JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK
TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE
Od sezóny 2022-2023 se řídícím orgánem TIPSPORT EXTRALIGY stává
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Posledních 10 let tuto
funkci plnil ČSLH. Post ředitele TELH nově vykonává Martin Loukota, ve
funkci nahradil Josefa Řezníčka.
Úvodní duel ročníku 2022/23 se odehraje ve čtvrtek 15. září, kdy se utkají
HC Kometa Brno s HC Energie Karlovy Vary, dalších šest zápasů prvního
kola je na programu v pátek 16. září. Soutěžní premiéru živě odvysílá O2
TV Sport, která se bude o přenosy nadále dělit s ČT sport.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vítězství v základní části obhajuje Mountfield HK, mistrovský titul a Pohár
T. G. Masaryka HC Oceláři Třinec. Rytíři Kladno v baráži obhájili
extraligovou příslušnost. Z extraligy sestoupil přímo klub PSG Berani Zlín.
Nově je pohár pro vítěze základní části pojmenován po prvním předsedovi
APK LH panu Jaroslavu Pouzarovi.

HARMONOGRAM
Základní část:
Předkolo play off:
Generali Česká play off:
Baráž:

16. září 2022 – 5. března 2023
8. – 14. března 2023
17. března – 30. dubna 2023
16. – 28. dubna 2023

Semifinále play-off se bude nově hrát každý den (pro případná utkání v O2
aréně jsou již nyní stanoveny termíny SF z kapacitních důvodů a z důvodů
možné kolize s jinými kulturními či sportovními akcemi).

HERNÍ SYSTÉM
•

Celky, které se v základní části umístí na 1. až 4. místě,
postupují přímo do Generali Česká pojišťovna play off.

•

Mužstva umístěná v základní části na 5. až
čeká předkolo play off hrané na tři vítězná utkání.

•

Mistra České republiky a majitele Poháru Tomáše Garrigue
Masaryka určí Generali Česká pojišťovna play off, jehož série jsou
hrané na čtyři vítězná utkání.

•

Celek na 14. příčce bude účast v TELH obhajovat v baráži na
čtyři vítězná utkání s nejlepším mužstvem Chance ligy.

12.

místě

LICENČNÍ ŘÍZENÍ
Všech 14 klubů obdrželo licenci pro účast v sezóně 2022-2023.
Dva zimní stadiony nesplňovaly ke dni kontroly veškeré podmínky
vztahující se ke kvalitě zimního stadionu.
Na ČEZ STADIONU KLADNO byla vzhledem k rekonstrukci provedena
zkouška systému brankového videorozhodčího až 7. 9. 2022 a VH APK LH
potvrdila způsobilost tohoto zimního stadionu po ředitelem ELH
uskutečněné kontrole.

Vedení klubu BK Mladá Boleslav komunikovalo s předstihem potíže
s dodávkou flexibilních mantinelů a plexiskel ve ŠKOENERGO Aréně.
Valná hromada APK LH potvrdila do konce listopadu dočasnou způsobilost
zimního stadionu, s tím, že instalace pohyblivých mantinelů a plexiskel by
měla být provedena během listopadové reprezentační přestávky.

DISCIPLINÁRNÍ A ODVOLACÍ KOMISE ELH
Disciplinární komise TELH bude i nadále pracovat ve složení:
předseda Viktor Ujčík, členové Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr
Kadlec a Libor Procházka. V poradním panelu předsedy DK jsou Jan Alinč
a Vladimír Pešina.
Odvolací
komise
TELH
bude
pracovat
ve
složení:
předseda Zbyněk Irgl, členové Zdeněk Kutlák, Michal Sup, Miroslav
Jebavý a Václav Sýkora.

EXTRALIGOVÍ ROZHODČÍ
Na nominační listině TELH pro sezónu 2022/23 figuruje 21 hlavních a 25
čárových rozhodčích. Nováčky v nejvyšší soutěži budou hlavní
rozhodčí Tomáš Cabák s čárovým rozhodčím Stanislavem Hnátem.
Zkušený Jan Hribik se vrací ze zahraničí. V nominační listině jsou i dva
slovenští rozhodčí - hlavní Peter Stano a čárový Šimon Synek.
Mezi nejzkušenější hlavní rozhodčí TIPSPORT EXTRALIGY ledního hokeje
patří René Hradil, Robin Šír, Antonín Jeřábek a Jan Hribik.
Nově se o jejich rozvoj, vzdělávání a celou agendu týkající se extraligových
rozhodčích bude starat zástupce APK LH v komisi rozhodčích ČSLH pan
Vladimír Pešina.

ZMĚNY:

ukládání trestu ve hře (automatické zastavení činnosti do vyřešení
•
případu DK)
možnost HR na tabletu přezkoumat dvojitý menší trest za
•
nebezpečnou hru vysokou holí (ne povinnost; pouze zachování 4 TM
nebo zrušení trestu)
posuzování krosčeků
•
plynulost hry (zašlapování puků u mantinelu)
•
větší důraz na proceduru vhazování
•

Extraligové mantinely bude nadále přeskakovat řada osobností. S aktivní
kariérou pokračují třeba Milan Gulaš, Jaromír Jágr, Jakub Klepiš, Lukáš
Pech, Tomáš Plekanec, Martin Růžička, Petr Vrána nebo Martin Zaťovič.
Návraty do domácí nejvyšší soutěže hlásí Michael Frolík, Tomáš Hyka,
Jakub Jeřábek, Radek Koblížek, Josef Kořenář, Jakub Kovář, Jakub Krejčík,
Lukáš Radil, Šimon Stránský, Jan Ščotka, Roman Will, Petr Zámorský či
Tomáš Zohorna. Bohatou profesionální kariéru naopak uzavřeli zkušení
František Gerhát, Viktor Hübl, František Lukeš, Roman Polák, Marek
Schwarz, Martin Ševc a Ladislav Šmíd. Matěj Blümel, David Jiříček, Jiří
Kulich a Adam Klapka si vybojovali smlouvu v NHL, kam se po ročním
působení v TELH vrací i největší osobnost loňského ročníku David Krejčí.
O angažmá v zahraničí si během minulého ročníku TIPSPORT EXTRALIGY
řekli například také nejproduktivnější hráč Filip Chlapík nebo Matěj
Machovský a Tomáš Pavelka.
Tisková zpráva bude k dispozici na www.apklh.cz

14. 9. 2022

