
 

 

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 

č. 895 
upravující 

podmínky pro „omlazení“ hráče pro účely jeho zařazení 
v soutěžích ČSLH 

1. Tato vnitřní směrnice upravuje podmínky pro „omlazení“ hráče pro účely jeho zařazení 
v konkrétní soutěži či soutěžích Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“), tedy 
pro to, aby hráč byl vzhledem k zásadnímu rozdílu mezi jeho biologickým a chronologickým věkem 
pro účely jeho zařazení v takové soutěži či soutěžích ČSLH považován za hráče o jeden rok 
mladšího ročníku narození; např. hráč ročníku nar. 2004 bude pro tyto účely považován za hráče 
ročníku nar. 2005 (dále také jako „Omlazení hráče“). 

2. Povolit Omlazení hráče, a tedy jeho start v konkrétní soutěži či soutěžích organizovaných a 
řízených ČSLH pro mladší hráče je oprávněn výhradně výkonný výbor ČSLH (dále také jako „VV 
ČSLH“), a to pouze na žádost klubu, za který je hráč oprávněn startovat v soutěžích ČSLH 
(s výjimkou klubu, za který je hráč oprávněn startovat v soutěžích ČSLH na základě hostování mezi 
soutěžemi, tzv. střídavého startu), doloženou všemi níže uvedenými listinami: 

a) souhlasem příslušného hráče, a není-li hráč plně svéprávný, též souhlasem jeho zákonného 
zástupce, 

b) souhlasem mateřského klubu, není-li tento žadatelem o Omlazení hráče, 

c) souhlasným vyjádřením registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,  

d)c) souhlasným vyjádřením lékařskou zprávou poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
tělovýchovné lékařství se závěrem, že vzhledem k výrazně nižšímu biologickému věku 
příslušného hráče, zjištěnému na základě somatického a funkčního vyšetření, oproti jeho věku 
chronologickému, nedoporučuje, aby hráč startoval v soutěžích ČSLH organizovaných pro 
hráče jeho ročníku narození, a doporučuje proto, aby hráč startoval v soutěžích ČSLH 
organizovaných pro hráče o jeden rok mladšího ročníku narození, 

e)d) bezvýhradnými souhlasnými stanovisky všech klubů, které mají ke dni podání žádosti o 
Omlazení hráče právo účasti v příslušné soutěži či její skupině, 

f)e) souhlasem řídícího orgánu příslušné soutěže či její skupiny, není-li jím VV ČSLH, včetně 
souhlasného stanoviska orgánu ČSLH zodpovědného za „technické“ řízení příslušné soutěže 
dle rozpisu dané soutěže pro příslušnou sezóny. 

3. Omlazení hráče lze povolit nejdéle na dobu do konce příslušné sezóny. 

4. Schváleno VV ČSLH dne 3011. 10. 2017. 

5. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její 
účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené. 

 
V Praze dne 3011. 10. 2017  
 

………………………………….  ……………………………………. 
JUDr. Tomáš Král  Martin Urban 

prezident  generální sekretář 

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:  0,6 cm,  Bez

odrážek a číslování
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