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VV ČSLH schválil: 
 

 zavedení principu přímých postupů a sestupů ve všech soutěžích dospělých 
s výjimkou baráže mezi TELH a I. ligou ČR. Počet postupujících a sestupujících se 
bude řídit technickými normami příslušné soutěže. 

 zrušení omezení střídavých startů po 15. únoru pro hráče juniorského věku   
 zrušení povinné bankovní záruky pro kluby I. ligy ČR, neboť případné závazky je 

možné řešit jinými způsoby vyplývajícími z řádů a předpisů ČSLH, a to jak před 
zahájením soutěží, tak v jejím průběhu 

 neomezený pohyb hráčů mezi mužstvy A a B stejného klubu v soutěžích ELMD a 
LMD v sezóně 2014/15 
  

 rozhodnutí, aby od sezóny 2014/15 byly na všech zimních stadiónech ve všech 
soutěžích řízených ČSLH k dispozici defibrilátory a další základní zdravotnické 
vybavení, a to jak při zápasech, tak při trénincích 

 doplnění jednacího řádu konference ČSLH, aby se v případě hlasování o více 
návrzích hlasovalo nejdříve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly předloženy 
 

 složení realizačních týmů reprezentací U16 – U20 pro sezónu 2014/15 (materiál 
nejdete zde) 

 složení realizačních týmů ženských reprezentací pro sezónu 2014/15 (materiál 
najdete zde) 
 

 výsledky TELH v sezóně 2013/14  
 výsledky dalších soutěží ČSLH v sezóně 2013/14   

 
 přihlášku HC Amazonky Kladno z. s. za člena ČSLH 
 přihlášku HC Lední medvědi Pelhřimov z. s. za člena ČSLH 

 
 kritéria delegací trenérů do krajských reprezentací, předložená sportovním oddělením 

ČSLH 
 
VV ČSLH zamítl: 
 

 nedatované odvolání klubu Berounští Medvědi a. s., proti rozhodnutí DK ČSLH ze 
dne 26. 3. 2014, kterým mu byla udělena za nedostavení se k utkání LJ finanční 
pokuta 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 doplňky a změny stanov a řádů ČSLH, přijaté a schválené výkonným výborem od 
minulé konference ČSLH, které budou předloženy ke schválení červnové konferenci 
ČSLH 

 souhrnnou zprávu TELH v sezóně 2013/14, předloženou Josefem Řezníčkem 
 zprávu Josefa Řezníčka o kontrolách, provedených na zimních stadiónech v Mladé 

Boleslavi a Olomouci 
 zprávu trenéra Jakuba Petra o průběhu a výsledcích mistrovství světa U18 ve Finsku, 

poblahopřál hráčům a realizačnímu týmu k zisku stříbrných medailí a poděkoval jim 
za vzornou reprezentaci České republiky 

 zprávu trenéra Vladimíra Růžičky o průběhu a výsledcích Oddset Hockey Games, 
turnaje Euro Hockey Tour 

http://www.cslh.cz/dokument/1610-realizacni_tymy_u16_u20_14-15.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1611-realizacni_tymy_zeny_14-15.pdf


 zprávu trenéra Vladimíra Růžičky o přípravě národního mužstva a nominaci na 
mistrovství světa 2014 v Minsku 

 zprávu Karla Jankoviče o průběhu a výsledcích mistrovství světa žen Divize IA 
v Přerově a poblahopřál hráčkám a členům realizačního týmu k zisku prvního místa a 
postupu do kvalifikace elitní skupiny šampionátu 

 zprávy předsedů odborných komisí, sportovního oddělení, dozorčí rady ČSLH a 
ředitelky PRO-HOCKEY Cz 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 předsedům odborných komisí, aby zpracovali zprávy o jejich činnosti, které budou 
předloženy červnové konferenci ČSLH 

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


