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PŘEHLED OPATŘENÍ PRO
ORGANIZOVÁNÍ EXTRALIGY LEDNÍHO
HOKEJE

ORGANIZACE UTKÁNÍ

ORGANIZACE UTKÁNÍ
• pro účely organizace utkání se osoby účastnící utkání rozdělují do tří kategorií:
 Osoby na hrací ploše (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí) - jedná se o osoby,
které se pohybují v prostoru hřiště a jeho bezprostředního okolí a nemohou dodržet obecně
stanovené předpisy o povinných odstupech (dále také jako „Osoby na hrací ploše“)
 Osoby mimo hrací plochu (zástupci klubů a řídícího orgánu soutěže, ledaři, zametači ledu,
záchranná služba, fotografové, novináři) - jedná se o osoby, které se bezprostředně podílejí na
konání utkání, dodržují preventivní opatření, mají odstup od osob na hrací ploše, ale nemohou být
od skupiny osob na hrací ploše zcela separovány – při své činnosti postupují s vědomím toho, že
se setkávají s hráči více, než je obvyklé, a musí tak dbát zvýšené opatrnosti při dodržování
hygienických opatření (povinnost zakrytí úst a nosu, u ledařů a zametačů povinnost nosit
jednorázové rukavice)
 Osoby v hledišti a prostorách stadionu (pořadatelská služba, úklidová a sanitární služba,
poskytovatelé občerstvení, členové statistického týmu, policie, diváci) - jedná se o osoby
pohybující se v hledišti, u nichž je pořádající klub povinen zajistit, že se v průběhu konání utkání
nedostanou do kontaktu se skupinou osob na hrací ploše (dále také jako „Osoby v hledišti a
prostorách stadionu“)

ORGANIZACE UTKÁNÍ
• pořádající klub je povinen přijmout taková opatření, aby zamezil shromažďování Osob v hledišti a
prostorách stadionu s ostatními skupinami osob
• pořádající klub je povinen zamezit vstupu nepovolaných osob (vč. zástupců klubu, moderátorů,
maskotů apod.) na hrací plochu, do prostoru trestných a hráčských lavic
• je-li mezi hráčskými lavicemi volný prostor, je pořádající klub povinen zajistit, aby se v tomto prostoru
v průběhu konání utkání nikdo nevyskytoval
• pořádající klub je povinen zajistit umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce na stojanech ve
všech místnostech vnitřních prostor stadionu (šatny, kabina rozhodčích, kabina pomocných
rozhodčích, tiskové centrum atd.)
• pořádající klub je povinen zajistit dezinfekci šaten, hráčských lavic a trestných lavic před každým
utkáním
• všechny osoby s výjimkou hráčů účastnících se utkání a rozhodčích na ledě jsou povinny po celý
průběh konání utkání nosit ochranu úst a nosu (tedy včetně trenérů, masérů apod.)

ORGANIZACE UTKÁNÍ
Před utkáním
• nemají-li obě družstva samostatnou přístupovou cestu do šatny, je pořádající klub povinen vytvořit
harmonogram příchodu hráčů obou družstev tak, aby nedošlo k jejich setkání při příchodu na stadion
• nejsou-li hráči, kteří se mají zúčastnit příslušného utkání, zapsáni do zápisu o utkání v předstihu ve
smyslu čl. 326 odst. 4. soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, bude zápis o utkání vytvořen tak, že
vedoucí družstev předají zapisovateli utkání vytištěnou sestavu a správnost údajů potvrdí v aplikaci
elektronického zápisu po následné výzvě zapisovatele – není povoleno, aby vedoucí družstva vyčkával
vyplnění zápisu o utkání v kabině pomocných rozhodčích
• rozcvičení mimo led domácích hráčů, hostujících hráčů a rozhodčích musí být pořádajícím klubem
organizováno tak, aby od sebe byly tyto jednotlivé skupiny osob izolovány
• využívá-li domácí i hostující družstvo ke vstupu na hrací plochu tentýž tunel, je pořádající klub
povinen zorganizovat nástup na hrací plochu (na rozcvičení i k utkání) tak, aby při nástupu nedošlo ke
kontaktu mezi jednotlivými skupinami osob (tj. rozhodčími, hráči domácího družstva a hráči
hostujícího družstva); nikomu není dovoleno se zdržovat v prostoru tunelu, tento lze využít pouze k
bezprostřednímu nástupu na hrací plochu

ORGANIZACE UTKÁNÍ
Před utkáním
• nástup a odchod z hrací plochy musí být organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu hráčů obou
družstev s diváky, fotografy, novináři apod.
• pozdrav rozhodčích a kapitánů před utkáním se neděje podáním rukou, ale pouze slovně
• zakazuje se konání jakéhokoliv ceremoniálu na hrací ploše, v prostoru hráčských a trestných lavic

ORGANIZACE UTKÁNÍ
Při utkání
• lední hokej je kontaktním sportem, tudíž není možné jakýmkoliv způsobem limitovat či omezovat
střetávání hráčů v průběhu utkání
• rozhodčí mají za povinnost eliminovat svůj kontakt s hráči a trenéry, nebo mezi hráči samotnými na
nezbytné minimum
• hráčům, kterým je v utkání uložen trest, může být na trestné lavici podáno občerstvení pouze formou
dosud neotevřené lahve balené vody, po odchodu hráče z trestné lavice jsou pomocní rozhodčí povinni
nespotřebovanou vodu zlikvidovat – tato nesmí být podána dalšímu hráči ani žádné jiné osobě
• hráčům na trestné lavici může být v prostoru trestné lavice podán pouze nápoj dle odstavce shora,
nebo jednorázová papírová utěrka
• zakazuje se konání jakéhokoliv ceremoniálu na hrací ploše, v prostoru hráčských a trestných lavic
• soutěžní a marketingové akce o přestávkách se povolují pouze bez přítomnosti hráčů a rozhodčích na
hrací ploše v době jejich konání, a je-li současně zajištěn pro konání takové akce samostatný vstup na
hrací plochu (jiný než přes prostor hráčských a trestných lavic)

ORGANIZACE UTKÁNÍ
Po utkání
• využívá-li domácí i hostující družstvo k odchodu z hrací plochy tentýž tunel, organizují odchod z hrací
plochy rozhodčí tak, že nejprve opustí hrací plochu jedno družstvo, po něm družstvo druhé (pořadí
není záměrně stanoveno s ohledem na pozápasové rituály a „děkovačky“, není však povoleno, aby
hrací plochu opustila obě družstva současně), a až poté rozhodčí
• zakazuje se konání jakéhokoliv ceremoniálu (včetně vyhlašování nejlepších hráčů utkání) na hrací
ploše, v prostoru hráčských a trestných lavic
• pozdrav rozhodčích a kapitánů po utkání se nekoná
• pozdrav hráčů obou družstev podáním rukou se nekoná

PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PŘI I MIMO UTKÁNÍ

PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PŘI I MIMO UTKÁNÍ
• individuální rozhovory jsou povoleny pouze před a po skončení utkání v pořádajícím klubem vymezené
zóně, zakazuje se přístup zástupcům médií do hráčských šaten, a to na základě rozhodnutí
pořádajícího klubu buď (i) osobně, nebo (ii) elektronicky prostřednictvím platformy Microsoft Teams
• Jsou-li individuální rozhovory realizovány před a po skončení utkání osobně, je povinností
pořádajícího klubu, aby zajistil, že:
 je-li utkání vysíláno přímým přenosem, má zástupce vysílatele právo přednostního a
individuálního rozhovoru s hráčem/trenérem
 zástupci médií budou rozděleni do skupin maximálně po 4 osobách
 hráči budou od zástupců médií odděleni dvojitou mobilní zábranou, která zajistí jejich odstup od
zástupců médií minimálně 2 m
 s ohledem na rozdělení zástupců médií do menších skupin bude pro danou skupinu zástupců
médií omezen počet položených otázek každému jednotlivému hráči max. na 5
 hráči, trenéři i zástupci médií budou v průběhu konání individuálních rozhovorů povinni nosit
ochranu úst a nosu

PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PŘI I MIMO UTKÁNÍ
• pořizování individuálních rozhovorů, resp. účastnit se tiskové konference je povoleno pouze těm
zástupcům médií, kteří se prokáží pořádajícímu klubu negativním výsledkem vyšetření na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR ne starším než 48 hodin nebo negativním výsledkem
vyšetření na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního testu ne staršího 48
hodin; výjimku mají zástupci médií, jejichž účast v prostoru vyhrazeném pro konání individuálních
rozhovorů (resp. pro konání tiskové konference, jedná-li se o tentýž prostor) nepřesáhne dobu 15
minut
• tiskové konference se konají za účasti trenérů nebo hráčů obou zúčastněných družstev, přičemž
pořádající klub je povinen uzpůsobit místo konání tiskové konference tak, aby výměra prostoru,
v němž se má tisková konference konat, odpovídala ploše 4 m2 na každého jednotlivého účastníka
tiskové konference, a je povinen zajistit při usazení zástupců médií mezi jednotlivými osobami povinné
odstupy 2 m (obdobně je nutné postupovat v rámci novinářských tribun či press center)
• všichni účastníci tiskové konference budou v průběhu jejího konání povinni nosit ochranu úst a nosu

PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ

PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ
• zástupci společnosti zajišťující TV přenos jsou povinni minimalizovat svůj pohyb mimo stanovená
místa (kamerová platforma, komentátorské stanoviště atd.)
• při pohybu na stadionu i na určených místech musejí zástupci společnosti zajišťující TV přenos
dodržovat odstup minimálně 2 m a jsou povinni nosit ochranu úst a nosu
• komentátoři utkání nejsou při komentování povinni nosit ochranu úst a nosu, musejí však sedět
s maximálním možným odstupem od dalších osob, pohyb těchto osob po stadionu je možný pouze
s ochranou úst a nosu
• příprava TV přenosu (kabeláž, instalace kamer apod.) musí být ukončena nejpozději 150 minut před
začátkem utkání, jednotlivé kamerové pozice musí být od sebe vzdáleny minimálně 2 m - demontáž
kabeláže a kamer po skončení TV přenosu může být v místech, kde se nacházejí účastníci utkání,
zahájena až po jejich úplném vyklizení
• pořizování TV rozhovorů v přestávkách utkání je povoleno pouze, prokáží-li se zástupci společnosti
zajišťující TV přenos pořádajícímu klubu negativním výsledkem vyšetření na stanovení přítomnosti
viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR ne starším než 48 hodin nebo negativním výsledkem vyšetření na
stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního testu ne staršího 48 hodin

PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ
• pořizování TV rozhovorů v přestávkách utkání probíhá za minimálního počtu osob s tím, že hráči
musejí být při individuálních rozhovorech od zástupců médií odděleni dvojitou mobilní zábranou, která
zajistí jejich odstup minimálně 2 m, přičemž všichni účastníci rozhovoru musí po dobu vzájemného
kontaktu nosit ochranu úst a nosu
• natáčení v kabinách, v prostoru posilovny, na hráčských lavicích, trestných lavicích a v prostoru mezi
nimi se zakazuje
• pořádající klub je pro potřeby zástupců zajišťujících TV přenos povinen zajistit samostatné (může být i
mobilní) WC včetně tekoucí vody
• je-li v rámci TV přenosu realizováno technické vybavení rozhodčích (mikroporty, kamera na helmě
atd.), je provedení instalace takové techniky povoleno pouze těm osobám zajišťujícím TV přenos, které
se prokáží pořádajícímu klubu negativním výsledkem vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 metodou RT-PCR ne starším než 48 hodin nebo negativním výsledkem vyšetření na stanovení
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního testu ne staršího 48 hodin

PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ
• V průběhu konání utkání se na stadionu mohou z osob zajišťujících TV přenos nacházet pouze:
 2 komentátoři + 2 moderátoři TV studia (je-li realizováno)
 1 reportér
 8 kameramanů
 1 produkční
 5 techniků (osvětlovači, zvukaři, statistici apod.)
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