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VV ČSLH schválil: 
 

 materiál „Technické normy a všeobecná ustanovení soutěží řízených ČSLH, sezóna 
2011/2012“ (informace najdete zde a zde) 

 novelizaci formulářů „Prohlášení ke smlouvě o postoupení hráčské smlouvy“ a 
„Ohlášení přestupu – hostování“ (informace najdete zde) 

 podmínky pro přijetí B týmů do soutěže Liga mladšího dorostu v sezóně 2011/2012 

 doplnění realizačních týmů reprezentačních výběrů ČR v sezóně 2011/2012 o lékaře 
(složení realizačních týmů najdete zde) 

 personální složení komise ženského hokeje ČSLH – Hornický Karel, Manhart Karel, 
Solnička Josef, Wadowski Petr, Walica Rostislav 

 kooptaci Petra Studničky, metodika a trenéra mládeže ČSLH, za člena komise 
mládeže ČSLH  

 nominaci kandidátů do návrhové komise Síně slávy českého hokeje – Augusta Josef, 
Černík František, Horešovský Josef, Klapáč Jan 

 žádosti o povolení účasti klubů v soutěži European Trophy v sezóně 2011/2012 pod 
podmínkou dodržení řádů IIHF, především umožnění reprezentačních startů 
v oficiálních reprezentačních přestávkách IIHF 

 návrh odborné komise, aby byl statut Akademie ČSLH udělen od sezóny 2011/2012 
klubům Bílí Tygři Liberec, HC Energie Karlovy Vary, KLH Chomutov, HC Sparta 
Praha, HC Vítkovice Steel a HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 

 počet účastníků I. ligy ČR v sezóně 2011/2012 (14 klubů) s tím, že vzal na vědomí 
informaci o účasti HC ORLI Znojmo jako nečlena ČSLH v soutěži Erste Bank 
Eishockey Liga   

 přenechání práv účasti v soutěžích mezi 

- HC Roudnice nad Labem, občanské sdružení (46771794) a HC RT TORAX 
Poruba 2011 (22889833) – II. liga ČR 

- TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí (00512460) a KLH Vajgar, občanské sdružení 
(60818590) – Liga juniorů 

 snížení minimální věkové hranice pro registraci v mládežnických klubech ČSLH z 6 
na 5 let 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 zpracovat podmínky upravující účast zahraničních družstev v mládežnických 
soutěžích ČSLH 

 v návaznosti na novou podobu ohlašovacích formulářů upravit „Přestupní řád pro 
kluby Extraligy a I. ligy ČR“ 

 zapracovat do „Technických norem Extraligy mladšího dorostu“ povinnost klubů 
zpracovávat od sezóny 2011/2012 elektronické zápisy z utkání 

 sjednotit pro oficiální komunikaci názvy mládežnických soutěží v podobě „Liga 
mladších žáků + ročník“ a „Liga starších žáků + ročník“ 

 svolat řádná jednání VV ČSLH ve druhé polovině roku 2011 v termínech 25. 8. 2011, 
14. 9. 2011, 13. 10. 2011, 2. 11. 2011 a 8. 12. 2011 

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