Technický předpis
pro získání statutu Akademie ČSLH
Článek 1.
Právo k získání statutu hokejových akademií mají pouze kluby působící na území České republiky a
splňují současně všechny tyto podmínky:
 Jsou členy ČSLH
 Účastní se soutěží, které jsou organizovány a řízeny za podmínek a subjekty dle
platného a účinného Soutěžního a disciplinárního řádu a Stanovami a řády ČSLH.
 Splní podmínky v oblasti:
a) sportovně - technické
b) metodické
c) školního a studijního zabezpečení
d) zdravotní a stravovací
e) personálního obsazení
f) sociálního zabezpečení
g) mezinárodních vztahů
h) technické normy
a) sportovně-technické jsou čerpány z licenčních podmínek APK a vycházejí z požadavků na získání
statutu Akademie ČSLH


každý klub je povinen zajistit zimní stadion, na kterém příslušný klub hodlá hrát domácí
soutěžní utkání ELJ, ELSD, ELMD

 musí mít zbudovány šatny pro hostující tým splňující tyto parametry:
o šatna pro hráče – jeden prostor – min. 50 m2, kde bude minimálně 22 míst k sezení pro
hráče a 2 místa pro brankáře
o oddělený samostatný prostor pro trenéry a vedení týmu (včetně stolu a dvou židlí)
o samostatné sprchy – minimálně 4 stání
o samostatné WC – minimálně 2 místa
o veškeré prostory uvedené ve všech bodech musí být v jednom průchozím prostoru
s odvětráním a vytápěním


ledová plocha, na které se mají hrát utkání juniorských extralig, musí splňovat podmínky
stanovené platnými pravidly ledního hokeje, jež vydává Mezinárodní federace ledního
hokeje.

 posilovna v budově zimního stadionu pro 25 hráčů, která musí obsahovat:
o standardní vybavení volnými činkami a posil. stroji
o 10 ks balančních desek nebo míčů
o 5 ks vibračních tyčí
o 20 ks překážek různé výšky nebo s nastavitelnou výškou
o 2 ks žebříků
o 10 ks gymballů a 20 ks overballů
o min. 5 ks rotopedů a slideboardů



rozcvičovna v budově zimního stadionu pro 25 hráčů (pro každého min. 2 m2) s kobercem
jako krytinou na podlaze. Větratelná a vytápěná místnost.



tělocvična, která bude celoročně k dispozici pro suchý trénink s minimálním rozměrem pro
házenou (40 x 20 m), šatnou, sprchami a WC podle stejných parametrů jako pro zimní
stadion. Tělocvična musí být standardně vybavena pro gymnastiku a pro míčové hry (10 ks
míčů na kopanou,10ks na basketbal a 10ks na házenou).



venkovní travnaté (i umělá tráva) hřiště s tartanovou dráhou, které bude vybaveno
brankami různých rozměrů. Rozměry hřiště – nejmenší (hřiště na házenou) a největší
(hřiště na fotbal). Rozměry dráhy – 300 – 400m, počet drah 4-6, šatny, sprchy a WC – stejné
parametry jak pro zimní stadion.

 místnost pro analýzy utkání a meetingy – může být jednotná pro i pro studijní potřeby
o školní stoly a židle minimálně pro 25 osob
o dobře větratelná a vytápěná místnost
o internetové připojení pro všechny osoby v místnosti
o dataprojektor, plátno nebo DVD přehrávač a TV
o archiv utkání a metodická DVD
 místnost pro stravování - v rámci klubové restaurace nebo jiného stravovacího zařízení
(škola). Vycházíme z bodu e).
o samostatná místnost pro 25 osob
o možnost stravování v průběhu 2 hodin
o průběžná kontrola stravování jednotlivými trenéry, zodpovídá pracovník jmenovaný
pro spolupráci se školou a rodiči
 technická místnost pro úpravu výstroje – musí být takového rozměru, aby bylo možno
uvnitř umístit stůl s upínacím zařízením na úpravu holí a dostatek nářadí, kterým je možno
upravovat všechny součásti výstroje.
 zajištění výzbroje a výstroje pro hráče - vycházíme z bodu a) článku 2 – a pouze pokud to
hráči požadují.
Pro letní období:
2 ks triček s krátkým rukávem
1 ks teplákové soupravy
1 ks sportovního obutí
1 ks trenýrek
2 páry ponožek
Pro zimní období:
1 ks zimní bundy, čepice a rukavic
 výzbroj a výstroj
o Brusle (1pár/sezóna) a hole nové (počet dle článku 2)
o Kalhoty, helmy, rukavice – do 3 let stáří
o Chrániče holení, loktů a ramen – do 5let stáří
o Suspenzor, podvazky, spodní prádlo – hradí každý hráč sám
 dresy – Na obou sadách zápasových dresů týmů hrajících ELJ, ELSD a ELMD bude na
viditelném místě umístěno logo Akademie ČSLH v minimálním rozměru 10 x 5 cm.

b) metodické - vycházíme z bodu b) a článků 1, 2 a 3.
Sportovní oddělení aktualizuje Jednotný roční tréninkový a herní systém pro mladší dorost, starší
dorost a juniory. Ten se stane základem pro zpracování podrobného celoročního tréninkového a
herního cyklu jednotlivými Akademiemi ČSLH.


Vedoucí trenéři spolu se sportovním oddělením ČSLH sestaví základní body jednotného
herního systému, který bude uplatňován ve hře týmů uvnitř akademie.



SO ČSLH připraví v sezóně program seminářů a školení pro trenéry na rozvoj individuálních
dovedností.

Do jednotného tréninkového systému budou aplikovány všechny nové poznatky a zkušenosti
získané na seminářích, při jednotlivých akcích juniorských reprezentací a klubových zkušeností při
mezinárodních kontaktech.

c) školní a studijní zabezpečení
 klub jmenuje svého zástupce pro spolupráci se školou a rodiči
Povinnosti a práva zástupce:
 Kontroluje školní docházku všech hráčů
 Shromažďuje a vyhodnocuje veškeré omluvenky ze školní docházky a tréninků
 Je v kontaktu s jednotlivými třídními učiteli hráčů (minimálně 1x za 14 dní)
 Spolupracuje s rodiči a srovnává s nimi školní výsledky jejich dětí (minimálně 1x
měsíčně)
 Doporučuje postihy při porušování školních povinností
 Je povinen omezit činnosti hráči na nejbližší herní program
 Zpracuje společně se školou, rodiči, hráčem program na odstranění školního problému
a termín jeho splnění
 Délka a výše postihu je plně v kompetenci trenérské rady Akademie ČSLH
 Hráči, kteří budou pololetně hodnoceni ve školních předmětech známkou
nedostatečně, nebudou nominováni do juniorských reprezentací ČR
 Pravidelně kontroluje ubytovací pravidla a povinnosti pro přespolní hráče a informuje o
nich trenérskou radu a jejich rodiče
 Zajišťuje a kontroluje stravu pro přespolní hráče (snídaně, večeře)
 Kontroluje, zda hráči ve dnech školního, tréninkového a zápasového volna odjíždějí
k rodičům (u nezletilých)
 Navazuje se školou, rodiči i hráči elektronickou komunikaci (sms, email, fax apod.)
 Další povinnosti a práva mimo tento rámec stanoví pro zástupce klub podle svých
dalších potřeb

d) zdravotní zajištění – vychází z bodu b)článek 1,2 a 3
Zdravotní prohlídka je plně v kompetenci klubu a její absolvování je podmínkou pro každého hráče.
Prohlídky provádí specializované oddělení sportovního lékařství a její obsah je platný pro všechna
odborná pracoviště na území ČR.
Klub eviduje zdravotní stav hráčů a informuje SO a LK ČSLH o zdravotních problémech.
Klub zajišťuje:
 rehabilitační linku 1x týdně pro všechny hráče (vířivá vana, teplý bazén, sauna, možnost
masáží)
 maséra 1x týdně
 fyzioterapeuta – dle potřeby hráčů
e) personální obsazení – vychází z bodu f) článek1, 2 a3
Profesionální trenér - hlavní trenér jednotlivé kategorie (ELMD, ELSD, ELJ s licencí A nebo studující
v řádném termínu bez předcházejících přerušení nebo odkladu studia
 Hlavní trenéři budou jmenováni v klubu do svých pozic po konzultaci se SO ČSLH
 Hlavní trenér podepíše dvouletou smlouvu s ČSLH
 Hlavní trenér Akademie bude stanoven po konzultaci se SO ČSLH
 Hlavní trenér je přímo zodpovědný SO ČSLH za plnění všech podmínek stanovených
v technickém předpisu, jednotném metodickém systému a v trenérské smlouvě s ČSLH
 Hlavní trenér pravidelně v prvém týdnu druhého měsíce zasílá hodnotící zprávu na
ČSLH.
Obsah zprávy:
o sportovní výsledky a zhodnocení tréninkového procesu
o zhodnocení jun. reprezentantů působících v klubu (školní výsledky, sportovní
výsledky, morální hodnoty a přístup k tréninku, zdravotní stav hráče)
o doporučuje nové hráče a informuje o nových poznatcích pro zlepšení
tréninkového procesu
g) mezinárodní vztahy- bod h) články 1 a 2
Turnaje:
 minimální počet účastníků – 4
 minimální počet zápasů – 4
Termíny:
 v oficiálních přestávkách pro mezinárodní utkání stanovených IIHF
 před zahájením mistrovských utkání a po skončení sezóny
 pokud turnaj zasahuje do rozpisu mistrovských utkání a je potřeba přeložit některá utkání,
lze tak učinit pouze se souhlasem soupeřícího klubu, kterého se tato změna přímo dotýká
h) technické normy – bod k)
Smlouvy: škola – klub - rodiče musí obsahovat ty body, které umožní splnění podmínek potřebných
pro udělení licence Akademie ČSLH
: trenér-ČSLH - smlouva bude vycházet z požadavků na trenéra akademie
: klub – ČSLH – smlouva na základě splnění podmínek licenčního řízení

Článek 2.
Licenční řízení
 Licenční řízení koná a o udělení Licenci rozhoduje komise jmenovaná SO ČSLH na základě
písemné žádosti příslušného klubu.
 Komise v rámci licenčního řízení přezkoumá, zda klub žádající o udělení licence splňuje
veškeré podmínky zakotvené v Podmínkách pro získání statutu Akademií ČSLH, technického
předpisu a jednotného metodického systému.
 Klub, který tyto podmínky splní, na základě výběrového řízení obdrží statut Akademie ČSLH.
 Žádost musí obsahovat všechny předepsané dokumenty a smlouvy.
 SO ČSLH si vyhrazuje právo kdykoliv odebrat licenci v případě, že byly vážně porušeny
přístupové podmínky nebo dochází k jejich opakovanému neplnění.

Mgr. Miroslav Přerost
vedoucí projektu Akademií ČSLH

