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STANDARD EXTRALIGOVÉHO KLUBU
PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2020-2021
1) VÝCHOVA MLÁDEŽE
Extraligový klub musí vlastnit statut „Hokejbalové centrum mládeže“.
V případně nesplnění výše uvedené podmínky, je klub povinen postupovat v souladu
s Přílohou č. 1 tohoto Standardu „Podmínky a požadavky pro získání statutu HCM a
Akademie“, ve znění platném pro soutěžní ročník 2019-2020 (verze květen 2019).

2) HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ (STADION) A ORGANIZACE UTKÁNÍ
a) Hokejbalové hřiště (stadion).
Extraligový klub organizuje všechna domácí utkání Extraligy mužů zásadně na hřišti
(stadionu) s přidělenou a platnou licencí úrovně A nebo B.
Licence hřiště je udílena podle platné „Směrnice pro udělování licencí
hokejbalových hřišť a stadionů“, a to na základě naplnění příslušné „Normy
licence“.
Extraligový klub se dále řídí ustanoveními „Individuálního plánu rozvoje hřiště a
stadionu“ (IPR) a plní tímto plánem dané úkoly ve stanovených termínech. IPR je
závazným dokumentem, založeným a vydaným TK ČMSHb ve spolupráci s ELK, na
základě provedené kontroly hřiště (stadionu) nejpozději 15 dnů před prvním soutěžním
utkáním sezóny 2020-2021. Další kontroly hřiště (stadionu) proběhnou vždy k datu
plněni dílčích termínů, stanovených v IPR.
b) Organizace utkání
Při organizaci utkání se klub řídí ustanoveními Přílohy č. 2 tohoto Standardu
„Požadavky na organizaci extraligového utkání“.

3) MARKETING A MÉDIA
Extraligové kluby a ČMSHb před každou sezónou uzavřou dohodu o spolupráci a
povinnostech obou stran v oblasti marketingu a médií. Tato dohoda je obsahem Přílohy č. 3
„Marketingová a mediální spolupráce extraligových klubů a ČMSHb“.
Kluby jsou dále povinny mít funkční webové stránky, jejichž obsah průběžně aktualizují a
na hlavní stránce prezentují logo partnera/partnerů ELM.

4) OSTATNÍ
Extraligové kluby zajistí účast minimálně jednoho zástupce na všech vzdělávacích, či
marketingových seminářích, zorganizovaných ČMSHb a na schůzkách se zástupci ČMSHb
v předem stanovených termínech.
Schváleno na jednání Předsednictva ČMSHb, dne 19. srpna 2020.
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