
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

18. 10. 2012 
 

 
VV ČSLH schválil: 
 

 návrh na doplnění realizačního týmu reprezentace U20 o Pavla Trnku, asistenta 
trenéra, a Aleše Vladyku, videotrenéra 

 složení realizačních týmů reprezentačních družstev žen a sledge hokejové 
reprezentace pro sezónu 2012/13 (materiál najdete zde) 

 model řízení slegde hokeje, navržený příslušnou odbornou komisí, podle kterého 
bude Českou sledge hokejovou ligu řídit Česká sledge hokoejová asociace, o. s., 
s finančním příspěvkem ČSLH a reprezentaci komise sledge hokeje ČSLH 

 přenechání práv účasti v soutěži Liga mladšího dorostu mezi SK Kadaň, o. s. (IČ 
40230449) a Piráti Chomutov, o. s. (IČ 43222889) 

 výjimku pro klub HC Litvínov, týkající se počtu střídavých startů v kategorii Liga 
staršího dorostu  

 nominaci JUDr. Vladimíra Balaše do revizní komise Českého olympijského výboru  

 nominaci kandidátů ČSLH do komisí Mezinárodní hokejové federace pro období 2012 
– 2016 

 poskytnutí finančního příspěvku z Nadačního fondu Ivana Hlinky pro Mgr. Jaroslava 
Částku  

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezident ČSLH T. Krále, učiněná ve smyslu č. 2 odst. 6 Statutu VV ČSLH 
v platném znění a na základě doporučení pracovní skupiny pro povolování výjimek 
z Přestupního řádu, ve věci následujících přestupů: 

 Lukáš Malant (2004) z HC Letci Letňany (10905) do HC Sparta Praha (10701) 
 Marek Melenovský (2003) z HC Energie K. Vary (40303) do PSG Zlín (70501) 
 Václav Vlček (2003) z HC Kadaň (50303) do HC Klášterec n. Ohří (50304) 
 František Lhotský (2002) z HC Hlinsko (60301) do HC PZ Kladno (20302) 
 Erik Zajíc (2003) z HC Studénka (80406) do HC Vítkovice Steel (80702) 
 Filip Birhanzl (2002) ze Slavoje Zbraslav (10502) do HC Klášterec n. Ohří (50304) 

 rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ze dne 20. 10. 2012, kterým komise 
nevyhověla žádosti BK Mladá Boleslav o prominutí trestu pro hráče Davida Bernada 
v kategorii Extraliga staršího dorostu 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci ředitele ELH J. Řezníčka o rozhodnutí kongresu IIHF o posunutí termínů 
pro mezinárodní přestupy do 15. února s tím, že pro sezónu 2012/13 ponechává 
ČSLH v platnosti původní termín pro ukončení mezinárodních přestupů, tj. do 31. 
ledna 2013   

 záměr trenérsko-metodické komise ČSLH na omezení doby platnosti statutu studenta 
trenérské licence AS a BS s tím, že délka platnosti statutu studenta trenérské licence 
AS byla stanovena na 2 roky a délka platnosti statutu studenta trenérské licence BS 
na 1 rok po ukončení řádného termínu studia  

http://www.cslh.cz/dokument/1014-realizacni_tymy_zeny_sledge_2012-13.pdf


 informaci o hospodářském výsledku mistrovství světa hráčů do 20 let, které se 
uskutečnilo v České republice 
 

VV ČSLH uložil: 
 

 brankářské a trenérsko-metodické komisi ČSLH, aby připravily program povinných 
seminářů pro trenéry brankářů Akademií ČSLH a ST 

 lékařské komisi ČSLH, aby připravila návrh novely Vnitřní směrnice ČSLH č. 56 
v oblasti, týkající se povinností klubu při mezinárodních mládežnických utkáních 

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


