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ROZPIS SÚŤAŽÍ 
(v Žiline, dňa 2.9.2011) 

 
A. Všeobecné ustanovenia 
1. Riadenie súťaží 
Centrum voľného času (ďalej len „CVČ Žirafa“) prostredníctvom svojich komisií, zriadených 
pre hokejbal, priamo riadi mestské súťaže seniorských, juniorských a žiackych kategórií v 
mestách Žilina a Považská Bystrica. Pre tieto súťaže sú smerodajné normy a nariadenia, 
vydané CVČ Žirafa. Riadiace komisie budú zasadať každú stredu od 17.00 hod (zmena 
termínu vyhradená) v Žiline, každý štvrtok o 18.00 hod v P. Bystrici. Stretnutia riadiacich 
komisií sú verejne prístupné a môžu sa ich zúčastňovať vedúci družstiev alebo nimi poverení 
náhradníci. 
 
2. Usporiadateľ 
Usporiadateľom stretnutí je CVČ Žirafa a miestom konania stretnutí sú v Žiline ihriská na 
Gaštanovej ulici, na Závaží, po dostavbe krytá hala na Karpatskej ulici (súčasť športového 
areálu ŠportCentrum Žilina). V P. Bystrici je to hokejbalové ihrisko pri Zimnom štadióne. V 
prípade problémov sa súťažné stretnutia odohrajú v náhradných priestoroch, ktoré zabezpečí 
riadiaci orgán. 
 
3. Hracie dni a hracie časy 
3.1. Po vyžrebovaní súťaží, ktoré prebehne na začiatku novej sezóny (spravidla v septembri), 
budú hracími dňami: seniori - piatok, sobota, nedeľa, štátne sviatky, juniori a žiaci: pondelok 
– nedeľa, školské prázdniny, štátne sviatky. Hracie časy budú uverejňované v Úradných 
správach (ďalej iba ÚS) na webovej stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk, v Žilinskom 
večerníku (v utorok v týždni, kedy sa bude kolo hrať), v Považskobystrických novinkách (v 
utorok v týždni, kedy sa bude kolo hrať), resp. v prípade zmien prostredníctvom telefónu, 
sms správ, e-mailom a správ posielaných prostredníctvom portálu www.sportvins.k, ako aj 
v podobe článku na web stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk. Prihlásené mužstvá sú 
povinné nahlásiť e-mailovú adresu, na ktorú sa im budú pravidelne posielať ÚS. Vedúci 
mužstva je povinný vykonať si registráciu na portáli www.sportvin.sk, prostredníctvom ktorej 
bude prebiehať časť komunikácie medzi organizátorom a mužstvami. 
3.2. Prípadné zmeny začiatkov stretnutí oproti ÚS je usporiadateľ povinný nahlásiť 
dotknutým mužstvám najmenej jeden deň pred stanoveným hracím dňom. 
3.3. Zásady pre zmeny termínov (hodina a dátum): 
a) Posledné dve kolá nie je možné dohrávať. Výnimka je iba v prípade zásahu vyššej moci 
alebo z titulu rozhodnutia riadiaceho orgánu. Všetky dohrávky musia byť odohrané pred 
posledným kolom súťaží. 
b) Ak družstvo požiada o zmenu termínu v čase dlhšom ako tri dni pred termínom stretnutia, 
po zaplatení poplatku (platí pre seniorov) 3,30 € a predložení súhlasu súpera, sa takejto 
žiadosti vyhovie. Súhlas súpera musí byť v písomnej, alebo v e-mailovej forme, resp. 
prostredníctvom správy na www.sportvin.sk . Formulár pre žiadosť je k dispozícii na web 
stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk, v pravom menu položka „Download“. 



c) Ak družstvo požiada o zmenu termínu v čase kratšom ako tri dni a maximálne jeden deň 
pred uskutočnením stretnutia, po zaplatení poplatku (platí pre seniorov) 9,90 € a predložení 
súhlasu súpera, sa takejto žiadosti vyhovie. Súhlas súpera musí byť v písomnej, alebo v e-
mailovej forme, resp. prostredníctvom správy na www.sportvin.sk. Formulár pre žiadosť je 
k dispozícii na web stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk, v pravom menu položka 
„Download“.  
d) KAŽDÉ DRUŽSTVO MÁ PRÁVO 2x V SEZÓNE POŽIADAŤ O ODLOŽENIE ALEBO 
PRELOŽENIE TERMÍNU STRETNUTIA V LIGOVEJ SÚŤAŽI A LEN JEDENKRÁT 
V POHÁROVEJ SÚŤAŽI (v prípade celoročnej podoby)! Družstvá juniorských a žiackych súťaží 
majú takúto možnosť až 5x počas sezóny. 
e) Riadiaci orgán sa bude snažiť prispôsobovať hracie termíny družstvám podľa žiadosti, 
ktoré uvedú na začiatku sezóny v súpiske družstva a to natoľko, nakoľko to len bude možné. 
f) Ak družstvo predloží potvrdenie od lekára, že najmenej polovica hráčov zo súpisky je 
postihnutá epidémiou (PN), poplatok a súhlas súpera na odloženie stretnutia nie je potrebný. 
g) Riadiaci orgán si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny alebo hracie časy, rozhodovať o 
dohrávkach, resp. aj nepotvrdiť správne podanú žiadosť o zmenu konania stretnutia. 
 
4. Hospodárske náležitosti 
4.1. Každé seniorské družstvo je povinné zaplatiť zábezpeku 70,- € pre aktuálny ročník 
súťaže a to do druhého kola súťaže. Družstvo, ktoré zábezpeku neuhradí do druhého kola 
bude mať automaticky zastavenú činnosť s následnými hracími a disciplinárnymi následkami. 
Zábezpeka sa vráti na záver sezóny družstvám, ktoré budú mať uhradené všetky 
poplatky, ktoré budú mať povinnosť uhradiť počas súťaže. V prípade 
neuhradenia poplatkov v sezóne sa zábezpeka vráti znížená o sumu, ktorú 
družstvo neuhradilo. 
4.2. Každé družstvo hrá súťažné stretnutia na vlastné nebezpečenstvo a náklady. 
4.3. Za každého hráča na súpiske seniorského družstva sa hradí poplatok 16,- €, alebo 22,- € 
ako štartovné. Za každého hráča na súpiske juniorského/žiackeho družstva sa hradí poplatok 
10,- € ako štartovné. 
4.4. Náklady spojené s odmenou pre rozhodcov v Žiline a v P. Bystrici hradí CVČ Žirafa. Tieto 
náklady budú preplácané na účty zainteresovaných osôb k 15. dňu nasledujúceho mesiaca za 
služby vykonané počas predchádzajúceho mesiaca.  
4.5. Náklady spojené s časomeračmi hradí CVČ Žirafa. 
4.6. Družstvá, ktoré od vydania Rozpisu súťaží 2011/2012 (po vyžrebovaní súťaží) nahlásia 
zmenu názvu družstva, sú povinné uhradiť poplatok 9,90 €. 
4.7. Zaraďovanie družstiev do jednotlivých líg je výhradne v kompetencii riadiaceho orgánu, 
pričom sa bude prihliadať na názor dotknutých družstiev. 
 
5. Predpis a zápis o stretnutí 
5.1. Hrá sa podľa revidovaných pravidiel hokejbalu, výklad Rozpisu súťaží prináleží výlučne 
riadiacemu orgánu FERRAX Hokejbalovej Žirafa Ligy. 
5.2. Usporiadateľ bude svoje rozhodnutia pravidelne zverejňovať emailom, na webovej 
stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk, v ÚS v Žilinskom večerníku a v Považskobystrických 
novinkách. Všetky pokyny, zmeny a nariadenia takto zverejnené sú pre družstvá záväzné. 
5.3. Vedúci družstiev najneskôr 10 min. pred stanoveným začiatkom stretnutia predložia 
úplne vypísaný zápis o stretnutí vrátanie čísel registračných preukazov, hráčskych postov v 
zápase, registračné preukazy hráčov a súpisku družstva.  
5.4. Podpísaním zápisu o stretnutí odobruje kapitán družstva správnosť a platnosť náležitosti 
v ňom uvedených. Každé družstvo dostane po skončení stretnutia a následnom podpise 
kapitána kópiu zápisu o stretnutí. 
5.5. V prípade, že sa družstvo na stretnutie dostaví bez registračných preukazov a súpisky, 
má rozhodca stretnutia nárok (pre prípadnú potrebu identifikácie) žiadať od hráčov 



zodpovedajúci doklad totožnosti. Záverečné rozhodnutie v tejto veci urobí riadiaci orgán. Za 
chýbajúce registračné preukazy alebo súpisku bude družstvám uložený poplatkom 3,30 € za 
prerokovanie priestupku Disciplinárnou komisiou. 
 
6. Štart hráčov 
6.1. Vo všetkých súťažiach riadených CVČ Žirafa, štartujú hráči uvedení na súpiskách 
družstiev, s platnými registračnými preukazmi na vlastné nebezpečenstvo. Za zdravotný stav 
hráčov zodpovedajú jednotlivé družstvá. 
6.2. V seniorských súťažiach môžu na play-off stretnutia nastúpiť iba hráči, ktorí odohrali za 
ktorékoľvek družstvo minimálne 15 % stretnutí v základnej časti (zaokrúhlenie na celé 
zápasy nahor), najmenej však stretnutia dve. Ostatné vekové kategórie budú mať hranicu 
minimálneho počtu zápasov určenú individuálne. Výnimku z tohto pravidla majú iba aktívni 
hráči extraligového družstva HBC Žirafa Žilina resp. U19, ktorí nastúpili v rovnakej súťažnej 
sezóne aspoň na 50% zápasov v Slovenskej hokejbalovej extralige. Výnimka sa vzťahuje iba 
na FHŽL Žilina seniori I. aj II. . 
 
7. Hracia doba 
7.1. Hracia doba stretnutí je 3 x 15 min. čistého času v seniorských a juniorských kategóriách, 
3 x 12 min. čistého času v žiackych kategóriách. Za obsluhu časomiery zodpovedá 
kvalifikovaný časomerač. 
7.2. Hracia doba je meraná elektronickou časomierou. Rozhodca má právo upraviť časomieru. 
V prípade poruchy časomiery, je rozhodcovi dovolené odmeriavať hrací čas na centrálnych 
stopkách. 
 
8. Podmienky účasti 
8.1. Hráči sa musia pred stretnutím preukázať platnými registračnými preukazmi. 
8.2. Hráči musia nastupovať na stretnutie v jednotných dresoch, s číslami od 1 – 99. Tie 
musia byť zhodné s číslami v zápise o stretnutí. Štart hráča bez zodpovedajúceho dresu musí 
povoliť súper a voči takémuto hráčovi resp. družstvu budú vyvodené dôsledky podľa 
Disciplinárneho poriadku. Za každý chýbajúci dres bude družstvu uložený poplatok 3,30 € za 
prerokovanie priestupku Disciplinárnou komisiou. Výnimku môže uložiť riadiaci orgán ale iba 
v prípade, že družstvo má objednané resp. doobjednané dresy. 
8.3. Pre všetky súťaže sú povinné rukavice a hráči musia mať zakryté kolená. V seniorských 
súťažiach sú povinné holenné chrániče. Každý chránič musí byť zakrytý. Doporučujeme 
suspenzory, prilby, lakťové chrániče, chrániče zubov! 
8.4. Čakacia doba je 15 minút. Meškanie družstva sa uvedie do zápisu o stretnutí. Za každé 
meškanie bude družstvu uložený poplatok 3,30 € za prerokovanie priestupku Disciplinárnou 
komisiou. Pri opakovaných meškaniach bude družstvo potrestané aj ďalšími postihmi. 
8.5. V seniorských súťažiach sa za družstvo oprávnené nastúpiť na stretnutie považuje také, 
ktoré má pred samotným začiatkom stretnutia k dispozícii 7 hráčov + brankára. Štart 
družstva iba so 6 hráčmi a brankárom musí odobriť kapitán súpera. V prípade, že družstvo 
bude mať k dispozícii iba 5 hráčov a brankára, stretnutie sa neodohrá a o jeho výsledku 
rozhodne Disciplinárna komisia. 
8.6. Po skončení stretnutia sú družstvá povinné po sebe zanechať poriadok v priestoroch: 
šatne, striedačiek, ihriska, parkoviska, areálu ihriska. Dodržiavanie tohto nariadenia budú 
sledovať rozhodcovia daného stretnutia alebo poverený časomerač. Previnilé družstvo bude 
zapísané v zápise o stretnutí. Po prvom zápise bude nasledovať napomenutie, pri 
opakovanom priestupku aj poplatok 3,30 € + poplatok za prerokovanie priestupku 3,30 €. 
8.7. Družstvá zodpovedajú v plnej miere sa škody na majetku spôsobené úmyselným 
konaním.    
 
9. Súpiska 



9.1. Každé družstvo musí mať na súpiske uvedených najmenej 10 hráčov. Výnimku z tohto 
pravidla musí udeliť Riadiaci orgán. 
9.2. Súpiska sa predkladá na celý súťažný ročník. 
9.3. Dopĺňať súpisku o nových hráčov možno počas celej súťaže. Hráč musí byť dopísaný na 
súpisku predtým, ako nastúpi na svoje prvé stretnutie v súťaži. Musí spĺňať aj náležitosti 
bodu 6. Registrácie hráčov sa vykonávajú každý pracovný deň, avšak iba do štvrtku (vrátane) 
s právom nastúpiť na stretnutie už počas víkendu resp. v piatok. 
9.4. Za štart v stretnutí sa považuje zapísanie hráča do zápisu o stretnutí, pričom bude mať 
napísané číslo dresu v kolónke na to určenej. Ak hráč na stretnutie fyzicky nenastúpil, je 
kapitán družstva povinný takéhoto hráča zo zápisu o stretnutí vyškrtnúť ešte pred podpisom 
zápisu. 
9.5. Pred posledným kolom základnej časti, pred play-off stretnutiami sa súpiska družstva 
uzavrie a už nebude možné dopĺňať ďalších hráčov. 
9.6. Družstvá, ktoré majú družstvá A a B, predložia riadiacemu orgánu súpisky obidvoch 
družstiev. 
9.7. Prestupový termín v prípade súťaží hraných systémom s play-off začína pred začiatkom 
súťaže a končí predposledným kolom základnej časti. V prípade súťaží hraných bez play-off 
sa prestupový termín končí po odohraní dvoch tretín z celkového počtu kôl. 
9.8. Za družstvo v nižšej súťaži môžu nastúpiť maximálne štyria hráči družstva (mimo 
brankára) z vyššej súťaže. Toto ustanovenie sa netýka hráčov juniorských súťaží, resp. 
extraligového družstva U19 (hráči narodení po 1.1.1993).  
9.9. V prípade družstiev „A“ a „B“ môžu nastupovať iba hráči (mimo brankára) z „A“ družstva 
v „B“ družstve. Za „B“ družstvo v nižšej súťaži môžu nastupovať až piati hráči – traja z 
„A“ družstva a dvaja z iného družstva vyššej súťaže.  
9.10. PORUŠENIE USTANOVENÍ OD BODU 9.3. PO 9.9. TOHTO ROZPISU SÚŤAŽE 
BUDE POVAŽOVANÉ ZA NEOPRÁVNENÝ ŠTART HRÁČA (HRÁČOV) A POSTIHOVANÉ 
HERNÝMI A DISCIPLINÁRNYMI DOSLEDKAMI. 
 
10. Postup a zostup 
10.1. FHŽL Seniori I. 
(Žilina) - 9. a 10. miesto – baráž s prvým a druhým z FHŽL Seniori II. 
(P. Bystica) - 10. miesto – zostup priamo do FHŽL Seniori II. 
10.2. FHŽL Seniori II. 
(Žilina) - 1. a 2. miesto – baráž o postup do FHŽL Seniori I. 
(P. Bystrica) - 1. miesto – priamy postup do FHŽL Seniori I. 
10.3. V prípade, že družstvo odmietne postúpiť do vyššej súťaže postupuje ďalej družstvo, 
ktoré skončilo na druhom resp. ďalšom mieste. Družstvo, ktoré odmietne postup sa nemôže 
zúčastniť baráže. Baráže majú právo sa zúčastniť novo prihlásené družstvá. 
10.4. Riadiace orgán si vyhradzuje právo urobiť na začiatku nového ročníka zmenu 
v kategorizácii družstiev v jednotlivých súťažiach a to na základe prihlásenia resp. odhlásenia 
sa družstiev zo súťaže a to pre zachovanie počtu družstiev v jednotlivých ligách na začiatku 
nového ročníka. 
FHŽL Seniori I. – 10 mužstiev, FHŽL Seniori II. – podľa počtu prihlásených mužstiev 
10.7. V prípade nižších vekových kategórií FHŽL sa postupy a zostupy budú riešiť 
individuálne na základe prihlásenia sa v novom ročníku súťaže. 
 
11. Systém súťaže 
11.1. Súťaže sa hrajú dlhodobo systémom každý s každým minimálne 2x, resp. podľa 
miestnej úpravy. 
11.2. Pohár sa hrá turnajovým spôsobom, resp. podľa úpravy na základe prihláseného počtu 
družstiev. 
 



12. Hodnotenie výsledkov 
12.1. Víťaz stretnutia získa 3 body, víťaz po predĺžení alebo samostatných nájazdoch 2 body, 
za remízu obe mužstvá po 1 bode, za prehru 0 bodov. 
12.2. Základom pre hodnotenie výsledkov súťažných stretnutí je zápis o stretnutí. 
12.3. V prípade rovnosti bodov sa poradie určí podľa rozdielu v skóre.  
 
13. Rozhodcovia 
13.1. Na stretnutia budú rozhodcovia delegovaní telefonicky, ústne alebo úradnou správou 
predsedom rozhodcovskej komisie. Nominačná listina rozhodcov sa schvaľuje pred začiatkom 
súťaže. Počas sezóny môže byť doplňovaná. 
13.2. Vetovanie rozhodcov – nie je dovolené, resp. podľa miestnej úpravy a zvyklostí. 
 
14. Ceny za umiestnenia 
14.1. Družstvá na prvých troch miestach vo všetkých súťažiach získavajú poháre, medaily, 
diplomy a vecné ceny. 
14.2. Družstvá od 4. miesta nižšie získavajú diplomy. 
14.3. V každej súťaži riadiaci orgán vyhodnotí najlepšieho hráča, najlepšieho strelca 
a najlepšieho brankára, resp. ďalších podľa miestnej úpravy alebo zvyklostí. Získajú trofeje a 
diplomy. 
14.4. V každej súťaži najslušnejšie družstvo získava trofej a diplom. 
14.5. V pohári získavajú finalisti poháre a medaily. 
 
15. Námietky 
15.1. Námietku je možné podať pri porušení ustanovení tohto RS 2011/2012. 
15.2. Peňažný vklad na podanie jednej námietky je 6,60 Є. 
15.3. V prípade, že je námietka opodstatnená vráti sa vklad družstvu. Ak bude 
neopodstatnená peňažný vklad prepadá v prospech riadiaceho orgánu. 
 
16. Odvolanie 
16.1. Odvolanie voči rozhodnutiu, ktoré vydal riadiaci orgán nie je možné. 
16.2. Ostatné odvolania podáva výhradne družstvo do 5 dní od uverejnenia ÚS. 
16.3. Pri odvolaní je stanovený poplatok 6,60 Є. 
16.4. V prípade opodstatnenosti odvolania sa poplatok vráti družstvu. Ak bude 
neopodstatnené, prepadá v prospech riadiaceho orgánu. 
16.5. Odvolanie môže podať aj člen riadiaceho orgánu. 
 
B. Športovo – technické zásady 
Platné normy hokejbalu + Disciplinárny poriadok – s úpravami pre mestskú súťaž v Žiline a v 
P. Bystrici. 
Pravidlá hokejbalu (výňatok). 
 
1. Hracia plocha 
1.1. Súťažné stretnutia hokejbalu sa odohrajú na schválených ihriskách. 
1.2. Vybavenie miesta stretnutia: 
a) elektronická časomiera s ukazovateľom skóre, času a miestom pre meranie trestov, 
b) miestnosť pre rozhodcov, 
c) šatňa pre družstvá, 
d) minimálne 10 miest pre realizačný tím a striedajúcich hráčov vo vymedzenom priestore pri 
stredovej čiare – lavičky. 
 
2. Pravidlá 
2.1. Všetky stretnutia sa hrajú podľa platných Pravidiel hokejbalu (s úpravou). 



 
3. Nekonanie a neodohranie stretnutia 
3.1. Čakacia doba pre družstvá je 15 min. po plánovanom začiatku stretnutia. 
3.2. Čakacia doba pre rozhodcov je 15 min. Ak je prítomný jeden z dvojice delegovaných 
rozhodcov, tak sa stretnutie môže začať bez čakania. 
3.3. Ak nepríde ani jeden delegovaný R, družstvá si po 15. minútach vylosujú R – laika. Má 
právomoci ako delegovaný rozhodca. V prípade, že nebude R – laik, stretnutie povedie 
časomerač. Uvedené skutočnosti je potrebné napísať do Zápisu o stretnutí. 
3.4. Ak nie je možné stretnutie odohrať alebo dohrať z vyššej moci, riadiaci orgán rozhodne 
o dohraní, resp. odohraní stretnutia v náhradnom termíne. 
3.5. Ak sa zápas neuskutoční pre nedostavenie sa jedného z družstiev k stretnutiu zo 
subjektívnych a nepreukázateľných dôvodov, bude sa postupovať podľa DP s tým, že 
poplatok za nenastúpenie na zápas je 9,90 €. Tri nenastúpenia na zápas znamenajú 
prepadnutie zábezpeky. 
3.6. V prípade, že dôvody sú objektívne a preukázateľné (nehoda, ...), družstvo je povinné 
zaplatiť poplatok 3,30 € bez ďalších hracích a disciplinárnych dôsledkov. 
 
C. Hospodárske zásady družstiev 
1. Všeobecné pokyny 
1.1. Do súťaží, riadených CVČ Žirafa budú zaradené družstvá, ktoré pred začiatkom nového 
súťažného ročníka predložili súpisku na ktorej je minimálne 10 hráčov, vyplnenú prihlášku 
hráča, digitálnu fotografiu hráča a zaplatili patričný štartovný poplatok + zábezpeku (platí pre 
Žilinu) v stanovenom termíne. 
1.2. V prípade prestupu alebo hosťovania musí byť podpísaný prestupový lístok od 
zainteresovaných osôb. 
 
D. Disciplinárne náležitosti 
1. Riešenia Disciplinárnej komisie (DK). 
1.1. Riadia sa plne platným Disciplinárnym poriadkom so zmenami pre mestskú ligu a 
súvisiacimi normami hokejbalu. 
1.2. Vylúčenie hráča (Trest v hre) znamená automatické riešenie priestupku Disciplinárnou 
komisiou. Za prerokovanie priestupku bude hráč povinný uhradiť poplatok 3,30 € + prípadný 
ďalší poplatok podľa Sadzobníka trestov DK. Termín uhradenia poplatku určí DK a zverejní 
ho v Úradnej správe. 
1.3. Hráč, ktorému bol udelený trest OK (osobný trest do konca stretnutia) môže nastúpiť 
v najbližšom stretnutí avšak musí dodržať pravidlo o troch vyšších trestoch.  
 
2. Zastavenie činnosti za dva a tri vyššie tresty 
2.1. Vyššími trestami sú: 5 + OK, 10 min., OK, pričom 5 + OK, 2 x 10 min. sa rátajú ako dva 
vyššie tresty. 
2.2. súťažné stretnutia 
3 vyššie tresty – automatické zastavenie činnosti na jedno stretnutie 
2.3. pohárové stretnutia 
2 vyššie tresty – automatické zastavenie činnosti na jedno stretnutie 
2.4. Napomínania v súťažiach a pohárových stretnutiach sa evidujú osobitne. Družstvá sú 
povinné viesť si vlastnú evidenciu vyšších trestov, poprípade si overiť správnosť svojich 
podkladov na web stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk . 
 
3. Sadzby poplatkov 
a) vylúčenie, prerokovanie príslušného počtu vyšších trestov a iné disciplinárne konanie s 
hráčom – 3,30 € 
b) disciplinárne konanie s družstvom – 3,30 € 



c) disciplinárne konanie s funkcionárom družstva – 3,30 € 
d) disciplinárne konanie s rozhodcom – 3,30 € 
e) seniori poplatok za prestup (hosťovanie) – 3,30 € 
4. Sadzba disciplinárnych poplatkov 
4.1. Vrchná hranica disciplinárneho poplatku je 30,- Є. Po nezaplatení disciplinárneho 
poplatku v stanovenom termíne bude družstvu v ÚS oznámené, že výška jeho disciplinárneho 
poplatku vzrástla o 50%. Stanoví sa ďalší dátum splatnosti zvýšenej sumy. Keď ani do tohto 
termínu družstvo disciplinárny poplatok neuhradí, má automaticky zastavenú činnosť dovtedy, 
kým príslušnú čiastku neuhradí. Poplatky sa uhrádzajú výhradne v kancelárii CVČ Žirafa v 
hotovosti. 
 
E. Prestupový poriadok FHŽL 
1. Prestupy: 
1.1. Prestupový termín v prípade súťaží hraných systémom s play-off začína pred začiatkom 
súťaže a končí predposledným kolom základnej časti. V prípade súťaží hraných bez play-off 
sa prestupový termín končí po odohraní dvoch tretín z celkového počtu kôl. 
1.2. Pri prestupoch musí hráč zotrvať v jednom družstve minimálne 3 mesiace. 
1.3. Prestupové čiastky: 
a) bezodplatne – obojstranná dohoda mužstiev 
b) za kredity – do výšky ............ kreditov. Súhlas družstva na presun kreditov za prestup 
(hosťovanie) hráča do iného družstva. 
c) V prípade, že sa družstvá nedohodnú, čiastku za prestup určí riadiaci orgán. Hráč bez 
súhlasu vedúceho družstva,  z ktorého odchádza nemôže nastúpiť na stretnutie v novom 
družstve. Toto obmedzenie platí po dobu troch mesiacov. Po jej skončení sa stáva voľným 
hráčom. 
1.4. Pri prestupe musí mať hráč urovnané všetky náležitosti (materiálne a finančné) voči 
družstvu, z ktorého odchádza. 
1.5. Poplatok za prestup (platí pre seniorov) je 3,30 €. 
1.6. Prestupový lístok je k dispozícii na web stránke www.hokejbalzirafa.sportvin.sk, v ľavom 
menu položka „O súťaži“, podmenu „Download“. Podpísať ho musia vedúci dotknutých 
mužstiev ako aj hráč. 
1.7. Hráči, ktorí odohrajú v pohári stretnutie v materskom klube, po prestupe (hosťovaní) do 
iného klubu nemôžu hrať v novom družstve pohárové zápasy! 
 
2. Hosťovanie: 
2.1. Hosťovanie je možné so súhlasom oboch klubov na dobu stanovenú na hosťovacom 
lístku, maximálne však do skončenia sezóny, v ktorej sa hosťovanie uskutočnilo. Hosťovanie 
môže trvať najmenej 1 mesiac a najviac do konca príslušnej sezóny. 
2.2. Hosťovanie je možné zrušiť po súhlase oboch družstiev a hráča, avšak najskôr po 
mesiaci jeho trvania. 
 
F. Záverečné ustanovenia 
Tento rozpis hokejbalových súťaží schválil riadiaci orgán FHŽL. Je záväzný pre všetky 
družstvá, ale aj pre riadiaci orgán. Výklad tohto rozpisu súťaží prináleží výhradne riadiacemu 
orgánu, s výnimkou hlavy D, ktorej výklad prináleží DK. Tento RS môže byť doplnený alebo 
zmenený aj počas súťaže riadiacim orgánom. Tento RS nadobúda účinnosť dňom schválenia 
riadiacim orgánom. 
 
Karol ČEPEC, športové oddelenie CVČ Žirafa 
(0910 909 268, cepec@zirafa.sk)  


