STARTUJE JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK
TIPSPORT EXTRALIGY
Něco přes čtyři měsíce trvaly extraligové prázdniny, teď se tuzemská nejvyšší soutěž zase hlásí o
slovo. Nejvyšší soutěž nakrojí 86. ročník, v samostatné historii České republiky půjde o 30. sezonu.
Ve startovním poli došlo k jedné změně, soutěž bude mít po sestupu PSG Berani Zlín do Chance ligy
zpátky čtrnáct účastníků.
Úvodní duel ročníku 2022/23 proběhne ve čtvrtek 15. září, kdy se utkají HC Kometa Brno s HC
Energie Karlovy Vary, dalších šest zápasů prvního kola se hraje v pátek 16. září. Soutěžní premiéru
živě odvysílá O2 TV Sport, která se bude o přenosy nadále dělit s ČT sport.
I letos ponese česká nejvyšší soutěž název po jednom z největších partnerů českého ledního hokeje,
akciové společnosti Tipsport. Rádi bychom tímto společnosti Tipsport poděkovali za její dlouhodobou
podporu a péči, jíž věnuje TIPSPORT EXTRALIZE a českému hokeji. Věříme, že i vy, sportovní
novináři, tuto podporu oceníte při uvádění oficiálního názvu soutěže – TIPSPORT EXTRALIGA ledního
hokeje.
Mistrovský titul obhajuje HC Oceláři Třinec, který v jarním finále Generali Česká pojišťovna play off
porazil 4:2 na zápasy HC Sparta Praha a potřetí v řadě slavil zisk Masarykova poháru. Bronzové
medaile brali hráči HC Motor České Budějovice.
Po deseti letech se mění řídící orgán TIPSPORT EXTRALIGY. Dosud tuto funkci plnil ČSLH, od sezony
2022/23 řídí soutěž Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Post ředitele TELH nově vykonává
Martin Loukota, ve funkci nahradil Josefa Řezníčka.
Základní část soutěže bude mít 52 kol a její vítěz nově získá pohár Jaroslava Pouzara (dříve
prezidentský pohár). Nejlepší čtyři týmy si zajistí přímý postup do čtvrtfinále Generali Česká play off.
Kluby na 5. až 12. místě si zahrají předkolo, které odstartuje prvními duely ve středu 8. března 2023.
Nový mistr TIPSPORT EXTRALIGY bude znám nejpozději v neděli 30. dubna 2023. Poslední tým po
základní části bude muset hájit extraligovou příslušnost v baráži s vítězem Chance ligy.
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 veteráni František Gerhát, Roman Polák, Marek
Schwarz, Martin Ševc a Ladislav Šmíd, soutěž opustili také Viktor Hübl a František Lukeš. Angažmá
v zahraničí si během minulého ročníku TIPSPORT EXTRALIGY vybojovali například Matěj Blümel,
Filip Chlapík, Adam Klapka, Matěj Machovský, Tomáš Pavelka a do NHL se po roce vrací David Krejčí.

TIPSPORT EXTRALIGA V TV
Nasazené TV přenosy na programech ČT sport a O2 TV Sport:

*
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ČT SPORT – TELEVIZNÍ DOMOV ČESKÉHO HOKEJE
Česká televize zahájila v srpnu 67. televizní sezonu spojenou s hokejovým programem. Navazuje na
rekordní ročník 2021-22, v kterém ČT odvysílala 211 TV-utkání z 10 různých soutěží. Stejný počet
byl zapsán jako televizní rekord v předchozí olympijské sezoně 2017-18.
Celková sledovanost extraligy se po roce dramatického poklesu začala znovu vracet na křivku
stoupajícího zájmu diváků. Průměrný dosah extraligových zápasů je těsně pod hranicí 300 tisíc
diváků v základní části, 450.000 diváků v play off. Podle srovnatelných údajů zůstává Buly hokej živě
nejsledovanějším českým programem, který se soustavně věnuje domácí soutěži.

190-200 TV-UTKÁNÍ / 10 SOUTĚŽÍ
Přesný počet TV-utkání v sezoně nelze z mnoha důvodů přesně naplánovat, nicméně
podle aktuální verze plánu nabídne Česká televize znovu mezi 190-200 zápasy živě na ČT sport /
ČTs+, případně dalších programech. V zimních měsících záleží na kolizi se závody světového
poháru v zimních sportech, od biatlonu po rychlobruslení.
Česká televize zaměří největší část vysílání na Tipsport extraligu, ale znovu nabídne mnohem širší
záběr soutěží s cílem poskytnout divákům úplný obraz českého hokeje i kvalitní sportovní zábavu.
Hokejový program vedou v České televizi dva redaktoři, Robert Záruba + Jiří Hölzel, 3 komentátoři,
Robert Záruba, Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal, 7 stálých expertů, Martin Hosták, David Pospíšil, Milan
Antoš, David Moravec, Martin Procházka, Petr Hubáček a Kateřina Flachsová.
30. VÝROČÍ BULY
V září 1992 začínala poslední sezona Federální hokejové ligy – a první sezona pořadu Buly. Po
zhroucení systému televizních utkání to byla na začátku 90. let nová cesta k prezentaci ligového
hokeje. Po 3 sezonách se magazín proměnil v doprovodný program k TV-utkání. Od sezony 200910 (tedy souběžně s návratem Komety Brno do extraligy) se název pořadu rozšířil na Buly hokej živě
s ohledem na výraznou aktualizaci programu, který nabízí nejrychlejší obrazové zpravodajství ze
souběžně hraných zápasů.
V nové sezoně bude ČT podle rozdělení TV-práv znovu vysílat každý hrací den Tipsport extraligy.
TV-utkání ve dvou termínech, v neděli a úterý. V pátek dostanou diváci přehled právě odehraného
kola pod názvem Buly / debata expertů, v níž kromě rozboru aktuálních událostí dojde na Téma dne
a také na novou rubriku „Nejlepší soupeř.“ Před startem sezony jsme natočili rozsáhlou anketu s 28
hráči a 14 trenéry všech extraligových klubů. Osobnosti extraligy vybíraly nejlepšího soupeře ve 20
různých kategoriích.
Po 30 letech jsme se rozhodli upravit tradiční logo. Grafické oddělení České televize pod vedením
Jiřího Bystřického připravilo jeho revitalizaci – a k tomu novou výbavu dynamické grafiky hokejového
programu: pořad zahájí nová znělka, uvnitř budou některé nové předěly a nový přechodový trik.
Hudební podoba nové znělky Buly odkazuje na tu vůbec první z roku 1992.
„POPRVÉ“ a „SYSTÉM“
Hokejový program ČT zahájil provoz už o prázdninách vysíláním přímých přenosů z MS juniorů a MS
žen. K zahájení hlavní sezony dostanou diváci premiéru dokumentu „Poprvé“, v níž 5 hráčů
národního mužstva a jejich masér vzpomínají na historické utkání ČSSR-Kanada z roku 1972. Ve
čtvrtek 15.9. ve 20:00 na ČT sport ožijí vzpomínky na první start hvězd NHL v Praze proti týmu
mistrů světa. Celé utkání s besedou s aktéry zápasu pak následuje 30.září 2022, tedy přesně 50 let
od přelomového duelu.
V závěru roku bude předveden vánoční dokument, věnovaný návratu národního týmu na medailové
pozice na MS. O zákulisí bronzového úspěchu vypráví kouč Kari Jalonen, kapitán mužstva Roman
Červenka, David Pastrňák, Karel Vejmelka, Matěj Blümel, Jiří Černoch a Michal Kempný. Pracovní
název „Systém“ odkazuje na mnoho významů tohoto slova v českém hokeji.

O2 TV SPORT ODVYSÍLÁ Z HOKEJOVÉ EXTRALIGY PŘES
60 ZÁPASŮ. ZAMĚŘÍ SE NA STATISTIKY HRÁČŮ
Pro diváky stanice O2 TV Sport začne nový ročník Tipsport extraligy již ve středu 14. září od 20:00,
kdy bude mít premiéru devadesátiminutový pořad Preview – Tipsport extraliga. První zápas odvysílá
O2 TV Sport již ve čtvrtek, kdy Kometa Brno hostí Karlovy Vary. Hned v pátek pokračují přenosy
z Třince, kam dorazí Motor České Budějovice. Novinkou v letošní sezoně bude Hockey Logic index,
který fanouškům nabídne pokročilé statistiky hráčů v lépe uchopitelné formě.
„Sezonu odstartujeme ve středu od 20:00 hodin, kdy odvysíláme Preview. Během devadesáti minut
dostanou prostor experti O2 TV Sport a také zástupci všech klubů. Celý pořad pak budeme opakovat
i ve čtvrtek od 16:00 hodin před zápasem HC Kometa Brno–HC Energie Karlovy Vary,“ uvedl Tomáš
Zetek, vedoucí hokejové redakce O2 TV Sport.
Nadále se v přenosech budou objevovat atraktivní záběry z kamery umístěné na helmách hlavních
nebo čárových rozhodčích (O2 TV Helmet Cam) i z kamery O2 TV Inside Cam, jež přináší emoce
fanoušků i atmosféru na stadionech z ledové plochy a tribun.
„V letošní extraligové sezoně by se měl dočkat premiéry i kamerový systém O2 TV Cable CAM, jedná
se o kameru zavěšenou na pojízdné lanovce, která snímá dění na hřišti z atraktivní perspektivy.
Poprvé byla využita ve FORTUNA:LIZE na květnovém derby Slavia vs. Sparta v pražském Edenu.
Nyní se s ní počítá na hokejové Winter Classic Games,“ prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel
stanice O2 TV Sport.
Již v minulých sezonách mohli diváci v přenosech sledovat statistické zajímavosti, historické
souvislosti a další aktuality během přenosu. Nyní přichází novinka Hockey Logic index, která má za
cíl shrnout pokročilé statistiky hráčů do tří kategorií a nabídnout je divákovi v lépe uchopitelné formě.
„Statistické systémy nabízí obecně spoustu dat a formátů, naším dalším krokem je dané výsledky
uchopit a naservírovat ve srozumitelné podobě. Hockey Logic index bude číselný model, ve kterém
budeme mít pro každého hráče hodnocení na škále od 1 do 100 pro obrannou činnost, útočnou
činnost a přechod mezi pásmy,“ vysvětluje Jiří Vítek, statistický analytik O2 TV Sport.
„Takové hodnocení mají například sportovní hry jako FIFA, NHL, NBA na herních konzolích. Tam
najdete v profilu každého hráče výsledné číslo, které shrnuje kvalitu daného hráče a platí, že čím
vyšší číslo, tím lepší hráč. A na podobném principu funguje i Hockey Logic index. Výsledné číslo
vyjadřuje, kolik procent extraligových útočníků či obránců je v dané herní činnosti horších než
zkoumaný hráč,“ doplnil Jiří Vítek.

Hokejová redakce O2 TV Sport pro sezonu 2022/2023:
•
•
•
•
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Roman Málek - někdejší brankář, mistr extraligy se Slavií
Miloslav Gureň - bývalý obránce, který si vyzkoušel NHL, v Česku hrál mj. za Zlín nebo Třinec
Jakub Koreis - přes 800 utkání v profesionálních soutěžích, hrál za Spartu, Plzeň nebo Kometu
Jiří Tlustý - bývalý útočník, v NHL odehrál 446 zápasů (mj. Toronto, Carolina, New Jersey)

ONLINE STREAMY NA HOKEJKATV.CZ
V sezoně 2022/2023 se můžete těšit na internetové přenosy z Tipsport extraligy ledního hokeje.
Celosezónní členství vás vyjde na 499 korun, v prodeji budou i měsíční či denní přístupy. Na Hokejce
můžete sledovat v HD kvalitě téměř všechna utkání s výjimkou exkluzivně vybraných zápasů, které
poběží pouze na O2 TV Sport. Přístup je jednoduchý, stačí se zaregistrovat v největší hokejové
komunitě, a to buď na webových stránkách Hokejka.cz nebo HokejkaTV.cz, kde si posléze jen
vyberete preferované členství. Kromě sledování hokeje získáte možnost získávat hokejové novinky
prostřednictvím newsletterů, neunikne vám tak žádná důležitá událost. Hokejka TV bude přenášet
také hokejová utkání Chance ligy a zápasy můžete sledovat i na TV Tipsport.

VŠE NA TV TIPSPORT
Tipsport nabídne svým klientům všechny zápasy hokejové extraligy v přímých přenosech na největší
internetové sportovní televizi světa TV Tipsport, která kromě hokeje přináší desítky dalších přenosů
denně.

HRÁČI TESTOVALI S RADAREM Z NHL
Už šestý ročník Extraligových načne start extraligového ročníku 2022/23. Nejlepší hráče budeme
hledat v pěti disciplínách: nejšikovnější hokejista, nejrychlejší bruslař, nejpřesnější střelec,
nejšikovnější gólman a nejtvrdší střelec. Právě ostří ranaři o prázdninách byli měřeni speciálním
radarem z NHL. Jaké hodnoty ukáže? Ve hře budou znova výrazná jména: Martin Růžička, Branislav
Konrád, Ondřej Kacetl, Michal Bulíř, Erik Hrňa, Jaroslav Vlach, Tomáš Hyka a další. Vše můžete
sledovat na sociálních sítích @telhcz nebo webu Hokej.cz.

HOKEJISTÉ POD PŘÍSNÝM DOHLEDEM TRENÉRŮ
Ke stejným podrobným datům jako v NHL mají díky speciálnímu statistickému modulu Hockey Logic
přístup trenéři naší nejvyšší soutěže, informace využívají i celostátní média. Na základě těchto
statistik napojených na video se kouči mohou snadněji rozhodovat ve stěžejních momentech utkání.
Systém zpracovává nejen základní data sbíraná přímo na stadiónech při utkáních, ale i velmi
podrobné analytické údaje, tzv. microstats, které speciálně vyškolený tým videoscouterů
zaznamenává "živě" z videostreamu, a jejichž přesnost je krátce po utkání znovu kontrolována ve
spolupráci BPA sport marketing a společnosti eSports.cz. Velkou novinkou bude ExtraPlayer, což je
aplikace pro hráče TELH, ve které si může hráč přehrát videozáznamy svých střídání a dalších herních
akcí krátce po odehraném utkání. Zároveň mohou do této aplikace dostávat hráči videa s pokyny a
poznámkami od videokoučů a trenérů.

MOBILNÍ APLIKACE S NOVINKAMI
Chcete mít všechny novinky o svém oblíbeném týmu hned po ruce? Stáhněte si mobilní aplikaci
Tipsport extraligy a označte svůj tým. Aplikaci najdete v Google Play či APP Store. V nové sezoně
přibydou také online textové přenosy, v průběhu ročníku se budou vylepšovat také funkce notifikací,
u kterých nebude chybět informovaní o novém článku či o gólech aktuálně hraného zápasu.

30. SEZONA SE SPECIÁLNÍMI KARTIČKAMI
Stejně jako v sezoně 2021/2022 bude sběratelské kartičky Tipsport extraligy připravovat společnost
SportZoo. Už před startem sezony se začala podrobně připravovat 1. ze dvou velkých sérií karet,
takže by se jí sběratelé měli dočkat už před Vánocemi. Ti se mohou těšit na oblíbené kartičky
s kousky výstroje, dresů či hokejek extraligových hvězd. V nové sezoně bude nachystáno několik
nových setů v originálním grafickém provedení, které budou navazovat na jubilejní 30. sezonu či
velký charitativní projekt O Kapku lepší hokej, jenž míří do svého 4. ročníku.

NEJLEPŠÍ HRÁČ UTKÁNÍ
I v sezoně 2022/2023 proběhne vyhlašování nejlepších hráčů utkání z obou týmů po skončení
každého utkání. Tuto anketu zaštiťuje Česká televize. Oficiální statistiky ankety jsou vedeny a
sledovány na www.hokej.cz. Celkový vítěz bude vyhlášen po konci sezony v rámci večeru Hokejista
sezony.

OFICIÁLNÍ KNIHA REKORDŮ ELH 2022/23
•

vydání: 2016 (knižní forma), aktualizace: 2017 (www.hokej.cz), 2018 (web, tiskové
materiály), 2019 (jen webová platforma), 2020 (přehlednější umístění na webu:
rekordy.hokej.cz), 2021 (pravidelnější prezentace na sociálních sítích), 2022 (speciální účet
@TELHstats na 3 platformách: Twitter, Instagram, Facebook – sjednocený vizuální i
obsahový styl)

•

KR 2021/22: soubor 509 rekordů a nejzajímavějších výkonů ELH ve formě souhrnů,
tabulek a grafik v šesti kategoriích (týmové, hráčské, brankářské, trenérské, rozhodcovské,
divácké)

•

systémově rozlišujeme statistiky ve třech fázích ELH: základní část, play off, play out
(skupina o umístění) – baráž o extraligu do statistik ELH nepatří!

•

2015–2022 neustálý proces zpřesňování či opravování některých dat (překlepy, faktické
změny způsobené porovnáváním digitalizovaných a originálních zápisů o utkání, revize
autorových chyb, doplňování nových statistických modulů atd.)

Předpokládané milníky sezony 2022/2023
•

Litvínov, Pardubice, Plzeň, Sparta, Vítkovice: 30. sezona v ELH – kluby, které v samostatné
české nejvyšší soutěži působí od jejího vzniku (1993)

•

Pardubice: 700. výhra v základní části (dosud 696)

•

Lukáš Pech (CEB): 700. bod v součtu všech fází nejvyšší soutěže (aktuálně 692) – v historii
ELH to dosud zvládlo jen 9 hráčů (Petr Leška 909)

•

Miloš Holaň ml. (VIT): 300. odkoučované utkání v ELH (dosud 297)

•

René Hradil: 800. odpískané utkání v ELH (dosud 787) – rekord: Vladimír Šindler 860

•

Robin Šír: 800. odpískané utkání v ELH (dosud 755)

Komunikační kanály:

Weby:

www.hokej.cz, rekordy.hokej.cz

Sociální sítě: @telhstats

PARTNERSKÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE
ANKETA ZLATÁ HELMA KOMERČNÍ BANKY
Anketa o nejhezčí hokejovou akci bude v pořadu Buly hokej živě probíhat letos již po třiadvacáté.
Druhým rokem je titulárním partnerem ankety společnost Komerční banka. Divácké hlasování
bude opět probíhat na hokejovém portálu www.hokej.cz/zlatahelma. Fanoušci budou jako vždy
vybírat vítěze vždy ze 6 nejlepších akcí daného měsíce. Následně celkově 6 nejlepších akcí základní
části postupuje do velkého finále, které bude probíhat v průběhu play off. Zde je možné nejslabší
akci nahradit aktuální akcí z play off.

Vítězové 10 předchozích ročníků Zlaté helmy

2012-13

JAROMÍR JÁGR

KLA

2013-14

PETR ZÁMORSKÝ

ZLN

2014-15

MAREK ČILIAK

KOM

2015-16

MAREK ČILIAK

KOM

2016-17

MAREK KVAPIL

KOM

2017-18

MARTIN NEČAS

KOM

2018-19

PETER MUELLER

KOM

2019-20

PETR HOLÍK

KOM

2020-21

JAROSLAV VLACH

BTL

2021-22

MICHAL ŘEPÍK

SPA

TIPSPORT EXTRALIGA PLNÁ NOVINEK

Neskutečně posílené Pardubice, další významné hráčské přesuny mezi kluby, Třinec bez trenéra
Varadi, Kladno zpět na svém stadionu, Litvínov s kluzištěm po vzoru NHL, to jsou jen některé
novinky, které se promítnou i do sázek na nový ročník hokejové extraligy.
Největším favoritem extraligy jsou podle bookmakerů Tipsportu hokejisté Pardubic s kurzem 4,4:1.
Ve městě perníku chystají přelomovou sezonu, a láká je titul ke 100. výročí založení klubu. Ve hře
bude tradičně silná Sparta Praha 4,7:1, před obhájcem titulu Třincem – kurz 5,5:1. Ten bude
zahajovat novou éru bez trenéra Václava Varadi, přesto patří k favoritům a jistě se pokusí odehrát
čtvrtou mistrovskou sezonu v řadě.
„Pardubicím se povedlo posílit ve všech směrech, od
gólmana, přes obranu a útok, až po trenérský štáb.
Největší favorité pro mě Pardubice, Sparta a Třinec
a nejvíc je proženou Liberec, Hradec Králové a
Mladá Boleslav,“ komentuje jisté extraligové favority
bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.
Z outsidera favoritem?
„Extraliga bude neskutečně vyrovnaná a vyskočit do popředí tabulky a zažít skvělou sezonu může
vlastně kdokoliv z extraligové čtrnáctky. Třeba Litvínovu se příprava povedla a užší kluziště
upravené na rozměry ledu jako v NHL by opravdu mohlo být výhodou. Výsledkově solidní přípravu
zažili též v Karlových Varech, kde nastala vlastnická změna, od které očekávám zkvalitnění chodu
klubu ve všech směrech,“ přidává své tipy na možné nečekané lídry sezony bookmaker Hora.
Kladno s nejhorším kurzem na titul
Kurzovým outsiderem Tipsport extraligy je spolu s Olomoucí (85:1) Kladno – 100:1. Může výkony
Rytířů ovlivnit zrekonstruovaný stadion? „Kladno je kurzově největším outsiderem, v poslední
sezoně spadlo do baráže, ale rozhodně si nemyslím, že by muselo nutně skončit poslední.
Zrekonstruovaný stadion a tradičně skvělí kladenští fanoušci týmu Jaromíra Jágra výrazně
pomohou,“ dodává Miroslav Hora.
Hvězda z Olomouce zpět do zámoří
Největší hvězda extraligy David Krejčí se po roce doma vrátila do NHL. Olomouc tak ztratila
klíčového hráče, nejlepšího v lize a ještě trenéra Motáka, který se přesunul do Třince. „To budou
pro Olomouc obrovské rány. Podobně bolestná bude pro Plzeň ztráta Čerešňáka, dlouholetého lídra
obrany a jednoho z nejkvalitnějších obránců v lize,“ soudí Miroslav Hora.

Tipsport extraliga – 1. kolo
Kometa Brno - Karlovy Vary

1.57

1.19

5.00

2.34

4.40

Třinec - České Budějovice

1.60

1.19

4.80

2.28

4.35

Litvínov - Vítkovice

2.40

1.52

4.20

1.54

2.45

Mladá Boleslav - Sparta Praha

2.52

1.59

4.30

1.50

2.30

Plzeň – Olomouc

1.76

1.26

4.55

2.02

3.65

Hradec Králové - Liberec

2.15

1.42

4.20

1.67

2.77

Kladno - Pardubice

4.00

2.22

5.00

1.22

1.63

Kurzy na vítěze Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2022/2023
Pardubice

4,4:1

Sparta Praha

4,7:1

Třinec

5,5:1

Hradec Králové

9,5:1

Liberec

10,5:1

Kometa Brno

11:1

Ml. Boleslav

18:1

Č. Budějovice

27:1

Plzeň

27:1

K. Vary

35:1

Litvínov

40:1

Olomouc

85:1

Kladno

100:1

Hokejová tombola se vrací na stadiony
Tipsport přichystal na stadiony atraktivní soutěže pro fanoušky i kluby. Opět nasazuje úspěšnou
Hokejovou tombolu 50 : 50. Jejím cílem je
získat pro klub finanční prostředky na
předem vybrané projekty, zejména pak na
podporu charitativních akcí a klubovou
mládež. Soutěž je založena na principu
tomboly, ve které může být rozděleno až
100 tisíc korun.
Na každý zápas je připraveno 2000 tiketů
po 50 korunách. Celková částka je tak
závislá na počtu prodaných tiketů,
maximem je 100 tisíc korun, které se poté
rozdělí fifty - fifty. Jedna polovina výhry připadne vylosovanému fanouškovi na stadionu, druhou
polovinu získává klubu. Inspiraci pochází ze zámoří, kde se jedná o běžnou zábavu na hokejových
stadionech, která navíc z poloviny jde na dobročinné účely.
Vše na TV Tipsport
Tipsport nabídne svým klientům všechny zápasy hokejové extraligy v přímých přenosech na
největší internetové sportovní televizi TV Tipsport, která kromě hokeje denně přináší desítky
dalších sportovních přenosů.
Mobilní aplikace: televize i sázky v kapse
Extraligou vás provede technologicky špičková mobilní sázková aplikace Tipsportu. Tipsport
aplikace pro chytré mobilní telefony obsahuje kompletní nabídku klasických sázek, samozřejmostí
jsou live sázky a důležitou součástí je možnost sledovat na mobilním telefonu všechny sportovní
přenosy z TV Tipsport. K dispozici pro operační systémy Android a iOs je na adrese
mobil.tipsport.cz, uživatelé telefonů s jinými systémy mohou využít mobilní web m.tipsport.cz.
V průběhu sezony nabídneme možnost mimořádných bonusů nově registrovaným sázkařům.

Kontakty na Tipsport:
Václav Sochor – vedoucí oddělení komunikace: 724 849 438, vaclav.sochor@tipsport.cz
Jiří Hadrava – manažer komunikace a mluvčí: 724 237 996, jiri.hadrava@tipsport.cz
Michal Peterka – mediální zástupce: 603 556 404, mpeterka@mediatrust.cz

ŠKODA AUTO je nadále hrdým partnerem TELH
Se startem nové sezony pokračují i soutěže pro fanoušky ledního hokeje, které jsou sdružené
primárně na webových stránkách www.soutez-skoda.cz. Fanoušci se mohou těšit na:
•

•

•

Můj Hokejový Zážitek - Fanouškovská soutěž o jedinečný zážitek z domácího utkání
oblíbeného klubu. Mimo exkluzivních míst v hledišti (včetně občerstvení) obsahuje i
vyzvednutí z domova vozem ŠKODA a dárek v podobě merchandisingu klubu.
Naše Kolo - Vybrané kolo základní části TELH s jednotným doprovodným programem na
všech 7 stadionech v rámci daného kola. Fanoušci na jednotlivých stadionech mohou
soutěžit o zájezd na MS v ledním hokeji 2023, permanentní vstupenky oblíbeného klubu a
další ceny.
Naše Tipovačka - Dlouhodobá tipovací soutěž o zajímavé ceny, která probíhá výhradně
na webových stránkách www.soutez-skoda.cz.

Součástí projektu „Náš Hokej“ jsou také aktivace:
•

•

Náš Lídr - Zapojení ŠKODA AUTO do populární soutěže v „kanadském bodování“.
Nejproduktivnější hráč měsíce obdrží na další měsíc zapůjčený vůz ŠKODA. Z předávání a
následného vrácení vznikne audiovizuální obsah s „nejlepšími“ a „nejzajímavějšími“
hokejisty TELH, který bude v určitých případech využit do printu, online, ale i TV. Následné
možné využití vozu v klubové soutěži o zapůjčení vozu „po hráči“ na víkend (hráč nechá v
autě dárek pro vítězného fanouška).
Naši Mistři – Obrandovaný vůz ŠKODA přiveze trofej pro vítěze přímo na ledovou plochu
po posledním finálovém zápase.

LOGA TÝMŮ TIPSPORT EXTRALIGY

PARTNEŘI TELH 2022/2023
Generální partner:

Tipsport a.s.

Hlavní partneři:

Generali Česká Pojišťovna a.s.; Komerční Banka, a.s., Radegast
(Plzeňský Prazdroj a.s.);

Oficiální partneři:

ŠKODA AUTO a.s.; Kaufland Česká republika v.o.s., Bohemia Chips
(Intersnack a.s.); Sencor (FAST ČR a.s.); DrWitt (MASPEX Czech
s.r.o.);

Mediální partneři:

Česká televize; O2 TV, Rádio Impuls (LIN a.s.); Deník Sport (Czech
News Center a.s.); www.hokej.cz (BPA sport marketing a.s.);

Oficiální název soutěže:

Tipsport extraliga ledního hokeje

Oficiální název play-off:

Generali Česká Pojišťovna play off Tipsport extraligy

APK LH
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 723 718 012
E-mail: apklh@apklh.cz

BPA sport marketing a.s.
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
tel: +420 266 090 950 -953
email: bpa@bpa.cz
www.bpa.cz
Tisková zpráva bude po skončení tiskové konference dostupná v el. podobě na bpa.cz

