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05. 03. 2018 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 pořadí základní části TELH v sezóně 2017/18 (materiál najdete zde)  
 nominační listinu rozhodčích pro play off TELH v sezóně 2017/18 (materiál najdete 

zde) 
 vzhledem k neplnění stanovených podmínek návrh na pozastavení dotace v rámci 

projektu Trenér do malých klubů klubu HK Lev Slaný (Coach Manager) 
 s cílem zvýšit konkurenci v nejvyšších mládežnických soutěžích a urychlit přechod 

mladých hokejistů mezi dospělé úpravu struktury a věkových kategorií extraligových 
soutěží juniorů a dorostu: 
- junioři (pro sezónu 2018-2019 ročníky narození 2000, 2001 a 2002), 
- dorost (pro sezónu 2018-2019 ročníky narození 2003 a 2004), 
- ostatní věkové kategorie beze změny. 

Dle rozhodnutí VV ČSLH se bude nejvyšší soutěže v kategorii juniorů účastnit 
v sezóně 2018-2019 24 družstev, tj. ta družstva, která v letošní sezóně získají 
právo účasti v soutěži Extraliga staršího dorostu ve smyslu čl. 208 Soutěžního a 
disciplinárního řádu ČSLH. 
Nejvyšší soutěže v kategorii dorostu se bude účastnit v sezóně 2018-2019 30 družstev, 
tj. ta družstva, která v letošní sezóně získají právo účasti v soutěži Extraliga mladšího 
dorostu ve smyslu čl. 208 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH. 
VV ČSLH dále rozhodl, že v soutěžích uvedených věkových kategorií, tj. dorostu a 
juniorů, budou moci nastupovat rovněž hráči prvního ročníku vyšší věkové kategorie, a 
to zatím v blíže neurčeném počtu. 
Informace o struktuře soutěží a technických normách budou zaslány do hokejového 
hnutí po jejich schválení VV ČSLH. 
  

VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné dne 3. 2. 2018 ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu 
VV ČSLH, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy DK ELH o uzavření části 
zimního stadiónu na jedno soutěžní utkání klubu HC Kometa Brno za Nesportovní 
chování příznivců 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné dne 3. 2. 2018 ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu 
VV ČSLH, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy DK ELH uzavření části zimního 
stadiónu na jedno soutěžní utkání klubu HC Škoda Plzeň za Nesportovní chování 
příznivců 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné dne 3. 2. 2018 ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu 
VV ČSLH ve věci udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy 
pro hráče Trana Le Khanha (2005) 
 

VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu trenéra Josefa Jandače o průběhu a výsledcích hokejového turnaje při ZOH 
2018 v Pchjongčchangu 

 informaci o připravované kampani, apelující na slušné chování a respektování řádů 
na zimních stadiónech (BPA sport marketing)  

 informaci o cestě generálního sekretáře ČSLH M. Urbana a paní L. Hlinkové do 
Edmontonu při příležitosti uvedení nového názvu Memoriálu Ivana Hlinky (Hlinka 
Gretzky Cup) 



 informaci o vzniku sedmičlenné etické komise APK LH, která bude posuzovat 
závažnost nesportovního chování fanoušků na zimních stadiónech 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 vzhledem k chybějícím náležitostem odvolání klubu Mountfield HK proti rozhodnutí 
DK ELH, kterým mu byla za Nesportovní chování příznivců ulložena dne 26. 1. 2018 
finanční pokuta ve výši 5 000 Kč 

 
VV ČSLH rozhodl: 
 

 o změně rozhodnutí DK ČSLH a o uložení trestu zastavení činnosti na dobu od 4. 3. 
do 31. 10. 2018 hráči Davidu Vítkovi (VHK Vsetín) 

 
VV ČSLH doporučil: 
 

 správní radě Nadačního fondu Ivana Hlinky poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
150 000 Kč Mgr. Romanu Herinkovi, jednomu ze zakladatelů sledge hokeje v České 
republice 
 

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


