
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

22. 9. 2011 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 složení organizačních výborů mistrovství světa IIHF žen U18, které se uskuteční 
31. 12. 2011 – 7. 1. 2012 ve Zlíně a Přerově (informace najdete zde) a mistrovství 
světa IIHF mužů U18, které se uskuteční 12. – 22. 4. 2012 v Brně a Znojmě 
(informace najdete zde)    

 přijetí klubů HC Lvi Břeclav o.s. a HC Předboj za členy ČSLH 
 správné znění textu v „Rozpisu soutěží ČSLH 2011-2012“, Liga juniorů, systém 

soutěže, které zní: 
„31 mužstev rozděleno územně do 3 skupin („Západ“ – 10 mužstev, „Střed“ – 
10 mužstev a „Východ“ – 11 mužstev); ve skupinách čtyřkolově každý s každým 
(36-40 utkání); vítězové skupin postupují do „baráže“ NOEN extraligy juniorů, 
mužstva, která se umístí na 10. místě ve skupině „Západ“ a „Střed“ a 11. místě ve 
skupině „Východ“ pro příští soutěžní ročník přímo sestupují do krajských soutěží.“ 

 termín řádné konference ČSLH, která se uskuteční 16. 6. 2012 v Corinthia Towers 
Hotelu v Praze 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci z valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, konané 
dne 7. 9. 2011, kterou přednesl prezident APK LH Ctibor Jech 

 informaci ze zasedání Návrhové komise Síně slávy českého hokeje, konané dne 
20. 9. 2011, na které byl předsedou NK SSČH zvolen Jiří Králík a místopředsedou 
Jan Klapáč (NK SSČH pracuje ve složení Josef Augusta, Pavel Bárta, František 
Černík, Dominik Hašek, Josef Horešovský, Václav Jáchim, Miloslav Jenšík, Jan 
Klapáč, Jiří Koliš, Jiří Králík, Jiří Lípa a Vladimír Martinec) 

 informaci ze setkání komise mládeže ČSLH se zástupci některých extraligových 
mládežnických klubů, které se uskutečnilo dne 6. 9. 2011, včetně zaslaných 
prohlášení 

 informace předsedy dozorčí rady ČSLH a předsedů odborných komisí VV ČSLH 
(poradní výbor, reprezentační komise, sportovně-technická komise, trenérsko-
metodická komise, komise mládeže, komise rozhodčích, komise ženského hokeje)  

 
VV ČSLH uložil: 
 

 zpracovat návrh harmonogramu pro přípravu řádné konference ČSLH v červnu 2012 
 zpracovat interní předpis, upravující pravidla distribuce metodických materiálů ČSLH 
 důsledně kontrolovat dodržování pravidel v utkáních a turnajích minihokeje, 

s důrazem na používání rozlišovacích pásek, odlehčených kotoučů a princip letmého 
střídání 

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

http://cslh.cz/dokument/558-vv_110922_priloha1.pdf

