INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH
10. 9. 2020
VV ČSLH schválil:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

přihlášku klubu Moravskobudějovický HOKEJ s.r.o. za člena ČSLH
návrh nominace rozhodčích pro sezónu 2020/21, předložený komisí rozhodčích
ČSLH (materiál najdete zde)
návrh dalšího postupu v soutěži Tipsport extraliga, předložený vzhledem k vývoji
pandemie a souvisejícím opatřením ředitelem soutěže Josefem Řezníčkem (materiál
najdete zde)
žádost klubu HC Verva Litvínov o udělení výjimky z Licenčního řádu pro účast
v Tipsport extralize
žádost klubu BK Mladá Boleslav o udělení výjimky z Licenčního řádu pro účast
v Tipsport extralize
žádost klubu HC Oceláři Třinec o udělení výjimky z Licenčního řádu pro účast
v Tipsport extralize
žádost klubu Kometa Brno o udělení výjimky z Licenčního řádu pro účast v Tipsport
extralize
návrh ředitele soutěže Josefa Řezníčka na udělení licence k účasti v soutěži Tipsport
extraliga všem čtrnácti účastníkům
návrh manažera soutěží Antonína Vansy na udělení licence k účasti v soutěži
Chance liga všem osmnácti účastníkům
návrh výkladu Licenčního řádu pro účast v Tipsport extralize a Licenčního řádu pro
účast v Chance lize, vycházejícího z kontroly kamerových systémů provedené na
stadiónech TELH a Chance ligy
materiál lékařské komise ČSLH, týkající se podmínek účasti hráčů a členů
realizačních týmů na reprezentačních akcích (materiál najdete zde)
žádost klubu HC Benátky nad Jizerou o udělení výjimky z Technických norem
soutěže Chance liga
žádost klubu EHC Blackwings Linz o zařazení jeho mužstva do soutěže 4. tříd
v Jihočeském kraji
žádost klubu ESC Dresden o zařazení jeho mužstev do soutěže 3. a 4. tříd
v Ústeckém kraji
žádost klubu ESC Jonsdorf o zařazení jeho družstva do soutěže II. liga žen
žádost klubu SK Kadaň o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro soutěže
řízené ČSLH, týkající se kategorie MŽ
žádost klubu SKHM Hodonín o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro
soutěže řízené ČSLH pro hráče Martina Haronika s podmínkou, že bude zpoplatněna
podle platných řádů
žádost klubu SK Černošice o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro
soutěže řízené ČSLH pro hráče Maxe Vrancaerta
výjimky ze Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH pro hráčky Kateřinu Bukolskou,
Adélu Jůzkovou, Karolínu Kosinovou, Anetu Lédlovou, Zuzanu Martinů, Martinu
Maškovou, Barboru Patočkovou, Lenku Serdar, Martinu Zedníkovou a Kateřinu
Zdechovskou (start v soutěži LJ)
žádosti klubů HC Čerti Ostrov, HC Domažlice, HC Frýdlant, HC Kralupy, HC Světlá
nad Sázavou, HC Trutnov a HC Žihadla Moravské Budějovice o udělení výjimky
z Technických norem soutěže LSŽ B
žádost klubu Mostečtí Lvi o udělení výjimky z Technických norem soutěží LSŽ B a
LMŽ D

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

žádost klubu HC Čerti Ostrov o udělení výjimky ke startu v nižší věkové kategorii pro
hráče Jiřího Dvořáka
žádost klubu HC Střelci Jindřichův Hradec o udělení výjimky ke startu v nižší věkové
kategorii pro hráče Jakuba Šimka
žádost klubu HC Vimperk o udělení výjimky ke startu v nižší věkové kategorii pro
hráče Tomáše Krejsu
žádost klubu Technika Hockey Brno o udělení výjimky ke startu v nižší věkové
kategorii pro hráče Ondřeje Neveselého
návrh na úpravu Vnitřní směrnice ČSLH č. 117, upravující pravidla minihokeje
(materiál najdete zde)
návrh na doplnění realizačního týmu ženské reprezentace o asistenta trenéra Jakuba
Peslara
personální složení lékařské komise ČSLH
personální složené veteránské komise ČSLH
aktualizaci Statutu výkonného výboru ČSLH (materiál najdete zde)

VV ČSLH potvrdil:
▪
▪

rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále učiněné dne 26. 8. 2020 v souladu s čl. 2
odst. 6 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci krajské ligy mužů v Kraji Vysočina
rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále učiněné dne 8. 9. 2020 v souladu s čl. 2
odst. 6 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci přenechání práva účasti v soutěži II.
liga ČR mezi TJ HC David Servis a HC Wikov Hronov

VV ČSLH neschválil:
▪
▪

žádost klubu IHC Králové Písek o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro
soutěže řízené ČSLH pro trenéra Radka Volfa
žádost klubu HC Chrudim o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení pro soutěže
řízené ČSLH pro trenéra Radka Prostředního

VV ČSLH vzal na vědomí:
▪

výsledek hlasování per rollam ze dne 25. 8. 2020, kterým byly schváleny úpravy
v následujících soutěžích
- návrh změn ve Všeobecných ustanoveních k soutěžím řízeným ČSLH (materiál
najdete zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem Chance ligy (materiál najdete
zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem II. ligy ČR (materiál najdete
zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem juniorské ligy akademií
(materiál najdete zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem extraligy juniorů (materiál
najdete zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem extraligy dorostu (materiál
najdete zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem ligy juniorů (materiál najdete
zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem ligy dorostu (materiál najdete
zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem ligy starších žáků „A“ a ligy
mladších žáků „C“ (materiál najdete zde)
- návrh změn systému soutěže a Technických norem ligy starších žáků „B“ a ligy
mladších žáků „D“ (materiál najdete zde)

návrh změn systému soutěže a Technických norem soutěží žen (materiál najdete
zde)
informaci viceprezidenta ČSLH Aleše Pavlíka o průběhu a výsledcích valné hromady
APK LH, která se uskutečnila 4. 9. 2020
informaci generálního sekretáře ČSLH Martina Urbana o možnostech podpory
z Nadačního fondu Ivana Hlinky
informaci generálního sekretáře ČSLH Martina Urbana o provozu sekretariátu a
pravidlech pro jednání odborných komisí, vyplývajících z vývoje pandemie a
souvisejících opatření úřadů
informaci Slavomíra Lenera o personálním složení sportovního oddělení ČSLH
informaci Slavomíra Lenera o výsledcích dotazníkového hodnocení činnosti
regionálních trenérů ČSLH
informaci o průběhu a výsledcích aktivu klubů soutěže II. liga ČR, který se uskutečnil
7. 9. 2020
-

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

