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VV ČSLH schválil: 
 

 informaci o plnění Licenčního řádu pro účast v TELH a rozhodl o přijetí přihlášek 
všech 14ti klubů, které si účast v soutěži vybojovaly sportovní cestou, do TELH 
v sezóně 2016/17 

 informaci o Situačních zprávách klubů WSM ligy k 10. 6. 2016 a rozhodl o přijetí 
přihlášek všech 14ti klubů, které si účast v soutěži vybojovaly sportovní cestou, do 
WSM ligy v sezóně 2016/17 s tím, že případy, v nichž byly zjištěny dílčí nedostatky, 
budou postoupeny disciplinární komisi ČSLH 

 úpravu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (materiál najdete zde) a 
Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy (materiál najdete zde) 

 úpravu Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, čl. 7, odst. 2, písm. a), b. i 
 úpravu technických norem soutěží DHL EJ, LJ, NOEN ESD, LSD, ELIOD ELMD a 

ELIOD LMD (materiál najdete zde) 
 harmonogram přípravy změn v soutěžích ČSLH pro sezónu 2016/17 včetně termínů 

pro návrhy klubů (materiál najdete zde) 
 nominační listiny rozhodčích pro sezónu 2016/17 (materiál najdete zde) 
 žádost klubu TJ Spartak Nové Město nad Metují o navýšení počtu hráčů ročníku 

2007 v soutěži LMŽ 
 doplnění realizačních týmů reprezentací České republiky (U20 fyzioterapeutka I. 

Hnátová, U19 videotrenér J. Janča, U18 fyzioterapeut M. Výtisk, kustodi J. Vejvoda a 
V. Vejvoda, U16 lékaři P. Mendrek a J. Dvořák, kustod J. Toma)  
 

VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu HC AZ Havířov 2010 o udělení výjimky z požadované kategorie licence 
pro trenéra Tomáše Urbánka 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 výklad Směrnice ČSLH č. 79, podle kterého mohou trenérskou licenci „C hráč“ získat 
při splnění požadovaných podmínek i hokejisty 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o přípravě mužstva České republiky na Světový pohár 2016 
 informaci o průběhu a výsledcích Memoriálu Ivana Hlinky 2016 a poděkoval mužstvu i 

realizačnímu týmu za příkladnou reprezentaci 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 


