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KAPITOLA 1. 

 

1.    EUHA 

 

1.1. Charakteristika a ciele EUHA  

 

1. EUHA je nezávislá, apolitická a samostatná právnická osoba, s právnou formou 

občianskeho združenia, ktorá zároveň pôsobí ako medzinárodná organizácia zastrešujúca 

vysokoškolský a univerzitný ľadový hokej, s teritoriálne vopred neobmedzeným polom 

pôsobnosti.  

 

2. Hlavným cieľom EUHA je najmä rozvoj športových aktivít mládeže, rozvoj a propagácia 

ľadového hokeja a ďalších športov pre študentov vysokých škôl a univerzít, uspokojovanie, 

podpora a rozvoj mimoškolských záujmov a neformálneho vzdelávania mládeže, zvyšovanie 

fyzickej a duševnej zdatnosti v oblasti športu, telesnej kultúry a vytváranie podmienok na 

upevňovanie zdravia  mládeže v teritoriálnom rámci Európskej únie, prípadne aj v iných 

krajinách sveta, kde EUHA vykonáva svoju pôsobnosť. Ďalšími cieľmi asociácie sú najmä: 

 

a) podpora a rozvoj vzdelávania a pedagogického procesu členov, vrátane 

sprostredkovania možnosti štúdia alebo výmenných programov na vysokých školách / 

univerzitách v Európe a prípadne aj mimo nej, pre študentov, hráčov, lektorov, 

trénerov a pod., 

b) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v Európskej únii alebo v iných 

krajinách sveta, kde Asociácia vykonáva svoju pôsobnosť,  

c) rozvíjanie spolupráce medzi vysokými školami / univerzitami, 

d) vytváranie možnosti študentom pre získanie štipendií, individuálnych štúdií a ďalších 

výhod, ktoré môže poskytnúť vysoká škola / univerzita danému tímu. 

 

3. EUHA sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov ako i účastníkov 

EUHL, zabezpečuje podmienky pre výkon ich športovej a vzdelávacej aktivity a poskytuje im 

odbornú a poradenskú službu. 

  

1.2. Predsedníctvo EUHA  

 

1. Predsedníctvo EUHA je riadiacim orgánom EUHL, ktorý zastupuje EUHA navonok a riadi 

chod EUHA a EUHL. Predsedníctvo EUHA vo vzťahu k riadnemu priebehu EUHL 

a univerzitným tímom plní najmä úlohu koordinátora, a to ako medzi jednotlivými 

účastníkmi  
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2. EUHL a ich zástupcami, tak aj medzi jednotlivými komisiami EUHA a rozhoduje 

o záležitostiach, o ktorých nerozhodujú iné orgány EUHA alebo príslušné komisie.   

 

1.3. Komisie EUHA 

 

1.3.1. Výkonné komisie EUHA 

 

1.  Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania EUHL zriaďuje EUHA výkonné komisie, 

ktorými sú: 

 

a) Disciplinárna komisia,  

b) Športovo – technická komisia,  

c) Komisia rozhodcov.  

 

2.  Práva a povinnosti komisií upravujú samostatné dokumenty, ktoré sú pre účastníkov  

            EUHL záväzné a sú voľne k dispozícií na webových stránkach EUHA. 

 

1.3.2. Poradné komisie EUHA 

 

1. EUHA môže zriadiť poradnú Komisiu pre rozvoj EUHL – Rada Strategického Rozvoja EUHL.  

Ide o minimálne trojčlenný poradný orgán, ktorého zloženie a riadenie určuje predsedníctvo 

EUHA. 

     

2. EUHA ďalej umožňuje, aby na základe iniciatívy univerzitných tímov došlo i k vzniku ďalších 

poradných pracovných komisií EUHA.  

3. V prípade, ak má dôjsť k zriadeniu poradnej komisie, predložia univerzitné tímy EUHA na 

schválenie riadne pripravený písomný návrh štatútu fungovania príslušnej komisie, upravujúci 

jej organizačnú štruktúru, práva a povinnosti, personálne zloženie atď., ktorého schválenie zo 

strany EUHA je podmienkou pre vznik príslušnej poradnej komisie.  Tento písomný návrh musí 

byť doručený EUHA v termíne najneskôr do 25.8. príslušného roka.   

 

 

 

 

 



COPYRIGHT of EUHA  

 6 

 

1.4.  Vzťahy medzi EUHA a Univerzitnými tímami. 

 

1.  Vzájomné práva a povinnosti medzi EUHA a jednotlivými univerzitnými tímami, 

neupravené týmto Manuálom, bližšie upravujú samostatné zmluvy podpísané medzi EUHA 

a jednotlivými tímami, ktorých ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami tohto Manuálu. 

 

KAPITOLA 2. 

 

2.  EUHL 

 

2.1. Charakteristika EUHL 

 

1. EUHL je nezávislá amatérska európska univerzitná hokejová liga, ktorej hlavnou úlohou 

je rozvoj športových aktivít mládeže, rozvoj a propagácia ľadového hokeja, a zabezpečovanie 

spolupráce medzi jej účastníkmi. EUHL, organizovaná EUHA, je zložená výhradne z tímov 

študentov univerzít alebo vysokých škôl (ďalej aj ako „tím“ alebo „univerzitný tím“). 

 

2.2.  Účastníci aktuálnej sezóny EUHL  

 

1. Účastníkmi EUHL pre aktuálnu sezónu sú tímy, ktoré podpíšu zmluvu o pristúpení do 

aktuálnej sezóny, najneskôr do konca augusta príslušného roku, v ktorom sezóna začne, pričom 

tieto tímy musia súčasne uhradiť v celom rozsahu štartovné najneskôr do 15.9. príslušného roka 

a EUHA neeviduje voči nim žiadne pohľadávky z predchádzajúcich sezón, resp. ani zo žiadnej 

inej aktivity organizovanej alebo spoluorganizovanej EUHA.  Zoznam účastníkov v aktuálnej 

sezóne vedie predsedníctvo EUHA. 

 

2.3.  Základný časový harmonogram sezóny 

 

1.  Začiatok aktuálnej základnej časti EUHL určí svojím rozhodnutím predsedníctvo EUHA , 

ktoré bude zaslané jednotlivým tímom bezodkladne po jeho vydaní, pričom tímy sú povinné toto 

rozhodnutie rešpektovať. V prípade konania tlačovej konferencie ktorou sa začne nový ročník 

EUHL, je každý univerzitný tím povinný zabezpečiť účasť ním poverenej osoby na tejto tlačovej 

konferencii.   

 

2. Každý tím účastný aktuálnej sezóny EUHL musí prvý súťažný zápas predmetného ročníka 

odohrať najneskôr do termínu 10 dni od oficiálneho začiatku aktuálnej sezóny, ktorý určí svojím 
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rozhodnutím predsedníctvo EUHA, ibaže by predsedníctvo EUHA rozhodlo inak, a to napr. 

v prípadoch, ak sa univerzitný tím zúčastňuje udalosti, na ktorej participuje EUHA alebo na 

ktorej sa tím zúčastňuje s vedomým a súhlasom EUHA.  

 

 

3. Jednotlivé tímy môžu po vzájomnej dohode odohrať zápasy základnej časti aktuálnej 

sezóny EUHL aj pred oficiálnym začiatkom sezóny, avšak jedine s predchádzajúcim súhlasom 

EUHA. Možnosť odohrať zápasy medzi tímami mimo súťaže pred jej oficiálnym začiatkom 

a počas trvania sezóny je v kompetencií jednotlivých tímov, ak takéto zápasy nebudú zasahovať 

do riadneho chodu súťaže.  

 

4. Rozpis zápasov bude stanovený v závislosti od konečného počtu účastníkov oprávnených 

zúčastniť sa aktuálneho ročníka EUHL a určenia hracích dní zo strany zaregistrovaných 

účastníkov. Konkrétny rozpis bude pripravený po podpísaní jednotlivých Zmlúv o účasti 

v EUHL.  

 

2.4. Určenie hracích dní 

1. EUHA pre riadny a bezproblémový priebeh EUHL odporúča, aby každý univerzitný tím 

pred začiatkom základnej časti súťaže určil minimálne dva hracie dni v týždni, v ktorých budú 

prebiehať jednotlivé domáce zápasy základnej časti  EUHL. Univerzitné tímy sa zaväzujú 

poskytovať súčinnosť, a to v čo najvyššej možnej miere ktorú od nich možno spravodlivo žiadať, 

za účelom čo najpresnejšieho a najvčasnejšieho naplánovania dátumu a času jednotlivých 

zápasov.  EUHA si vyhradzuje právo určenia hracieho dňa a taktiež miesta zápasu a to v prípade 

ak sa zúčastnené strany nedohodnú.  Náklady na takýto zápas hradí domáci tím, ak EUHA 

nerozhodla inak.  Tento termín a miesto je pre zúčastnených záväzný. 

 

2.4.1. Zmeny termínov zápasov a hracieho času 

 

1. Domácimi tímami určené hracie dni môžu byť menené len so súhlasom EUHA a za 

podmienok stanovenými týmto Manuálom, prípadne podľa osobitných dohôd medzi 

EUHA a jednotlivými tímami. Vo výnimočných prípadoch môže EUHA, ak sa zúčastnené  

strany - tímy   nedohodnú na hracom dni, vstúpiť do rokovania a určiť termín, čas, miesto 

zápasu  základnej  časti (viď. bod 2.4 ods. 1.). 

2. Hrací čas a konkrétne dátumy jednotlivých zápasov sa môžu prispôsobovať aj rôznym 

charitatívnym alebo marketingovým aktivitám jednotlivých tímov, čo však podlieha schváleniu 

EUHA. V prípade, ak je tím oboznámený s konaním udalosti alebo aktivity v zmysle tohto bodu, 
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je povinný s touto skutočnosťou bezodkladne e-mailom oboznámiť EUHA, a to najmenej 10 dní 

pred konaním udalosti, za účelom stanovenia náhradného termínu zápasu, ibaže by sa o tejto 

skutočnosti bez svojho zavinenia dozvedel až po tejto lehote, pričom v otázke preukázania tejto 

skutočnosti nesie dôkazné bremeno tím.  

 

3. V prípade vzniku iných neočakávaných okolností, na ktoré nemal tím vplyv a ktoré môžu 

ovplyvniť dátum a čas konania zápasu, vzniká povinnosť tímu o tejto skutočnosti e-mailom 

informovať EUHA bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, za účelom 

stanovenia náhradného termínu zápasu. 

 

4. V prípade nutnosti zmeny pôvodne naplánovaného termínu zápasu vo všeobecnosti platí, 

že tím u ktorého došlo k nutnosti zmeny termínu zápasu, oznámi túto skutočnosť spoločne 

s odôvodnením zmeny EUHA, Komisií rozhodcov EUHA, Športovo technickej komisii EUHA 

a informuje o tejto skutočnosti tím nežiadajúci o zmenu termínu v lehote najneskôr: 

 

• 96 hodín ( 4 dni )pred konaním zápasu základnej časti, ibaže by sa o okolnostiach ktoré 

zapríčinili nutnosť zmeny termínu zápasu dozvedel bez svojho zavinenia až po tejto 

lehote, pričom v otázke preukázania tejto skutočnosti nesie dôkazné bremeno tím, 

• 120 hodín ( 5 dní ) pred konaním zápasu v rámci tripu, ibaže by sa o okolnostiach ktoré 

zapríčinili nutnosť zmeny termínu zápasu dozvedel bez svojho zavinenia až po tejto 

lehote, pričom v otázke preukázania tejto skutočnosti nesie dôkazné bremeno tím. 

 

5. Zmena termínu zápasu počas aktuálnej sezóny, okrem prípadov ktoré tím žiadajúci 

o zmenu termínu priamo nezavinil, je možná iba v počte 2 zmien. V prípade akejkoľvek ďalšej 

zmeny nebude táto zo strany EUHA povolená a zápas bude kontumovaný v neprospech tímu 

žiadajúceho o zmenu termínu, ibaže by k odloženiu existovali výnimočné okolnosti, o ktorých 

oprávnenosti rozhoduje EUHA.  

 

6. Termíny zápasov play-off EUHL môžu byť menené iba vo výnimočných prípadoch, ak 

k tomu udelí súhlas príslušná komisia. Vo výnimočných prípadoch môže EUHA ak sa 

zúčastnené strany - tímy nedohodnú na hracom dni, vstúpiť do rokovania a určiť termín, čas, 

miesto zápasu  v play-off (viď. bod 2.4 ods. 1.). 

 

7. Pre vylúčenie pochybností platí, že za zmenu termínu konania zápasu sa považuje aj 

zmena hracieho času zápasu v daný deň, ibaže by sa jednalo o drobný časový posun nezasahujúci 

do práv a povinností podľa tohto Manuálu. 
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2.5.  Hrací systém základnej časti   

 

1. Tímy sa stretnú dvojkolovo, systémom doma – vonku.  

2. V prípade dohody klubov je možne odohrať základnú časť aj turnajovým spôsobom (platí 

však, že musí ísť o dvojkolové stretnutia) alebo ich kombináciou 

3.  Sezónu EUHL možno odohrať aj jednokolovo, ak okolnosti nedovolia odohrať sezónu 

EUHL dvojkolovo alebo turnajovým spôsobom. 

4. Hrací systém základnej časti EUHL urči predsedníctvo EUHA , najneskôr na predsezónnej 

konferencii.  

 

 

3. Počas základnej časti zápas trvá 60 minút. V prípade, že sa stretnutie skončí po riadnom 

hracom čase nerozhodným výsledkom, nasledovať bude predĺženie v dĺžke 5 minút hrané 

systémom 3 proti 3 pričom prvý, kto strelí gól, vyhráva zápas. Ak sa ani počas predĺženia 

nerozhodne o víťazovi zápasu,  nasledovať bude séria samostatných nájazdov po troch rôznych 

hráčoch z každého tímu. V prípade nerozhodného stavu po tejto sérii nasleduje zmena poradia 

realizácie samostatných nájazdov a už len systémom 1-1 (jeden-jeden) z každého tímu (môže 

pokračovať jeden a ten istý hráč tímu). Zápas vyhrá ten tím, ktorý dosiahne víťazný gól v 

jednotlivej sérii. 

 

4. Úprava ľadu pred začiatkom predĺženia sa vykonáva. 

 

2.5.1. Systém bodovania v základnej časti 

 

1. Systém bodovania v základnej časti EUHL bude nasledovný:  

 

• Výhra v riadnom hracom čase = 3b pre víťazný tím  

• Remíza = 1b pre oba tímy hrajúce zápas 

• Výhra po predĺžení, príp. po samostatných nájazdoch = 1b bod naviac pre 

víťazný tím  

• Prehra po predĺžení, príp. po samostatných nájazdoch = 0b pre porazený tím 

• Prehra po riadnom hracom čase = 0b pre porazení tím 

 

2.5.2. Poradie tímov v základnej časti 

1. Poradie tímov (zostupne) sa určí podľa počtu získaných bodov po odohraní všetkých 
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zápasov v základnej časti aktuálnej sezóny. Najlepší tím získa najviac bodov a najhorší tím získa 

najmenej bodov. Pri rovnakom počte bodov sa o poradí tímov rozhoduje  nasledovným 

spôsobom prioritne: 

 

(1) rozdiel celkového skóre v aktuálnej sezóne, 

(2) počet celkovo strelených gólov v aktuálnej sezóne, 

(3) súčet bodov zo vzájomných zápasov tímov v aktuálnej sezóne, 

(4) rozdiel čiastkového skóre zo vzájomných zápasov v aktuálnej sezóne, 

(5) počet strelených gólov len zo vzájomných zápasov v aktuálnej sezóne, 

(6) žreb. 

 

2.6. Vyraďovacia časť - play-off 

 

1. Po ukončení základnej časti EUHL bude zostavená tabuľka, na základe ktorej bude podľa 

dosiahnutého bodového zisku tímov, resp. v prípade rovnosti bodov podľa ďalších kritérií 

uvedených v Manuály, určených prvých osem tímov postupujúcich do play-off EUHL, ak EUHA 

neurčí inak.  

 

2. EUHA si vyhradzuje právo dodatočne upraviť hrací systém play-off EUHL  

prostredníctvom dodatku k tomuto Manuálu. Začiatok aktuálnej Play off EUHL určí svojím 

rozhodnutím predsedníctvo EUHA, ktoré bude zaslané bez zbytočného odkladu jednotlivým 

tímom, ktoré toto rozhodnutie musia rešpektovať.  

 

2.6.1. Časový harmonogram play-off  

1. Play-off  aktuálnej  EUHL  sa  uskutoční  v nasledovne predpokladaných termínoch  

o štvrťfinále  

o semifinále  

o finále  

          Tieto termíny budú pred začiatkom play-off časti súťaže definitívne určené rozhodnutím 

predsedníctva EUHA. 

 

2.6.2.  Hrací systém play-off 

 

1. Štvrťfinále sa odohrá nasledovným systémom  

• Prvý tím odohrá štvrťfinále s tímom, ktorý sa umiestnil na ôsmom mieste.  

• Druhý tím odohrá štvrťfinále s tímom, ktorý sa umiestnil na siedmom mieste. 

• Tretí tím odohrá štvrťfinále s tímom, ktorý sa umiestnil na šiestom mieste.  
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• Štvrtý tím odohrá štvrťfinále s tímom, ktorý sa umiestnil na piatom mieste.  

 

• Víťazi štvrťfinále sa stretnú v semifinále. 

 

• Víťazi semifinále sa stretnú vo finále. 

2. Ak sa stretnú v semifinále, finále mužstvá s rovnakým tabuľkovým postaveným po 

základnej  časti v tom prípade postupujeme podľa nasledovného koeficientu: 

 

(1) rozdiel celkového skóre v aktuálnej sezóne, 

(2) počet celkovo strelených gólov v aktuálnej sezóne, 

(3) súčet bodov zo vzájomných zápasov tímov v aktuálnej sezóne, 

(4) rozdiel čiastkového skóre zo vzájomných zápasov v aktuálnej sezóne, 

(5) počet strelených gólov len zo vzájomných zápasov v aktuálnej sezóne, 

(6) žreb. 

2.1 Tento bod Manuálu platí jedine v prípade rozdelenia tímov v základnej časti súťaže do viac 

skupín. 

   

1. Štvrťfinále, Semifinále a Finále sa hrá na tri víťazné zápasy s tým, že prvé dva zápasy 

organizuje po základnej časti lepšie umiestnený účastník, ak nedôjde k inej dohode. Následne 

sa séria presunie k horšie umiestnenému účastníkovi, ktorý zorganizuje ďalšie dva zápasy, za 

predpokladu, ak sa séria neukončí tretím zápasom. Prípadný rozhodujúci piaty finálový 

zápas zorganizuje opäť, po základnej časti lepšie umiestnený účastník.   EUHA si vyhradzuje 

právo vo výnimočných prípadoch ( napr., ak domáci tým nemá priestor zorganizovať zápas), 

zasiahnuť organizačne ohľadne času, miesta a určiť hrací termín, ktorý musia zúčastnene 

strany rešpektovať, ak by sa niektorá zo zúčastnených strán nezúčastnila na zápase , ktorý 

urči EUHA nastane kontumácia v neprospech  nezúčastnenej strany (viď. bod 2.4 ods. 1.). 

 

4. V prípade ak sa zápas v play-off nerozhodne v riadnom hracom čase, nasledujú 20-minútové 

predĺženia hrané systémom 3 proti 3 hráčom, ktoré trvá až do vstrelenia. tzv. „zlatého gólu“, 

bez možnosti samostatných nájazdov.  

 

 

5. Domáci tím v prípade predĺženia akéhokoľvek zápasu play-off aktuálnej sezóny EUHL 

nesie zodpovednosť za to, že zápas bude možné pri určenom systéme predĺženia riadne dohrať. 

V opačnom prípade môže dôjsť ku kontumácií zápasu v neprospech domáceho tímu.  
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6. Úprava ladu sa vykonáva vždy pred začiatkom predlženia a vždy medzi jednotlivými 

predlženiami 

 

2.7. Reprezentácia EUHL  

 

1. V prípadoch uskutočnenia medzinárodných podujatí, priateľských, reprezentatívnych a 

exhibičných zápasov alebo obdobných podujatí, zriaďuje EUHA Reprezentačný tím EUHL 

(„Reprezentácia EUHL“). 

 

2. Reprezentáciu EUHL, okrem nominovaných hráčov, tvorí realizačný tím reprezentácie 

EUHL, ktorý je zložený v nasledovnom minimálnom rozsahu:  

 

• hl. tréner  

• Asistent  

• Manažér reprezentácie  

• Kustód - Technik   

 

3. Hlavného trénera a manažéra reprezentácie EUHL určuje EUHA najneskôr do 30 dní od 

oficiálneho začatia aktuálnej sezóny. Ostatných členov realizačného tímu určí hlavný tréner 

a manažér, pričom nominácie podliehajú schváleniu predsedníctva EUHA.  

 

4. Nominácia jednotlivých hráčov EUHL je v kompetencií realizačného tímu. EUHA si však 

vyhradzuje právo pre prípady, ak by nominovaný hráč podľa evidencie EUHA opakovane alebo 

závažne porušoval svoje povinnosti,  odmietnuť nomináciu takéhoto hráča. 

 

 

2.8.  Iné podujatia za účasti univerzitných tímov 

 

1. Na základe spolupráce medzi EUHA a jej partnerskými organizáciami môže počas sezóny 

aktuálnej sezóny EUHL dôjsť zo strany EUHA k organizovaniu, resp. spolu zorganizovaniu 

medzinárodných podujatí alebo turnajov za účasti tímov EUHL alebo výberu EUHL. V tomto 

prípade budú o tejto skutočnosti univerzitné tímy vopred informované.  

 

2. Pri vzniku novej divízie EUHL môžu víťazi play-off danej divízie odohrať zápas / turnaj 

o majstra Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy. Miesto zápasu / turnaja o majstra EUHL 

a prípadné ďalšie podmienky budú určené po vzájomnej dohode účastníkov finále a EUHA. 
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3. Univerzitné tímy sa pre uvedené prípady zaväzujú, že EUHA poskytnú všetku 

nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadnej organizácie a hladkého priebehu týchto podujatí. Účasť 

univerzitných tímov alebo ich zástupcov na týchto podujatiach pritom nesmie ovplyvniť riadny 

chod tímu v aktuálnej sezóne. 

 

KAPITOLA 3. 

 

3. Registrácia univerzitných tímov a hráčov v EUHL  

 

3.1. Registrácia univerzitného tímu v EUHL 

 

1. Každý univerzitný tím v EUHL sa pri registrácií do súťažného ročníka EUHL preukáže: 

 

a) zmluvou o účasti na EUHL, 

b) vlastným názvom a logom tímu, prípadne iným označením, 

c) dokladom o úhrade štartovného v zmysle Zmluvy o účasti v EUHL, ktoré bude stanovené 

v zmluve medzi tímom a EUHA, 

d) poistnou zmluvou na „poistenie zodpovednosti za škodu“ (napr. proti poškodeniu 

zariadenia zimného štadióna, a pod.), ak túto univerzitný tím nepredloží, berie na 

vedomie, že preberá na seba všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním, 

nekonaním, resp. opomenutím konania, v súvislosti s priebehom stretnutia alebo 

v súvislosti s účasťou tímu na EUHL. 

 

 

3.2. Registrácia univerzitných hráčov v EUHL 

 

1. Proces registrácie hráčov EUHL pre aktuálnu sezónu začína 1. augusta.  Registrácia bude 

prebiehať výhrade cez internetovú stránku www.euhl.eu/player-registration, kde každý z hráčov 

majúcich záujem o účasť v aktuálnej sezóne EUHL musí prejsť cez registračný proces a vyplniť 

všetky potrebné údaje podľa požiadaviek EUHA, ktoré sú potrebné na účasť v EUHL.  

 

2. Súpisky hráčov jednotlivých univerzitných tímov pre sezónu roku, musia byť ku dňu 25. 

september príslušného roka, do 12:00 hod. nahraté do systému Hockeydata 

(http://myteam.hockeydata.net/login), ktorý je prístupný managerom tímov.  Manažéri súčasne 

zosynchronizujú  a odkontrolujú súpisky a údaje hráčov, s údajmi zadanými pri registrácií 

vykonanej priamo hráčmi na stránke www.euhl.eu/player-registration, pričom za splnenie 

http://www.euhl.eu/player-registration
http://myteam.hockeydata.net/login
http://www.euhl.eu/player-registration
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registračnej povinnosti a súlad údajov zodpovedá manažér tímu.  Súpiska univerzitného tímu 

musí obsahovať všetky povinné údaje uvedené na vyššie špecifikovaných stránkach. Bez 

vyplnenia všetkých povinných údajov nie je registrácia možná. 

 

3. V prípade ak bude súpiska tímu doplnená po 25. septembri príslušného roka, po 12:00 

hod., EUHA negarantuje bezodkladné odsúhlasenie jednotlivých hráčov alebo iných osôb v  

systéme a nenesie tak žiadnu zodpovednosť za prípadnú nemožnosť nastúpenia hráča v zápase 

alebo za iné problémy, ktoré tímu môžu vzniknúť nesplnením tejto povinnosti.  

 

4. Registrácia každého hráča podlieha registračnému poplatku vo výške 5,- €, ak bude hráč 

zaregistrovaný v súlade s týmto Manuálom do dátumu 25. septembra príslušného roka, 12:00 

hod.. V prípade ak bude hráč zaregistrovaný po uvedenom termíne, registračný poplatok za 

zvyšuje na 10,- €; ibaže by EUHA alebo príslušná komisia rozhodla inak, a to najmä v prípade 

nových účastníkov aktuálnej sezóny EUHL. 

 

5. Súpisky tímov podpísané managerom tímu a opatrené pečiatkou tímu alebo univerzity, 

musia byť pred aktuálnou sezónou a po skončení zimného semestra súbežne dodané mailovou 

formou do kancelárie EUHA, a to najneskôr 72 hodín pred začiatkom prvého zápasu sezóny a 

pred koncom „transition period“ – prestupového obdobia.  

 

6. Súčasťou súpisiek dokladaných po skončení zimného semestra musia byť aj potvrdenia 

o štúdiu hráčov zapísaných na súpisku, z ktorých bude nepochybné, že hráč je aj po ukončení 

zimného semestra naďalej študentom vysokej školy alebo univerzity (s uvedením mena a 

kontaktu na zodpovedného zamestnanca študijného oddelenia danej univerzity), ibaže sa jedná  

o juniorského hráča, ktorý spĺňajúc podmienky podľa tohto Manuálu nie je študentom vysokej 

školy alebo univerzity. Manažéri tímov pritom svojim podpisom na tejto súpiske potvrdzujú 

správnosť údajov na nej uvedených. Rovnakú povinnosť majú manažéri tímov aj pri akejkoľvek 

zmene alebo aktualizácií súpisky. 

 

7. Akékoľvek zmeny hráčskych súpisiek alebo iné zmeny zaevidované v systéme budú 

zapísané do systému Hockeydata na stránke http://myteam.hockeydata.net/login/ bez 

zbytočného odkladu potom, ako sa manažér tímu o tejto zmene dozvie. 

 

8. Povinnosťou manažéra alebo trénera je bezodkladné upozornenie EUHA a prípadne aj 

členov príslušnej komisie na ukončenie trestu udeleného zo strany Disciplinárnej komisie. 

 

http://myteam.hockeydata.net/login/
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9. V prípade poruchy systému Hockeydata, je za dodržiavanie sankcií uložených podľa 

disciplinárneho poriadku zodpovedný manažér tímu. 

 

10. Do elektronického systému Hockeydata sa okrem súpisky tímu a súvisiacich údajoch 

o hráčoch budú zapisovať aj údaje o tréneroch mužstva alebo iných osobách, a to podľa 

požiadaviek uvedených v systéme, ak to funkčnosť systému bude umožňovať. 

 

 

3.2.1. Obmedzenia pri registrácií hráčov 

  

1. Súpiska tímu EUHL môže mať počas súťažného ročníka k dátumu 31. Decembra 

neobmedzený počet hráčov. Po uvedenom dátume je možné mať na súpiske tímu max. 40 hráčov, 

ktorých nie je možné po tomto dátume bez súhlasu EUHA, udeleného len vo výnimočných 

prípadoch, v prípade ich vyradenia zo súpisky zamieňať za iných, ktorí neboli na súpisku 

k danému dátumu zapísaní. Po uvedenom dátume hráč nesmie nastúpiť v inej lige ako EUHL, 

v prípade ak hráč po uvedenom dátume 31.12. nastúpi v inej súťaži ako je EUHL nebude možne 

aby nastúpil na zápas EUHL do konca aktuálnej sezóny.  

 

2. Zároveň platí, že každý z hráčov na súpiske upravenej podľa predchádzajúceho bodu 

Manuálu musí mať, pre legitímny štart v play-off časti súťaže, počas prebiehajúcej sezóny 

odohratých min. 50 % všetkých súťažných zápasov EUHL v základnej časti. Výnimku pre hráča 

ktorý odohral menej zápasov ako je stanovené minimum, môže v odôvodnených prípadoch 

udeliť ŠTK .  Podmienka 50% odohraných zápasov sa nevzťahuje napr. na dlhodobé zranenie, 

Erasmus alebo brankárov. 

 

KAPITOLA 4. 

 

4.  Univerzitný tím  

 

4.1. Zloženie univerzitného tímu 

 

1. Univerzitný tím v EUHL tvoria výlučne: 

 

a) hráči, ktorí sú študentmi vysokej školy alebo univerzity, ktorú reprezentujú pod jej 

názvom a označením (viď. bod 4.4 ods. 4) 

b) hráči, ktorí sú študentmi viacerých vysokých škôl alebo univerzít, medzi ktorými existuje 

dohoda o vytvorení spoločného univerzitného tímu, 
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c) hráči, ktorí majú vek: od 18 do 30 rokov (vrátane). Pri hráčoch, ktorí dovŕšia 18 rokov 

v prebiehajúcej sezóne môže byť so súhlasom EUHA uplatnená výnimka v zmysle bodu 

4.2. tohto Manuálu. 

 

4.1.1. Univerzitní hráči  

 

1. Za univerzitných hráčov v EUHL sa považujú: 

 

a) študenti univerzít a vysokých škôl 1., 2., a 3. stupňa, nultého ročníka v dennej aj externej 

forme, ktorí sú študenti riadneho a právnymi normami uznaného vysokoškolského  

štúdia, prípadne iného obdobného štúdia uznaného právnymi normami štátu pôvodu 

univerzitného tímu, za súčasného schválenia zo strany EUHA, alebo sú absolventi štátnej 

záverečnej skúšky v období nie dlhšom ako 12 mesiacov od posudzovaného majstrovského 

zápasu, 

b) sú držiteľmi ISIC Karty, Karty Euro 26 alebo obdobného dokladu resp., potvrdenia vysokej 

školy alebo univerzity o štúdiu,  

c) nie sú zmluvne viazaní s profesionálnym hokejovým tímom – hráč pôsobiaci v EUHL 

nemôže súčasne pôsobiť v inom hokejovom tíme alebo inej hokejovej súťaži, organizovanej 

iným subjektom ako je EUHA, s výnimkou najnižšej amatérskej súťaže v konkrétneho 

štátu alebo juniorských súťaží organizovaných v tej ktorej konkrétnej krajine so štatútom 

amatérskej súťaže, 

d) hráči kategórie junior spĺňajúci podmienky stanovené týmto Manuálom, ktorí ku 

svojej účasti zároveň potrebujú disponovať súhlasom materského klubu so štartom 

v EUHL, 

e) nie sú viazaní zmluvou o zastupovaní hokejovým agentom, 

f) vykazujú postačujúce študijné výsledky písomne potvrdené univerzitou, pričom o tom, či 

hráč spĺňa túto podmienku, rozhoduje jeho materská Univerzita alebo Vysoká škola, 

g) sú povinne medzinárodne poistení pre zápasy organizované EUHA. 

 

4.2.  Hráč kategórie junior  

 

1. Za tím môžu v aktuálnom ročníku EUHL nastúpiť aj hráči juniorského veku, ktorí nie sú 

študenti vysokej školy alebo univerzity, aktívne hrajúci juniorskú, seniorskú ligu na celoštátnej 

úrovni, za podmienok za ktorých splnenie zodpovedá Univerzitný tím,  a to:  
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a) hráč dosahuje počas aktuálnej sezóny vek v rozmedzí 17 rokov – 21 rokov, prípadne tento 

vek dosiahne v prebiehajúcej sezóne, je študentom maturitného ročníka, je hráčom 

juniorského tímu hrajúceho celoštátnu súťaž, 

b) nie sú zmluvne viazaní s profesionálnym hokejovým tímom, ibaže by EUHA alebo 

príslušná komisia rozhodla inak, 

c) v prípade osoby mladšej ako 18 rokov, musí byť EUHA doložený písomný súhlas 

zákonného zástupcu hráča s účasťou v EUHL, s úradne  overeným podpisom, 

d) hráč - junior musí byť na súpiske univerzitného tímu, 

e) hráč doloží povinné medzinárodné poistenie pre zápasy organizované EUHA, 

f) hráč doloží odborné potvrdenie o zdravotnom stave, z ktorého vyplýva nepochybný 

záver, že je plne zdravotne spôsobilý hrať hokej v EUHL.  

 

2. Na zápas prebiehajúcej EUHL sezóny môže podľa tohto článku nastúpiť do zápasu max. 

počet 5 hráčov/tím, vo výnimočných prípadoch môže ŠTK udeliť výnimku na základe 

žiadosti pre zvýšený počet hráčov (junior) v zápase EUHL. 

 

4.3. Výnimky, hranice  a limitné povolenia 

 

a) povolený počet cudzincov = neobmedzený počet, s primeraným použitím bodu 3.2.1 tohto 

Manuálu, za predpokladu, že každý cudzinec spĺňa podmienky stanovené týmto 

Manuálom, ak EUHA nerozhodne inak, 

 

b) max. počet  juniorov na súpiske = neobmedzený počet hráčov, spĺňajúcich ďalšie 

podmienky stanovené týmto Manuálom. 

 

4.4. Prestupy 

 

1. Prestup z tímu účastníka do tímu iného účastníka je možné realizovať v termíne do 31. 

DECEMBRA príslušného roka, s tým, že je potrebné primerane dodržať ustanovenia tohto 

Manuálu, ak EUHA nerozhodne inak. 

 

2. Vo výnimočných prípadoch môže účastník prestúpiť do druhého tímu mimo 

prestupového termínu a to: 

 

• z rodinných dôvodov, 

• zo študijných dôvodov, (napr. výmenné študijné programy), 
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• z osobitných dôvodov. 

 

3. EUHA si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o oprávnenosti 

prestupov vykonaných mimo prestupových termínov a to kedykoľvek počas aktuálnej sezóny. 

 

4. Hráči môžu prísť do EUHL max. jeden krát za sezónu a to až do dňa dosiahnutia 23 rokov 

hráča.  Po tomto veku môže hrať hráč od sezóny 2020/21 EUHL len raz (tzn. ak hrá v EUHL 

a rozhodne sa odísť napr. vo veku 24 rokov do 1 ligy alebo extraligy už sa nikdy nebude môcť 

vrátiť do EUHL).  

 

 

KAPITOLA 5. 

 

5. Organizácia zápasu EUHL 

 

5.1.  Všeobecné pravidlá pri organizácií zápasu  

 

1. Súťažné zápasy EUHL sa riadia pravidlami ľadového hokeja v súlade s „Hracími 

pravidlami ľadového hokeja EUHL“, ktoré majú pri aplikácií prednosť pred všeobecnými 

pravidlami.  

 

2.  Zástupca účastníka v zápasoch EUHL poskytne pred zápasom rozhodcovi alebo 

zapisovateľovi zoznam mien a čísel hráčov vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov, avšak 

iba v prípade, ak by neboli uvedené údaje dostupné v príslušnom elektronickom systéme.  

 

3. Minimálny povolený počet hráčov na zápas EUHL je 10 hráčov + 1 brankár. Maximálny 

povolený počet na hráčov na zápas EUHL je 20 hráčov + 2 brankári. 

 

4. Oba tímy majú povinnosť dohliadnuť na to, aby hráč účastný na zápase EUHL mal u seba 

občiansky preukaz alebo aspoň jeden iný doklad dostatočne preukazujúci jeho totožnosť, zároveň 

každý hráč člen tímu je povinný preukázať sa anticovid dokladom súlade splatnými 

nariadeniami krajiny domáceho tímu. 

 

5. Hráči a brankári musia mať jednotné dresy, štucne, návleky a prilby, ktoré boli vopred 

odsúhlasené EUHA v zmysle tohto Manuálu, dizajn manuálu dresov a zmluvných záväzkov 

EUHA.  Kontrolu splnenia týchto podmienok môže vykonať rozhodca, tím účastný na zápase, 

najmä jeho tréner, manažér, vedúci mužstva alebo predstavitelia EUHA.  
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6. Hráči do 18 rokov sú povinní používať ochranný hokejový košík a ochranu krku, hráči nad 

18 rokov sú povinní používať polovičnú ochranu tváre (tzv. ochranný štít). 

 

7. Zápas EUHL sa rozhoduje systémom troch rozhodcov (jeden hlavný a dvaja čiaroví 

rozhodcovia) alebo systémom štyroch rozhodcov (dvaja hlavní a dvaja čiaroví rozhodcovia). 

V prípade ak nebude na zápase prítomný dostatočný počet rozhodcov, zápas sa nemôže začať. 

V odôvodnených prípadoch sa zápas EUHL môže odohrať aj pri dvoch rozhodcoch. Výnimočne 

sa môže zápas odohrať len ak bude prítomný iba jeden rozhodca. V týchto prípadoch sú však 

tímy povinné o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť členov EUHA, ak nie sú priamo 

prítomní na zápase, a aspoň 1 člen predsedníctva EUHA s tým musí vyjadriť svoj súhlas.  

 

8. Podmienkou pre začatie každého súťažného zápasu EUHL je preverenie prítomnosti 

zdravotnej služby, pričom v prípade nenaplnenia tejto podmienky rozhodca nesmie začať zápas. 

Ak počas zápasu EUHL dôjde k zásahu zdravotnej služby alebo ošetrovaniu hráča, rozhodca 

nesmie pokračovať v zápase do času, kým oprávnené osoby vykonávajúce zdravotnú službu nie 

sú opäť k dispozícií pri ľadovej ploche. 

 

9. Povinnosťou univerzitného tímu je mať súpisku na zápas EUHL na svojej webovej stránke 

a na stránke Hockeydata vo forme „myteam“, v deň zápasu a to najneskôr 1 hodinu pred 

úvodným vhadzovaním majstrovského zápasu EUHL. 

 

10. Domáci tím odohrá zápas v bledom odtieni dresov a hosťujúci tím v tmavom odtieni 

dresov ak sa zúčastnene strany nedohodnú inak. 

 

11. Tímy účastné na zápase sú povinné poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom 

zabezpečenia riadneho priebehu zápasu, pričom táto povinnosť sa vzťahuje nielen na samotný 

zápas, ale aj na všetky veci s ním organizačne spojené (odporučenie dôstojného ubytovania, 

strava, zázemie, atď.).  

 

12. Tímy sú v prípade účasti médií (TV, Rádio, písomné médium, a pod.) povinné zabezpečiť 

vyjadrenie svojich zástupcov k priebehu zápasu tak, aby tieto vyjadrenia boli vecné a prosté 

akýchkoľvek verbálnych útokov voči tretím osobám.   

 

13. V prípade vyjadrení pre média, vyjadrení na verejnosti, resp. aj pri vyjadreniach na 

sociálnych sieťach alebo iných komunikačných kanáloch je zo strany univerzitného tímu a členov 

jeho realizačného tímu neprípustné podrobovať kritike činnosť rozhodcov a organizácii EUHA,  
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resp. EUHL a zúčastnených tímov Prípadné výhrady voči činnosti rozhodcov je potrebné 

adresovať Disciplinárnej komisií EUHA.   Prípadné výhrady voči organizácii EUHA, resp. EUHL 

je potrebné adresovať ŠTK, resp. predsedníctvu EUHA. 

 

 

5.2. Usporiadateľ zápasu EUHL a jeho povinnosti 

 

1. Usporiadateľom zápasu EUHL je vždy domáci univerzitný tím, ktorý v súlade 

s legislatívnymi predpismi daného štátu zodpovedá za organizovanie a plynulý priebeh 

domáceho zápasu a to najmä tým, že zabezpečí: 

 

a)  zodpovedajúcu ľadovú plochu, 

b) odborne spôsobilých rozhodcov, avšak iba ak tak neurobí príslušná komisia v termíne 

do 48 hodín pred zápasom;  domáci tím je súčasne povinný zabezpečiť ochranu 

rozhodcov pred, počas a bezprostredne po zápase EUHL 

c) hlavného usporiadateľa zodpovedajúceho za riadny priebeh zápasu mimo ľadovej 

plochy, ktorý bude na tento účel riadne označený,  

d) odborne spôsobilého lekára / zdravotníka / zdravotnú službu, s platnou licenciou 

„Záchranár – doktor“, disponujúca povinnou výbavou pre potreby záchrany 

ľudského života a poskytnutia prvej pomoci pri zraneniach, pripravenú ihneď 

zasiahnuť, a to počas celého stretnutia EUHL, 

e) zodpovedajúcu časomieru a jej obsluhu,  

f) bezpečnostnú službu schopnú udržovať poriadok a ochranu účastníkov zápasu 

EUHL počas celého zápasu a v zodpovedajúcej dobe po jeho skončení,  

g) osobu zodpovednú za vedenie štatistík,  

h) v koordinácií s EUHA zodpovedajúcu kabínu pre určených rozhodcov a zároveň 

poskytne všetky potrebné náležitosti potrebné pre rozhodcov, ako sú dresy EUHL, 

hracie pravidlá ľadového hokeja EUHL, Manuál EUHL pre aktuálnu sezónu, ktoré 

musia byť rozhodcom pred, počas a po zápase k dispozícií, 

i) v prípade ak sa na zápase zúčastní zástupca EUHA, médií alebo delegát zápasu, 

umožniť im prístup do priestorov a na miesta potrebné pre riadny výkon jeho funkcie 

alebo pre dosiahnutie účelu, za ktorým sa na zápase zúčastňujú, 

j) vyhotovenie videozáznamu zo zápasu, a to najmä pre potreby analýzy zápasu 

hosťujúcim tímom a potreby Disciplinárnej komisie, ktorý je domáci tím povinný 

v lehote 72 hodín od ukončenia zápasu na vyžiadanie sprístupniť verejne dostupnom 

serveri, pričom prístup k súboru bude podmienený heslom, ktoré bude na vyžiadanie 

oznámené zástupcovi hosťujúceho tímu a EUHA alebo na vyžiadanie hosťujúceho 
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mužstva poskytnúť v uvedenej lehote jeho kópiu. Ak domáci tím zabezpečuje 

internetový prenos alebo sprostredkovane zodpovedá za slušne vyjadrovanie 

komentátora inak sa tým zodpovedá disciplinárnej komisii. 

k) dodanie časového harmonogramu zápasu, a to najmä informácie o začiatku rozcvičky, 

presný čas začiatku zápasu, úpravy ľadu a pod. manažérovi hosťujúceho tímu 

minimálne 120 minút pred začiatkom zápasu, 

l) hosťujúcemu tímu dostatok pukov na rozcvičku, najmenej v rozsahu 15 ks., 

m) hudobný sprievod počas rozcvičky, tak ako aj počas celého zápasu, 

n) dôstojnú kabínu pre hosťujúci tím a prístup do  nej minimálne 120 minút pred 

začiatkom zápasu, 

o) aby čakacia doba na zápas bola maximálne 20 min, 

p) aby zápas začínal reprodukciou štátnych hymien tímov účastníckych štátov z 

kvalitného  nosiča alebo spevom,  

q) aby sa na štadióne na viditeľnom mieste nachádzali národné vlajky účastníckych 

štátov a vlajka EU počas celého zápasu EUHL ( to všetko vrátane predzápasovej 

rozcvičky), vlajka EUHA/ EUHL (v prípade ak vlajky dodá EUHA) 

r) všetky výsledky aktualizovať „on-line“ prostredníctvom Hockeydata v priebehu 

zápasu, domáci tím je povinný používať systém Hockeydata aj pre vyhotovenie 

predzápasovej súpisky hráčov, možnosť kontroly hráčov rozhodcom, alebo inými 

oprávnenými osobami, „live“ vedenie štatistík, vytvorenie elektronického a tlačeného 

zápisu zo stretnutia; za týmto účelom každý univerzitný tím vyškolí zodpovedného 

zapisovateľa pre domáce zápasy; v prípade nejasností pri používaní systému 

Hockeydata je potrebné obrátiť sa na e-mailovú adresu: support@hockeydata.net,  

s) článok a 2 - 3 dôstojné fotografie zo zápasu (pričom min. jedna fotografia musí 

obsahovať logá partnerov ligy a jedna publikum) a tieto bezodkladne zaslať vybraným 

subjektom (zabezpečí sport journalist EUHA) a uverejniť ich na webových stránkach 

klubu a EUHL najneskôr do 10:00 hod. dňa nasledujúcom po ukončení zápasu, 

t) propagáciu zápasu EUHL prostredníctvom sociálnych sietí, univerzitného rádiá, 

propagačných panelov v priestoroch univerzity a pod.. 

u) po každom zápase EUHL min. po jednej osobe z domáceho a taktiež z hosťujúceho 

tímu rozhovor pred mediálnou stenou na ktorej musia byť viditeľné loga EUHA, 

EUHL a ich partnerov ako aj partnerov  domáceho tímu, alebo tímu, ktorý organizuje 

zápas pod hlavičkou EUHL. 

 

5.3. Zápis o stretnutí 

 

mailto:support@hockeydata.net


COPYRIGHT of EUHA  

 22 

1. Manageri tímov zodpovedajú za riadne a presné zaevidovanie údajov do zápisu o zápase, 

ktorý musí obsahovať najmä:  

• súpisku tímu na zápas,  

• brankárov tímu a ich zmeny,  

• údaje o manageroch, rozhodcoch, tréneroch prípadne iných osobách,  

• údaje o strelách na bránu a to aj po jednotlivých tretinách,  

• počet divákov  

• a ďalšie údaje podľa systému hockeydata  

Za týmto účelom EUHA odporúča, aby manageri tímov zaškolili konkrétne osoby, ktoré budú 

mať na starosti čo najpresnejšie zapisovanie štatistických údajov, nakoľko sa tieto následne 

evidujú do systému hockeydata a majú tak priamy a zásadný vplyv na správnosť oficiálnych 

štatistík. EUHA za týmto účelom rovnako odporúča, aby medzi tímami počas prestávok medzi 

jednotlivými tretinami a aj po ukončení zápasu prebehla vzájomná kontrola a odsúhlasenie 

údajov zapisovaných do štatistického listu (tzv. „bobkáču“), 

 

2. Zápis musí ďalej obsahovať 5x podpis  

• trénera alebo vedúceho alebo manažéra oboch mužstiev  

• doktora 

• časomerača 

• hlavného rozhodcu  

• hlavného usporiadateľa 

• meno, priezvisko a podpis členov zdravotnej služby prítomných na zápase 

Po podpise zápisu uvedenými osobami nie je dodatočne možné meniť údaje uvedené v zápise, 

ibaže na to dá EUHA vo výnimočných prípadoch súhlas.  EUHA odporúča jednotlivým tímom 

vypracovať preberací a odovzdávací protokol s príslušnou fotodokumentáciou  

k predzápasovému odovzdaniu šatne a jej vybavenia a pozápasovému odovzdaniu šatne a jej 

zariadenia. 

 

3. Domáci tím je povinný do 24 hodín po ukončení zápasu poslať zápis zo zápasu na adresu: 

office@euhl.eu a to vo formáte pdf., iné formáty nebudú akceptované, 

 

5.4. Kontrola totožnosti hráča počas zápasu 

 

mailto:office@euhl.eu
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1. Kontrolu totožnosti hráčov na zápase EUHL, resp. platnosti registrácie, vykoná rozhodca 

zápasu, a to na žiadosť trénera alebo manažéra univerzity. Kontrolu totožnosti hráča možno 

vykonať iba do konca druhej tretiny prebiehajúceho zápasu EUHL s tým , že ak sa zistí 

nezrovnalosť – pochybenie a pôjde o hráča, ktorý nie je riadne evidovaný v systéme hockeydata 

(čiže  nie je registrovaný), je potrebné tuto skutočnosť uviesť do zápisu o stretnutí a následne 

informovať príslušnú komisiu (ŠTK), ktorá je povinná vo veci konať. Kontrola sa vykonáva 

pomocou aplikácie DPLC (Digital Players Licence Card) v spojení s osobnou konfrontáciou 

pričom vstup do tejto aplikácie je umožnení manažérovi každého tímu a ten je povinný 

poskytnúť údaje v nej vedené rozhodcovi zápasu. 

 

KAPITOLA 6. 

 

6. Sankcionovanie porušenia Manuálu EUHL 

 

1. Porušenie manuálu podlieha konaniu ŠTK a DK.  Disciplinárny poriadok a Štatút DK sú 

zverejnené na web-portály EUHA. 

 

KAPITOLA 7. 

 

1.  Čestne prehlásenie hráča . / Affidavit  

I, the undersigned (hereinafter referred as the "Party"), out of my free and solemn will as 

expressed in the prescribed form, and in absence of any apparently unfavourable conditions, do 

hereby declare, to be in agreement with the below provisions: 

 

Party hereby irrevocably forfeits his claim to damages that the Party may incur or be entitled to 

whether by virtue of agreement or otherwise, or any kind, that the Party or his university team 

may have suffered directly or indirectly, either bodily, material, as working incapacity or pain or 

suffering and due to reasons or as consequences of his presence either as competitor or spectator  

 

at all and any events organized by the EUHA - European University Hockey Association, with 

registered office at Považská 35, 91105 Trenčín, Slovak Republic, Organization Charter Number: 

42 277 167 (hereinafter referred as the "EUHA”). Party has read and understood the Manual of 

the European University Hockey Association and has agreed therewith, the Party undertakes to 
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abide by all and any rules and procedures set therein. Party has been recommended the use of 

full protective ice hockey gear such as gloves, protectors, helmet, etc. 

 

Party acknowledges and is aware of the fact, that during the course of his participation with the 

EUHL - European University Hockey League (hereinafter referred as the "EUHL") organized by 

the EUHA (the Event), the Party may become part of dangerous activities and his participation 

entails a voluntary assumption of risks with no related liabilities imposed on any third party. 

Party hereby confirms that he currently is in possession of a valid personal liability insurance and 

accident insurance that covers his participation at the Event and thereby holds the organizer, i.e. 

EUHA free of any responsibilities for the claims raised by any third party in respect of damages 

caused by the Party. Failure to abide by the above stated provision automatically results in the 

Party being liable for any and all resulting damages suffered by the EUHA. 

 

Due to the European Union General Data Protection Regulation 2016/679 (hereinafter referred as 

the "GDPR"), the Party hereby grants the EUHA the right and permission to record, film and 

produce media outcomes and use the Party´s name, image, voice, appearance, performance and 

biographic material in the following manner: 

 

a) to produce audio-visual and any other work 

 

b) to distribute via television or otherwise in all formats and through all 

technological processes including access via computer or any other such networks, 

at any frequency of use and on any media 

 

c) to procure any number of copies by using any technology and to let these copies 

be used in all commercial and non-commercial ways, especially leading to their sale, 

exchange, lease or usage 

 

d) for promotional purposes of the EUHA and its advertising partners in all ways 

and forms, such as in promotional materials, information media, telex and Internet 

 

 

 

e) to produce other audio-visual works and other works and to use those within the 

scope defined in this section; 
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f) to include image or transcribed sound component of audio-visual works and other 

works in periodicals and non-periodic publications, to reproduce and share via any 

means 

 

g) to any modification of audio-visual or other works. Should the Party consider the 

above mentioned material produced and/or provided by the EUHA a work subject 

to authorship rights, the Party hereby grants the EUHA the exclusive right to publish 

and use free of any charge the work in scope for any mode of usage that have been 

known in the time of signing this Agreement, including the modes of usage still 

unknown; 

 

h) Party grants the rights in accordance with section g) over the whole effective 

period of the proprietary rights´ duration; in an unlimited scope; exclusively and in 

the whole global territory. EUHA shall not be obliged to use the work subject to 

authorship rights. 

 

Party hereby declares that all information provided by the party in connection with the 

registration of player through EUHA webpage http://www.euhl.eu/player-registration  

for the next EUHL seasons,  (including play offs) is up to date, true and correct. In the event of 

changes occurring during the on-going season (especially with regards to medical fitness to play 

ice hockey), the party will immediately notify the EUHA via the e-mail communication to email 

address office@euhl.eu or personally at the address of the EUHA headquarters. Otherwise, the 

party is exposed to possible negative consequences associated with the timely failure to notify 

the change of the data, in particular in connection to the obligation to compensate in case of 

incurred damage. 

 

Party furthermore declares that the party has been duly advised and informed by EUHA of the 

reasons, means, duration and all other procedural issues related to the processing of the personal 

data provided in connection with the registration of the EUHL player for the next EUHL seasons 

(including play offs), 

 

Helpful Links: 

 

Registration:  http://www.euhl.eu/player-registration  

myTeam: http://myteam.hockeydata.net/login 

Digital Player Licences (DPP) http://dpp.hockeydata.net/ 

 

 

http://www.euhl.eu/player-registration
mailto:office@euhl.eu
http://www.euhl.eu/player-registration
http://myteam.hockeydata.net/login
http://dpp.hockeydata.net/
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