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Úkoly pro průběh Extraligy 2018/2019 

přehled úkolů jednotlivých složek ŠSČR k zajištění reprezentativního průběhu Extraligy 

1. Před sezónou: 
a) zveřejnit losování na webu ŠSČR, v databázi ŠSČR a na webu Extraligy, zodpovědnost STK + 

VS + sekretariát 
b) nahlásit a zařadit osobu z KMK zodpovědnou za články z Extraligy do mailing listu VS, zod-

povědnost KMK + VS 
c) vytvořit mailing list Extraligy (kapitáni, zástupci, organizační pracovníci, předseda STK, 

předseda ŠSČR a další osoby na požádání), zodpovědnost VS 
d) zveřejnit soupisky družstev a vydat úvodní článek na webu Extraligy a odkaz na něj na webu 

ŠSČR, zodpovědnost KMK + VS 
e) určit cenu pro vítěze extraligy (dotace na účast v EP ve výši 25.000,- Kč) a zajistit její schvá-

lení ve VV, zodpovědnost STK + VV 
f) sestavit rozpočet Extraligy a zajistit jeho schválení ve VV, zodpovědnost STK + KMK + VV 
g) vypsat konkurz na pořadatele a vítěze konkurzu zveřejnit, pořadatele se snažit vybrat do 

startu Extraligy, zodpovědnost STK 
 
2. V sezóně: 

a) průběžně informovat KMK o změnách v začátcích utkání, zodpovědnost VS 
b) nejpozději 5 dnů před termínem dvojkola, resp. závěrečného trojkola, zajistit odkazy na on-

line přenosy od pořadatelů utkání, zodpovědnost KMK 
c) 3 dny před hracím víkendem vytvořit článek k aktuálnímu dvojkolu, resp. závěrečnému 

trojkolu, spolu s uvedením jednotlivých odkazů na přenosy nebo s odkazem na jeden cen-
trální přenos, zodpovědnost KMK 

d) po dohrání všech utkání daného dne vytvořit článek s výsledky a aktuální tabulkou pořadí 
(možno obohatit o dojmy kapitánů družstev, hráčů apod.), zodpovědnost KMK 

e) po dohrání všech utkání daného dne vytvořit zpravodaj s výsledky a aktuální tabulkou po-
řadí a ten rozeslat na osoby v mailing listu Extraligy, zodpovědnost VS 

f) po hracím víkendu, zveřejnit článek se všemi výsledky, aktuální tabulkou pořadí a se všemi 
partiemi z daného víkendu (možno obohatit o rozbor několika zlomových partií), zodpo-
vědnost KMK 

g) po hracím víkendu, vytvořit zpravodaj se všemi výsledky, aktuální tabulkou pořadí a se 
všemi partiemi z daného víkendu a ten rozeslat na osoby v mailing listu Extraligy, zodpo-
vědnost VS 

h) před závěrečným trojkolem spolupracovat s pořadatelem a zajistit jeho mediální pokrytí a 
to minimálně pozváním ČT na trojkolo, zodpovědnost KMK 

i) před závěrečným trojkolem či při něm připravit tiskovou konferenci nebo rozhovor vysílaný 
ČT, zodpovědnost KMK  

j) účastnit se vyhlášení výsledků v místě po závěrečném kole Extraligy, zodpovědnost před-
seda ŠSČR 

k) průběžně obohacovat web Extraligy o rozhovory, ankety, rozbory, zodpovědnost KMK 
l) zajistit štítek pro vítěze 2018/2019 a upozornit vítěze r. 2017/2018 na povinnost přivést pu-

tovní pohár, zodpovědnost sekretariát 
   

3. Po sezóně 
a) vyjednat s vítězem, či případně dalšími v pořadí jejich účast na EP, zodpovědnost sekreta-

riát 
b) přihlásit zájemce na EP družstev, zodpovědnost sekretariát 
c) schválit výsledky a pokuty Extraligy na schůzi rozšířené STK, zodpovědnost STK 


