Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 88
upravující

podmínky účasti družstva zahraničního klubu v soutěži
řízené Českým svazem ledního hokeje z.s.
1. Tato směrnice upravuje podmínky účasti družstva subjektu, který není klubem dle čl. 204
Soutěžního a disciplinárního řádu (dále také jako „SDŘ“) a současně je členem některé ze
zahraničních hokejových asociací/federací sdružených v Mezinárodní hokejové federaci (dále také
jako „Zahraniční klub“), v soutěži řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále také jako
„ČSLH“) a povinnosti Zahraničního klubu a dalších osob s tímto spojené.
2. Soutěže ČSLH (dále také jako „Soutěž“) organizují a řídí výkonný výbor ČSLH (dále také jako „VV
ČSLH“), krajské výkonné výbory ČSLH, okresní výkonné výbory ČSLH, oddíly a kluby ledního hokeje
a sledge hokeje nebo jejich sdružení (dále také jako „Řídící orgán soutěže“). Tyto Řídící orgány
soutěží ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému Soutěže, kterou řídí.
3. Zařazení družstva Zahraničního klubu do Soutěže schvaluje VV ČSLH, a to vždy na příslušnou
sezónu, přičemž sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího (dále také
jako „Sezóna“).
4. Základními podmínkami pro schválení zařazení družstva Zahraničního klubu do Soutěže jsou:
a) žádost Zahraničního klubu o zařazení jeho družstva do příslušné Soutěže;
b) souhlas příslušného Řídícího orgánu soutěže, není-li jím VV ČSLH;
c) souhlas zahraniční hokejové asociace/federace, jejímž je Zahraniční klub členem (dále také
jako „Zahraniční asociace“).
5. VV ČSLH je oprávněn stanovit další podmínky pro zařazení družstva Zahraničního klubu do
Soutěže.
6. Zahraniční klub je zejména povinen:
a) dodržovat veškerá ustanovení SDŘ vztahující se na kluby, družstva a členy družstev, není-li
dále stanoveno jinak;
b) dodržovat rozpis soutěží ČSLH, vnitřní směrnice ČSLH a další předpisy ČSLH vztahující se
k Soutěži, jíž se družstvo Zahraničního klubu účastní, není-li dále stanoveno jinak;
c) plnit veškeré povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušných orgánů ČSLH;
d) zajistit pro konání domácího utkání Soutěže delegaci rozhodčích k řízení takového utkání
v počtu stanoveném rozpisem soutěží ČSLH a kvalitě odpovídající příslušné soutěži;
e) zajistit odeslání kompletně vyplněného zápisu o utkání, případně dalších dokladů Řídícímu
orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným v rozpisu soutěží ČSLH;

f) zajistit, aby členové jeho družstva řádně plnili veškeré povinnosti vyplývající pro členy
družstva z předpisů uvedených pod písm. a) a b) tohoto článku, jakož i z rozhodnutí
příslušných orgánů ČSLH.
7. Za družstvo Zahraničního klubu mohou v utkání Soutěže nastoupit pouze hráči uvedení v seznamu
hráčů předloženém před utkáním vedoucím družstva Zahraničního klubu rozhodčím utkání.
Seznam hráčů musí obsahovat příjmení a jméno hráče, datum narození hráče, registrační číslo u
hráčů, kteří jsou/byli registrováni podle registračního řádu ČSLH, nebo číslo pasu nebo
občanského průkazu u hráčů ostatních a určení pozice hráče (brankář, obránce, útočník),
potvrzení Zahraniční asociace, že v seznamu hráčů uvedení hráči jsou oprávněni startovat za
družstvo Zahraničního klubu v soutěžích řízených Zahraniční asociací a potvrzení Řídícího orgánu
soutěže. Na seznamu hráčů mohou být uvedeni pouze hráči, kteří získali oprávnění ke startu za
družstvo Zahraničního klubu v soutěžích řízených Zahraniční asociací nejpozději k 31. 1. Sezóny.
Na hráče družstva Zahraničního klubu se nevztahuje ustanovení čl. 320 SDŘ.
8. Na Zahraniční klub se v rámci jeho účasti v soutěži ČSLH nevztahuje:
a) omezení startu cizinců (tj. cizích státních příslušníků, pokud nepůsobili ve třech po sobě
jdoucích sezónách v soutěžích řízených ČSLH) v příslušné soutěži a jejich zpoplatnění dle
rozpisu soutěží ČSLH;
b) požadavek, aby pro vedení družstva v soutěži řízené ČSLH byl trenér družstva držitelem
minimálně příslušné trenérské licence dle vnitřní směrnice ČSLH upravující trenérské
licence v platném znění;
c) povinnost dokládat zdravotní způsobilost hráčů v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti
k tělesné výchově a sportu dle vnitřní směrnice ČSLH upravující dokládání zdravotní
způsobilosti hráčů v platném znění;
9. Schváleno VV ČSLH dne 8. 6. 2017.
10. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH.

V Praze dne 8. 6. 2017

………………………………….
JUDr. Tomáš Král
prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Český svaz ledního hokeje z.s.

