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ÚVOD
Podoba logotypu je přesně definována a nelze ji svévolně upravovat, přemisťovat jednotlivé prvky, stranově deformovat a měnit vzájemný poměr
velikostí symbolu a textu. Také není povoleno užívat v textové části logotypu jiné písmo a barvy vyjma níže uvedených variant. Logotyp verze
play off je verze, která vychází z obrazové části (postava hokejisty) oficiálního loga Tipsport extraligy a v určitých verzích z grafiky Masarykova
poháru. Tato verze se užívá v jakékoliv souvislosti s vyřazovacími boji Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy ledního hokeje a jejich
prezentováním navenek. Hovoříme-li o vyřazovací části Tipsport extraligy, tedy o soutěžní části Generali Česká pojišťovna play off bez časového
či místního rozlišení, používáme tuto verzi, není-li dohodnuto jinak.
Co se týče bližšího časového rozlišení a užívání tohoto logotypu při označení jednotlivých částí soutěže, užívá se logotyp takto:
a) pro označení předkola Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH (hraje se zpravidla po skončení základní části v únoru či březnu,
z předkola postupují dvě mužstva do Generali Česká pojišťovna play off)
b) zejména pak pro označení a v souvislosti s Generali Česká pojišťovna play off (zpravidla březen až duben)
c) tuto verzi také zpravidla užíváme na archivních materiálech a nosičích, které prezentují danou extraligovou sezónu
d) o dalším použití se informujte v hokejovém oddělení BPA sport marketing a.s.
OFICIÁLNÍ NÁZVY PLAY OFF
Předkolo play off:
„Předkolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy ledního hokeje“
přípustná další označení: „Předkolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy“; „Předkolo Generali Česká play off Tipsport ELH “;
„Tipsport extraliga – Předkolo Generali Česká play off“
Play off:
„Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy ledního hokeje“
přípustná další označení: „Generali Česká play off Tipsport ELH “; „Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy“;
„Tipsport extraliga – Generali Česká play off “
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PŘEHLED VARIANT
1. Horizontální varianta s pohárem

Pod určitou velikost se užívá pouze část bez grafiky Masarykova poháru.
Cílem je vždy maximální čitelnost všech prvků a log partnerů. Verzi bez grafiky
poháru lze též užít tam, kde ústředním motivem grafického vizuálu je samotný
pohár T.G.M. pro Mistra Tipsport ELH.

2. Horizontální varianta bez poháru
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MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

1. Horizontální varianta použitelná od šířky loga > 80 mm

a > 80 mm

2. Horizontální varianta použitelná do šířky loga < 80 mm

a < 80 mm
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BAREVNÉ PROVEDENÍ

ELH PLAY OFF 2022
6 // 12

ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ
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BAREVNOST

Barva poháru + text “PlayOff”
CMYK
: C100 M060 Y010 K053
Pantone : 2955

RGB
Web

: R008 G054 B093
: #00365F

CMYK
: C000 M100 Y100 K000
Pantone : 485

RGB
Web

: R227 G000 B011
: #E3000B

CMYK
: C000 M046 Y100 K000
Pantone : 137

RGB
Web

: R245 G154 B000
: #F59A00

CMYK
: C100 M000 Y000 K000
Pantone : Process Cyan

RGB
Web

: R034 G151 B244
: #2297F4

CMYK
: C000 M095 Y100 K020
Pantone : 180

RGB
Web

: R194 G027 B023
: #FFE400

ELH logo

Tipsport - viktorka

Tipsport - text

Generali
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POUŽITÍ NA BAREVNÉM POZADÍ

a) Varianta loga na bílém a světlém pozadí s modrou konturou po obvodu loga

Použití na bílém pozadí

Použití na pozadí světlejším než 30% černé

b) Varianta loga na tmavém pozadí s bílou konturou po obvodu loga

Použití na tmavém pozadí

Použití na pozadí tmavším než 30% černé
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APLIKACE KONTURY LOGA NA BAREVNÉM POZADÍ
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ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ LOGA - PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ BPA
a) Negativní bílá varianta použitelná na tmavém pozadí pro sítotisk, ražbu apod.

b) Negativní stříbrná varianta použitelná na tmavém pozadí pro sítotisk, ražbu apod.

b) Negativní zlatá varianta použitelná na tmavém pozadí pro sítotisk, ražbu apod.

