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EXTRALIGY
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TIPSPORT EXTRALIGA
mistrovství České republiky

Adresa:

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje
(dále také jen „APK LH“)
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
email:
apklh@apklh.cz
IČ:
60456892
č. účtu APK LH:1733203504/0600, vedený u MONETA

Prezident APK LH:
Ing. Aleš Pavlík
email: apklh@apklh.cz
Ředitel extraligy ledního hokeje:
Mgr. Martin Loukota
mobil: +420 724 046 410
email: loukota@apklh.cz
Manažer extraligy ledního hokeje:
Tomáš Jankovič
mobil: +420 737 533 722
email: jankovic@apklh.cz
Manažer rozhodčích extraligy ledního hokeje:
Vladimír Pešina
mobil: +420 773 915 123
email: pesina@apklh.cz
Asistentka:
Ing. Zuzana Svobodová
mobil: +420 723 718 012
email:

apklh@apklh.cz
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Disciplinární komise extraligy ledního hokeje

Předseda

Viktor Ujčík

Členové

Tomáš Jelínek
Libor Procházka
Leoš Čermák
Petr Kadlec

Odvolací komise extraligy ledního hokeje
Předseda

Zbyněk Irgl

Členové

Zdeněk Kutlák
Václav Sýkora
Miroslav Jebavý

Výhradní marketingový partner extraligy
ledního hokeje
BPA sport marketing a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
www.bpa.cz, email: bpa@bpa.cz
IČ: 04597605, DIČ: CZ04597605
Tel:
+420 266 090 950
Předsedkyně představenstva: Jana Obermajerová
Vedoucí hokejového oddělení: Mgr. Petr Nitsche
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Začátky utkání:

Pátek, úterý,

Neděle (sobota

ev. další dny

státní svátky)

HC Oceláři Třinec

17.00

17.00

HC Sparta Praha

18.30

16.00

HC Motor České Budějovice

17.30

17.00

BK Mladá Boleslav

17.30

16.00

Mountfield HK, a.s.

18.00

16.00

HC DYNAMO PARDUBICE

18.00

17.00

HC ŠKODA PLZEŇ

17.30

16.30

Bílí Tygři Liberec

18.00

16.00

HC VÍTKOVICE RIDERA

17.30

16.00

HC Olomouc

18.00

17.00

HC KOMETA BRNO

18.00

17.00

HC Energie Karlovy Vary

17.30

15.30

HC Litvínov

17.30

17.30

Rytíři Kladno

18.00

16.00

*1)
*2)

v nedělích od 1. 11. 2022 od 15.00 hodin
v nedělích od 1. 11. 2022 od 15.30 hodin

__________________________________________________
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*1)

*2)

HC OCELÁŘI TŘINEC
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s.
Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec
+420 596 109 144
info@hcotrinec.cz
25841599
CZ25841599
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-4632160297/0100

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

WERK ARENA
Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec
5 400 míst (4 950 k sezení, 450 k stání)
58 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Ing. Marek Chmiel
předseda představenstva
mail: marek.chmiel@hcotrinec.cz, mobil: +420 608 214 892
Jan Peterek
místopředseda představenstva
mail: jan.peterek@hcotrinec.cz, mobil: +420 603 234 015
Jaroslav Kameš
vedoucí mužstva
mail: jaroslav.kames@gmail.com, mobil: +420 602 737 792
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HC SPARTA PRAHA
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HC Sparta Praha a.s.
Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7
+420 266 727 454
office@hcsparta.cz
61860875
CZ61860875
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. účtu: 5986008/2700

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

O2 Aréna
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 - Vysočany
17 000 míst (vše k sezení)
60 x 26 metrů

Kontaktní osoby:
JUDr. Barbora Snopková Haberová
předseda představenstva
mail: snopkovahaberova@hcsparta.cz, mobil: +420 608 888 100
Petr Ton
sportovní ředitel
mail: ton@hcsparta.cz, mobil: +420 603 203 685
Jakub Zelenka
vedoucí mužstva
mail: zelenka@hcsparta.cz, mobil: +420 739 039 227
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MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

CBH2013 a.s.
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
+420 607 079 742
klub@hcmotor.cz
27596338
CZ27596338
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. účtu: 2109521140/2700

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

Budvar aréna
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
6 421 míst (5 870 k sezení, 551 k stání)
58 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Stanislav Bednařík
generální manažer
mail: s.b@hcmotor.cz, mobil: +420 723 528 999
Petr Sailer
provozní ředitel
mail: p.s@hcmotor.cz, mobil: +420 602 436 334
Ladislav Gula
vedoucí mužstva
mail: l.g@hcmotor.cz, mobil: +420 737 177 545
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BK MLADÁ BOLESLAV
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

BK Mladá Boleslav a.s.
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
+420 326 748 179
info@bkboleslav.cz
26747618
CZ26747618
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-8117660287/0100

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

ŠKOENERGO Aréna
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
4 200 míst (2 500 k sezení, 1 700 k stání)
60 x 30 metrů

Kontaktní osoby:
Mgr. Jan Tůma
generální manažer
mail: jan.tuma@bkboleslav.cz, mobil: +420 602 318 870
Jitka Čechová, DiS.
marketing a komunikace
mail: jitka.cechova@bkboleslav.cz, mobil: +420 736 154 831
Lukáš Mensator
vedoucí mužstva
mail: lukas.mensator@bkboleslav.cz, mobil: +420 724 353 666

8

MOUNTFIELD HK, a.s.
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

Mountfield HK, a.s.
Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
+420 495 512 202
sekretariat@mountfieldhk.cz
01916441
CZ01916441
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5643152/0800

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

ČPP Aréna Hradec Králové
Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
6 890 míst (3 920 k sezení, 2 970 k stání)
59 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Ing. Aleš Kmoníček
generální manažer
mail: ales.kmonicek@mountfieldhk.cz, mobil: +420 777 058 985
Robert Horyna
organizační manažer
mail: robert.horyna@mountfieldhk.cz, mobil: +420 605 279 920
Ladislav Souček
vedoucí mužstva
mail: ladislav.soucek@mountfieldhk.cz, mobil: +420 733 127 981
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HC DYNAMO PARDUBICE
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
+420 466 741 630
hcdynamo@hcdynamo.cz
60112476
CZ60112476
Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-6939170237/0100

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

enteria arena Pardubice
Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
10 194 míst (8 344 k sezení, 1 850 k stání)
59 x 28,75 metrů

Kontaktní osoby:
Ondřej Heřman
předseda představenstva
mail: ondrej.herman@hcdynamo.cz, mobil: +420 602 243 322
Dušan Salfický
člen představenstva
mail: dusan.salficky@hcdynamo.cz, mobil: +420 608 700 702
Tomáš Hrubý
vedoucí mužstva
mail: tomas.hruby@hcdynamo.cz, mobil: +420 774 112 587
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HC ŠKODA PLZEŇ
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HC PLZEŇ 1929 s.r.o.
Štefánikovo náměstí 2592/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
+420 734 266 473
sekretariat@hcplzen1929.cz
64832261
CZ64832261
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. účtu: 2102291469/2700

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

LOGSPEED CZ Aréna
Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň
7 412 míst (6 144 k sezení, 1 268 k stání)
60 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Martin Straka
jednatel a generální manažer
mail: straka@hcplzen1929.cz, tel: +420 739 023 015
Tomáš Vlasák
sportovní manažer
mail: vlasak@hcplzen1929.cz, mobil: +420 602 660 579
Václav Kalina
vedoucí mužstva
mail: kalina@hcplzen1929.cz, mobil: +420 608 505 511
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BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:

Bílí Tygři Liberec, s.r.o.
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec 7
+420 488 048 341
klub@hcbilitygri.cz
61327336
CZ61327336
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. účtu: 1387876027/2700

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

HOME CREDIT Aréna
Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7
7 640 míst (7 090 k sezení, 550 k stání)
60 x 29 metrů

Kontaktní osoby:
Ctibor Jech
jednatel a generální manažer
mail: jech@hcbilitygri.cz, mobil: +420 731 547 904
Patrik Augusta
sportovní ředitel
mail: augusta@hcbilitygri.cz, mobil: +420 731 677 703
Tomáš Krupka
vedoucí mužstva
mail: krupka@hcbilitygri.cz, mobil: +420 731 547 917
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HC VÍTKOVICE RIDERA
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
+420 596 707 228
hockey@hc-vitkovice.cz
26861836
CZ26861836
Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-3942400247/0100

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

OSTRAVAR ARÉNA
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
9 833 míst (vše k sezení)
58 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Roman Šimíček
sportovní ředitel
mail: roman.simicek@hc-vitkovice.cz, mobil: +420 724 881 891
Patrik Rimmel
manažer klubu
mail: patrik.rimmel@hc-vitkovice.cz, mobil: +420 603 949 835
Denis Havel
vedoucí mužstva
mail: denis.havel@hc-vitkovice.cz, mobil: +420 734 147 268
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HC OLOMOUC
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HC Olomouc s.r.o.
Hynaisova 1091/9a, 772 00 Olomouc
+420 602 732 834
hco@hc-olomouc.cz
25849123
CZ25849123
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5908640369/0800

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

Zimní stadión Olomouc
Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc
5 500 míst (3 806 k sezení, 1 694 k stání)
59,5 x 29,5 metrů

Kontaktní osoby:
Erik Fürst
generální manažer
mail: erik.furst@hc-olomouc.cz, mobil: +420 608 744 601
Bc. Josef Podlaha
sportovní manažer a vedoucí mužstva
mail: podlaha71@seznam.cz, mobil: +420 724 565 766
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HC KOMETA BRNO
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

KOMETA GROUP, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Staré Brno
+420 543 245 457
hckometa@kometagroup.cz
26296195
CZ26296195
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6449080247/0100

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

Winning Group Arena
Křídlovická 911/34, 603 00 Staré Brno
7 691 míst (4 691 k sezení, 3 000 k stání)
60 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Libor Zábranský
generální manažer
mail: zabransky@kometagroup.cz, mobil: +420 730 182 994
Pavel Zubíček
sportovní manažer
mail: p.zubicek@kometagroup.cz, mobil: +420 733 319 777
Ota Železný
vedoucí mužstva
mail: o.zelezny@kometagroup.cz, mobil: +420 733 537
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HC ENERGIE K.VARY
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 359 909 116
hokejkv@hokejkv.cz
02466996
CZ02466996
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. účtu: 1045788000/2700

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

KV Arena
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
5 917 míst (5 702 k sezení, 215 k stání)
60 x 28 metrů

Kontaktní osoby:
Karel Holoubek
generální manažer
mail: karel.holoubek@me.com, mobil: +420 602 355 555
Miroslav Vaněk
generální manažer
mail: vanek@hokejkv.cz, mobil: +420 602 335 937
Daniel Kubelka
vedoucí mužstva
mail: kubelka@hokejkv.cz, mobil: +420 730 957 715
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HC LITVÍNOV
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

HC VERVA Litvínov, a.s.
S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov - zimní stadion
+420 476 767 219
info@hcverva.cz
64048098
CZ64048098
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6194002/0800

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

Zimní stadion Ivana Hlinky
S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov - zimní stadion
5 944 míst (2 044 k sezení, 3 900 k stání)
60 x 26 metrů

Kontaktní osoby:
Anna Ziobroń
Předsedkyně představenstva
mail: anna.ziobron@unipetrol.cz, mobil: +420 736 508 202
Pavel Hynek
generální a sportovní ředitel
mail: hynek@hcverva.cz, mobil: +420 776 230 060
Martin Vejvoda
sportovně technický manažer
mail: vejvoda@ hcverva.cz, mobil: +420 608 033 205
Radko Goga
vedoucí družstva
mail: goga@hcverva.cz, mobil: +420 734 710 454
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RYTÍŘI KLADNO
Údaje o subjektu:
název:
adresa:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj.:

Hokej Kladno s.r.o.
Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno
+420 775 254 324
uctarna@rytirikladno.cz
24126934
CZ24126934
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-9880280207/0100

Zimní stadion:
název:
adresa:
kapacita:
rozměry LP:

ČEZ stadion
Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno
5 200 míst (3 544 k sezení, 1 656 k stání)
59,5 x 26 metrů

Kontaktní osoby:
Jaromír Jágr ml.
jednatel
mail: vedeni@rytirikladno.cz, mobil: +420 602 665 702
Jiří Burger
sportovní manažer a hlavní trenér
mail: jiri.burger@rytirikladno.cz, mobil: +420 737 268 408
Václav Blažek
vedoucí mužstva
mail: vaclav.blazek@rytirikladno.cz, mobil: +420 775 254 323
Jan Valder
marketingový manažer
mail: jan.valder@rytirikladno.cz, mobil: +420 776 579 708
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TIPSPORT EXTRALIGA
LEDNÍHO HOKEJE
mistrovství České republiky 2022/2023
(dále také jen „Tipsport ELH“)

1. část - dlouhodobá
V této části soutěže se spolu družstva utkají čtyřkolově každý s každým,
tj. každé družstvo v této části sehraje 52 zápasů. Konečné pořadí
družstev bude stanoveno podle čl. 417 Soutěžního a disciplinárního řádu
ČSLH (dále také jen „SDŘ“). Nebude-li však po skončení soutěže nebo
její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna
zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro
účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též
takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev
dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno
dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev
postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu této části soutěže
je pořadí družstev určováno dle článku 416 SDŘ.
Utkání jsou hrána v tříbodovém systému dle čl. 403 odst. 1. SDŘ.
Při tříbodovém systému jsou body udělovány takto:
a) tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,
b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po
skončení základní hrací doby,
c) dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo
v samostatných nájezdech k určení vítěze,
d) za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod.
Pokud skončí utkání hrané do rozhodnutí nerozhodně v základní hrací
době, hraje se dle čl. 404 SDŘ pětiminutové prodloužení bezprostředně
po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy. V prodloužení hrají
družstva v počtu tří hráčů v poli a s jedním brankářem. Družstva si
před prodloužením nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské
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lavici. Prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením
branky. Družstvo, které vstřelí branku, je vítězem utkání. Pro
prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ.
Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy
k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Nárok na postup do další části soutěže (tj. části 2a/ - předkolo Generali
Česká pojišťovna play-off a 3. části - Generali Česká pojišťovna play-off)
vzniká pouze těm družstvům, která v 1. části ELH odehrají minimálně
50% utkání s tím, že dosáhne-li některé z družstev umístění, které by
zakládalo jeho nárok na postup do příslušné další části soutěže, ale
neodehraje minimální počet 50% utkání v 1. části - dlouhodobé, vzniká
na místo tohoto družstva takový nárok družstvu na dalším místě tabulky,
které tento minimální stanovený počet utkání odehrálo. Tento nárok
nemůže vzniknout družstvu, které se po této části soutěže umístí na
konečném 14. místě.
Určení pořadí družstev
Článek 416 SDŘ
Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část se určí
podle:
a) vyššího počtu bodů,
b) vyššího brankového rozdílu,
c) vyššího počtu vstřelených branek.
Článek 417 SDŘ
Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy
zařazenými do téže skupiny soutěže se určí:
a) podle vyššího celkového počtu bodů,
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí
bude určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy
sestavením minitabulky; pokud stejný počet bodů má více
družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání,
postupuje se dále podle písm. d) tohoto článku,
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c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá,
pak budou uplatněny dosažené branky; v tomto případě počet
branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a
družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným
rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i
rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem
vstřelených branek,
d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech
utkání sehraných ve skupině,
e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak
vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek,
f) Pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní
minitabulka těchto družstev se započítáním výsledků těchto
družstev s nejblíže lépe umístěným družstvem mimo původní
minitabulku; pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce se
uplatní 1. body, 2. rozdíl branek, 3. více vstřelených branek; pokud
lze určit pořadí alespoň některých družstev ve zvláštní minitabulce,
další kroky budou rozhodovat jen o pořadí zbývajících družstev,
g) pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto
družstev s jedním dalším lépe umístěným družstvem mimo
minitabulku,
h) tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných
družstev, poté se jednotlivě započítávají všechna hůře umístěná
družstva,
i) jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém
posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude
prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná do rozhodnutí dle čl.
404 SDŘ,
j) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže,
postup do vyšší soutěže, o udržení a o sestup nelze určit podle
písm. a) až i) tohoto článku, bude v dlouhodobé soutěži nařízeno
rozhodující utkání podle čl. 404 SDŘ s tím, že Řídící orgán soutěže
určí místo utkání a pořádající klub; v krátkodobé soutěži se
uskuteční střelecká soutěž dle čl. 408 SDŘ,
k) umístění na jiných místech tabulky, než je uvedeno v písm. j)
tohoto článku bude hodnoceno jako dělené pořadí.
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2. část - a) předkolo Generali Česká pojišťovna playoff
Družstva, která se po 1. části - dlouhodobé umístila na 5. - 12. místě
sehrají předkolo play-off na 3 vítězná utkání s tím, že pro sestavení
dvojic pro tuto část soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1.
části - dlouhodobé hraje s družstvem umístěným po 1. části dlouhodobé nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části dlouhodobé s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části
dlouhodobé atd. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe
umístěného družstva po 1. části - dlouhodobé, třetí a případně čtvrté
utkání u družstva umístěného po 1. části - dlouhodobé hůře.
Utkání této části soutěže, s výjimkou utkání č. 387 - 390, se hrají do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že pokud skončí utkání nerozhodně
v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce
s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. V prodloužení hrají
družstva v počtu pěti hráčů v poli a s jedním brankářem. Družstva si
před prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské
lavici. Prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením
branky. Družstvo, které vstřelí branku, je vítězem utkání. Nepadne-li
branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze
utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí
třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
Utkání č. 387 - 390 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že
pokud skončí utkání nerozhodně v základní hrací době, hraje se po
osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové
prodloužení. V prodloužení hrají družstva v počtu pěti hráčů v poli a
s jedním brankářem. Družstva si před prodloužením mění strany a hájí
branky vzdálenější k jejich hráčské lavici. Pokud nepadne branka
v prvním prodloužení, následuje po osmnáctiminutové přestávce
s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento
systém se opakuje až do doby, kdy jedním z družstev dojde k vstřelení
branky. Družstva si před každým prodloužením mění strany. Družstvo,
které vstřelí branku, je vítězem utkání.
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b) o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH
Družstvo, které se po 1. části - dlouhodobé umístilo na 14. místě, se
utká s vítězným družstvem z I. ligy ČR o udržení, resp. o postup do
Tipsport ELH s tím, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se
hraje u družstva, které se po 1. části - dlouhodobé umístilo na 14. místě,
třetí, čtvrté a případně šesté utkání u vítězného družstva I. ligy ČR.
Utkání této části soutěže, s výjimkou utkání č. 455 - 457, se hrají do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že pokud skončí utkání nerozhodně
v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce
s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. V prodloužení hrají
družstva v počtu pěti hráčů v poli a s jedním brankářem. Družstva si
před prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské
lavici. Prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením
branky. Družstvo, které vstřelí branku, je vítězem utkání. Nepadne-li
branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze
utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí
třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
Utkání č. 455 - 457 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že
pokud skončí utkání nerozhodně v základní hrací době, hraje se po
osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové
prodloužení. V prodloužení hrají družstva v počtu pěti hráčů v poli a
s jedním brankářem. Družstva si před prodloužením mění strany a hájí
branky vzdálenější k jejich hráčské lavici. Pokud nepadne branka
v prvním prodloužení, následuje po osmnáctiminutové přestávce
s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento
systém se opakuje až do doby, kdy jedním z družstev dojde k vstřelení
branky. Družstva si před každým prodloužením mění strany. Družstvo,
které vstřelí branku, je vítězem utkání.
Vítězné družstvo z této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ
právo účasti v Tipsport ELH 2023/2024.
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3. část - Generali Česká pojišťovna play-off o titul
„Mistr České republiky“
Družstva, která se po 1. části - dlouhodobé umístila na 1. - 4. místě, a
čtyři vítězná družstva z části 2a) - předkolo Generali Česká pojišťovna
play-off sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále a finále) vždy na
4 vítězná utkání s tím, že pro sestavování dvojic všech kol této části
soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části - dlouhodobé
hraje s družstvem umístěným po 1. části - dlouhodobé nejhůře, druhé
nejlépe umístěné družstvo po 1. části - dlouhodobé s druhým nejhůře
umístěným družstvem po 1. části - dlouhodobé atd. První, druhé,
případně páté a sedmé utkání daného kola této části soutěže se hraje u
družstva umístěného po 1. části - dlouhodobé lépe, třetí, čtvrté a
případně šesté utkání u družstva umístěného po 1. části - dlouhodobé
hůře.
Utkání této části soutěže, s výjimkou utkání č. 407 - 418, č. 429 - 434
a č. 445 - 447, se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, s tím, že pokud
skončí utkání nerozhodně v základní hrací době, hraje se po
osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové
prodloužení. V prodloužení hrají družstva v počtu pěti hráčů v poli a
s jedním brankářem. Družstva si před prodloužením mění strany a hájí
branky vzdálenější k jejich hráčské lavici. Prodloužení skončí uplynutím
jeho hrací doby nebo vstřelením branky. Družstvo, které vstřelí branku,
je vítězem utkání. Nepadne-li branka v prodloužení, následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že
brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm.
c/ SDŘ).
Utkání č. 407 - 418, č. 429 - 434 a č. 445 - 447 se hrají do rozhodnutí
dle čl. 404 SDŘ, s tím, že pokud skončí utkání nerozhodně v základní
hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací
plochy dvacetiminutové prodloužení. V prodloužení hrají družstva
v počtu pěti hráčů v poli a s jedním brankářem. Družstva si před
prodloužením mění strany a hájí branky vzdálenější k jejich hráčské
lavici. Pokud nepadne branka v prvním prodloužení, následuje po
osmnáctiminutové
přestávce
s úpravou
hrací
plochy
další
dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do
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doby, kdy jedním z družstev dojde k vstřelení branky. Družstva si před
každým prodloužením mění strany. Družstvo, které vstřelí branku, je
vítězem utkání.
Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky.“
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TIPSPORT EXTRALIGA
LEDNÍHO HOKEJE
mistrovství České republiky

ČÁST I. - SEZNAMY HRÁČŮ
1.1. Klub účastnící se Tipsport ELH (dále také jen „Klub“) má za
povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH
na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jen
„Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 2. 9. 2022
seznam hráčů (minimálně 1 brankáře a 10 hráčů do pole), kteří mají
v soutěžních utkáních Tipsport ELH v sezóně 2022-2023 nastupovat za
družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:
- Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky
pro start v soutěži dle SDŘ, Registračního řádu ČSLH, přestupního
řádu pro kluby extraligy a I. ligy (dále také jen „Přestupní řád“) a
Herního řádu Tipsport ELH 2022-2023 (dále také jen „Herní řád“),
- Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají hráčský průkaz platný
minimálně do 30. 4. 2023,
- Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 20222023 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle
vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
- Klub je povinen u každého hráče označit jeho herní pozici, tj. zda se
jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
- Klub je povinen označit cizince ve smyslu Přestupního řádu, tj. cizího
státního příslušníka, pokud tento nepůsobil ve třech po sobě jdoucích
sezonách v soutěžích ČSLH (dále také jen „Cizinec“).
(dále také jen „Seznam hráčů“)

26

1.2. Nestanoví-li ředitel ELH písemným nařízením jinak, má vítězný klub
z I. ligy ČR za povinnost vypracovat Seznam hráčů dle čl. 1.1. tohoto
Herního řádu nejpozději dva dny před začátkem části 2b) - o udržení,
resp. o postup do Tipsport ELH.
1.3. Kluby jsou oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů do
31. 1. 2023 vč., a to za předpokladu, že takoví hráči budou ke dni
doplnění na Seznam hráčů splňovat veškeré podmínky ke startu
v Tipsport ELH. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby oprávněny
doplňovat hráče na Seznam hráčů, a to s výjimkou hráčů ročníku
narození 2003 - 2006 ve smyslu čl. 219 odst. 1. SDŘ, registrovaných
v Klubu, které Kluby mohou na Seznam hráčů doplnit i v období od
1. 2. 2023 do 30. 4. 2023.
1.4. Kluby jsou oprávněny kdykoliv v průběhu sezóny 2022-2023 vyřadit
jakéhokoliv hráče ze Seznamu hráčů, který byl na Seznam hráčů zapsán
dle čl. 1.1., resp. čl. 1.2. tohoto Herního řádu, nebo byl doplněn na
Seznam hráčů v souladu s čl. 1.3. tohoto Herního řádu.

ČÁST II. - POHYB HRÁČŮ
2.1. Pohyb hráčů mezi kluby, je-li alespoň jeden z nich účastníkem
Tipsport ELH, probíhá za podmínek stanovených Přestupním řádem, a
to s výjimkou čl. 26 odst. 1. písm. a) Přestupního řádu, který nebude
pro realizaci hostování mezi soutěžemi (střídavého startu) z Klubu
uplatňován.

ČÁST III. - ORGANIZACE UTKÁNÍ
3.1. Místo konání utkání uvedené v přihlášce Klubu do Tipsport ELH,
jakožto i termíny utkání Tipsport ELH uvedené v tomto Herním řádu,
jsou závazné pro všechny Kluby.
3.2. Veškeré dohody Klubů o změně pořadatelství, změně místa konání
utkání, či změně termínu utkání se provádějí prostřednictvím
elektronického systému provozovaného ČSLH na adrese webové
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stránky www.zapasy.ceskyhokej.cz. Jiná forma dohody není jako
podklad pro potvrzení ředitelem ELH, resp. manažerem ELH, přípustná.
Veškeré změny nabývají platnosti potvrzením ředitelem ELH, resp.
manažerem ELH.
3.3. V souladu s čl. 306 SDŘ, nedojde-li k dohodě Klubů o termínu
utkání, nebo dojde-li ke sporům o místo či termín utkání, může ředitel
ELH termín a místo konání utkání, případně další podmínky utkání
stanovit svým nařízením. Ředitel ELH dále může svým nařízením
stanovit jednotný začátek utkání, bude-li to v zájmu regulérnosti
Tipsport ELH.
3.4. Odložené utkání 1. části - dlouhodobé musí být sehráno do 30 dnů
od původního termínu, nejpozději však do posledního dne 1. části dlouhodobé, nestanoví-li Ředitel ELH jinak, přičemž nebude-li odložené
utkání sehráno v souladu s výše uvedeným, rozhodne o výsledku
utkání Ředitel ELH dle možností specifikovaných v čl. 410 SDŘ
s přihlédnutím k veškerým okolnostem souvisejícím s nesehraným
utkáním.
3.5. Pro utkání série hrané mezi dvěma soupeři v rámci předkola playoff, play-off nebo baráže (dále společně také jako „Vyřazovací část“)
platí, že nebude-li:
a) utkání odehráno z důvodu spočívajícího na straně družstva
jednoho ze zúčastněných klubů, rozhodne Ředitel ELH o
výsledku utkání dle čl. 410 písm. b) SDŘ kontumací utkání ve
prospěch družstva klubu, které bylo připraveno k utkání
nastoupit,
b) utkání odehráno z důvodu/důvodů spočívajícího/spočívajících
na straně družstev obou zúčastněných klubů, rozhodne Ředitel
ELH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. f) SDŘ, přičemž
v takovém případě může Ředitel ELH rozhodnout o snížené
počtu utkání příslušné série Vyřazovací části a/nebo změně
pravidel pro určení vítěze této série Vyřazovací části tak, aby
v případě
následného
odpadnutí
takového/takových
důvodu/důvodů bylo možné určit družstvo, které se stane
vítězem této série Vyřazovací části,

28

c)

z důvodu/důvodů spočívajícího/spočívajících na straně jednoho
nebo obou družstev zúčastněných klubů odehrán v příslušné
sérii Vyřazovací části takový počet utkání (za odehrané se
považuje též utkání kontumované ve smyslu čl. 410 písm. b/
SDŘ), aby bylo možné určit vítěze této série Vyřazovací části,
bude postupováno takto:
v předkole play-off, resp. play-off se stane vítězem
příslušné série družstvo, které dosáhlo v 1. části dlouhodobé vyššího pořadí,
v baráži se stane vítězem příslušné série družstvo, které se
v sezóně 2022-2023 zúčastnilo Tipsport ELH.

3.6. Družstvo Klubu je pro utkání Tipsport ELH povinno nastoupit
ve stanoveném počtu hráčů:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).
3.7. V utkání Tipsport ELH může za družstvo nastoupit maximálně 6
Cizinců. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za provinění
dle čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ a bude o něm rozhodnuto v souladu
s čl. 410 SDŘ.
3.8. V utkáních Tipsport ELH mohou nastupovat hráči věkové kategorie
seniorů, tj. hráči ročníku narození 2002 a starší. V souladu s čl. 219
odst. 1. SDŘ se povoluje též start hráčům ročníku narození 2003 2006, a to za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o
souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst.
1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
3.9. V utkání Tipsport ELH mohou nastupovat pouze hráči, kteří byli
zapsáni na Seznam hráčů dle čl. 1.1., resp. čl. 1.2. tohoto Herního řádu,
nebo byli na Seznam hráčů v souladu s čl. 1.3. tohoto Herního řádu
doplněni, a to současně jen tehdy, bylo-li jejich zapsání, resp. doplnění
na Seznam hráčů schváleno prostřednictvím Registračního systému
Ředitelem ELH, resp. Manažerem ELH.
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3.10. V utkání Tipsport ELH může za příslušný Klub nastupovat pouze
hráč, který má s příslušným Klubem uzavřenou hráčskou smlouvou ve
smyslu Přestupního řádu a jejími přílohami (dále také jen „Hráčská
smlouva“) účinnou v době konání utkání a zaregistrovanou Ředitelem
ELH, nebo jehož Hráčská smlouva zaregistrovaná Ředitelem ELH, resp.
zaregistrovaná ředitelem I. ligy ČR, jedná-li se o hráče, který uzavřel
Hráčskou smlouvu s klubem I. ligy ČR, byla Klubu v souladu
s příslušnými předpisy ČSLH postoupena. Bez předchozí registrace
Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případné porušení
tohoto pravidla je považováno za provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. d)
SDŘ a bude o něm rozhodnuto v souladu s čl. 410 SDŘ. Výjimka
z ustanovení tohoto článku se vztahuje na hráče ročníku narození 2003
- 2006, kteří mohou v utkáních Tipsport ELH nastupovat bez uzavřené
Hráčské smlouvy.
3.11. Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem
právo Klubu uplatnit opční právo na prodloužení doby trvání příslušné
Hráčské smlouvy a toto opční právo je Klubem uplatněno, může hráč
v utkání Tipsport ELH za příslušný Klub nastoupit pouze po předchozí
registraci uplatnění opčního práva Ředitelem ELH. Start hráče v utkání
Tipsport ELH bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je
považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém
případě bude postupováno dle ustanovení pro start hráče bez
zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl. 3.10. tohoto Herního řádu).
3.12. V části 2b) - o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH mohou za
zúčastněné kluby nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022/2023 za
příslušný klub odehráli minimálně 15 utkání, přičemž platí následující
výjimky:
i. podmínku 15 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit
hráč, který do příslušného klubu přišel na hostování, nebo
přestoupil před 1. 5. 2022, a současně v pozdějším období nebyla
jeho práva postoupena jinému klubu tak, aby takový hráč ztratil
souvislou oprávněnost startu za klub, například, nikoliv však
výlučně, v souvislosti s realizací hostování mezi soutěžemi dle čl.
26 Přestupního řádu;
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ii. podmínku 15 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten
hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2022 a
v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub;
iii. podmínku 15 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit
takový brankář, pokud se v přecházejícím průběhu sezóny součet
jím odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání,
aniž do něj fakticky zasáhl, rovnal minimálně 15.
3.13. Utkání Tipsport ELH jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou
čárových rozhodčích. Kompetentním orgánem pro delegování
rozhodčích je zástupce APK LH zodpovědný za oblast rozhodčích. Pro
utkání Tipsport ELH 2022 je požadováno, aby delegovaní rozhodčí byli
držiteli licence diplomovaného rozhodčího nebo rozhodčího I. třídy
v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 132 ze dne 28. 7.2022.
3.14. Dosáhne-li hráč v téže části soutěže v evidenci trestů hranice 40
bodů s tím, že v evidenci trestů má každý uložený osobní trest hodnotu
10 bodů a každý uložený osobní trest do konce utkání hodnotu 20 bodů,
zastavuje se mu v souladu s čl. 529 SDŘ automaticky činnost na jedno
následující utkání v soutěži, přičemž stejně se postupuje, dosáhne-li
Hráč v téže části soutěže hranice 80 bodů, 120 bodů atd. Evidence trestů
se nepřenáší z 1. části - dlouhodobé do následných částí soutěže, pouze
dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (ev. 80 bodů, 120 bodů atd.)
v posledním utkání hraném příslušným družstvem Klubu v 1. části dlouhodobé, zastavuje se hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ a
evidence trestů začíná znovu. Případné porušení tohoto pravidla je
považováno za neoprávněný start hráče nebo hráčů dle čl. 411 odst. 1.
písm. d) SDŘ a bude o něm rozhodnuto v souladu s čl. 410 SDŘ.
3.15. Kluby jsou povinny zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání
Tipsport ELH vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že dle vnitřní
směrnice ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022 musí být jeden z trenérů
držitelem licence A (nebo studující), druhý držitelem minimálně licence
C “hráč“. Uplatnění jakékoliv výjimky podléhá schválení dle výše
uvedené vnitřní směrnice ČSLH.
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3.16. Pro práci trenéra ze zahraničí, který není občanem České
republiky a nevlastní příslušnou platnou trenérskou licenci, je dle
vnitřní směrnice ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022 nutný souhlas odborné
komise ČSLH, která na základě předložené platné trenérské licence
z jiného státu uzná způsobilost trenéra pro jeho práci a vystaví mu
odpovídající potvrzení. Toto potvrzení se vydává nejdéle na dobu 12
měsíců s možností prodloužení.
3.17. Kluby jsou nejpozději v den předcházející dni zahájení soutěže
povinny předložit Řediteli ELH k registraci smlouvy trenérů družstva
Klubu. Dojde-li v průběhu sezóny ke změně v obsazení na pozicích
trenérů družstva Klubu oproti Klubem podané přihlášce do Tipsport ELH
2022-2023, resp. oproti Klubem poslední nahlášené změně v obsazení
na pozicích trenérů družstva Klubu, je Klub povinen takovou změnu
nahlásit řediteli ELH do 5 dnů od provedení této změny a předložit
smlouvy nových trenérů k registraci. Klub není povinen předložit
Řediteli ELH k registraci smlouvu takového trenéra družstva Klubu,
který je zároveň členem statutárního orgánu Klubu.
3.18. Pouze hlavnímu trenérovi družstva Klubu je během utkání
povoleno vést jakoukoli přímou nebo nepřímou komunikaci
s rozhodčími na ledě ve vztahu k jakémukoli přímému nebo
nepřímému aspektu utkání. Hlavním trenérem je osoba přímo takto
uvedená v přihlášce Klubu do Tipsport ELH 2022-2023, resp. osoba
označená jako hlavní trenér při případné změně na pozicích trenérů
družstva Klubu oznámené Řediteli ELH dle čl. 3.17. tohoto Herního
řádu. Není-li Klubem způsobem shora uvedeným specifikována osoba
hlavního trenéra družstva Klubu, je tento povinen na žádost Ředitele
ELH určit, který z trenérů družstva Klubu bude oprávněn vést
komunikaci s rozhodčími na ledě. Na určenou osobu hlavního trenéra
se vztahuje mj. povinnost účastnit se tiskové konference po skončení
utkání v části 2a) - předkolo Generali Česká pojišťovna play-off, 2b) o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH a 3. části - Generali Česká
pojišťovna play-off o titul „Mistr České republiky“ stanovená čl. 7.18.
tohoto Herního řádu. U určení hlavního trenéra družstva klubu I. ligy
ČR účastnícího se části 2b) - o udržení, resp. o postup do ELH a jeho
povinností se postupuje obdobně.
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3.19. Kluby jsou povinny předložit hlavním rozhodčím ke kontrole
platné trenérské průkazy trenérů družstva Klubu a dále platné
funkcionářské průkazy dalších osob, které mají při příslušném utkání
působit na hráčské lavici družstva Klubu a které v příslušném utkání
nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem způsobilým hrát
v utkání ve smyslu čl. 5.1. Pravidel (dále také jen „Způsobilý hráč“).
V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného
funkcionářského průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je
vedoucí družstva zároveň Způsobilým hráčem, držitelem platného
trenérského průkazu, nebo přímo osobou vykonávající v předmětném
utkání činnost trenéra.
3.20. Rozhodčí jsou povinni před utkáním Tipsport ELH vždy provést
kontrolu trenérských a funkcionářských průkazů, o jakýchkoliv
nesrovnalostech neprodleně vyrozumět Ředitele ELH, který rozhodne o
dalším postupu, a tuto skutečnost následně uvést do zápisu o utkání.
3.21. Na hráčské lavici mohou být při utkání Tipsport ELH pouze
Způsobilí hráči, a ne více než 8 členů realizačního týmu, příp.
doprovodu (viz čl. 3.1. Pravidel).
3.22. Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou
cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod organizován
tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho
odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.
3.23. Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e)
SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách ani
po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto
ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému
ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 30.000,- Kč.
Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů APK LH
rozhodnout o případném porušení povinnosti pořadatelské služby
stanovené čl. 316 SDŘ.
3.24. Utkání Tipsport ELH se hrají pouze oficiálními puky. Za jejich
distribuci v počtu 300 kusů na Klub odpovídá APK LH prostřednictvím
společnosti BPA sport marketing a.s., přičemž tento počet je určen pro
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domácí utkání Klubu v 1. části - dlouhodobé. Za distribuci puků pro
část 2a) - předkolo Generali Česká pojišťovna play-off, část 2b) - „o
udržení, resp. o postup do ELH“ a pro 3. část - Generali Česká
pojišťovna play-off o titul „Mistr České republiky“ odpovídá rovněž APK
LH prostřednictvím společnosti BPA sport marketing a.s., přičemž
Klubu bude dodán počet oficiálních puků v závislosti na počtu utkání
v dané části soutěže, vždy však odpovídající počtu 11 kusů na utkání.
Jsou-li oficiální puky Klubu dle výše popsaného dodány, je povinností
pořádajícího Klubu, aby zajistil, že před každým jednotlivým utkáním
bude rozhodčím utkání předáno 11 kusů oficiálních puků pro potřeby
odehrání utkání ve smyslu věty první tohoto článku.
3.25. V utkáních Tipsport ELH, vyjma utkání části 2b) - „o udržení, resp.
o postup do ELH“ se po jejich skončení koná vyhlášení nejlepších hráčů
utkání. Nejlepší hráče utkání jmenuje společnost BPA sport marketing
a.s., případně jí pověřený subjekt, a to tak, že nejpozději tři minuty před
skončením třetí třetiny příslušného utkání sdělí jména nejlepších hráčů
utkání odpovědné osobě pořádajícího Klubu. Nejsou-li ve stanovené
lhůtě jména nejlepších hráčů utkání odpovědné osobě pořádajícího Klubu
sdělena, je povinností pořádajícího Klubu, aby nejlepší hráče utkání určil.
Pořádající Klub je povinen zajistit organizaci vyhlášení nejlepších hráčů
utkání, tj. jejich vyhlášení místním rozhlasem, případně předání věcných
cen.
3.26. Kluby jsou povinny zajistit, aby hráči jejich družstva v 1. části dlouhodobé, respektovali při vyhlašování nejlepších hráčů utkání dle čl.
3.25. tohoto Herního řádu následující pravidla:
a) hráči družstva jsou povinni po skončení utkání vyčkat na své
modré čáře vyhlášení nejlepších hráčů utkání;
b) vyhlášení hráči jsou povinni převzít ocenění, případně absolvovat
focení s předávajícím ceny;
c) podávání rukou mezi hráči obou družstev po skončení utkání je
povoleno až po ukončení předávacího ceremoniálu dle shora
popsaného.
3.27. Pro vyhlašování nejlepších hráčů utkání dle čl. 3.26. tohoto
Herního řádu v části 2a) - předkolo Generali Česká pojišťovna play-off a
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ve 3. části - Generali Česká pojišťovna play-off o titul „Mistr České
republiky“ platí pouze ust. čl. 3.26. písm. a) a b) tohoto Herního řádu.
3.28. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním Tipsport ELH pro
potřeby hostujícího družstva zejména:
a) 3 rotopedy v kvalitě odpovídající standardům Tipsport ELH
označené ředitelem ELH;
b) 30 ks ručníků;
c) 50 l balené neperlivé vody.
3.29. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním a po utkání
Tipsport ELH pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích následující:
Před utkáním
-

4l neperlivé vody;

-

4l slazeného nápoje (Coca-Cola, Fanta atd.), ev. iontový nápoj;

-

1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků;

-

1x konvice čaje, vč. ingrediencí (cukr, citron), lžiček, kelímků;

-

1x ovocná mísa;

-

4x bageta, ev. sušenka / müsli tyčinka;

-

4x ručník, 1x sprchový gel;

-

na vyžádání rozhodčích poskytnout součinnost kustoda družstva
pro řešení technických problémů (např. při závadě na přilbě,
broušení bruslí atd.).

Po utkání
-

studený bufet pro 4 osoby.

3.30. Pořádající Klub je povinen pořizovat ze svého domácího utkání
videozáznam, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:
-

záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, příp.
snímat časomíru na ZS;

-

při hře v koncovém pásmu musí záběr vždy snímat celé koncové
pásmo;

-

výstupní kodek H.264/MPEG-4 AVC.
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3.31. Pořízený záznam dle čl. 3.30. tohoto Herního řádu a záběry
jednotlivých situací z utkání, v nichž došlo k dosažení gólu, pořízené
všemi kamerami systému brankového videorozhodčího začínající vždy
15 vteřin před dosažením gólu a končící vždy 10 vteřin po dosažení
gólu je pořádající Klub povinen nahrát na video.apklh.cz, a to vždy do
složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez
diakritiky ve tvaru „YYYY-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do
6:00 hodin dne následujícího po skončení příslušného utkání. Nesplnění
této povinnosti, případně porušení některé ze stanovených povinností
dle čl. 3.28 a 3.29. tohoto Herního řádu, může být trestáno finanční
pokutou do výše 10.000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci Ředitele
ELH.
3.32. Pořádající Klub je povinen uspořádat závěrečný ceremoniál
k dekorování mistra a vicemistra České republiky po posledním utkání
play-off. Scénář ceremoniálu připravuje společnost BPA sport
marketing a.s. a podléhá schválení ředitelem ELH. Závěrečný
ceremoniál po skončení takového utkání a dekorování mistra a
vicemistra České republiky se uskuteční v oficiálních zápasových
dresech.
3.33. Vítěz 3. části - Generali Česká pojišťovna play-off o titul „Mistr
České republiky“ se stává držitelem vítězné trofeje, tj. Masarykova
poháru. Manipulace s Masarykovým pohárem se řídí zvláštním
předpisem vydaným ředitelem ELH. Pouze trenéři, dále ti hráči, kteří
za vítězný Klub nastoupili ve finálovém kole, a dále hráči, kteří za
příslušný Klub sehráli v sezóně 2022-2023 v Tipsport ELH minimálně
50 % utkání, přičemž u brankářů se za odehrané utkání považuje i
takové, v němž byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj fakticky
zasáhl, mají právo na to, aby jejich jméno bylo uvedeno na Masarykově
poháru.
3.34. Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál
k dekorování Klubu umístěného na konečném třetím místě, pokud
výsledkem utkání bude takový Klub určen. Scénář ceremoniálu
připravuje pořádající Klub a podléhá schválení Ředitelem ELH.
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3.35. V utkáních Tipsport ELH se hráči osobní trest do konce utkání za
přestupek Bitka dle čl. 46 Pravidel neuloží, pokud:
a) takovému hráči již nebyl v předcházejícím průběhu konání utkání
uložen větší trest dle čl. 20.1. Pravidel za podíl na šarvátce
specifikované čl. 46 Pravidel,
b) se hráč účastní šarvátky s protihráčem, do které se oba protihráči
zapojí s obdobnou aktivitou, tj. tzv. vyvážené šarvátky,
c) hráč svým jednáním nenaplnil předpoklady k uložení osobního
trestu do konce utkání, resp. trestu ve hře ve smyslu čl. 46.4. 46.13. Pravidel.
3.36 Odchylně od Pravidel v TELH platí:
a) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za vražení na
hrazení dle odst. 41.3. Pravidel, musí být hráči vždy současně
uložen také osobní trest do konce utkání,
b) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za napadení dle
odst. 42.3. Pravidel, musí být hráči vždy současně uložen také
osobní trest do konce utkání,
c) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za zásah do
nohou dle odst. 44.3. Pravidel, musí být hráči vždy současně
uložen také osobní trest do konce utkání,
d) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za faul loktem
dle odst. 45.3. Pravidel, musí být hráči vždy současně uložen
také osobní trest do konce utkání,
e) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za nedovolené
bránění dle odst. 56.4. Pravidel, musí být hráči vždy současně
uložen také osobní trest do konce utkání,
f) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za podrážení dle
odst. 57.3. Pravidel, musí být hráči vždy současně uložen také
osobní trest do konce utkání,
g) je-li rozhodčím utkání uložen hráči, trenérovi nebo funkcionáři
osobní trest do konce utkání za fyzické napadání rozhodčích dle
čl. 40 Pravidel, má takový jednotlivec automaticky zastavenou
činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí
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ČÁST IV. - ZIMNÍ STADIONY
4.1. Mistrovská utkání Tipsport ELH musí být sehrána na zimních
stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům, Licenčnímu řádu pro účast v
Extralize ledního hokeje, případně jiným předpisům APK LH, a kterým
byla současně APK LH potvrzena způsobilost k tomu, aby na nich byla
hrána soutěžní utkání Tipsport ELH.
4.2. Výška hrazení, výška ochranného skla po stranách a výška
ochranného skla na konci hřiště je stanovena Licenčním řádem pro účast
v ELH.
4.3. Rozměry hřiště jsou stanoveny Pravidly

ledního hokeje vydanými
Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF) v platném znění.
4.4. Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících
v souladu s čl. 2.1. Pravidel. Pružné brankové kolíky musejí být vyrobeny
ze speciální mrazuvzdorné technické pryže, černé barvy, přičemž
velikost širší části kolíku pro uchycení branky musí být 8 cm na výšku a
4 cm v průměru a velikost užší části kolíku pro ukotvení kolíku v ledové
ploše musí být 8 cm na výšku a 2,5 cm v průměru.
4.5. Vycpávky na spodní konstrukci branky musí začínat nejméně 15 cm
od svislých brankových tyčí a musí být upevněny tak, aby nezabraňovaly
puku přejít zcela brankovou čáru. Rozhodčí na ledě jsou povinni před
zahájením každé třetiny a prodloužení zkontrolovat, zda nejsou
brankové sítě poškozené a zda jsou vycpávky upevněny na spodní
konstrukci branky tak, aby nemohly zabránit puku přejít zcela brankovou
čáru. Shledají-li jakékoliv poškození brankové sítě, nebo chybné
upevnění vycpávek na spodní konstrukci branky, hra nemůže začít,
dokud není provedena nutná oprava.
4.6. Pořádající Klub je v souladu s čl. 315 SDŘ povinen zajistit
pořadatelskou službu k udržení pořádku při utkání. Její činnost se řídí čl.
316 SDŘ.
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4.7. Pořádající Klub je povinen zajistit na dobu utkání stálou přítomnost
sanitního vozu vybaveného v souladu s vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví č. 296/2012 Sb. včetně řidiče vozidla zdravotnické
záchranné služby oprávněného poskytnout neodkladnou péči v souladu
s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb. Dále je pořádající
Klub povinen zajistit na dobu utkání stálou přítomnost lékaře.
4.8. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání utkání
byl připraven v bezprostřední blízkosti hrací plochy k okamžitému použití
přenosný defibrilátor, přičemž pro potřeby tohoto článku se za
defibrilátor připravený k okamžitému použití nepovažuje ten, který je
vybavením vozidla zdravotnické záchranné služby. Nesplnění této
povinnosti bude trestáno finanční pokutou ve výši 500.000,- Kč. Uložení
pokuty je v kompetenci ředitele ELH.
4.9. Pořádající Klub je povinen zabezpečit podmínky pro působení
brankového
videorozhodčího,
vyplývající
z platné
Specifikace
brankového videosystému schválené výkonným výborem ČSLH dne
3. 4. 2018. Pořádající Klub je zároveň povinen pro potřeby brankového
videorozhodčího zajistit:
možnost zapnutí optického signálu (lampy nebo majáčku) v boxu
pomocných rozhodčích přímo brankovým videorozhodčím jako
sdělení, že dojde ke zkoumání záznamu z rozhodnutí brankového
videorozhodčího, přičemž tento optický signál smí být ovládán
výhradně z kabiny brankového videorozhodčího a nesmí být
využíván k jiným účelům, například k oznamování komerčních
přestávek pro odvysílání sponzorských bloků;
možnost připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení,
televizní signál včetně vysílacího kanálu, na němž je živě vysílán
přímý televizní přenos příslušného utkání, na samostatnou TV
obrazovku, a to v případě, je-li příslušné utkání vysíláno přímým
televizním přenosem.
4.10. Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání
s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a s možností připojení k
internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení a dále zajistit umožnění
přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích kdykoliv v průběhu
utkání.
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4.11. Požádá-li o to hostující Klub nejpozději do 10.00 hodin dne
předcházejícího dni konání příslušného utkání Tipsport ELH, je pořádající
Klub povinen zajistit hostujícímu družstvu v den konání takového utkání
tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se
uskuteční příslušné utkání Tipsport ELH, upravené rolbou bezprostředně
před konáním takové tréninkové jednotky a poskytnout hostujícímu
družstvu pro potřeby této tréninkové jednotky 30 nových puků.
Nedohodnou-li se oba zúčastněné Kluby jinak, stanovuje se začátek této
tréninkové jednotky následovně:
a) koná-li se utkání dříve nežli v 16.00 hodin - v 9.45 hodin;
b) koná-li se utkání od 16.00 do 16.59 hodin - v 10.15 hodin;
c) koná-li se utkání později než v 17.00 hodin - v 10.45 hodin.
4.12. V průběhu části 2a) - předkolo Generali Česká pojišťovna play-off,
části 2b) - „o udržení, resp. o postup do ELH“ a 3. části - Generali Česká
pojišťovna play-off o titul „Mistr České republiky“ je pořádající Klub
povinen ve volných dnech zajistit na svém stadionu na hrací ploše
upravené rolbou bezprostředně před konáním tréninkové jednotky
hostujícímu družstvu tréninkovou jednotku v délce 60 minut v době od
9.00 do 12.00 hodin, a to dle požadavku hostujícího Klubu, a poskytnout
hostujícímu družstvu pro potřeby této tréninkové jednotky 30 nových
puků.
4.13. Pořádající Klub je povinen zajistit úpravu ledové plochy mezi
jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude
měřena na časomíře. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen
zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 34.2. Pravidel).
4.14. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby při utkání Tipsport ELH,
jakožto i před jeho začátkem, či po jeho skončení neprobíhala na zimním
stadionu, na kterém se příslušné utkání Tipsport ELH hraje, distribuce
nápojů ve skleněných a plechových obalech. Pořádající Klub je rovněž
povinen zajistit, aby takové nápoje nebyly vnášeny na zimní stadion
zvenčí.
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4.15. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání
jednotlivých dvacetiminutových třetin, resp. prodloužení a samostatných
nájezdů k určení vítěze utkání byla ledová plocha osvětlena v intenzitě
zápasového režimu v souladu s podmínkami stanovenými ČSN EN
12193, a to počínaje 1 minutou před začátkem každé části hry a konče
opuštěním ledové plochy všemi účastníky utkání. Ke ztlumení osvětlení
v průběhu konání utkání může dojít pouze v komerčních přestávkách pro
odvysílání sponzorských bloků, přičemž ztlumení osvětlení (i) může
nastat nejdříve 10 vteřin po zahájení (oznámení hlasatelem utkání, či
zapnutí signalizačního světla) komerční přestávky pro odvysílání
sponzorských bloků, (ii) lze provést maximálně na 50 % intenzity
zápasového režimu stanoveného ČSN EN 12193, (iii) nemůže nastat,
probíhá-li v přerušené hře mezi hráči družstev šarvátka, nebo je-li
hlavním rozhodčím utkání ukládán hráči, resp. hráčům trest, v takovém
případě lze ztlumení osvětlení realizovat až poté, co budou boxu
pomocných rozhodčích oznámeny uložené tresty, nebo v případech, kdy
rozhodčími nebude ukládán trest, až poté, co bude šarvátka rozhodčími
utkání zřetelně ukončena.
4.16. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby v průběhu konání utkání
Tipsport ELH nebyla na zimním stadionu používána stroboskopová světla
či jakékoliv jiné světlené efekty, které mohou mít negativní vliv na
zdravotní stav účastníků utkání.
4.17. Při všech utkáních Tipsport ELH nesmí hrát na stadionu hudba,
resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu,
kostky, či velkoplošné projekce v následujících situacích:
-

v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev;
leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.

4.18. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby žádné zařízení určené
k vysílání reprodukovaného zvuku ve vnitřním areálu zimního stadionu
nebylo používáno tak, aby podrývalo autoritu či jinak narušovalo roli
rozhodčích utkání, podněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního
chování definované § 43 písm. a) Disciplinárního řádu extraligy ledního
hokeje, případně k těmto nevytvářelo záminky.
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4.19. Za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na
zimních stadionech je každý Klub povinen:
-

-

-

-

poskytnout Klubu pořádajícímu utkání Tipsport ELH informace o
osobách představujících riziko pro bezpečnost osob a ochranu
majetku na stadionech;
pořizovat záznamy o bezpečnostních incidentech na stadionu, na
kterém se konalo domácí utkání Tipsport ELH Klubu;
poskytnout hostujícímu Klubu na vyžádání veškeré fotografie,
obrazové, obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se
nestandardních bezpečnostních situací nastalých při příslušném
Klubem pořádaném utkání Tipsport ELH;
poskytnout řídícímu orgánu Tipsport ELH na vyžádání veškeré
fotografie, obrazové, obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy
týkající se nestandardních bezpečnostních situací nastalých při
kterémkoliv Klubem pořádaném utkání Tipsport ELH;
zajistit, aby osoby provádějící při Klubem pořádaných utkáních
Tipsport ELH výkon pořadatelské služby při této činnosti
dodržovaly pravidla zdvořilosti, dbaly cti, vážnosti a důstojnosti
jiných osob i své vlastní, dbaly, aby žádné osobě v důsledku jejich
postupu nevznikla bezdůvodná újma, a postupovaly vždy tak, aby
případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směruje jejich
jednání, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení sledovaného
účelu, jímž je zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku na
stadionu.

ČÁST V. - VÝSTROJ A VÝZBROJ HRÁČŮ
5.1. Ve všech utkáních Tipsport ELH nastupuje domácí družstvo k utkání
ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
5.2. Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 5.1. tohoto
Herního řádu, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem
ředitele ELH.
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5.3. Družstva mohou v utkáních Tipsport ELH nastoupit pouze v dresech,
které splňují předpisy dané příslušnými ustanoveními Pravidel a zároveň
jsou schválené ředitelem ELH.
5.4. Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v
souladu s Pravidly), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková
čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto
ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech
dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 9.2. Pravidel).
5.5. Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a
štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 9.1. Pravidel).
5.6. V utkáních Tipsport ELH musejí mít hráči dresy opatřeny
jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8 - 10 cm (výjimka z čl.
9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém
tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému a
současně v oficiálním zápisu o utkání.
5.7. Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez
jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou
utkáních Tipsport ELH za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím,
případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude
Klub, za který hráč k takovému utkání Tipsport ELH nastoupil, potrestán
finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci
ředitele ELH.
5.8. Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje
ve smyslu čl. 9.1. Pravidel. Individuální reklamy na jakékoliv součásti
dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující
toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude
potrestán finanční pokutou 100.000,- Kč. Uložení pokuty je
v kompetenci ředitele ELH.
5.9. Kluby jsou pro účely utkání Tipsport ELH povinny umístit na pravou
spodní část zadní strany dresu logo Tipsport ELH o velikosti 10x3,5 cm.
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Náhled umístění loga Tipsport ELH na zadní straně dresu

5.10. Každý Klub je povinen předložit řediteli ELH nejpozději do
31. 8. 2022, v případě zvláštních edicí dresů pak 20 dní před konáním
utkání, ke kterému má Klub v takových dresech nastoupit, ke schválení
design dresů, v nichž má Klub nastupovat v utkáních Tipsport ELH, a to
v elektronickém formátu pdf. V případě nedodržení podmínek daných čl.
5.5. tohoto Herního řádu, či v případě nedostatečného kontrastu čísel na
zadní straně dresu oproti převládající barvě dresu, má ředitel ELH právo
dresy pro utkání ELH neschválit.
5.11. V utkáních Tipsport ELH je povoleno použití návleků na brankářské
kalhoty. Tyto návleky ovšem musejí být v rozkroku a na vnitřní straně
nohavic prošity elastickým materiálem, dále musejí být maximální
velikosti G2XL, tedy výškou nohavice maximálně 60 cm, obvodu pasu
maximálně 138 cm a výškou od pasu k rozkroku maximálně 36 cm,
přičemž současně musejí být označeny podpisem ředitele ELH. Nejsouli návleky na brankářské kalhoty označené, postupuje se v dalším dle čl.
5.12. tohoto Herního řádu.
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5.12. Brankáři uvedení v zápise o utkání Tipsport ELH musejí mít výstroj
(tj. dres, chrániče nohou, lapačka, vyrážečka, příp. návleky na
brankářské kalhoty) označenou podpisem Ředitele ELH. Není-li výstroj
označená, je Klub povinen před utkáním nahlásit hlavním rozhodčím, že
brankář nemá pro daný zápas výstroj označenou a rozhodčí jsou povinni
tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání. Bez označené výstroje smí
brankář startovat pouze v prvních dvou utkáních, přičemž za start
v utkání se pro potřeby tohoto článku rozumí takový, v němž brankář
aktivně zasáhl do utkání. Při případném třetím startu brankáře bez
označené výstroje může být Klub potrestán finanční pokutou do výše
50.000,- Kč. Stejnou finanční pokutou může být potrestán i Klub,
nenahlásil-li před utkáním, že brankář nemá pro daný zápas výstroj
označenou. Uložení pokuty je v kompetenci Ředitele ELH.
5.13. Přeměření výstroje brankářů (tj. dresu, chráničů nohou, lapačky,
vyrážečky) dle čl. 31.8. Pravidel probíhá kontrolou označení výstroje.
Není-li výstroj označena, bude postupováno v souladu s Pravidly a dle
čl. 5.12. tohoto Herního řádu.
5.14. Kontrola další výstroje brankářů (tj. kalhot a vesty) probíhá
přeměřením výstroje v souladu s čl. 31.8. Pravidel delegátem utkání.
Neodpovídá-li přeměřená výstroj předpisům dle Pravidel, může být Klub,
jehož brankář nastoupil s výstrojí neodpovídající Pravidlům, potrestán
finanční pokutou až do výše 50.000,- Kč.
5.15. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či
dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození
2005), musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory
nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel).

ČÁST VI. - ZÁPIS O UTKÁNÍ, STATISTIKY
6.1. Zápisy o utkání Tipsport ELH se v souladu s čl. 326 odst. 3. SDŘ
zpracovávají výhradně způsobem popsaným čl. 326 odst. 2. písm. a)
SDŘ, tj. elektronicky prostřednictvím systému pro generování
elektronických zápisů provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
www.hokejovyzapis.cz. Zápis o utkání Tipsport ELH předloží vedoucí
boxu pomocných rozhodčích hlavním rozhodčím nejpozději 30 minut
45

před utkáním v tištěné podobě. Pořádající Klub je za tímto účelem
povinen zajistit pro potřeby zapisovatele utkání funkční tiskárnu, nebo
umožnit vytištění zápisu o utkání v požadovaném počtu vyhotovení.
Kluby jsou oprávněny provést změny v zápise o utkání nejpozději 15
minut před začátkem utkání. Pozdější změny zápisu o utkání nejsou
povoleny, výjimku může v konkrétních případech stanovit výhradně
ředitel ELH, který v takových případech vyrozumí hlavní rozhodčí.
6.2. Uzavření zápisu o utkání bude provedeno nejdéle 45 minut po
skončení utkání s tím, že po zapsání veškerých údajů zápis o utkání
potvrdí v systému pro generování elektronických zápisů provozovaném
ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovyzapis.cz hlavní rozhodčí
a vedoucí družstev zúčastněných Klubů, a to za použití svých unikátních
uživatelských hesel. Pořádající Klub je za účelem řádného vyplnění
zápisu o utkání povinen zabezpečit pro potřeby zapisovatele vhodné
místo poblíž šatny rozhodčích, vybavené internetovým připojením, a
dále zabezpečené Wi-Fi připojení do kabiny rozhodčích pro potřeby
potvrzení zápisu o utkání hlavními rozhodčími po skončení utkání. Zápis
o utkání se považuje za doručený řídícímu orgánu soutěže okamžikem
potvrzení zápisu o utkání hlavními rozhodčími. Nastane-li v průběhu
utkání či po jeho skončení situace, která z jakýchkoliv důvodů nemůže
či nemohla být popsána v zápise o utkání, zašle hlavní rozhodčí zvláštní
zprávu hlavního rozhodčího řediteli ELH na e-mailovou adresu
loukota@apklh.cz.
6.3. Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili
nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu pomocných
rozhodčích sestavu družstva Klubu odpovídající složení jednotlivých
formací v příslušném utkání ELH na předepsaném tiskopise (tzv. Lineup). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých
formací, je vedoucí družstva povinen toto neprodleně oznámit
vedoucímu boxu pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu
elektronického zápisu. Změny ve složení jednotlivých formací mohou být
vedoucím družstva hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání.
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6.4. Jednotlivec označený v Seznamu hráčů schváleném ředitelem ELH,
resp. manažerem ELH v příslušné kolonce Seznamu hráčů jako brankář,
nemůže být v zápisu o utkání zapsán jako hráč do pole, ani mu není
povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.
6.5. Brankový videorozhodčí kontroluje určení branek a asistencí a má
kompetenci měnit rozhodnutí rozhodčích na ledě. Vedoucí družstev
poskytnou
na
vyžádání
hlavních
rozhodčích,
brankového
videorozhodčího a zapisovatele veškerou součinnost nutnou pro
kompletaci zápisu.
6.6. Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání Tipsport
ELH zajistit 8 míst na tribuně za střídačkami družstev, schválených
ředitelem ELH, dále datový kabel do boxu pomocných rozhodčích a
zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby statistických týmů,
přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální garantované
rychlosti uploadu 4 Mbit/s.

ČÁST VII. - MÉDIA
7.1. Pořádající Klub je povinen zajistit prostory tiskového střediska
v prostorách stadionu, dle možností co nejblíže hrací ploše a mixzóně,
v dostatečně velké místnosti, přičemž tiskové středisko je otevřeno vždy
2 hodiny před začátkem a 1 hodinu po skončení utkání.
7.2. Pořádající Klub je povinen jmenovat pro svá domácí utkání
vedoucího tiskového střediska, jehož povinnosti jsou popsány v této
části VII. Herního řádu (dále také jen „Vedoucí tiskového střediska“).
7.3. Tiskové středisko je vybaveno místy k sezení s elektřinou podle
principu 1 novinář = 1 elektrická zásuvka. Disponuje místy pro nepíšící
novináře (reportéry rozhlasu, resp. televize). Tiskové středisko musí být
vybaveno plně funkčním bezdrátovým přenosem Wi-Fi.
7.4. Vedoucí tiskového střediska je povinen před každým utkáním
zabezpečit pro potřeby sdělovacích prostředků v dostatečném množství
kopie oficiálního zápisu o utkání a tzv. Line-up.
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7.5. Klub je povinen zajistit místa pro píšící novináře (tzv. novinářskou
tribunu). Tato novinářská tribuna by měla být výrazně oddělena od míst
pro diváky a mít co nejjednodušší přístup do tiskového střediska a
mixzóny, pokud možno oddělený od diváků. Místa by měla být v rámci
možností doplněna o mobilní stolečky s dosahem bezdrátového přenosu
Wi-Fi a elektrickými zásuvkami, přičemž minimální počet míst je
stanoven na 25.
7.6. V případě produkce TV signálu je zapotřebí zabezpečit pozice štábu
pro vysílání a prostoru na vybudování studia, případně také vyhradit
místnost pro technický personál (bez vstupu do tiskového střediska).
Kvůli lepší identifikaci se doporučuje oddělit pracovníky TV od fotografů,
např. jinou barvou vest. ČT je vybavena oranžovými vestami.
7.7. V případě produkce rozhlasového vysílání Českým rozhlasem je Klub
povinen zabezpečit pro potřeby takového vysílání odzvučenou kabinu,
dle požadavků zabezpečit i telefonní, resp. ISDN připojení pro reportéry.
7.8. Klub je oprávněn stanovit pozice pro fotografování při utkání.
Doporučuje se vyhradit prostor na tzv. „dlouhých stranách“ hřiště tak,
aby fotografové měli dostatečný výhled na celou plochu a nebránili ve
výhledu divákům v nejnižších řadách stadionu, resp. hráčům a trenérům
z hráčské lavice.
7.9. Fotografové budou označeni vestou. Vesty si fotografové vyzvednou
vždy před utkáním na základě akreditačních karet u vedoucího tiskového
střediska.
7.10. Akreditaci zástupcům sdělovacích prostředků vydává BPA sport
marketing a.s. s tím, že Klub je oprávněn udělit akreditaci novinářům
regionálního periodického tisku a novinářům regionálních stanic pouze
dle akreditačních podmínek ujednaných mezi Klubem a BPA sport
marketing a.s. V případě nedostatečné kapacity prostorů tzv.
„novinářské tribuny“, či pozice pro fotografy, je Vedoucí tiskového
střediska povinen umožnit přístup na utkání přednostně zástupcům
sdělovacích prostředků s celostátním dosahem a působností. Akreditaci
pro televizní vysílatele/štáby má právo klub vydat pouze po předchozím
souhlasu BPA sport marketing a.s.
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7.11. Klub má právo akreditovat na své venkovní utkání jednoho
fotografa Klubu a jednoho píšícího novináře Klubu. Pořádající Klub je
povinen žádosti o takovou akreditaci vyhovět, v případě nedostatečné
kapacity prostorů novinářské tribuny, či pozice pro fotografy, jsou shora
popsaní zástupci hostujícího Klubu považováni za držitele akreditační
karty A.
7.12. Tam, kde to umožňují technické parametry zimního stadionu, je
Klub povinen zajistit prostor pro pozápasové rozhovory hráčů se zástupci
sdělovacích prostředků, tzv. mixzónu. Do mixzóny mají přístup pouze
zástupci sdělovacích prostředků, hráči, trenéři a vedoucí tiskového
střediska.
7.13. Kluby jsou povinny zajistit, pokud je zápas vysílán přímým
televizním přenosem, že se hráči, s výjimkou brankářů, zúčastní
přestávkových a pozápasových rozhovorů pro televizního vysílatele
v zápasových helmách, přičemž tyto rozhovory se mohou konat pouze
před oficiální tabulí partnerů BPA sport marketing a.s., pokud takový
závazek Klubu vyplývá z příslušné smlouvy uzavřené mezi Klubem a
společností BPA sport marketing a.s.
7.14. Vedoucí tiskového střediska je odpovědný za organizaci
pozápasových rozhovorů hráčů se zástupci sdělovacích prostředků.
7.15. Vedoucí tiskového střediska je v případě velkého zájmu oprávněn
stanovit pořadí na individuální rozhovory dle priorit médií s přednostním
právem České televize.
7.16. Vedoucí tiskového střediska je oprávněn ukončit individuální
rozhovor, přesáhne-li jeho délka 5 minut.
7.17. Vedoucí tiskového střediska je oprávněn odmítnout účast hráče na
pozápasových rozhovorech dle čl. 7.14. tohoto Herního řádu, účastnili-li
se pozápasových rozhovorů z daného utkání předtím tři jiní hráči
družstva Klubu.
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7.18. Vedoucí tiskového střediska je odpovědný za organizaci tiskové
konference, která se na základě jeho rozhodnutí koná v tiskovém
středisku, případě v mixzóně. Tisková konference se koná vždy
nejpozději do 30 minut po skončení utkání, z každého Klubu se jí
zúčastní hlavní trenér ve smyslu čl. 3.19 tohoto Herního řádu, případně
asistent hlavního trenéra uvedený v přihlášce Klubu do Tipsport ELH
2022-2023, resp. osoba označená jako asistent trenéra při případné
změně na pozicích trenérů družstva Klubu oznámené řediteli ELH dle čl.
3.18. tohoto Herního řádu. Vykonává-li v příslušném Klubu funkci
asistenta trenéra ve smyslu předcházející věty více osob, je povinností
Klubu na žádost ředitele ELH určit jméno jednoho asistenta trenéra
oprávněného účastnit se tiskové konference. V části 2a) - předkolo
Generali Česká pojišťovna play-off, části 2b) - o udržení, resp. o postup
do Tipsport ELH a ve 3. části - Generali Česká pojišťovna play-off o titul
„Mistr České republiky“ se tisková konference po skončení utkání koná
vždy výhradně za účasti hlavních trenérů obou družstev.
7.19. Kluby jsou povinny zajistit účast trenérů na tiskové konferenci dle
čl. 7.18. tohoto Herního řádu. Za nesplnění této povinnosti bude Klub
potrestán finanční pokutou do výše 10.000,- Kč. Uložení pokuty je
v kompetenci ředitele ELH.
7.20. Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání
Tipsport ELH nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a
funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon
rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný
v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým
vyjádřením, či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení
bude Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční
pokutou ve výši 10.000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci ředitele
ELH.
7.21. Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů,
členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích
nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením došlo k poškození dobrého
jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude Klub
potrestán finanční pokutou v minimální výši 50.000,- Kč. Rozhodnutí o
uložení pokuty a její výši je v kompetenci ředitele ELH.
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ČÁST VIII. - HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
8.1. Povinnosti Klubů pro činnost v rámci Tipsport ELH jsou dány
smlouvami mezi jednotlivými Kluby a BPA sport marketing a.s. a
smlouvou mezi BPA sport marketing a.s. a ČSLH / PRO-HOCKEY Cz.,
s.r.o.

ČÁST IX. - OPAKOVÁNÍ HERNÍCH SITUACÍ
V PRŮBĚHU UTKÁNÍ NA KOSTKÁCH A
VELKOPLOŠNÝCH PROJEKCÍCH
9.1. Pořádající Klub je oprávněn při utkáních Tipsport ELH provozovat
vysílání prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních
prostorách zimního stadionu.
9.2. Kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně,
aby její používání nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli
rozhodčích utkání, nepodněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního
chování definované § 43 písm. a) Disciplinárního řádu extraligy ledního
hokeje, případně k těmto nevytvářelo záminky. Pořádající Klub nese
plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou
pověřeny k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp.
velkoplošnou projekci. Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li
tato aktuálně předmětem posuzování dle čl. 37.3. Pravidel, a to do
rozhodnutí hlavním rozhodčím.
9.3. Pořádající Klub je povinen ukládat záznam z vysílání kostky, či
velkoplošné projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po
skončení příslušného utkání Tipsport ELH. Pořádající Klub je rovněž
povinen, pokud o to Ředitel ELH písemně ve lhůtě stanovené větou první
požádá, tento záznam nejpozději do 48 hodin od odeslání takové žádosti
doložit řediteli ELH. Za nesplnění této povinnosti bude pořádajícímu
Klubu uložena finanční pokuta ve výši 50.000,- Kč. Uložení pokuty je
v kompetenci ředitele ELH.
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ČÁST X. - KOMERČNÍ PŘESTÁVKY
10.1. Ve všech utkáních Tipsport ELH jsou nařízeny současně
s přestávkami pro úpravu ledové plochy komerční přestávky pro
odvysílání sponzorských bloků (dále také jen „Komerční přestávka“).
Uvedené Komerční přestávky musí však splňovat následující zásady pro
realizaci této Komerční přestávky:
a) Komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry
následujícím po odehrání 6. minuty utkání (odpočtem v prvním
přerušení hry následujícím po čase 14:00 na časomíře) a dále po
odehrání 12. minuty utkání (odpočtem v prvním přerušení hry
následujícím po čase 8:00 na časomíře),
b) celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení do jejího
ukončení musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a maximálně 80
vteřin,
c) Komerční přestávka nemůže nastat (i) po zakázaném uvolnění,
s výjimkou situace, kdy je jednomu z družstev nebo jeho hráči
uložen trest a druhé družstvo má mít na základě takového
vyloučení výhodu přesilové hry, nebo (ii) v průběhu přesilové
hry, s výjimkou popsanou písm. e) tohoto článku, nebo (iii) po
vstřeleném gólu, nebo (iv) pokud je hra přerušena z důvodu
nařízeného trestného střílení, nebo (v) dochází-li ke zkoumání
kterékoliv situace brankovým videorozhodčím, nebo (vi)
probíhá-li v přerušené hře na hrací ploše bitka,
d) druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím
přerušení po první Komerční přestávce; Nemůže-li Komerční
přestávka nastat z některého z důvodů uvedených pod písm. c)
tohoto článku, konání Komerční přestávky se posouvá na
nejbližší přerušení hry, v němž nenastane překážka ke konání
Komerční přestávky,
e) Komerční přestávka může nastat, pokud hraje jedno družstvo
v oslabení a dojde k přerušení hry v důsledku uložení trestu
druhému družstvu nebo jeho hráči, po němž mají obě družstva
pokračovat ve stejném počtu hráčů na ledě; Komerční přestávka
dále může nastat, je-li hráčem jednoho z družstev odpykáván
pětiminutový (nikoliv však souběžně uložený) trest a nedojde-li
v předmětném přerušení hry, v němž má nastat Komerční
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přestávka, k vyloučení dalšího hráče téhož družstva, přičemž
v takovém případě nastane Komerční přestávka v prvním
přerušení hry následujícím poté, co obě družstva dosáhnou
shodného počtu hráčů na ledě,
f) v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou
minutách třetí třetiny Komerční přestávky nesmí nastat;
Nedojde-li ke konání Komerční přestávky do této doby, Komerční
přestávka se bez náhrady ruší,
g) V prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou
prodloužení v části 2a) - předkolo Generali Česká pojišťovna
play-off, části 2b) - „o udržení, resp. o postup do ELH“ a ve 3.
části - Generali Česká pojišťovna play-off o titul „Mistr České
republiky“, a to za podmínek popsaných předchozími písmeny
tohoto článku,
h) v průběhu konání Komerční přestávky je brankářům dovoleno
odjet k hráčským lavicím, družstva mohou střídat, jakmile hlavní
rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit
k vhazování, a to 20 vteřin před skončením Komerční přestávky;
Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání
při přerušení hry; Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o
oddechový čas, jakmile jsou vyzvána k následnému vhazování
zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20
vteřin Komerční přestávky; Hlavní rozhodčí v takovém případě
okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas
a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.
10.2. Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu pomocných
rozhodčích rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím
signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční
přestávky, vedoucí boxu pomocných rozhodčích dá pokyn hlavnímu
rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout
k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční
přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu
pomocných rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení
Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního
světla. Povinností Klubů je mít pro všechna utkání Tipsport ELH
nainstalováno toto světlo s vypínačem.
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10.3. Je-li utkání Tipsport ELH vysíláno přímým televizním přenosem, je
povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky
v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem
pomocných rozhodčích a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních
přestávek.
10.4. Je-li utkání Tipsport ELH vysíláno přímým televizním přenosem a
jsou-li splněny podmínky dle čl. 10.3. tohoto Herního řádu, je možné
ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního
přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční
přestávky stanovená čl. 10.1. písm. b) tohoto Herního řádu.
10.5. Pořádající Klub je povinen zajistit v průběhu konání každé
Komerční přestávky a dále v přestávce mezi 3. třetinou a prodloužením
v utkáních 1. části - „dlouhodobé“ v časovém intervalu stanovém čl.
10.1. písm. b) tohoto Herního řádu úpravu obou koncových pásem
spočívající v odstranění sněhu z hrací plochy v předepsaném rozsahu
(viz Schéma úklidu hrací plochy v Komerčních přestávkách). Tuto úpravu
provedou vždy 4 osoby v každém koncovém pásmu.
10.6. Osoby provádějící úpravu hrací plochy dle čl. 10.5. tohoto Herního
řádu musí být oblečeny ve stejnokrojích a musí za účelem úpravy hrací
plochy používat oficiální hrabla, za jejichž dodání odpovídá APK LH.
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Schéma úklidu hrací plochy v Komerčních přestávkách

ČÁST XI. - DODATEČNÉ DISCIPLINÁRNÍ
POSUZOVÁNÍ ZÁKROKŮ V UTKÁNÍ TIPSPORT ELH
11.1. Disciplinární řízení dle § 7 odst. 1. písm. a) Disciplinárního řádu
Extraligy ledního hokeje se zahajuje automaticky v případech, kdy je
rozhodčími utkání za přestupek proti Pravidlům uložen jednotlivci osobní
trest do konce utkání, či menší trest za Nafilmovaný pád nebo přehrávání
dle čl. 64 Pravidel.
11.2. Klub, jehož družstvo se příslušného utkání Tipsport ELH zúčastnilo,
má právo podat v souladu s § 7 odst. 1. písm. f) Disciplinárního řádu
Extraligy ledního hokeje podnět k disciplinárnímu projednání zákroku, či
jednání jednotlivce z tohoto utkání Tipsport ELH, pokud nebylo ve věci
takového zákroku, či jednání jednotlivce zahájeno řízení dle čl. 11.1.
tohoto Herního řádu.
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11.3. Podnět dle čl. 11.2. tohoto Herního řádu musí Klub podat výhradně
písemně (e-mailem) na adresu manažera ELH jankovic@apklh.cz, a to
nejpozději do 11.00 hodin dne následujícího po skončení příslušného
utkání Tipsport ELH, přičemž v podnětu je Klub povinen označit jméno
jednotlivce, proti němuž má být disciplinární řízení zahájeno, a popis
činu, jehož se měl jednotlivec, proti němuž má být disciplinární řízení
zahájeno, dopustit a v němž Klub spatřuje disciplinární přestupek.
11.4. Klub podávající podnět je současně povinen písemně (e-mailem)
v kopii zprávy zasílané manažerovi ELH o podání podnětu informovat
vedoucího družstva Klubu, v němž jednotlivec, proti němuž má být
disciplinární řízení zahájeno, vykonává svou činnost. Za nesplnění této
povinnosti bude v prvním případě provinivšímu se Klubu uložena finanční
pokuta ve výši 10.000,- Kč, v případě opakování stanoví výši finanční
pokuty Ředitel ELH. Uložení pokuty je v kompetenci ředitele ELH.
11.5. Po podání podnětu dle čl. 11.3. a 11.4. tohoto Herního řádu má
Klub podávající podnět maximálně dalších 24 hodin pro doručení
videozáznamu situace. Disciplinární komise extraligy ledního hokeje,
případně předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje může ve
věci rozhodnout i před doručením videozáznamu situace ze strany Klubu,
má-li v daném případě k dispozici vlastní podklady.
11.6. Klub má právo podat dva podněty z každého jednotlivého utkání
Tipsport ELH bezplatně, každý další podnět nad rámec dvou je
zpoplatněn paušálním poplatkem ve výši 15.000,- Kč. V případě, že
předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje, případně
Disciplinární komise extraligy ledního hokeje uloží hráči trest dle
Disciplinárního řádu Extraligy ledního hokeje, paušální poplatek ve výši
15.000,- Kč za uvedený podnět se Klubu vrací.
11.7. Poplatky dle čl. 11.6. tohoto Herního řádu jsou splatné na základě
vyúčtování, které bude APK LH provedeno k 31.12. a k 30.4.
11.8. Je-li disciplinární řízení ve věci zákroku, či jednání jednotlivce
z utkání Tipsport ELH zahájeno dle § 7 odst. 1. písm. b) - e)
Disciplinárního řádu Extraligy ledního hokeje, je ředitel ELH, případně
manažer ELH povinen o této skutečnosti informovat Klub, v němž
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jednotlivec, proti němuž má být disciplinární řízení zahájeno, vykonává
svou činnost.
11.9. Pořádající Klub je povinen, pokud o to předseda Disciplinární
komise extraligy ledního hokeje písemně požádá, doložit do 12 hodin od
odeslání takové žádosti videozáznam vyžádané situace z příslušného
utkání Tipsport ELH. Ve stejné lhůtě je pořádající Klub povinen doložit
řediteli ELH záběry z kamer systému brankového videorozhodčího, či
jiné blíže specifikované záběry z příslušného utkání Tipsport ELH, pokud
o to ředitel ELH písemně požádá. Za nesplnění některé z těchto
popsaných povinností bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta
ve výši 50.000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci ředitele ELH.
Žádostem dle tohoto článku není pořádající Klub povinen vyhovět pouze
v tom případě, pokud od skončení příslušného utkání Tipsport ELH
uplynulo více jak sedm kalendářních dní.
11.10. Je-li výsledkem rozhodnutí předsedy Disciplinární komise
extraligy ledního hokeje, případně Disciplinární komise extraligy ledního
hokeje, uložení trestu zastavení činnosti jednotlivci, lze v den utkání
Tipsport ELH takový trest dát Klubu na vědomí nejpozději do 12.00
hodin. Dojde-li k rozhodnutí Disciplinární komise extraligy ledního
hokeje, případně předsedy Disciplinární komise extraligy ledního hokeje
později, je trest zastavení činnosti platný až od následujícího dne.
11.11. Rozhodnutí předsedy Disciplinární komise extraligy ledního
hokeje, případně Disciplinární komise extraligy ledního hokeje se
v souladu s Disciplinárním řádem Extraligy ledního hokeje vyhotovuje a
Klubu dává na vědomí v souladu s čl. 11.10. tohoto Herního řádu
výhradně písemně.

ČÁST XII. - PRAVIDLOVÉ PODNĚTY
12.1. Klub má právo podat pravidlový podnět z utkání Tipsport ELH (dále
také jen „Podnět“), avšak maximálně z 5 utkání základní části soutěže.
12.2. Podnět musí být podán do 48 hodin po skončení utkání, a to
prostřednictvím Systému pro rozlosování rozhodčích (dále také jen
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„SRR“), přičemž Klub musí uvést označení utkání, popis jednotlivých
situací s označením přesného času utkání a důvod Podnětu. Jednotlivé
situace musí být zdokumentovány tak, aby záběr obsahoval časové
rozpětí 10 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po
situaci, která je předmětem Podnětu.
12.3. Komise rozhodčích Podnět vyhodnotí a odpoví Klubu
prostřednictvím SRR nejpozději do 72 hodin od doručení Stížnosti.

ČÁST XIII. - POSTUP PŘI VETOVÁNÍ ROZHODČÍCH
13.1. Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho
hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu
trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu
v Tipsport ELH.
13.2. Klub smí vetovat rozhodčí pouze po odřízení utkání svého družstva
příslušným rozhodčím v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího,
aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval
alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.
13.3. Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje
případná dosavadní vetace Klubu.
13.4. Vetace z 1. části - dlouhodobé se do dalších částí Tipsport ELH
přenášejí.
13.5. Vetace dle čl. 13.1. tohoto Herního řádu se podává zástupci APK
LH v komisi rozhodčích ČSLH písemně prostřednictvím zprávy
elektronické pošty na adresu apklh@apklh.cz. Na jinou formu nebude
brán zřetel. Vetaci je Klub povinen oznámit nejpozději 30 hodin před
začátkem utkání, na které se má vetace vztahovat.
13.6. Klub není oprávněn učinit sdělení sdělovacím prostředkům o
uplatněné vetaci dříve než po písemném oznámení zástupci APK LH v
komisi rozhodčích ČSLH dle čl. 13.5. tohoto Herního řádu, přičemž
současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo
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jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky,
velkoplošné projekce, či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno
v průběhu konání utkání Tipsport ELH, které Klub pořádá, tj. v časovém
rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10
minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení
utkání.

ČÁST XIV. - TRENÉRSKÁ VÝZVA
14.1. V utkání ELH je právem družstva Klubu vyžádat si tzv. „Trenérskou
výzvu“ za účelem přezkoumání rozhodnutí učiněného hlavním rozhodčím
na ledě. Přezkoumat lze přitom situace uvedené v čl. 38.2. Pravidel
(resp. též v čl. 38.10. Pravidel a v čl. 38.11. Pravidel) s výjimkou
přezkoumání ofsajdové situace ve smyslu čl. 38.2. bodu (I) Pravidel.
14.2. Pořádající Klub je povinen za účelem přezkoumání rozhodnutí
učiněného hlavním rozhodčím na ledě dle čl. 14.1. tohoto Herního řádu
po celý průběh utkání do boxu pomocných rozhodčích zajistit:
a) plně nabité zařízení 2v1, tj. zobrazovací zařízení s dokovací
odnímatelnou klávesnicí, přičemž úhlopříčka zobrazovacího
zařízení musí být ve velikosti 10“ - 12“ a musí být možné po
odnětí od klávesnice v reálném čase přijímat bezdrátově video
signál s nízkou latencí (max. zpoždění nesmí přesáhnout 250
ms), a to z důvodu, aby bylo možné přehrát příslušnou herní
situaci tak, jak ji v systému brankového videorozhodčího
aktuálně sleduje brankový videorozhodčí,
b) Rádio Access pointy, přes které bude zařízení 2v1 dle písm. a)
tohoto článku bezdrátově připojeno do systému brankového
videorozhodčího,
c) záložní zobrazovací zařízení o velikosti 22“ - 24“ v robustním
provedení „flight case“ s připojením HD-SDI nebo HDMI rozhraní
pro případ selhání bezdrátového systému dle písm. a) tohoto
článku s tím, že toto zařízení musí být schopné v reálném čase
přijímat video signál s nízkou latencí (max. zpoždění nesmí
přesáhnout 250 ms), a současně přímé kabelové HD-SDI spoje
do boxu pomocných rozhodčích (výstupním rozhraním přitom
bude metalický HD-SDI signál) s přímým napojením do systému
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brankového videorozhodčího s duplikací identického výstupu
jako v případě bezdrátového systému dle písm. a) tohoto článku,
d) bezdrátový nebo UHF radiový audio set s oboustrannou
komunikací a kvalitním zvukovým přenosem, plně nabitá
uzavřená sluchátka s mikrofonem, a to v počtu pro použití třemi
osobami současně (hlavními rozhodčími a brankovým
videorozhodčím).
14.3. Pravidla a procesní postupy spojené s vyžádáním tzv. „Trenérské
výzvy“ jsou uvedeny v čl. 38 Pravidel s tím, že iniciace tzv. „Trenérské
výzvy“ brankovým videorozhodčím ve smyslu čl. 38.3. Pravidel není
v Tipsport ELH přípustná (výjimka z čl. 38 Pravidel).
14.4. Změny v postupech hlavních rozhodčích a brankových
videorozhodčích týkající se gólových situací podléhajících zkoumání
záznamů dle čl. 37.3. Pravidel.
Rozhodčí na ledě společně s brankovým videorozhodčím zkontrolují
všechny dostupné záznamy pomocí tabletu či jiného zobrazovacího
zařízení, které považují za relevantní.
Hlavní rozhodčí rozhodne o původním „rozhodnutí na ledě“, jestli je
potvrzeno nebo bude změněno, s výjimkou (i) zda puk přešel brankovou
čáru, (ii) zda puk přešel brankovou čáru před uplynutím hracího času na
konci hrací části, (iii) zda puk vnikl do branky správným způsobem
přední částí branky (např. ujištění, jestli puk nevnikl do branky
nesprávně skrz síť nebo pod brankovou konstrukcí), kdy potvrzení
„rozhodnutí na ledě“ či změnu učiní brankový videorozhodčí.
14.5. Pravidlo 18.4. Posouzení dvojitého menšího trestu za vysokou hůl
pomocí videa na ledě může být aplikováno za použití tabletu či jiného
zobrazovacího zařízení a hlavní rozhodčí po kontrole všech dostupných
záznamů, které mu poskytne videorozhodčí, může učinit pouze jedno
z následujících rozhodnutí (i) potvrdit své původní rozhodnutí o uložení
dvojitého menšího trestu nebo (ii) zrušit své původní rozhodnutí o
uložení dvojitého menšího trestu.
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ČÁST XV. - DOPINGOVÉ KONTROLY
15.1. Dopingové kontroly budou prováděny podle „Směrnice pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ vydané
Antidopingovým výborem ČR v platném znění.
15.2. Komisař za účasti hlavních rozhodčích o přestávce mezi 2. a 3.
třetinou vylosuje hráče obou družstev určených k dopingové kontrole.
Určení jejich počtu je plně v pravomoci komisaře, ale u obou družstev
musí být stejný.
15.3. Jména vylosovaných hráčů sdělí komisař cca 5 minut před koncem
řádné hrací doby utkání vedoucím obou družstev. Vylosovaní hráči jsou
bezprostředně po utkání povinni podrobit se dopingové kontrole.
15.4. V případě, že se hráč (nebo hráči) k dopingové kontrole nedostaví,
bude dále postupováno takto:
a) Klub bude potrestán za nedostavení se každého hráče finanční
pokutou ve výši 100.000,- Kč,
b) Hráč má zastavenou činnost v rozsahu daném „Směrnicí pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“.
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