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VV ČSLH schválil: 

 
 návrh novelizace Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (materiál najdete zde)  
 návrh brankářské komise ČSLH na projekt regionálních trenérů brankářů  
 nominační listiny rozhodčích pro sezónu 2015/16 (materiál najdete zde) 
 rozhodnutí, že finanční prostředky za výchovu hráče Víta Vaněčka budou vzhledem 

k neshodě mezi spolkem Bruslařský klub Havlíčkův Brod a společností HC Rebel 
Havlíčkův Brod prozatím uloženy do soudní úschovy 

 návrh komise rozhodčích ČSLH na udělení licence I. třídy Jiřímu Ondráčkovi a Luďku 
Pilnému a licence II. třídy Jiřímu Velčovskému, Filipu Vrbovi a Nikolovi Markovi 

 návrh na doplnění delegátů volební konference ČSLH s hlasem rozhodujícím o 
zástupce ženského hokeje 

 rozpočet extraligy ledního hokeje pro sezónu 2015/16 a revidovaný rozpočet ČSLH a 
PRO-HOCKEY CZ, s. r. o. na rok 2015 

 žádost u udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ČR pro 
hráče Hugo Haase (2001), přestup do klubu HC Slezan Opava 

 žádost u dělení výjimky z Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy pro hráčku 
Lucii Vávrovou (2003), hostování v klubu HK Nový Jičín 

 
VV ČSLH potvrdil: 

 
 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 

výboru ČSLH ve věci výjimky ze Soutěžního a disciplinárního řádu pro hráčku 
Dominiku Forejtovou (1997), start v Lize mladšího dorostu za HC Děčín a TJ Bílí 
Tygři Liberec 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH ve věci výjimky z technických norem soutěže Liga mladších žáků pro 
klub HC Strakonice, povolení startu maximálně 5 žáků ročníku 2006 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 

 
 návrh komise ženského hokeje ČSLH na udělení výjimky pro start v chlapeckých 

soutěžích pro hráčky Kateřinu Kaplanovou (1993), Karolínu Kovářovou (1993), Nikolu 
Tomigovou (1991), Sabinu Johanovou (1996) a Janu Ramajzlovou (1991) s tím, že 
k jeho schválení je třeba doložit písemný souhlas klubů hrajících příslušné soutěže 

 
VV ČSLH neschválil: 

 
 vzhledem k nesplnění stanovených kritérií žádost klubu Hokej Šumperk 2003 o 

poskytnutí finančního příspěvku z výnosu MSLH 2015 
 na základě doporučení komise mládeže ČSLH udělení výjimky z technických norem 

soutěže Liga mladších žáků pro hráče Ondřeje Martináska (2003), TJ Lokomotiva 
Česká Třebová 

 
 

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


