
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 

19. 2. 2019 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 návrh na zavedení přímých postupů a sestupů ve všech vícestupňových soutěžích 

ČSLH s výjimkou nesestupové I. ligy a extraligy juniorů a dorostu, o kterých bude 
rozhodnuto dodatečně 

 návrh na úpravu věkových kategorií (senioři – 20 let a více, junioři 17 – 19 let, dorost 
15 – 16 let, starší žáci 13 – 14 let, mladší žáci 11 – 12 let, 5 třída – 10 let, IV. třída – 9 
let, 3. třída – 8. let, 2. třída 7 let a mladší) 

 návrh na vytvoření akademické juniorské soutěže, do které budou zařazeny kluby se 
statutem Akademie ČSLH a případně EC Red Bull Salzburg 

 návrh na redukci extraligy dorostu, v níž bude v sezóně 2020/21 nastupovat 24 
mužstev 

 návrh na přeměnu turnajů VTM U12 a U13 ve všesportovní turnaje, organizované 
kluby, a na pokračování turnajů VTM U15 a U16 s tím, že se jich mohou účastnit 
pouze hráči s českým občanstvím 

 žádost Ústeckého KVV ČSLH o navýšení materiální podpory pro nově vzniklý klub 
HC Teplice na 100 000 Kč 

 žádost klubu HC Chotěboř o udělení výjimky z Technických horem soutěže LMŽ D a 
navýšení počtu hráčů ročníku 2009 

 rozpis výměny registračních průkazů hráčů a trenérů, navržený registračním 
oddělením (do 15. 6. 2019 bezplatně, 16. 6. – 31. 7 2019 za 50 Kč, 1. 8. – 15. 9. 
2019 za 200 Kč) 

 jmenování Jana Rachoty manažerem veteránské reprezentace pro sezónu 2018/19  
 
VV ČSLH neschválil: 

 
 žádost klubu HC Čerti Ostrov o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo kluby 

extraligy a I. ligy pro hráče Kamila Tvrdíka (1983) 
 odvolání Pavla Křepelky proti rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH ze 17. 1. 2019, 

kterým mu byl za jednání v průběhu a po skončení utkání extraligy dorostu PZ Kladno 
– HC Sparta Praha (10. 1. 2919) uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na 
jeden měsíc  

 
VV ČSLH uložil: 

 
 Karlovarskému a Ústeckého KVV ČSLH, aby okamžitě přestaly uplatňovat v soutěžích 

LSŽ a LMŽ ustanovení, umožňující, aby v nich hráči nastupovali za jiné než mateřské 
kluby a odporující tak Stanovám a řádům ČSLH 

 
VV ČSLH pověřil: 

 
 trenérskou komisi ČLSH přepracování návrhu na zřízení trenérských licencí „Coach“ a 

„Trenér brankářů“ 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 

 
 informaci o projektu Akademie ČSLH U20 v Litoměřicích 



 informaci o odstoupení Gabriely Malé z postu předsedkyně Plzeňského KVV ČSLH 
 pokračování spolupráce s Českým svazem neslyšících sportovců včetně poskytnutí 

materiální podpory 
 informaci o zisku zlatých medailí na hokejovém turnaji Zimního olympijského festivalu 

dětí a mládeže v Sarajevu 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 
 


