INFORMACE Z JEDNÁNÍ
VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH
06. 08. 2018
VV ČSLH schválil:














návrh komise rozhodčích ČSLH na přijetí výjimek z Pravidel ledního hokeje č. 96 a
141 (materiál najdete zde)
Herní řád TELH pro sezónu 2018/19 (materiál najdete zde)
změny Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (materiál najdete zde)
návrh na úpravu Licenčního řádu pro účast v extralize a Licenčního řádu pro účast
v I. lize (materiál najdete zde)
žádost klubu HC Jihlava o používání systému brankového videorozhodčího při
utkáních v Jihlavě
udělení certifikátu „Hráčský zprostředkovatel, oficiálně registrovaný u ČSLH“
subjektům, které splnily podmínky (materiál najdete zde)
novelizaci Vnitřní směrnice ČSLH č. 94, upravující Pravidla ledního hokeje
v kategoriích 2. – 4. tříd
návrh na úpravu Technických norem Soutěží žen, týkající se zákazu hostování mezi
soutěžemi (střídavé starty)
zřízení výdejního místa registračních karet ČSLH v Karlových Varech
počty hráčů a členů realizačních týmů reprezentací na jednotlivé akce v sezóně
2018/19 (materiál najdete zde)
účast týmu ČR U17 na Zimním evropském olympijském festivalu mládeže (EYOWF)
žádost klubu ESC Jonsdorf o dodatečné zařazení do soutěže II. liga žen s tím, že
případ předal k dořešení disciplinární komisi ČSLH
žádost klubu Metropolia Silesia o souhlas s účastí jeho družstev v soutěžích LSŽ A,
LMŽ C, LSŽ B a LMŽ D

VV ČSLH neschválil:





žádost o přenechání práv účasti v soutěži I. liga ČR mezi SK Kadaň, a. s., a SHK
Hodonín
žádost klubu HC Berounské Lvice o udělení výjimky z čl. 1 Technických norem
Soutěžích žen, neboť výjimku nelze udělit hráčkám ročníku 2007 a mladším
žádost klubu HC Roudnice nad Labem o udělení výjimky z čl. 1 Technických norem
Soutěžích žen pro hráčku Hanu Panešovou, neboť výjimku nelze udělit hráčkám
ročníku 2007 a mladším
žádost klubu HC Vsetín o udělení výjimky z čl. 1 Technických norem Soutěžích žen
pro hráčky Barboru Březovjákovou, Karolínu Maliňákovou a Stelu Barochovou, neboť
výjimku nelze udělit hráčkám ročníku 2007 a mladším a hráčkám ročníku 2005 a
starším pouze na základě souhlasu sportovního lékaře

VV ČSLH vzal na vědomí:




návrh ředitele TELH Josefa Řezníčka, aby byl systém Coach Challenge povinný pro
všechny kluby ELH od sezóny 2019/20
výsledek hlasování per rollam, týkající se dodatečného zařazení klubu HC Domažlice
v soutěži RLD s tím, že případ předal k dořešení disciplinární komisi ČSLH
informaci dozorčí rady ČSLH o výsledcích inventury materiálu PRO-HOCKEY Cz., s.
r. o.

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

