
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

23. 6. 2018 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 novou podobu korporátní identity ČSLH 
 doplnění realizačního týmu reprezentace ČR pro sezónu 2018/19: asistent trenéra R. 

Reichel, trenér brankářů Z. Orct, videotrenér D. Havel, media manažer Z. Zikmund, 
lékaři T. Vyskočil a D. Singer, fyzioterapeuti P. Kolář, M. Truc a R. Sakaláš, kustod a 
masér Z. Šmíd, masér P. Ondráček (F. Ondráček, P. Šulan) 

 žádost o podporu akademické reprezentace ČR na 29. zimní světové univerziádě 
v Rusku (2. – 12. 3. 2019) 

 přihlášku klubu HC Bruntál k členství v ČSLH 
 žádost o přenechání práv k účasti v soutěži RLJ mezi kluby Ferrax Sport a SKHL 

Žďár nad Sázavou  
 žádost o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH pro 

hráče F. Šmelku (HC Tábor) s tím, že na případný start uvedeného hráče v soutěži se 
vztahuje Vnitřní směrnice ČSLH č. 47 

 žádost o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH pro 
hráče E. Šeba (HCM Warrior Brno) 

 návrh Technických norem soutěží Regionální liga dorostu a soutěží žen pro sezónu 
2018/19 (materiály najdete zde a zde) 

 návrh komise ženského hokeje ČSLH na pořádání náborových akcí v sezóně 2018/19 
 udělení certifikátu Hráčský zprostředkovatel oficiálně registrovaný u ČSLH subjektům, 

které splnily potřebné podmínky 
 

VV ČSLH neschválil: 

 
 žádost klubu HC Rebel Nejdek o udělení výjimky ze SDŘ ČSLH (zařazení družstva 

klubu do soutěže LSŽ B a LMŽ D pod názvem HC Energie Karlovy Vary) 
 žádost klubu HC Stadion Cheb o povolení startu jeho družstva v soutěži RLD pod 

názvem HC Energie Karlovy Vary C 
 
VV ČSLH rozhodl: 
 

 aby se nepředložením Situační zprávy klubu HC Dukla Jihlava ve stanovené lhůtě 
zabývala disciplinární komise ELH  
 

VV ČSLH pověřil: 
 

 komisi rozhodčích, aby zajistila překlad Pravidel ledního hokeje 2018-2022 a 
zpracovala návrh ustanovení, v nichž bude v soutěžích ČSLH uplatňován jiný výklad 
než v soutěžích IIHF 
 

Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 
 


