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VV ČSLH schválil: 

 
 výsledky soutěží ČSLH v sezóně 2015/16, předložené sportovně-technickou komisí 
 úpravu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy, Přestupního řádu mimo klubů 

extraligy a I. ligy a Registračního řádu, vycházející z přechodu na elektronický systém 
registrací 

 Návrh principů změn v Přestupním řádu mimo klubů extraligy a I. ligy a v Přestupním 
řádu pro kluby extraligy a I. ligy, předložený příslušnou komisí a diskutovaný na 
seminářích klubů (materiál najdete zde) 

 návrh na udělení rozhodcovských licencí IIHF, předložený komisí rozhodčích 
(materiál najdete zde) 

 návrh Přihlášky do soutěže WSM liga v sezóně 2016/17 
 Licenční řády pro účast v soutěžích ELH a I. liga v sezóně 2016/17 (materiály najdete 

zde a zde) 
 členy výkonného výboru, zodpovědné za shromáždění a zaslání seznamu delegátů 

na připravovanou Konferenci ČSLH 
 termín pro zaslání podkladů pro hodnotící zprávu Konference ČSLH na 2. 6. 2016   

 přihlášku klubů HC LVI 2009 z. s. a Hokejový klub Čáslav z. s. za členy ČSLH 
 žádost o udělení výjimky ve věci startu v nižší věkové kategorii pro hráče Mariána 

Čuru (2002) 
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 vzhledem k platnému systému soutěže žádost klubu IHC Písek o. s. o umožnění 
účasti družstva juniorů v DHL ELJ 

 na základě zamítavého stanoviska komise mládeže žádost klubů HC Lvi Břeclav a 
SHKM Hodonín o umožnění společného startu v kategoriích 6. a 8. tříd, mladších a 
starších žáků v sezóně 2016/17 

 vzhledem k platným řádům žádost Statutárního města Opava o vrácení poplatku za 
přeregistraci hráčů a soutěží   

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí ředitele ELH ze dne 10. 4. 2016, kterým byla klubu HC Slavia Praha 
uložena finanční pokuta za porušení Herního řádu ELH 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu o přípravách týmu České republiky na mistrovství světa v ledním hokeji a 
harmonogramu nominace 

 informaci, že ČSLH předložila IIHF kandidaturu na uspořádání mistrovství světa 
juniorek U18 v roce 2017 a schválil návrh, aby pořadatelskými městy byly v případě 
přijetí kandidatury Zlín a Přerov 

 informaci o návrzích změn stanov a řádů, zaslaných před Konferencí ČSLH členy 
ČSLH 

 informaci o průběhu a výsledcích mistrovství světa ve sledge hokeji 2016 
 informaci o hodnocení a programu Akademií ČSLH 
 informaci sportovního oddělení o vydání publikace AZ Hokejový trénink 

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


