Standardy při utkání Extraligy (povinnosti pořadatele)
Všeobecné standardy Extraligy:





družstvo hrající Extraligu musí mít na základu soupisky (tj. první tři hráče) min. 3
hráče zařazené do 100. místa na platném žebříčku ČR, nebo do 100. místa na
nasazovacím žebříčku k 1. lednu roku, ve kterém se tvoří soupisky pro novou sezonu
družstvo musí mít trenéra minimálně licence B
družstvo musí k utkání nastoupit s nehrajícím trenérem nebo jeho zástupcem
družstvo (všichni hráči) jsou povinni nastoupit a celé utkání odehrát v jednotných
dresech s viditelně umístěnou jmenovkou hráče

Základní část Extraligy:







vymezí prostor pro hráče (domácí+hosté) do kterého nebude mít přístup divák
zajistí zdarma občerstvení pro hosty (pitný režim)
zajistí pro diváky k sezení do 50 míst (minimálně lavičky)
zajistí dostatečný prostor pro hlavního rozhodčího (v případě, že hl. rozhodčí nemá
prostor vymezený u stolu
zorganizuje v čase určeném pro zahájení utkání nástup, při kterém představí hráče a
trenéry obou družstev a rozhodčí
připraví zařízení (elektronické nebo manuální), které zobrazuje celkový stav utkání

Play-off Extraligy:











vymezí prostor pro hráče (domácí+hosté) do kterého nebude mít přístup divák
zajistí zdarma občerstvení pro hosty (pití)
zajistí dostatečný prostor pro diváky k sezení do 200 míst (kultura sezení příslušná
významu akce)
zváží možnost občerstvení pro diváky (za úplatu či zdarma)
zajistí ozvučený prostor příslušnou technikou pro mluvené slovo a hudbu
zajistí komentátora, který představuje hráče, trenéry, významné funkcionáře
pro finálovou sérii play-off připraví vlajku České republiky a produkci hymny České
republiky
zajistí dostatečný prostor pro hlavního rozhodčího
připraví zařízení (elektronické nebo manuální), které zobrazuje celkový stav utkání
zajistí podlahovou krytinu schválenou ITTF

Utkání určená k televiznímu přenosu (zákl.část + play off), kromě výše uvedeného
ještě navíc:







zajistí možnost příjezdu aut přivážející přenosovou techniku a reklamní panely
zajistí technické parametry potřebné pro TV přenos
zajistí zázemí pro personál obsluhující reklamní panely
připraví jasně určený prostor pro kamery organizace, která zajišťuje televizní přenos
vymezí prostor pro komentátora televizního přenosu
zajistí, stejně jako k utkáním play-off, podlahovou krytinu schválenou

