INFORMACE Z JEDNÁNÍ
VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH
06. 09. 2018
VV ČSLH schválil:





















změny Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (materiál najdete zde)
na základě splnění požadovaných podmínek udělení licence k účasti v soutěži ELH
v sezóně 2018/19 všem 14 klubům, které si účast vybojovaly sportovní cestou
výjimky z Licenčního řádu ELH pro kluby HC VERVA Litvínov (kapacita míst k sezení)
a BK Mladá Boleslav (kapacita míst k sezení)
návrh aktualizace Hráčské smlouvy pro ELH a I. ligu, předložený ředitelem TELH J.
Řezníčkem (materiál najdete zde)
rozhodnutí, že Disciplinární řád ELH z 05. 09. 2017 bude ponechán v platnosti i pro
nadcházející sezónu; aktualizace Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu ELH (materiál
najdete zde)
na základě splnění požadovaných podmínek udělení licence k účasti v soutěži
Chance liga v sezóně 2018/19 všem 15 klubům, které si účast vybojovaly sportovní
cestou
návrh S. Lenera na sloučení trenérsko-metodické a reprezentační komise ČSLH;
nová komise bude pracovat pod názvem trenérská komise ČSLH s tím, že předsedou
je B. Ščerban a členy K. Beran, D. Bruk, A. Hadamczik, P. Haken, S. Lener, T. Perič,
M. Přerost, M. Říha, P. Studnička, R. Tóth, V. Varaďa a Z. Vojta
nominační listiny rozhodčích pro jednotlivé soutěže v sezóně 2018/19 (materiál
najdete zde)
udělení certifikátu „Hráčský zprostředkovatel, oficiálně registrovaný u ČSLH“
subjektům, které splnily podmínky (materiál najdete zde)
udělení statutu Akademie ČSLH U20 klubu Stadion Litoměřice
přihlášku klubu HC Jičín k členství V Českém hokeji
žádost o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH pro
brankáře Nikolu Dimitrova Ilieva (BK Mladá Boleslav) s tím, že se na něj vztahuje
podmínka, upravující starty brankářů cizí národnosti
žádost o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH pro
brankáře Mateje Hurčíka (HC RT Torax Poruba) s tím, že bude započítáván do
povolené kvóty cizinců
žádost klubu HC Rakovník ke startu hráče Filipa Vlasjuka (2004) v nižší věkové
kategorii; žádost klubu HC Klášterec nad Ohří ke startu hráče Filipa Špičky (2002)
v nižší věkové kategorii a žádost klubu HC Kometa Brno ke startu hráče Patrika
Nečase (2004) v nižší věkové kategorii
žádost klubu TJ HC Jablonec nad Nisou, týkající se umožnění startu hráčky Věry
Horákové (2000)
žádost klubu HC Bílí Tygři Liberec o udělení výjimky z Technických norem Soutěží žen
pro hráčku Terezu Plosovou (2006)
udělení výjimky z Technických norem LSŽ B, LSŽ D, LŽ B a LMŽ D, týkající se startu
pěti hráčů ročníku 2007 a pěti hráčů ročníku 2009 za VHK Vsetín
udělení výjimky z Technických norem soutěže LMŽ D pro SLH Jindřichův Hradec,
udělení výjimky z Technických norem soutěže LSŽ B pro HC Dvůr Králové nad Labem,
udělení výjimky z Technických norem soutěže LMŽ D pro HC Strakonice, udělení
výjimky z Technických norem soutěže LSŽ B pro HC Turnov, udělení výjimky
z Technických norem soutěže LMŽ D pro HK Lev Slaný, udělení výjimky z Technických
norem soutěže LSŽ B pro klub Mostečtí Lvi

VV ČSLH neschválil:



vzhledem k tomu, že řády neumožňují udělení výjimky pro hráčky ročníku 2007,
žádost klubu HC Cherokees o umožnění startu hráček Nikoly Vallové, Emilie
Regecové, Viktorie Svobodové a Šarloty Stýblové v soutěžích žen
vzhledem k tomu, že směrnice neumožňují podporu seniorského hokeje, žádost
klubu IHC Písek o finanční podporu

VV ČSLH potvrdil:



rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu VV ČSLH, ve
věci práva účasti v soutěži I. liga ČR v sezóně 2018/19 pro SK Kadaň – hokej z. s.
rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu VV ČSLH, ve
věci převodu práva účasti v soutěži ženská hokejová liga mezi HC Slavia Praha ženy
a HC Příbram

VV ČSLH vzal na vědomí:





informaci ředitele TELH o výsledcích kontroly provedené v klubech TELH
v souvislosti s plněním povinností, vyplývajících z Licenčního řádu ELH
informaci o novém rozdělení kompetencí ve sportovním oddělení ČSLH – Slavomír
Lener manažer pro rozvoj ledního hokeje, mezinárodní kontakty a spolupráci, Petr
Studnička – manažer sportovního oddělení, Jan Rachota – sportovní manažer
informaci generálního sekretáře M. Urbana o příjmech hokejových klubů za přestupy
hráčů do NHL
informaci ředitele soutěže P. Setikovského o výsledcích kontroly, provedené
v souvislosti s Licenčním řádem pro účast v soutěži I. liga ČR na zimních stadiónech

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

