INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH
19. 4. 2022
VV ČSLH schválil:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

návrh na personální obsazení realizačních týmů reprezentací a sportovního oddělení
ČSLH (materiál najdete zde)
plán přípravy konference ČSLH a doplněný program konference ČSLH (materiály
najdete zde a zde)
návrh Smlouvy mezi ČSLH a APK LH o převzetí řízení Tipsport extraligy
Přihlášku k účasti v soutěži I. liga ČR v sezóně 2022/23 (materiál najdete zde)
Licenční řád pro účast v I. lize ČR pro sezónu 2022/23 (materiál najdete zde)
Hráčskou smlouvu pro soutěže TELH a I. liga ČR v sezóně 2022/23 (materiál najdete
zde)
Přihlášku pro účast v soutěžích řízených ČSLH v sezóně 2022/23 (materiál najdete
zde)
rozpis startovného pro soutěže řízené ČSLH v sezóně 2022/23 (materiál najdete zde)
řídící pracovníky soutěží ČSLH pro sezónu 2022/23 (materiál najdete zde)
komisi ženského hokeje ČSLH ve složení: Tereza Sadilová, Dušan Andrašovský, Jan
Lucák, Alena Mills, Markéta Mlíkovská a Jiří Šindler
termín podzimního Týdne hokeje na 21. – 27. listopadu 2022
přihlášku klubu Ševci Zlín, z. s., za člena ČSLH
návrh, aby absolventi školení rozhodčích III. třídy z klubů extraligy dorostu nemuseli
platit poplatek za vystavení průkazu rozhodčích
návrh, aby ukrajinští hokejisté v mládežnických kategoriích nebyli v sezóně 2022/23
počítáni do kvóty cizinců

VV ČSLH neschválil:
▪

návrh klubu Moravskobudějovický HOKEJ na postup zbývajících účastníků kvalifikace
o II. ligu ČR – skupiny Jih

VV ČSLH vzal na vědomí:
▪

▪
▪

▪
▪

výsledky hlasování per rollam z 29. 3. 2022, na jehož základě: 1) nebyl schválen
návrh na redukci nejvyšší juniorské soutěže, 2) nebyl schválen návrh na redukci
druhé nejvyšší juniorské soutěže a 3) byl schválen návrh na redukci nejvyšší
dorostenecké soutěže
výsledek hlasování per rollam z 28. 3. 2022, na jehož základě byl realizační tým
reprezentace doplněn o videotrenéra Kalle Kaskinena, videotechnika Jiřího Horáčka
a trenéra brankářů Zdeňka Orcta
úpravu struktury sportovního oddělení ČSLH: hlavní manažer oddělení rozvoje U16 –
U20, manažer Akademií ČH Pavel Geffert, sportovní manažer mládežnických
reprezentací U16 – U20 Jiří Kalous, koordinátor regionálních trenérů a trenérů žáků,
vedoucí projektu Pojď hrát hokej a Týdnů hokeje Lukáš Jankovič
informaci o aktuálním vývoji projektu Akademie U20 Litoměřice
informaci o variantách úspor v rozpočtu ČSLH v souvislosti s vývojem dotací, inflace
a ekonomiky

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

