
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

9. 10. 2013 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 složení organizačního výboru Mistrovství světa IIHF žen, divize IA, které se uskuteční 
6. 4. – 12. 4. 2014 v Přerově (materiál najdete zde) 

 návrh sportovního oddělení na doplnění komise mládeže ČSLH o P. Arnošta 
 

 žádost o výjimku z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče R. Čejdu 
(2003) 

 žádost klubu KLH Vajgar Jindřichův Hradec o povolení startu hráčky M. Zedníkové 
(1998) v kategorii SŽ 

 žádost klubu SK Sršni Kutná Hora o vrácení úhrady za vystavení duplikátů registrací 
HC Kobra Praha, odcizených ze šatny rozhodčích; současně doporučil KVV ČSLH 
Středočeského kraje, aby se případem zabývala disciplinární komise 
 

 návrh na přesunutí středečních hracích dnů 4. 12. 203 a 26. 2. 2014 v žákovských 
kategoriích na víkendové či prázdninové termíny, včetně doporučení přesunout na 
státní svátek 28. 10. 2013 rovněž středeční termín 23. 10. 2013 
 

 návrh na vytvoření centrální databáze s videorozbory pro potřeby výchovy a přípravy 
brankářů a jejich trenérů 
 

 plán přípravy konference ČSLH, která se uskuteční 14. 6. 2014  
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu SK Domeček – HC Lužnice o povolení startu hráčky A. Kubátové (1994) 
v kategorii dorost 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 povinnou přítomnost hlavního lékaře s odpovídající zodpovědností a pravomocemi na 
všech reprezentačních akcích pořádaných ČSLH 

 zpracovat plán akcí a tréninkovou náplň speciálních soustředění pro rozvoj 
dovedností obránců v květnu a červnu 2014 

 
VV ČSLH pověřil: 
 

 J. Brabence, aby se jako zástupce ČSLH zúčastnil Celostátní porady předsedů 
národních sportovních svazů sdružených v České unii sportu, která se uskuteční 
6. 11. 2013  

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu o plnění povinností klubů podle čl. 3 odst. 3.5 Licenčního řádu pro účast 
v ELH, předloženou ředitelem TELH J. Řezníčkem 

 informaci komise rozhodčích ČSLH o nominacích na akce IIHF s výjimkou mistrovství 
světa a olympijských her; výměnném programu rozhodčích IIHF a semináři trenérů 
TELH 

 systém trestů za pochybení rozhodčích při utkáních TELH s tím, že samostatný 
systém bude zpracován i pro kategorii profesionálních rozhodčích (materiál najdete 
zde)  

http://www.cslh.cz/dokument/1392-ms_zeny_2014_ov.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1391-rozhodci_system_trestu.pdf


 informaci o přípravě úvodního zasedání organizačního výboru Mistrovství světa IIHF 
v ledním hokeji 2015, které proběhne 9. 10. 2013  

 zprávy předsedů odborných komisí, sportovního oddělení a dozorčí rady ČSLH 
 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 


