
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

13. 10. 2011 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 plán přípravy konference ČSLH, která se uskuteční 16. 6. 2012 (materiál najdete zde)  
 statut oficiální reprezentace pro dívčí výběr České republiky do 15 let 
 doporučení, aby utkání Ligy starších žáků s výjimkou ročníku 1998 a Ligy mladších 

žáků mohla být řízena dvojící rozhodčích    
 přijetí HK Meteor Morava o.s. za člena ČSLH 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o průběhu kongresu IIHF v Istanbulu, na kterém byla schválena 
pořadatelská města pro mistrovství světa juniorů a juniorek do 18 let v roce 2012 
(Brno a Znojmo, Zlín a Přerov), včetně hracího a tréninkového programu obou 
šampionátů 

 informaci o ustavující schůzi organizačního výboru pro mistrovství světa juniorek do 
18 let, které se uskuteční ve dnech 31. 12. 2011 – 7. 1. 2012 ve Zlíně a v Přerově 

 aktualizované nominační listy rozhodčích pro sezónu 2011/12 
 informaci o distribuci sad s dětskou hokejovou výstrojí (helma, rukavice, chrániče 

loktů, ramen a holení, hráčské kalhoty, hokejka, taška) do klubů, zařazených 
v systému Sportovních středisek ČSLH (projekt „Hokejová výstroj nejmenším“) 

 informace předsedy dozorčí rady ČSLH a předsedů odborných komisí VV ČSLH 
(poradní výbor, sportovní oddělení, sportovně-technická komise, komise mládeže, 
komise rozhodčích)  

 
VV ČSLH podpořil: 
 

 iniciativu „Hvězdy nepadají z nebe“, zaměřenou na financování sportu a tělovýchovy 
 
VV ČSLH uložil: 
 

 připravit podklady pro zřízení statutu „hráče amatéra“ v rámci ČSLH 
 provádět důslednější kontrolu registračních průkazů a totožnosti hráčů rozhodčími na 

všech soutěžních úrovních 
 zajistit distribuci odlehčených puků a rozlišovacích pásek, pořízených na náklady 

ČSLH, do klubů a žákovských družstev 
 svolat v první polovině příštího roku řádná jednání VV ČSLH v termínech 19. 1. 2012, 

23. 2. 2012, 29. 3. 2012, 2. 5. 2012 a 31. 5. 2012 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 

http://cslh.cz/dokument/581-konference_2012_plan.pdf

