
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

30. 4. 2013 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 výsledky, pořadí a souhrnnou zprávu ELH v sezóně 2012/13, předloženou 
J. Řezníčkem 

 ustanovení, podle kterého bude od sezóny 2013/14 podmínkou účasti v ELH členství 
klubu v APK LH  

 vzor přihlášky do nového soutěžního ročníku a návrh výše startovného, předložený 
sportovně-technickou misí  

 žádost klubu HC Znojemští Orli o souhlas s účastí družstev HC Znojemští Orli – 
mládež v rakouských soutěžích U18 a U20 v sezóně 2013/14  

 přihlášku klubů Hockey Šumperk 2003, s. r. o. a SK Beroun o. s. ke členství v ČSLH 
 povinná doškolování pro trenéry brankářů v Akademiích ČSLH a Sportovních 

centrech mládeže od sezóny 2013/14  
 úpravu Soutěžního a disciplinárního řádu č. 203, týkající se přihlášky klubu do 

soutěže 
 doplnění Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy – neuplatnění dostupného 

v případě, že dojde k dohodě mezi mateřským a novým klubem a pravidla pro 
povolení hostování přes nesouhlas mateřského klubu pro hráče v kategoriích staršího 
dorostu a juniorů do osmnácti let, kteří se hlásí na jinou školu 

 princip, že v krajských juniorských soutěžích bude v sezóně 2013/14 povolen start 
maximálně tří hráčů ročníku 1993, kteří budou uvedeni v zápisu o utkání  

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH učiněné ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu VV ČSLH 
ve věci Licenčního řádu pro účast v ELH   

 
VV ČSLH zamítl: 
 

 odvolání klubu HC Strakonice o. s. proti rozhodnutí sportovně-technické komise 
ČSLH ze dne 10. 4. 2013 – finanční pokuta pro klub HC Tachov – Mariánské Lázně 
za nenastoupení k soutěžnímu utkání 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 zapracovat do Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy, do Herního řádu ELH a 
do rozpisu ELJ návrhy, schválené mimořádnou valnou hromadou APK LH dne 27. 2. 
2013 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci trenéra Aloise Hadamczika a o výkonech a výsledcích českého týmu na 
Czech Hockey Games (25. – 28. 4. 2013), na turnajích Euro Hockey Tour a 
v zápasech Euro Hockey Challenge 

 informaci trenéra Aloise Hadamczika a nominaci a přípravách na mistrovství světa 
v ledním hokeji ve Stockholmu (3. – 19. 5. 2013) 

 informaci trenéra Luďka Bukače o výkonech a výsledcích českého týmu na MS U18 
v Soči (18. – 28. 4. 2013) a informaci manažera mužstva Otakara Černého o zázemí 
a organizaci šampionátu 

 informaci předsedy komise ženského hokeje Karla Jankoviče o průběhu a výsledcích 
mistrovství světa žen v Ottawě 



 informaci předsedy komise sledge hokeje Karla Jankoviče o výsledcích na mistrovství 
světa v sledge hokeji v Soulu 

 informaci vedoucího sportovního oddělení Slavomíra Lenera o jarním programu 
mládežnických reprezentací 

 materiál trenérsko-metodické komise, předložený Bedřichem Ščerbanem a týkající se 
obsahu učiva pro získání brankářské licence 

 dopisy klubů HC Děčín (žádost o účast v soutěži LSD v sezóně 2013/14) a Piráti 
Chomutov (podněty k dodatečnému disciplinárnímu potrestání) 

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


