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Propozice Národní boxlakrosové ligy 2023 
 
Tyto propozice, vydané v souladu se soutěžním řádem ČSML, upravují podmínky účasti a pořádání Národní 
boxlakrosové ligy 2023 (dále jako „NBLL 2023“) a navazují na ostatní předpisy ČSML. 
 
Záležitosti týkající se NBLL neupravené v těchto propozicích NBLL se řídí platným soutěžním, registračním 
a disciplinárním řádem a přestupním řádem ČSML a platnými pravidly boxlakrosu NBLL. 
 
 
A. 

1. Doplnění článku 3.1 – Kromě dalších podmínek účasti v soutěži dle odst. 3.1 SŘ jsou družstva 
povinna informovat vedoucího soutěže o soupisce družstva dle dohodnutého postupu do 15. února 
2023 

Upravená ustanovení soutěžního řádu ČSML („SŘ“) 

 
2. Doplnění článku 3.4 – Startovné činí 25 000 Kč/1000 € za družstvo. Startovné je splatné do 

15. února 2023 na bankovní účet ČSML č. 2801205689/2010 (dle vystavené faktury). Zaplacením 
startovného se družstvo přihlašuje do soutěže.  
 
Jelikož NBLL 2023 nebude prezentována jako „česká liga“, avšak Český svaz mužského lakrosu 
(ČSML) bude zajišťovat stěžejní organizační aktivity (zejména organizaci a odměňováni rozhodčích, 
registraci hráčů, přenosy z utkání, odměňování zapisovatelů…), budou nadřazené organizace 
jednotlivých zemí na rozpočtu participovat nad rámec startovného jednotlivých družstev, a to 
poměrem družstev z jednotlivých zemí účastnících se NBLL 2023. Celkový počet družstev NBLL 2023 
bude 8.  
Dle předběžného rozpočtu je po zahrnutí startovného 1/8 stanovena na 2000€. 
Participace jednotlivých zemí je tedy stanovena: 
Česko: 12000€ 
Rakousko: 2000€ 
Německo: 2000€ 
 
Částka je splatná do 15. února 2023 na účet č. 2801205689/2010 (dle vystavené faktury). 
 
 

3. Doplnění článku 11.2 – Povinnosti pořádajícího klubu 
 (Seznamte se důkladně s povinnostmi podle čl. 11 soutěžního řádu ČSML a pravidel) 

h)   Další povinnosti dle propozic soutěže: 
- zajistit jednu osobu jako obsluhu časomíry, jednu osobu pro měření útočného času 

a jednoho zapisovatele, obeznámené s měřicím zařízením a vedením zápisu z utkání 
a elektronického zápisu (více v článku D těchto propozic); 

- vést zápis z utkání v souladu s předpisem a informacemi distribuovanými v rámci 
„školení zapisovatelů“ (detail viz Článek D propozic NBLL 2023);  

- bezprostředně před zahájením utkání předat rozhodčím novou nerozbalenou sadu devíti 
míčů a zajistit, že utkání bude odehráno právě s těmito míči. Sady míčů klub obdrží před 
prvním utkáním NBLL 2023 pořádaným na jeho hřišti od vedení soutěže a počet sad 
bude odpovídat rozlosování. Vlastnictví sady míčů, se kterými bylo utkání odehráno, 
přechází po skončení utkání na pořádající klub, který s nimi může nadále disponovat.  
Pokud pořádající klub před zahájením zápasu základní části nepředá rozhodčímu sadu 
míčů obdrženou od vedení NBLL 2023, ruší se nárok na ponechání si této sady a ta bude 
po skončení soutěže vrácena ČSML. 
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B. 
1. Soutěž je rozdělená na základní část a play-off. 
Systém soutěže 

 
2. Základní část se hraje systémem „do tabulky, každý s každým dvakrát“ dle daného rozpisu 

utkání, poté následuje play-off.  
 
3. Do play-off postupují první čtyři týmy dle tabulky skončené základní části. Play-off bude 

odehráno systémem Final 4 během závěrečného víkendu NBLL 2023 konaném na jednom, 
vedením soutěže vybraném místě, kdy během soboty budou odehrány semifinálové zápasy a 
během neděle zápas o třetí místo a finále. Zápasy play-off budou hrány na jedno vítězné utkání. 
V případě remízového stavu rozhodne o vítězi prodloužení odehrané dle platných pravidel 
NBLL.   

 
 

4. Další ustanovení 
 
a. Místo a čas konání každého zápasu jsou dány „Rozpisem zápasů“ soutěže. 
b. Pokud jedno družstvo v průběhu zápasu začne vyhrávat o dvanáct gólů, pak se až do konce 

zápasu přestane hrát na tzv. čistý čas. Nejdříve však od začátku 3. periody.  
c. K utkání základní části soutěže může být zapsáno 21+2 hráčů. Pro Final 4 pak 18+2. 
d. Aby hráč mohl nastoupit k utkání NBLL 2023, musí být registrován v ČSML. 

 
 

 
C. 
 

Přestupní období, přestupy a hostování 

1. Přestupní období: od 15. února 2023 0:00 do 17. září 2023 23:59. 
  

2. Přestupy a hostování se řídí přestupním řádem ČSML s těmito výjimkami: 
 

2.1. Zaregistruje-li jeden LK (lakrosový klub) do NBLL 2023 více než jedno družstvo, je na tato 
družstva vedená pod stejným LK stran přestupů a hostování nahlíženo jako na samostatné 
LK. 

 
2.2. K oznámení hostování na začátku sezóny dostačuje příslušně označit daného hráče 

v odevzdávané aktualizaci soupisky. Po odevzdání aktualizace soupisky je však již nutné 
použít standardní postup dle přestupního řádu (tzn. přestupní lístek – hostování). 
V případě přestupu je vždy třeba použít standardní postup dle přestupního řádu (tzn. 
přestupní lístek). 
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D.  
 

Další ustanovení a povinnosti 

1. Odchylně od disciplinárního a soutěžního řádu ČSML se neúčast družstva v utkání NBLL trestá 
pokutou ve výši 15 000 Kč v případě, že se družstvo utkání nezúčastnilo z jiných důvodů než: 

- více než 10 hráčů z aktuální soupisky družstva není schopno nastoupit k utkání dle 
předložené lékařské zprávy o stavu každého z takových hráčů, 

- dopravní nehoda družstva společně cestujícího na soutěžní utkání (prokázaná 
protokolem PČR o nehodě), 

- zásah vyšší moci. 
 

Pokud jiným stranám (např. pořadatel, rozhodčí, soupeř) při odložení utkání podle předchozího 
odstavce vzniknou náklady, je provinivší družstvo povinno tyto náklady uhradit. Mezi náklady se 
počítá zejména (ale ne pouze) pronájem hrací plochy a dopravné. Veškeré náklady musí žadatel 
o uhrazení řádně doložit.  

 
2. Veškerá komunikace vůči družstvu se vede prostřednictvím oprávněného představitele družstva 

(zejména vedoucího družstva), jehož kontaktní údaje jsou uvedené v soupisce družstva pro soutěž, 
a to především e-mailem. 
 

3. Všichni hráči včetně brankařů jsou povinni používat chrániče zubů, jak vyžadují pravidla. 
 

4. Na stadionech, kde je k dispozici audiotechnika, je domácí družstvo povinno během utkání hlásit 
události dle dodaného manuálu. 

 
5. Pořádajícím klubům se doporučuje, aby byla na místě přítomna zdravotnická služba. 

 
6. Dresy - Hráči jednoho družstva musí nastoupit k utkání NBLL 2023 v jednotných (tedy stejných) 

dresech a trenýrkách.  
Barevnou kombinaci dresů a trenýrek si určuje domácí tým. 
Pokud rozhodčí před utkáním usoudí, že družstva nemohou být na základě dresů od sebe vzájemně 
rozeznána, hostující družstvo musí obléci jinou variantu. 
 

7. Hráči a členové realizačního týmu se nesmí účastnit zápasu (t.j. také být přítomni na hráčské lavici) 
jsou-li pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. 

 
E.  

Každý klub je povinen nominovat minimálně 5 osob, které během NBLL 2023 budou vykonávat 
ovládání časomíry, útočného času a vyplňování zápisu z utkání. Zároveň zajistí, že se ty osoby, které 
neabsolvovaly školení zapisovatelů pro NBLL 2022, zúčastní školení k danému tématu, které vedení 
NBLL uspořádá na vlastní náklady. (Termíny jsou volitelné, účast nutná v jednom z termínů.) Jména 
a kontaktní e-maily nominovaných uvedou vedoucí družstev ve zprávě v rámci zaslání aktualizace 
soupisky k NBLL 2023.  

Vyplňování papírového a elektronického zápisu z utkání 

 
Dle článku A.3 těchto propozic pak pořádající klub zajistí přítomnost tří takto proškolených osob na 
svých domácích utkáních NBLL 2023 a to, že vykonají dané výše uvedené činnosti.  
 
Každé osobě, která vykoná uvedené činnosti v rámci soutěžního utkání NBLL 2023, náleží odměna 
300 Kč/11€ za jedno utkání. Odměna bude hrazena ČSML na základě dohody, která bude uzavřena 
s každým pořádajícím klubem, a na základě uvedení jména v elekronikcém zápisu o utkání v 
poznámce.

 

 Úhrada bude provedena v jedné splátce po skončení soutěže, případně v jedné splátce 
přibližně v polovině soutěže a v jedné po skončení soutěže. 

  



           
      

 

Public 

1. Za správné vyplnění zápisu z utkání odpovídají po kontrole skóre rozhodčími rovným dílem 
zapisující i domácí družstvo. 

2. Elektronický zápis z utkání se zadává on-line prostřednictvím programu PointBench. Nelze-li 
z technických důvodů zápis zadávat během utkání, je domácí družstvo povinno pořídit kopii 
zápisu a do 24 hodin po skončení utkání jej odeslat na adresu pchmelar@lacrosse.cz pod 
pokutou 1 000 Kč/40 €. 

3. Rozsah zapisovaných informací je dán instrukcí poskytnutou i v písemné podobě v rámci výše 
uvedeného školení. 

4. Za nedostatky v zápisu z utkání může být daný zapisovatel sankcionován do výše své odměny. 
5. Nezajistí-li pořádající klub přítomnost a potřebnou aktivitu (a z ní vyplývající správnost zápisu) 

výše uvedených 3 osob, bude mu udělena sankce 1000 Kč/40 € za každou nepřítomnou nebo 
nepracující osobu. 

6. Termíny školení zapisovatelů jsou:  
- 20. 2. 2023 v 19:00, on-line 
- 21. 2. 2023 v 19:00, on-line  
- Odkaz pro přístup bude odeslán vedoucím družstev  

 
F.  

Vedoucí soutěže jmenuje Briana Witmera (kontakty: 
Zástupce vedoucího NBLL 2023 

bwitm1@gmail.com, mobil: +420604875191) 
svým zástupcem, který je oprávněn v otázkách organizace soutěže jednat s kluby. Návrhy 
a změny propozic, rozpisu, rozpočtu a ostatních finančních oblastí vedení soutěže podléhají 
písemnému souhlasu vedoucího soutěže a následně VV ČSML. 

 
 
 
Tyto propozice NBLL 2023 schválil VV ČSML dne 7. února 2023 
 
 
V Praze, 7. února 2023      Adam Šerpán      

     Vedoucí NBLL 2023 
     adam.serpan@lacrosse.cz 

                                         +420 607 762 254 
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