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VV ČSLH schválil: 
 

 návrh novelizace Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (materiál najdete zde) 
 návrh komise rozhodčích ČSLH na nominační listiny rozhodčích pro akce IIHF 

2015/16 (materiál nejdete zde)  
 rozhodnutí, že vzhledem k neshodě mezi spolkem Bruslařský klub Havlíčkův Brod a 

společností HC Rebel Havlíčkův Brod budou finanční prostředky za výchovu hráče 
Víta Vaněčka uloženy do soudní úschovy 

 projekt regionálních trenérů brankářů, předložený brankářskou komisí ČSLH 
 na udělení vyšších licencí pro rozhodčí zařazené do projektu Akademie rozhodčích 

pro Jiřího Ondráčka (1. třída), Luďka Pilného (1. třída), Jiřího Velčovského (2. třída), 
Filipa Vrbu (2. třída) a Nikolu Marka (2. třída) 

 žádost o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče 
Hugo Haase (2001) 

 žádost o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráčku 
Lucii Vávrovou (2003) 

 revidovaný rozpočet ČSLH pro rok 2015 
 návrh rozpočtu TELH pro sezónu 2015/16 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH ve věci výjimky z Technických norem soutěže LMŽ pro HC Strakonice 
(počet hráčů ročníku 2006) 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH ve věci výjimky ze Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH pro hráčku 
Dominiku Forejtovou (start v LMD HC Děčín a TJ Bílí Tygři Liberec) 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu HOKEJ ŠUMPERK 2003 o poskytnutí finančního příspěvků z výnosů 
MSLH 2015, protože nesplňuje požadovaná kritéria 

 na základě stanoviska komise mládeže žádost klubu T Lokomotiva Česká Třebová o 
udělení výjimky z Technických norem soutěže LMŽ pro hráče Ondřeje Martináska 
(2003) 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 žádost o udělení výjimky pro start v chlapeckých kategoriích pro hráčky Kateřinu 
Kaplanovou (1993), Karolínu Kovářovou (1993), Nikolu Tomigovou (1991), Sabinu 
Johanovou (1996) a Janu Romajzlovou (1991) s tím, že k jejich schválení je třeba 
písemný souhlas všech klubů nastupujících v příslušných soutěžích 

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


