Tisková zpráva, 24. listopadu 2017

Kluby extraligy projednaly na valné hromadě konané v Praze dne 23.11.2017
následující body:
•

Průběžnou zprávu o marketingových akcích v průběhu aktuálního ročníku extraligy
podala klubům ředitelka BPA paní Jana Obermajerová, včetně příprav
marketingových aktivit spolu s významnými partnery extraligy pro další sezonu.

•

Po prezentaci poradenské firmy Deloitte kluby navrhly zpracovat iniciační studii o
přínosu extraligy a provozování mládežnických kategorií směrem k dopadu na
rozpočty obcí, krajů, potažmo státu.

•

Po schválení rozpočtu APK LH a příspěvků kluby vyslechly zprávu předsedy komise
rozhodčích Vladimíra Šindlera s tím, že je zde záměr, aby již v sezoně 17/18 došlo
pro play-off a baráž k rozšíření možnosti posuzovat BVR situace jako nedovolené
bránění a postavení hráče v brankovišti, pokud to technické možnosti dovolí na všech
stadionech. Od sezony 18/19 je záměr zavést coach challenge při posuzování
nedovoleného bránění v brankovišti a od sezony 19/20 v rámci implementace
Videoref doplnit coach challenge ohledně ofsajdu. Přitom se plánují minimální
odchylky od pravidel IIHF.

•

Petr Bříza představil body pracovní skupiny k vyhodnocení a doplnění přestupního
řádu, kde se mimo jiné opětovně navrhuje statut volného hráče.

•

Ve spolupráci s ČSLH byl klubům předložen návrh na doplnění hráčské smlouvy o
buy-out. Připomínky k návrhu přednesly přímo na jednání APK pánové z hráčské
asociace, a to pánové Černošek, Vykoukal a Zbořil.

•

Kluby vyhodnotily aplikaci doplněného DŘ v probíhající sezóně (24 kol), vyslechly
zprávu předsedy DK pana Karla Holého o tom, jak je v praxi uplatňován a kritériích,
které DK uplatňuje. Kluby nepřijaly žádnou změnu stávající normy a potvrdily trend
boje proti sborovým vulgaritám na zimních stadionech. Kluby byly seznámeny
s dopisem iniciativy fanoušků, na který bude odpovězeno samostatně. Bylo
rozhodnuto, že v jednotlivých klubech dojde organizovaně k setkání vedení klubů
s fanoušky za účasti hráčů za účelem vzájemné komunikace o tomto tématu.
V případě, že na klubové úrovni nepřinese komunikace uspokojivé výsledky, je
možnost provést setkání s fanoušky ve větším fóru na úrovni celé ligy.

•

Josef Řezníček představil nominaci All Stars Cup. Další valná hromada je plánována
na únor příštího roku.

Valná hromada APK LH

