Tisková zpráva, 30. srpen 2017

Kluby extraligy se dne 29. 08. 2017 sešly na valné hromadě APK LH před zahájením
nového ročníku 2017/2018. Kluby se zabývaly rozsáhlou agendou, přičemž projednaly
mimo jiné i následující důležité body:
•

Od sezóny 2017/18 bude platit změněný disciplinární řád, který umožní postih
hostujícího klubu za chování jeho fanoušků při výjezdech. Zároveň dojde
k postihům v případě nežádoucích jevů ze strany fanoušků jako např. projevů
rasismu, národnostní nesnášenlivosti apod. Důvodem pro změnu je snaha
zlepšení prostředí na stadionech. Úprava postihne i urážlivá chorea. Disciplinární
řád nově umožní uložit trest uzavření stadionu nebo části stadionu, tj. jednotlivých
sektorů.

•

Kluby diskutovaly o změnách hráčské smlouvy směrem k dalším možnostem
jejího ukončení a nerovnoměrnému rozložení plateb hráčům během roku.

•

Od sezóny 2019/20 bude povinně zaveden jednotný videosystém a je na
jednotlivých klubech, jak a prostřednictvím jakého dodavatele systém obstarají.

•

Po dvouletém cyklu došlo k vyhodnocení změn v Přestupním řádu pro kluby
extraligy a 1. ligy. Kluby extraligy se zabývaly dalšími možnostmi na úpravu tohoto
řádu a připraví stanoviska pro komisi ČSLH.

•

Bylo rozhodnuto o návrhu na změny v Licenčním řízení směrem k upřesnění
způsobu nakládání s údaji klubů a způsobu, jakým se ověřuje obsah Situačních
zpráv. Licenční řád bude doplněn o povinnosti osob, které licenční řízení
provádějí. Předpokládá se posun v časové ose a termínech licenčního řízení.

•

Předseda komise rozhodčích stejně jako v loňském roce vyhodnotil uplynulou
sezónu, představil projekty Komise rozhodčích a seznámil kluby se záměry
Komise na další sezónu.

•

Byly prezentovány změny v Herním řádu, které reagovaly na události v minulé
sezóně (zejména situace na kostce, diskuze s hráčskou lavicí, vetace atd.).

•

Extraliga nově obsadí turnaj pořádaný v únoru 2018 v Bratislavě za účasti další
lig, a to DEL, EBEL slovenské nejvyšší soutěže – Allstar cup.

Na závěr kluby vyjádřily přesvědčení, že nadcházející by měla být jak co do atraktivnosti,
sportovní kvality, tak co do mediálního zájmu neméně úspěšná než sezóna uplynulá.

Valná hromada APK LH

