Tisková zpráva, 30. května 2019
Členové Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se sešli na zasedání valné
hromady APK LH v Ropici dne 28. 5. 2018, kterou již tradičně pořádal mistrovský
klub:
•

Kluby vyslechly zprávu marketingového partnera BPA sport marketing a.s. týkající se
sezony 2018/2019. Hodnoceny byla především návštěvnost a sledovanost
televizních poskytovatelů ČT a O2 TV a aktivita na sociálních sítích.

•

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje mezi sebe přijala staronového člena,
klub Rytíři Kladno. V návaznosti na tuto skutečnost došlo k úpravě stanov APK LH.

•

Valná hromada si vyslechla zprávu předsedy Komise rozhodčích Vladimíra Šindlera.
Tuto zprávu vzala na vědomí a dílčí požadavky a návrhy změn budou řešeny
v návaznosti na vyjádření klubů ELH.

•

Valné hromady se zúčastnil také předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík.
Zhodnotil zákroky řešené v sezoně 2018/2019. V této návaznosti předložil VH APK
LH návrh na zpřísnění posuzování zákroků do oblasti hlavy a krku.

•

Kluby též diskutovaly o převzetí ELH dle Memoranda APK LH x ČSLH uzavřeném
dne 7. 6. 2016 a většinově se shodly na dalších krocích, které by měly vést k převzetí
řízení nejvyšší soutěže. Valná hromada pověřila představenstvo APK LH jednáním
s vedením Českého hokeje o podmínkách převzetí ELH.

•

A. Vansa informoval valnou hromadu o změnách v Herním řádu, v němž dosud
nebyla dopracována část týkající se systému trenérské výzvy. Dále informoval a
dílčích změnách provedených v Registračním systému ČSLH, a upozornil na
povinnost osob účastnících se utkání na hráčské lavici mít funkcionářský průkaz.

•

V rámci dopracování herního systému TELH pro sezonu 2019/2020 předložilo vedení
ELH valné hromadě tři návrhy na systém soutěže o určení přímého sestupujícího do
nižší soutěže. Návrh předložil i klub HC DYNAMO PARDUBICE. Ani jeden
z předložených návrhů nebyl valnou hromadou přijat.

•

Ředitel ELH informoval APK LH o konání valné hromady Champions Hockey League
(11. 6. 2019, Praha) a následné tiskové konferenci, která se uskuteční dne
21. 8. 2019, a které se zúčastní kvalifikované kluby HC Oceláři Třinec, Bílí Tygři
Liberec, HC Plzeň 1929 a MOUNTFIELD HK. Nad rámec CHL informoval J.
Řezníček o snaze Hockey Europe, IIHF, CHL a KHL sjednotit pravidla pro řízení
soutěží v rámci Evropy.
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