
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

2. 11. 2011 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 distribuci odlehčených puků a rozlišovacích pásek do mládežnických klubů s tím, že 
od 1. 12. 2012 bude jejich používání v minihokeji povinné  

 povolení výjimky při přestupech hráčů Josefa Kaloše (HC Orlová – HC AZ Havířov), 
Jana Lamberta a Davida Lamberta (HC Klatovy – MBK Vyškov) 

 
VV ČSLH projednal: 
 

 odvolání Hokejového klubu Nový Jičín, občanské sdružení, proti rozhodnutí STK 
ČSLH ze dne 5. 10. 2011 ve věci neoprávněného startu hráče Lukáše Šrámka 
v utkáních HC AZ Havířov – HK Nový Jičín (č. 2606, 10. 9. 2011), LHK Jestřábi 
Prostějov – HK Nový Jičín (č. 2608, 14. 9. 2011) a HK Nový Jičín – HC Karviná 
(č. 2617, 14. 9. 2011). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí STK ČSLH bylo v souladu 
s příslušnými ustanoveními Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, výkonný výbor 
toto rozhodnutí potvrdil.  

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informace předsedy dozorčí rady ČSLH, předsedy APK LH a předsedů odborných 
komisí (reprezentační komise, komise ženského hokeje, lékařská komise, komise 
mládeže, sportovně-technická komise)  

 informaci o připravovaném uvedení nových členů Síně slávy českého hokeje a 
ocenění jubilantů při utkání Channnel One Cupu Česká republika – Švédsko, které se 
uskuteční 15. 12. 2011 v Chomutově 

 informaci o činnosti organizačních výborů mistrovství světa žen U18 (Zlín, Přerov) a 
mistrovství světa mužů U18 (Brno, Znojmo) 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 dopracovat materiál „Statut Hobby hráč“ na základě připomínek, která vzejdou 
z poradního výboru a krajských pracovišť ČSLH 

 informovat kluby o negativním stanovisku lékařské komise a výkonného výboru ČSLH 
k žádostem o „omlazování“ hráčů 

 dořešit lékařské zabezpečení u reprezentačního mužstva U15 ženy 
 
VV ČSLH doporučil: 
 

 výkonnému výboru ČSLH Jihomoravského kraje, aby na základě předložené stížnosti 
a získaných informací vyloučil z mládežnických soutěží klub HC Die 48er (Tigers) 
Vídeň 

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


