov mora
potrditi nacionalna zveza.
Pravico nastopa pridobijo registrirani igralci z vpisom na »prijavni list za
pravico nastopa«.
Klub ob prijavi v tekmovanja predloži spisek najmanjšega števila igralcev v
vsaki kategoriji: 12 igralcev v polju in 2 vratarja.
Pravico nastopa imajo tudi igralci z »dvojno licenco«, ki se dodeli v prvem tednu
meseca septembra. Vlogo za potrditev »dvojne licence« igralcem je potrebno po
dogovoru obeh klubov poslati na HZS pred začetkom tekmovanj, v prvem tednu v
septembru. Dvojno licenco smejo pridobiti tudi mladoletni tuji igralci.
O registracijah z dvojno licenco odloča Tekmovalna komisija.
V sezoni 2017/18 smejo igralci/ke HZS, rojeni/e leta 1995 in mlajši/e, pridobiti
pravico nastopa z dvojno licenco, skladno z Registracijskim pravilnikom HZS.
Vsak klub je dolžan igrati tekme v tekmovanjih HZS po svojih zmožnostih in v
najmočnejši postavi.
Za klub, ki v isti kategoriji tekmovanja prijavi 2 ali več ekip, veljajo enaka pravila
kot, da sta to dva različna kluba.
Klub, ki igra v tekmovanjih v kategoriji članov, pravico do 5 (petih) igralcev s
transfer karto, ki smejo nastopiti na posamezni tekmi (registriranih imajo lahko
neomejeno). Za igralca s transfer karto se smatra igralec, ki nima Slovenskega
državljanstva in za katerega je potrebno izpeljati prestop po pravilniku
Mednarodne hokejske zveze.

Pravico nastopa za tujega igralca klub lahko, skladno z odredbo Mednarodne
hokejske zveze IIHF, pridobi do 01. marca 2018.
Vlogo za mednarodni prestop tujega igralca v slovenski klub mora klub poslati
v pisarno Hokejske zveze Slovenija, katera izvede postopek za pridobitev
transfer karte ali tki. »letter of approval« za mladoletne igralce.
Vlogo za registracijo in pravico nastopa igralca/ko s tujim državljanstvom v
sezoni 2017/18 je potrebno na predpisanem obrazcu poslati na HZS. Potrebno je
priložiti potrditev mednarodnega prestopa s strani IIHF (kopijo IIHF izda HZS).
Klub ima pravico dodajati igralce (nove), ki jih mora s potrditvijo nacionalne
zveze, poslati na HZS na obrazcu »prijavni list za pravico nastopa« vsaj 48 ur
pred začetkom tekme iz uradnega razporeda.
Vsi igralci/ke morajo skladno s pravili IIHF nositi zaščitno hokejsko opremo.
Igralci rojeni po 31. decembru 1999 morajo na tekmah nositi na zaščitni čeladi
tudi popolno zaščito za obraz (v obliki mreže ali plastičnega vizirja, ki pokriva
ves obraz, slednji mora biti brezbarven (velja za vse kategorije).
Igralci rojeni po 31. decembru 1999 morajo na tekmah nositi ščitnik za vrat in
grlo (tki. ovratnik).
Igralci rojeni po 31. decembru 1974 morajo na tekmah nositi na zaščitni čeladi
vizir, ki pokriva obraz od čelade do spodnjega roba nosa (Pravilo 31. Točka IV).
Igralci/ke rojeni/e po 31. decembru 1995, morajo na tekmah nositi tudi ščitnik za
zobe.
Igralke, ki nastopajo na tekmovanju za DP članic, morajo nositi na zaščitni čeladi
popolno zaščito za obraz (v obliki mreže ali plastičnega vizirja, ki pokriva ves
obraz) v skladu s pravilom 31. in 34.
Igralke rojene po 31. decembru 1999 morajo na tekmah nositi ščitnik za vrat in
grlo (tki. ovratnik).
Vratarji morajo igrati z zaščitno opremo, ki je v skladu s pravili Mednarodne
hokejske zveze IIHF.
Igralke (deklice) imajo pravico nastopa v kategoriji tekmovanja, ki je nižja od
kategorije, za katero je registrirana.
To pomeni: igralke, v kategoriji dečkov imajo pravico nastopa v kategoriji
mlajših dečkov in igralke-kadetinje v kategoriji dečkov.
Igralci istega moštva v kategorijah članov in mladincev morajo imeti drese,
nogavice, hlače in čelade enake barve. V kategoriji članov morajo na tekmah
igralci nositi dres s priimkom na hrbtni strani.
Igralci/ke istega moštva/ekipe v kategorijah članic, kadetov, dečkov, mlajših
dečkov in malčkov morajo imeti drese in nogavice enake barve.

Moštva/ekipe, ki nastopajo v članski kategoriji, igrajo na gostovanjih v svetlejši
barvni kombinaciji dresov in nogavic, doma pa v temnejši.
Klub pred začetkom tekmovalne sezone obvesti HZS in klube, v katerih barvah
dresov, nogavic, hlač ter čelad, bo nastopal na tekmah doma in v gosteh.
Ob ogradi hokejskega igrišča se ne smejo zadrževati osebe, ki niso vpisane na
prijavnem listu moštva, kakor tudi ne igralci oz. druge osebe, ki nimajo funkcije
vezane s prireditvijo tekme.
Na klopi za igralce/ke imajo pravico biti prisotni samo igralci/ke, oblečeni/e v
hokejsko opremo in največ 6 članov uprave kluba: trener, pomočnik trenerja,
tehnični vodja, zdravnik, fizioterapevt in vodja moštva. Vsi našteti morajo biti
vpisani na prijavnem listu skupaj z igralci/kami in posedujejo tekmovalni karton
za tekočo sezono, imajo pravico opravljanja funkcije spremljevalca moštva na
obvezni tekmi.
Igralci/ke, ki so 3 leta mlajši/e od zgornje starostne meje kategorije, v kateri
nastopajo, morajo imeti pisno dovoljenje staršev oz. skrbnikov ter potrdilo z
žigom kluba in podpisom uradne osebe kluba.
Klub je dolžan sporočiti kontaktne osebe, njihove naslove ter številko telefona
in uradnega elektronskega naslova kjer so kontaktne osebe dosegljive, v vseh
kategorijah, kjer moštva/ekipe nastopajo.


Igrišče (domača dvorana)

Klub mora imeti zagotovljeno možnost izvedbe domačih tekem po uradnem
razporedu tekmovanj s potrdilom upravitelja domače dvorane.
Usposobljenost igrišč v dvoranah preveri TD HZS.
Na tekmah vseh kategorij morajo biti izobešene državne zastave nastopajočih
klubov in zastava Evropske Zveze, pred pričetkom tekem končnice za 1. mesto v
vseh kategorijah, pa se mora igrati himna Republike Slovenije.


Tekma

Organizator tekme je domači klub, ki je odgovoren za nemoten potek tekme.
Zagotoviti mora varnost igralcem, članom vodstva, sodnikom in uradnim osebam.
Domači klub pošlje vabilo z uro začetka tekme nasprotnemu klubu, sodnikom in
delegatu najmanj 72 ur pred tekmo.
Gostujoče moštvo mora dobiti ustrezno garderobo s tuši in sanitarijami.
Sodnikom mora biti na razpolago garderoba s tušem in sanitarijami ter parkirno
mesto pred dvorano.
Uradno tekmo sme voditi le trener kluba, ki ima trenersko licenco za tekoče
leto, za kar ima na e-kartonu nalepko trener.

V primeru, da je trenerju izrečena kazen igre, ne more nadaljevati z vodenjem
tekme iz klopi za igralce. Tekma se odigra do konca, posledično pa je trener
kaznovan v skladu z Disciplinskim pravilnikom HZS.
Trener, ki je tudi igralec, ne sme istočasno opravljati obe funkciji.
Organizator mora zagotoviti zdravstveno oskrbo in ustrezno prvo pomoč s
pričetkom ogrevanja na ledu. Tekma se ne more igrati v kolikor ni prisotna
ustrezno usposobljena zdravstvena oskrba.
Odgovorne osebe za zdravstveno službo morajo imeti potrdilo o ustrezni
strokovni usposobljenosti.
Tekme se morajo igrati po uradnem razporedu.
Prestavitev tekme je možna po dogovoru klubov in ob soglasju tehničnega
direktorja le ob vplivu višje sile, če igralec/ka kluba nastopa v državni
reprezentanci, ali če se tekma ni odigrala po krivdi sodnikov oz. drugih primerih iz
Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu.
Neodigrana tekma se lahko po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 5:0 za
nasprotno ekipo v naslednjih primerih:
Če je tekma prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni
dolžnosti z rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo, če le-ta do prekinitve ni dosegla
ugodnejšega rezultata.
Če je sodnik prekinil tekmo iz objektivnih razlogov, se odigra nova tekma, če je do
prekinitve prišlo pred potekom polovice igralnega časa, v nasprotnem primeru pa
obvelja dosežen rezultat ob prekinitvi kot končni rezultat. Omenjeno pravilo se
uporablja v vseh primerih, ko za prekinitev tekme ni kriva nobena ekipa ali ko sta
za prekinitev krivi v enaki meri obe ekipi.
Če ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov (pri čemer se za upravičene
razloge štejejo razlogi, kot so določeni za prestavitev tekme), se tekmo registrira z
rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo. Podobno velja tudi v primeru, če tekma ni bila
odigrana po izključni krivdi ene izmed ekip.
Gostujočo ekipo je domača ekipa dolžna čakati 15 minut na ledu. Če ekipe ni na
igrišče ob napovedanem začetku tekme, sodnik najavi začetek 15 minutnega
čakanja tako, da vrže plošček ob prisotnosti peterke ekipe, ki je na ledu. Po 15
minutnem čakanju sodniki označijo konec tekme, izjemoma pa lahko sodnik
počaka tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda opravičena in da bo
gostujoča ekipa prišla. Pri tem mora sodnik paziti na to, da se tekma pravočasna
konča, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera (npr. gledalci, nočni termin,
zasedenost igrišča in podobno).

Če organizator tekme iz neopravičenih razlogov ni pripravil ustreznega igrišča,
tako, da se tekma ne more začeti, se neodigrana tekma registrira po uradni
dolžnosti z rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo. Če so razlogi za neodigranje tekme
upravičeni, se tekma ponovno delegira.
V kolikor je klubu, ki bi lahko odigral tekmo na razpisan termin, pa se tekma ni
odigrala zaradi:
i)

prepozne najave višje sile ali zaradi nepredvidljivosti višje sile ali zaradi
drugih upravičenih razlogov prestavitve tekme (v kolikor se tekma
preloži 72 ur pred terminom ali drugi klub v omenjenem roku najavi
upravičene razloge za prestavitev tekme se ta člen ne uporablja), ali

ii)

če druga ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov, ali

iii)

obstajajo razlogi, da se je tekma, po tem, ko je bila odigrana, po uradni
dolžnosti ali na ugovor oškodovanega kluba registrirala z rezultatom 5:0
v korist kluba, ali

iv)

v drugih primerih, ko se tekma ni odigrala iz razlogov, ki niso v sferi tega
kluba in je mogoče odgovornost pripisati drugemu klubu,

že nastala škoda v obliki stroškov tekme (npr. plačilo sodnika, plačilo avtobusa,
plačilo organizacije in podobni primeri), mu mora drugi klub, pri katerem so nastali
razlogi za neodigranje tekme, povrniti dokumentirane in izkazane stroške.
O višini povračila upravičenih stroškov, pri čemer višina stroškov po tem členu ne
sme presegati 1.000 EUR, kar pa ne vpliva na odškodninsko odgovornost drugega
kluba po civilnem pravu, ob smiselni uporabi določb Disciplinskega pravilnika HZS,
odloči tehnični direktor HZS.
Ta člen se smiselno uporablja tudi za stroške sodnikov, v kolikor sodniki že niso
bili plačani s strani drugega kluba. Ta člen se smiselno uporablja tudi v primeru, če
so sodniki odgovorni za preložitev tekme ali za ponovno igranje tekme, pri čemer
je v takšnem primeru ob smiselni uporabi tega člena dolžna DSSHL povrniti
stroške obema kluboma, vsakemu največ do višine 1.000 EUR.
Če klub ne izpolni zapadlih in dokončno priznanih finančnih obveznosti do drugega
kluba po tem členu se lahko klub kaznuje tudi s prepovedjo igranja (»Suspenz«),
ki lahko velja v vseh kategorijah Tekmovanja v katerih nastopa klub.


Zapisnik

Zapisnik tekme se vodi elektronsko. Dostop do aplikacije ima z geslom uradna
oseba kluba.
V zapisnik tekme je možno vnesti le igralce, ki so že v bazi podatkov.



Točkovanje

Moštva so v tekmovanjih razvrščena na lestvicah na osnovi točk.
V ligaškem sistemu tekmovanj v vseh kategorijah se tekme igrajo do zmage.
V primeru neodločenega izida po izteku določenega časa za tekmo se igra
podaljšek s po 3 igralci v polju in vratarjem do »zlatega gola« oz. 5 minut, ob
ponovnem neodločenem izidu se izvajajo kazenski streli (trije). Pred pričetkom
podaljška ekipi zamenjata strani.
V primeru neodločenega izida na odločilnih tekmah (na tekmah končnice) se
igrajo podaljški 20 minut s 4 igralci v polju in vratarjem do »zlatega gola«. Pred
dolgimi podaljški je potrebno očistiti led in zamenjati strani.
Moštvo/ekipa za zmago po rednem času tekme dobi 3 točke za poraz pa 0 točk,
za zmago po podaljšku oz. kazenskih strelih dobi 2 točki, za poraz po
podaljšku oz. kazenskih strelih pa 1 točko.
V primeru enakega števila točk na lestvici dveh ali več moštev, višje mesto
pripada moštvu:
- ki ima večje število točk iz medsebojnih tekem
- ki ima večjo pozitivno razliko med danimi in prejetimi goli, oz. nižjo
negativno razliko med prejetimi in danimi goli iz medsebojnih tekem
- ki ima večjo pozitivno razliko med danimi in prejetimi goli, oz. nižjo
negativno razliko med prejetimi in danimi goli iz tekem z vsemi nasprotniki v
tekmovanju oz. delu tekmovanja
- ki je doseglo večje število golov na tekmah z vsemi nasprotniki v
tekmovanju oz. delu tekmovanja


Čas igranja tekem

Igralni časi, v katerih klubi, domačini tekem, določijo začetek tekme, so:
Dan
od ponedeljka do petka
Sobota
Nedelja

člani
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00

nižje kategorije
16.00 – 19.00
09.00 – 20.00
09.00 – 19.00

Organizator tekme je dolžan vsaj 72 ur pred tekmo obvestiti nasprotno ekipo,
sodnike in delegata o času igranja tekme,.
Igralni čas tekem v vseh kategorijah je 3 x 20 minut čiste igre, podaljšek traja 5
minut čiste igre s 3 igralci v polju in vratarjem, razen v kategoriji mlajših dečkov,
kjer je igralni čas 3 x 15 minut čiste igre, v primeru neodločenega rezultata pa se
takoj izvajajo kazenski streli in sicer 1. serija po 3, na kar izmenično po 1 kazenski
strel do zmage.
V kategoriji malčkov je igralni čas na tekmah turnirja posebej določen in ne sme
presegati 2 uri in pol za posamezno kategorijo.



Prestavitev tekme

Razlog za prestavitev tekme, katere datum je določen v razporedu tekmovanja,
sme biti višja sila, kot je navedeno v Pravilniku o tekmovanju hokeja na ledu HZS.
Ob predlogu za prestavitev tekme, je potrebno predložiti nov datum za igranje lete, ki je potrjen s podpisom in žigom obeh prizadetih klubov.
Prestavljena tekma se mora odigrati v terminih istega kroga tekmovanja.


Snemanje tekem

Snemanje tekem je obvezno v kategoriji članov in mladincev. Gostujoči ekipi je
potrebno posredovati posnetek takoj po tekmi. Domači klub mora posredovati
posnetek tekmovalni komisiji, v kolikor to zahteva. Posnetki lahko služijo kot
dokazno gradivo ob pritožbi.

DENARNE OBVEZE
Vsak klub je dolžan za tekmovalno sezono poravnati HZS naslednje obveznosti:
1. Članarina
2. Taksa za tekmovanje: a) Člani
- za Državno prvenstvo in pokalna tekm.
b) Mladinci in članice
- za Državno prvenstvo
c) Kadeti
- za Državno prvenstvo
d) Dečki
- za Državno prvenstvo
e) Mlajši dečki
- za Državno prvenstvo

1 točka
8 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk

Vrednost točke določi Predsedstvo HZS, sedanja znaša 100 EUR.
Klub, ki je v tekmovalni sezoni v isti kategoriji tekmovanja prijavil več ko eno ekipo,
je dolžan plačati za prvo ekipo obveznost, kot je določena v zgornji tabeli, za
vsako nadaljnjo pa polovično obveznost iz tabele.
Poleg navedenih obveznosti je klub za pridobitev pravice nastopa igralcev
dolžan plačati:
tekmovalni karton za tujega igralca/člana
tekmovalni karton za člane
tekmovalni karton za mladince

5 točk
0,1 točke
0,05 točke

tekmovalni karton za kadete
tekmovalni karton za dečke
tekmovalni karton za malčke in hokejsko šolo

0,03 točke
0,02 točke
0,01 točke

Klub, v katerega igralec prestopi, je dolžan HZS plačati prestopno takso:
prestopi igralcev iz kluba v klub

2 točki

Rok plačila klubskih obveznosti je 8 dni po izstavitvi računa s strani HZS.

DISCIPLINSKE ODREDBE
O disciplinskih kršitvah odloča:
- na prvi stopnji tehnični direktor in tekmovalna komisija HZS
- na drugi stopnji Pritožbeni senat HZS
V skladu z Disciplinskim pravilnikom imata 2 kazni izključitve do konca tekme
(Disciplinska kazen igre), izrečene istemu igralcu/ki, za posledico prepoved igranja
na naslednji prvenstveni ali pokalni tekmi v isti kategoriji. Dokler igralec v tej isti
kategoriji ne odsluži kazni ne more nastopati v nobeni kategoriji in nobenem
drugem tekmovanju.
Po Mednarodnih pravilih igre ima kazen igre za posledico avtomatsko prepoved
igranja na naslednji prvenstveni ali pokalni tekmi v isti kategoriji. Dokler igralec
v tej isti kategoriji ne odsluži kazni ne more nastopati v nobeni kategoriji in
nobenem drugem tekmovanju.

HZS razpisuje naslednja klubska tekmovanja v sezoni 2017/2018:
1. Kategorija: ČLANI / ČLANICE
-

TEKMOVANJE ČLANOV (Mednarodna Hokejska Liga, MHL)
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANOV
POKALNO TEKMOVANJE
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC

2. Kategorija: MLADINCI
- DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U–18
- pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2000 in mlajši

3. Kategorija: KADETI
- DRŽAVNO PRVENSTVO KADETOV U–16
- pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2002 in mlajši
4. Kategorija: DEČKI
- DRŽAVNO PRVENSTVO DEČKOV U–14
- pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2004 in mlajši
5. Kategorija: MLAJŠI DEČKI U–12
- DRŽAVNO PRVENSTVO MLAJŠIH DEČKOV
- pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2006 in mlajši
6. Kategorija: MALČKI
- TURNIRJI MALČKOV U–10
- pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2008 in mlajši

1. kategorija:

ČLANI / ČLANICE:

MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA - MHL
V člansko tekmovanje se lahko prijavijo vsi slovenski klubi in tudi klubi iz tujine, ki
so za to zainteresirani.
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci, ki so registrirani pri svoji nacionalni
panožni zvezi, kakor tudi igralci s pravico nastopa z dvojno licenco. Na tekmi ima
pravico nastopa 5 igralcev z mednarodno transfer karto, oz. letter of approval.
Način tekmovanja:
Prvi del tekmovanja:
 redni del: dva, tri, štiri ali šest krožni tekmovalni sistem – odvisno od
števila prijavljenih klubov
 igralni dan: sobota in med tednom
Drugi del tekmovanja:
 končnica: četrtfinale na 2 zmagi, polfinale na 2 zmagi, finale na 3 zmage
 igralni dan: vsi dnevi
Moštvo/ekipa mora na tekmi v članski kategoriji nastopiti z najmanj 10 igralci v
polju in 2 vratarjema.
Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Denarne obveze za tekmovanje je potrebno plačati 8 dni po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci, ki so registrirani pri nacionalni panožni
zvezi, kakor tudi igralci s pravico nastopa z dvojno licenco.
Na tekmi ima pravico nastopa 5 igralcev z mednarodno transfer karto.
Način tekmovanja:
- Prvi del tekmovanja: dvokrožno tekmovanje slovenskih klubov
- Drugi del tekmovanja: končnica
Slovenskim klubom, ki nastopajo v MHL, tekme prvega in drugega kroga štejejo
za DP Slovenije
Slovenskima kluboma, ki nastopata v AHL, tekme prvega in drugega kroga
štejejo za DP Slovenije
Slovenska kluba iz AHL proti slovenskim klubom iz MHL odigrata po
dvokrožnem sistemu (tekma doma in na tujem).
Igralni dan: ponedeljek, oz. med tednom

Končnica: četrtfinale na dve zmagi, polfinale na dve zmagi (v januarju 2018),
finale na tri zmage (v aprilu 2018)
Igralni dan: med tednom
Zmagovalec postane državni prvak Slovenije v kategoriji članov.
Moštvo/ekipa mora na tekmi v članski kategoriji nastopiti z najmanj 10 igralci v
polju in 2 vratarjema.
Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Denarne obveze za tekmovanje (skupaj za DP in Pokal) je potrebno plačati 8 dni
po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POKAL SLOVENIJE
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci, ki so registrirani pri nacionalni panožni
zvezi, kakor tudi igralci s pravico nastopa z dvojno licenco.
Na tekmi ima pravico nastopa 5 igralcev z mednarodno transfer karto.
Način tekmovanja:


Tekmovanje po sistemu izpadanja poraženega moštva na 1 tekmi
Sistem: četrtfinale: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
polfinale: zm 1-8 : zm 4-5, zm 2-7 : zm 3-6
finale za 1.mesto: zmagovalca polfinala
finale za 3.mesto: poraženca polfinala



Žrebanje štartnih številk pred začetkom tekmovanja

Tekmovanje bo izvedeno v začetku tekmovalne sezone, v drugem tednu v
septembru:
- četrtfinale: v četrtek in petek
- polfinale: v soboto
- finale: v nedeljo
V primeru večjega števila prijavljenih klubov bo izveden predkrog/i tekmovanja.
Denarne obveze za tekmovanje (skupaj za DP in Pokal) je potrebno plačati 8 dni
po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC
Pravico nastopa imajo domače in tuje registrirane igralke pri nacionalni panožni
zvezi, kakor tudi igralke s pravico nastopa z dvojno licenco.
Najmanjše število igralk: 10 igralk v polju in 1 vratarka
Te igralke morajo biti prijavljene na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Igralni dan: sobota oz. med vikendom
Ekipe igrajo v enotni skupini po 6-krožnem ligaškem sistemu (vsaka ekipa igra
proti vsaki doma in na tujem po 3 krat).
Razvrstitev ekip na lestvici ob koncu tekmovanja je tudi končna uvrstitev ekip za
DP članic v sezoni 2017/18.
Denarne obveze za tekmovanje je potrebno plačati 8 dni po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.

2. kategorija:

MLADINCI

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U – 18
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci, ki so registrirani pri nacionalni panožni
zvezi, kakor tudi igralci s pravico nastopa z dvojno licenco, ki so rojeni leta 2000 in
mlajši.
Moštvo/ekipa mora na tekmi v mladinski kategoriji nastopiti z najmanj 10 igralci
v polju in 2 vratarjema,
Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Način tekmovanja:
Prvi del tekmovanja:
 redni del tekmovanja 2 ali 4 krožni tekmovalni sistem (odvisno od števila
prijavljenih)
 igralni dan: nedelja in med tednom
Drugi del tekmovanja:
 končnica – četrtfinale, polfinale in finale na 2 zmagi
Sistem: četrtfinale: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
polfinale: zm 1-8 : zm 4-5, zm 2-7 : zm 3-6



finale za 1.mesto: zmagovalca polfinala
finale za 3.mesto: poraženca polfinala
igralni dan: vsi dnevi

Moštvo/ekipa mora na obvezni tekmi v mladinski kategoriji nastopiti z najmanj
10 igralci v polju in 2 vratarjema.
Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Denarne obveze za tekmovanje je potrebno plačati 8 dni po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. kategorija:

KADETI

DRŽAVNO PRVENSTVO KADETOV U – 16
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci/ke, ki so registrirani pri nacionalni
panožni zvezi, kakor tudi igralci/ke s pravico nastopa z dvojno licenco, ki so
rojeni/e leta 2002 in mlajši/e.
Moštvo/ekipa mora na tekmi v kategoriji kadetov nastopiti z najmanj 10 igralci v
polju in 2 vratarjema.
Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Način tekmovanja:
Prvi del tekmovanja:
 redni del tekmovanja 2, 3 ali 4 krožni tekmovalni sistem (odvisno od
števila prijavljenih)
 igralni dan: sobota in med tednom
Drugi del tekmovanja:
 končnica – četrtfinale, polfinale in finale na 2 zmagi
Sistem: četrtfinale: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
polfinale: zm 1-8 : zm 4-5, zm 2-7 : zm 3-6
finale za 1.mesto: zmagovalca polfinala
finale za 3.mesto: poraženca polfinala
 igralni dan: vsi dnevi
V primeru nastopanja kluba/ov iz Srbije, le-ta/i vse tekme v rednem delu in
končnici tekmovanja igra/jo na igriščih slovenskih klubov, razen, če omenjeni/a
klub/a organizira/ta prevoz v Beograd.
Denarne obveze za tekmovanje je potrebno plačati 8 dni po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. kategorija:

DEČKI

DRŽAVNO PRVENSTVO DEČKOV U – 14 :
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci/ke, ki so registrirani pri nacionalni
panožni zvezi, kakor tudi igralci/ke s pravico nastopa z dvojno licenco, ki so
rojeni/e leta 2004 in mlajši/e.
Moštvo/ekipa mora na obvezni tekmi v kategoriji dečkov z najmanj 10 igralci v
polju in 1 vratarjem.
Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Način tekmovanja:
Prvi del tekmovanja:
 2 krožni tekmovalni sistem
 igralni dan: nedelja in med tednom
Drugi del tekmovanja:
 končnica – nastopajo vsi klubi v treh krogih končnice na 2 zmagi
 tisti, ki zmagajo, za prvo mesto, tisti, ki izgubijo, pa za razvrstitev






četrtfinale – 1:8, 2:7, 3:6 in 4:5
polfinale – zm.1/8:zm.4/5 in zm.2/7:zm.3/6, tudi poraženci
finale za 1.mesto – zmagovalca polfinala
finale za 3.mesto – poraženca polfinala
igralni dan: vsi dnevi

V primeru nastopanja kluba/ov iz Srbije, le-ta/i vse tekme v rednem delu in
končnici tekmovanja igra/jo na igriščih slovenskih klubov, razen, če omenjeni/a
klub/a organizira/ta prevoz v Beograd.
Denarne obveze za tekmovanje je potrebno plačati 8 dni po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. kategorija:

MLAJŠI DEČKI

DRŽAVNO PRVENSTVO MLAJŠIH DEČKOV U – 12
Pravico nastopa imajo domači in tuji igralci/ke, ki so registrirani pri nacionalni
panožni zvezi, kakor tudi igralci/ke s pravico nastopa z dvojno licenco, ki so
rojeni/e leta 2006 in mlajši/e.
Moštvo/ekipa mora na tekmi v kategoriji mlajših dečkov z najmanj 10 igralci v
polju in 1 vratarjem.

Ti igralci morajo biti prijavljeni na obrazcu za pravico nastopa »Prijavni list« ob
prijavi v tekmovanje.
Način tekmovanja:
Prvi del tekmovanja:
 2 krožni tekmovalni sistem (odvisno od števila klubov)
 igralni dan je sobota in med tednom
Drugi del tekmovanja:
 končnica – nastopajo vsi klubi v treh krogih končnice na 2 zmagi
 tisti, ki zmagajo, za prvo mesto, tisti, ki izgubijo, pa za razvrstitev






četrtfinale – 1:8, 2:7, 3:6 in 4:5
polfinale – zm.1/8:zm.4/5 in zm.2/7:zm.3/6, tudi poraženci
finale za 1.mesto – zmagovalca polfinala
finale za 3.mesto – poraženca polfinala
igralni dan: vsi dnevi

V primeru nastopanja kluba/ov iz Srbije, le-ta/i vse tekme v rednem delu in
končnici tekmovanja igra/jo na igriščih slovenskih klubov, razen, če omenjeni/a
klub/a organizira/ta prevoz v Beograd.
Denarne obveze za tekmovanje je potrebno plačati 8 dni po prejetju računa.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. kategorija:

MALČKI

TURNIRJI MALČKOV U – 10 in U – 8
Pravico nastopa za kategorijo U10 imajo domači in tuji igralci/ke rojeni/e leta 2008
in mlajši/e. Pravico nastopa za kategorijo U8 imajo domači in tuji igralci/ke rojeni/e
leta 2010 in mlajši/e. V kolikor se ugotovi, da klub neupravičeno nastopa s
starejšimi igralci, ga organizator izključi iz turnirja.
Način nastopanja: Vsak klub je prireditelj 2 turnirjev po razporedu.
Turnir naj ne bi trajal več kot dve uri in pol.
Igralni dan je nedelja.
Tekme se igrajo na 1/3 igrišča na širino. Čas tekme določi prireditelj turnirja na
osnovi prijavljenih moštev. Dolžina turnirja za posamezno kategorijo ne sme
presegati dveh ur in pol.
Razpis mora klub-prireditelj poslati vsem slovenskim prijavljenim klubom 10 dni
pred turnirjem. V razpisu naj bo navedeno skupno maksimalno število moštev
in možnost prijave več moštev enega kluba na turnirju.

Turnirje je možno organizirati v starostnih kategorijah, med moštvi malčkov z
igralci letnika 2008 in letnika 2010.
Na turnirjih malčkov letnika 2008 (kategorija U–10) se igra na normalno velike
(široke) gole toda znižane za 20 cm. Na prečko je potrebno obesiti ploščo višine
20 cm.
Na turnirjih malčkov letnika 2010 (kategorija U–8) se igra na manjše gole.
Najmanjše število igralcev je 8 igralcev v polju (2 četverke) in 1 vratar.
Obvezne menjave »četverk« so vsakih 60 sekund, oz. kot predpiše prireditelj
turnirja, glede na čas tekme.
Rezultati tekem se uradno ne beležijo.
Med igro igralcev ni dovoljeno menjati.
Vratarja ni dovoljeno nadomestiti s 5 igralcem.
Če se igralec poškoduje, ga zamenja rezervni igralec.
Igra se po pravilih t.i. “no touch”, t.j. brez dotika oz. grobega oviranja s telesom.
V primeru kršitve pravil, sodnik opozori igralce in trenerja, oz. izreče malo kazen v
trajanju 1 menjave igralcev.
Zgoraj omenjena pravila so v skladu z Razvojnim programom IIHF za kategorijo
igralcev/k do starosti 10 let.
V primeru nastopanja kluba/ov iz Srbije, le-ta/i vse tekme v rednem delu in
končnici tekmovanja igra/jo na igriščih slovenskih klubov, razen, če omenjeni/a
klub/a organizira/ta prevoz v Beograd.
HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

