Tisková zpráva, 28. března 2019
Kluby extraligy projednaly na valné hromadě konané v Praze dne 27. 2. 2019
následující body:
•

Valné hromady se zúčastnil prezident ČSLH Tomáš Král, aby klubům objasnil důvody
svého rozhodnutí, resp. rozhodnutí VV ČSLH ve věci přímého postupu a sestupu.

•

Průběžnou zprávu o marketingových akcích v průběhu aktuálního ročníku extraligy
podala klubům ředitelka BPA paní Jana Obermajerová, včetně příprav
marketingových aktivit na nadcházející play-off.

•

Kluby se na zabývaly vyjádřením R. Záruby o tzv. „Náhubkovém zákoně“ a jeho
změkčení. Vzhledem k tomu, že i v jiných evropských soutěžích je postihováno
hanlivě se vyjadřovat k výkonům osob zainteresovaných nebo podílejících se na řízení
utkání nebo se s předstihem před utkáním vůbec vyjadřovat k rozhodčím Valná hromada
neshledala důvod, proč toto pravidlo měnit. Herní řád se bude i nadále uplatňovat
v plném znění.

•

Před konáním rozhodující části ELH, tj. play-off; play-out a baráží informoval kluby
předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler o listině a nasazování rozhodčích a
upozornil na některé situace, které budou v rámci nadcházejících zápasů ELH
postihovány. Jedná se především o důsledném uplatňování pravidel komunikace
hráčů s rozhodčími s případnými důsledky v podobě udělování trestů dle pravidel LH.

•

VH APK LH prostřednictvím svého zástupce vyslala požadavek vedení CHL ve věci
změny aktuálního dokumentu „Club Manual“. Dalším cílem VH APK LH je vyjednání
lepších podmínek pro marketingové aktivity v rámci CHL.

•

Valná hromada jednomyslně přijala doplnění Licenčního řádu a Herního řádu ELH.
Mezi kluby též proběhla debata na téma „sektor hostujících fanoušků“ – závěrem VH
APK LH žádá členy Disciplinární komise ELH, aby při posuzování provinění
hostujících fanoušků (§44) bylo vždy dostatečně prokázáno, že se opravdu jedná o
hostujícího fanouška.

•

VH doporučila se dále zabývat návrhem klub HC Berani Zlín „Úprava podmínek
funkce Deveplment Managera u mužstev Akademie ČH a předala toto k řešení
Trenérsko-metodické komisi ČSLH

•

Kluby se též diskutovaly návrh klubu HC Oceláři Třinec na téma „Vytvoření ochrany
hodnoty hráče před dosažením 600 zápasů (status, tzv. volného hráče).“ Vzhledem
k obsáhlosti tohoto tématu bude o tomto návrhu dále diskutováno.
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