
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

22. 3. 2013 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 pravidla pro uvádění hráčů v zápise utkání pro TELH a I. ligu v sezónách 2013/14 a 
2014/15 (2013/14: maximálně 2 brankáři bez omezení věku, 20 hráčů, z toho 
maximálně 18 hráčů ve věku ročníku 1993 a starších a maximálně 15 hráčů ve věku 
ročníku 1990 a starších včetně cizinců; 2014/15: maximálně 2 brankáři bez omezení 
věku, 20 hráčů, z toho maximálně 17 hráčů ve věku ročníku 1994 a starších a 
maximálně 14 hráčů ve věku ročníku 1991 a starších včetně cizinců) 

 návrh Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje od sezóny 2013/14 (materiál 
najdete zde) 

 návrh komise mládeže ČSLH na úpravu technických podmínek v extralize juniorů, 
extralize staršího dorostu a extralize mladšího dorostu (v sezóně 2013/14 budou moci 
v uvedených soutěžích nastupovat maximálně 4 a v sezóně 2014/15 maximálně 3 
mladší hráči, výjimku pro reprezentanty může udělit řídící orgán soutěže) 

 návrh trenérsko metodické komise ČSLH na opatření, zamezující zneužívání institutu 
hostování v rámci Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy v kategoriích 
staršího dorostu a juniorů – povolení hostování přes nesouhlas mateřského klubu 
v případě studia (povinné prokazování denního studia registračnímu oddělení ČSLH 
k 25. 10. a 25. 1.)  

 návrh trenérsko metodické komise ČSLH, aby extraligu mladšího dorostu řídil od 
sezóny 2013/14 přímo ČSLH 

 návrh komise mládeže ČSLH, trenérsko metodické komise ČSLH a sportovního 
úseku ČSLH na úpravu systému ligy starších (A a B soutěž pro ročníky 2000 a 2001) 
a mladších (C a D soutěž pro ročníky 2002 a 2003) žáků; technická ustanovení 
najdete zde 

 návrh komise mládeže ČSLH na úpravu pravidel minihokeje (zrušení startu starších 
hráčů v kategorii 2. – 4. tříd, zrušení možnosti power play, povolení klasických, 
černých kotoučů pro 4. třídy) 

 žádost klubu Energie Karlovy Vary o souhlas s účastí jeho mládežnického mužstva 
v juniorské MHL s tím, že klub současně ztrácí nárok na účast svého mužstva v 
extralize juniorů  

 pověření viceprezidenta ČSLH Miloslava Šeby, aby se jako zástupce ČSLH zúčastnil 
VH ČSTV 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu Piráti Chomutov o oddělení výjimky ze statutu cizince pro Jakuba 
Melišku a Alana Lyszcacrzyka v extralize staršího dorostu pro sezónu 2013/14 

 žádost klubu HC Příbram o setrvání v soutěži liga staršího dorostu pro sezónu 
2013/14 

 návrh na rozložení plateb klubů za rozhodčí I. ligy do pěti splátek 
 
VV ČSLH zamítl: 
 

 odvolání klubu HC Oceláři Třinec proti rozhodnutím předsedy disciplinární komise 
ELH z 19. 3. 2013 (tresty pro hráče J. Polanského a V. Rotha) 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci trenéra Luďka Bukače o přípravách a nominaci českého týmu na MS U18 
v Soči (18. – 28. 4. 2013) 

http://cslh.cz/dokument/1175-1-liga_13-14_licencni_rad.pdf
http://cslh.cz/dokument/1162-1162-sz_mz_system_2013-14.pdf


 informaci vedoucího sportovního oddělení ČSLH Slavomíra Lenera o jarním 
programu mládežnických reprezentací – turnaj 4 U19 v Bratislavě, přípravné kempy a 
MS U18 v Rusku, trojutkání U17 ve Švýcarsku a turnaj 4 U17 v Kravařích, kempy a 
turnaj 4 U16 v Přerově 

 informaci ředitele TELH J. Řezníčka o závěrech mimořádné valné hromady APK LH, 
která se konala 27. 2. 2013 (úprava střídavých startů, věková omezení pro extraligu 
juniorů, pátek a sobota jako hrací dny TELH, úprava pravidel pro start hráčů v baráži) 

 zprávy předsedů komisí ČSLH (komise mládeže, komise rozhodčích, komise sledge 
hokeje, komise ženského hokeje, legislativní komise, lékařská komise, poradní výbor 
ČSLH, dozorčí rada ČSLH) 

 informaci o blížícím se vypršení mandátu Josefa Augusty a Františka Černíka 
v návrhové komisi Síně slávy českého hokeje 

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


