Propozice Juniorské boxlakrosové ligy 2020/2021
Rozdělení do kategorií:
U9
U11
U13
U15
U18

8 let a mladší (2012–?)
9–10 let (2011–2010)
11 a 12 let (2009 a 2008)
13 a 14 let (2007 a 2006)
15–17 let

1. 1. 2012–?
1. 1. 2010–31. 12. 2011
1. 1. 2008–31. 12. 2009
1. 1. 2006–31. 12. 2007
1. 1. 2005–31.12. 2003

Přihlášené týmy
U9 LCC Ants + každý splňující věkovou hranici
U11: LCC Ants, Lakros Zbraslav
U13: LCC Meerkats I, LCC Meerkats II, Lakros Zbraslav
U15: LCC Foxes, Lakros Zbraslav+Old Dogs Plzeň+SKL Jižní Město
U18: LCC+Lakros Zbraslav, SKL Jižní Město+Old Dogs Plzeň
Systém soutěže, bodování utkání
Soutěž se řídí mezinárodními pravidly FIL s následujícími výjimkami:
1. Hrací doba: 3x10 min, U18 3x 12 minut, přestávka 3 min. Hraje se hrubý čas. Čas se zastavuje jen na
pokyn rozhodčího a pak v případě vylučování – po zapískání rozhodčího, které přerušuje hru před udělením
trestu – a poté, co padne gól. Čas znovu začíná běžet se zahájením hry.
2. Každý tým má právo na jeden oddechový čas za periodu.
3. Tresty/vyloučení: menší trest 1 min., větší trest 3 min., trest ve hře (vyloučení hráče na zbytek utkání).
4. Rozhodčí:
– JBLL může pískat jen ten, kdo splňuje Pravidla kvalifikace rozhodčích lakrosu, tj. absolvoval aspoň
základní školení komise rozhodčích ČSML a je mu 16 a více let;
– zápasy pískají dva rozhodčí;
– na hřišti nesmějí být nikdy současně dva sudí I. třídy.
Odměny:

Typ kvalifikace
Odměna
NQ
200 Kč
Rozhodčí III. třídy
250 Kč
Rozhodčí II. třídy
400 Kč
Rozhodčí I. třídy
700 Kč
Za každé odpískané utkání náleží 1 kredit.
Aktuální seznam rozhodčích včetně jejich tříd naleznete zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-ktbnCOwo/edit#gid=0
5. Hráč může nastoupit jen ve své věkové kategorii a v kategorii maximálně o jednu úroveň vyšší (starší).
Pokud jsou pochybnosti o stáří nastupujícího hráče, prokáže se tento rozhodčím kopií kartičky zdravotní
pojišťovny.
6. Je možné požádat o výjimku, aby starší hráč mohl nastupovat v nižší kategorii, než kam věkem patří. Z
principu by se však nemělo jednat o tzv. rozdílového hráče. Má to být možnost např. pro nováčky. Výjimku
schvalují trenéři/vedoucí mužstev soupeřů a vedoucí JBLL.
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Bodování:
Hraje se celkem o 6 bodů. Boduje se každá perioda. Za vítězství v periodě je 1 bod, v případě remízy se bod
půlí. Za celkové vítězství v zápase jsou další 2 body. V případě celkové remízy získá každý tým 1 bod. Po
skončení zápasu následují samostatné nájezdy (střídavě tři hráči z každého týmu, v případě remízy pak po
jednom až do rozhodnutí) – za vítězství v nich je 1 bod.
Termíny a rozdělení pořadatelství turnajů

NE 13. 9.
NE 30. 9.
NE 18. 10.
NE 1. 11.
NE 15. 11.

Radotín
Radotín
Malešice
Jižní Město
Jižní Město

5. nebo 6. 12. Plzeň?
9. nebo 10. 1. Plzeň?
13. nebo 14. 2. Plzeň?
NE 23. 3. Radotín nebo Malešice
NE 11. 4. Radotín
Soupisky, hostování, přestupy, zápis z utkání
Soupisky kluby odevzdají vedoucímu soutěže. Přestupy a hostování se řídí přestupním řádem ČSML. Zápisy
pro utkání jsou k dispozici na webu svazu http://www.lacrosse.cz/tisk-zapisu0.
Je třeba, aby všichni hráči byli registrovaní v databázi členů ČLU http://cludb.lacrosse.cz/registrace-clu, jinak
se neobjeví na soupiskách v PointBenchi a nebudou se jim počítat body do statistik. Registraci provádí rodič
hráče.
Povinnosti pořádajícího klubu
● Mít podepsanou s ČLU Dohodu o zajištění uspořádání turnaje Juniorské lakrosové ligy (viz příloha).
● Informovat okolí o konání akce (turnaje) – fb, weby, místní rozhlas, plakáty...
● Zajistit hřiště a jeho vybavení dle pravidel, míče, zápisy.
● Zajistit rozhodčích ve spolupráci s ČSML a KR, výplata ihned po utkání.
● Zapisovatel a časoměřič (min. dvě proškolené osoby), odměna dle úvahy pořádajícího klubu, max. však
80 Kč za utkání (např. LCC platí 50 Kč za zápas za zápis na papír + 30 Kč za přepsání do počítače, resp.
80 Kč za zápas za zápis on-line).
● Zápis je pokud možno prováděn on-line, pokud ne, je přepsán na pointbench.com do třetího dne po turnaji,
tj. do úterý.
● Udělat reportáž z turnaje pro web lacrosse.cz do 24 hodin.
Financování
Turnaje pořádají zúčastněné kluby na své náklady, které poté přeúčtují na základě smlouvy (viz příloha 1 z
propozic JFLL) a vyúčtování svazu. Zástupci svazu mohou kontrolovat dodržování smluvních podmínek.
Součástí vyúčtování bude smlouva s pronajímatelem hřiště, zápisy z utkání s uvedenými jmény rozhodčích
a jejich podpisy a s uvedenými jmény zapisovatelů a jejich podpisy. Dále samostatný formulář, na němž
budou uvedeni rozhodčí, zapisovatelé, vyplacené částky a podpisy potvrzující příjem částek (viz příloha 2 z
propozic JFLL).
Zápis z utkání
V zápisu se vyplňují tyto statistiky (kromě standardní úpravy čísel dresů, vyškrtání hráčů, kteří se utkání
neúčastní, zápisu času branek, asistencí, trestů, oddechových časů):
– začínající brankaři a případné střídání brankářů,
– zásahy brankáře (saves).
V Praze dne 8. září 2020
Antonín Gottwald
vedoucí JBLL
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DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ USPOŘÁDÁNÍ TURNAJE
JUNIORSKÉ LAKROSOVÉ LIGY
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“)
Sekce mužského lakrosu ČLU, p. s.

se sídlem Vykoukových 622/2, Radotín, 153 00 Praha 5
IČ0: 082 14 492
zastoupená Petrem Chmelařem
(dále jen „objednatel“)
a
……………………………………………………………
se sídlem
identifikační číslo:
zastoupený
(dále jen „pořadatel“).
(Objednatel a pořadatel dále společně též jen jako „smluvní strany“)
dle vlastního prohlášení plně svéprávní, níže uvedeným způsobem:
Preambule
Objednatel je organizátorem Juniorské lakrosové ligy (dále jen „JLL“), tj. soutěže pro mládežnické lakrosové
výběry v různých věkových kategoriích.
Pořadatel je lakrosový klub sdružený v Sekci mužského lakrosu ČLU, pověřený objednatelem uspořádáním
turnaje JLL, v rámci nějž se konají jednotlivé zápasy mládežnických výběrů v různých věkových kategoriích.
I.
Předmět dohody
Předmětem této dohody je závazek pořadatele zajistit uspořádání turnaje JLL ve smluveném rozsahu
a termínu, jakož i závazek objednatele poskytnout pořadateli za uspořádaný turnaj sjednanou úplatu při
splnění všech povinností pořadatele.
II.
Závazek pořadatele

1.

Pořadatel se tímto zavazuje, že zajistí uspořádání turnaje JLL v následujícím období: 09/2020 –
06/2021

2.

Uspořádáním turnaje JLL dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí:
a) zajištění hrací plochy a zázemí pro odehrání soutěžních utkání dle rozpisu JLL, pravidel lakrosu a
propozic soutěže na vlastní náklady pořadatele;
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b) zajištění rozhodčích, zapisovatelů a případně dalšího personálu (pořadatele a zdravotnické
asistence, požadují-li to propozice soutěže), v počtu a podle specifikací dle soutěžního řádu
objednatele a propozic soutěže, to vše na vlastní náklady pořadatele;
c) pořízení elektronického zápisu z jednotlivých soutěžních utkání a jeho odeslání do systému
PointBench nejpozději do 24 hodin po utkání v souladu s propozicemi soutěže na vlastní náklady
pořadatele;
d) vyhotovení článku (příspěvku) o průběhu a výsledcích turnaje JLL včetně nejméně jedné
fotografie tak, aby předmětný článek (příspěvek) mohl být publikován na internetových
stránkách objednatele, a to na vlastní náklady pořadatele. Objednatel se zavazuje, že zajistí
případný vyžadovaný souhlas vlastníka autorských práv k fotografii a článku (příspěvku)
s umístěním na internetových stránkách objednatele;
e) umístění banneru lacrosse.cz na viditelné místo v okolí hrací plochy po celou dobu konání turnaje
JLL.
Pořadatel se zavazuje, že svoji povinnost dle odst. 2 písm. d) tohoto článku splní vždy nejpozději ve
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne posledního zápasu v rámci jím pořádaného jednotlivého turnaje JLL.
III.
Závazek objednatele
1.

Objednatel se zavazuje, že za pořadatelem uspořádaný turnaj JLL dle čl. II odst. 1 této dohody zaplatí
pořadateli úplatu ve výši dle předloženého vyúčtování pořadatele zvýšenou o částku 2 000 Kč (slovy:
dva tisíce korun českých) jako odměnu za pořádání.

2.

Úplata za turnaj JLL dle předchozího odstavce je splatná vždy do 10 dnů po dni předložení vyúčtování
na bankovní účet pořadatele, č. ú. ……………………………, vedený u ………………………………….

3.

Vyúčtování musí obsahovat:
a) kopii příslušné faktury pronajímatele hřiště,
b) přehled odměn vyplacených rozhodčím v souladu se směrnicí KR a propozicemi soutěže včetně
podpisu příslušných osob potvrzujícího převzetí odměny,
c) přehled odměn vyplacených zapisovatelům v souladu se směrnicí KR a propozicemi soutěže
včetně podpisu příslušných osob potvrzujícího převzetí odměny.
Vyúčtování může být předáno osobně objednateli nebo odesláno naskenované na e-mail určený
objednatelem, a to vždy nejpozději do 20 kalendářních dnů po skončení turnaje JLL. V případě později
předloženého vyúčtování nárok pořadatele na úhradu objednatele podle této dohody zaniká,
s výhradou okolností vyšší moci.
IV.
Vedlejší ujednání

1.

Objednatel je oprávněn řádné a včasné splnění povinností pořadatele dle čl. II. odst. 2 této dohody
kontrolovat.

2.

Při nedodržení kterékoliv z povinností pořadatele dle čl. II. odst. 2 a) a b) je objednatel oprávněn
nevyplatit pořadateli celou nebo část částky úplaty.

3.

Při nedodržení povinností pořadatele dle čl. II. odst. 2 c), d) a e) a dalších povinností objednatel
pořadatele písemně upozorní a vyzve jej k odstranění nedostatků. V případě dalšího zjištění porušení
těchto povinností pořadatele a za podmínky, že nedostatky nebudou pořadatelem ve stanovené
přiměřené lhůtě odstraněny, zavazuje se pořadatel zaplatit objednateli na výzvu objednatele smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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4.

Pořadatel se zavazuje předložit objednateli na jeho výzvu vyúčtování nákladů na zajištění povinností
dle čl. II. odst. 2 této dohody.
V.
Zápočet pohledávek

Objednatel může vůči úplatě podle čl. III odst. 1 této dohody započítat své případné pohledávky za
pořadatelem až do plné výše této úplaty.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato dohoda nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ji
lze měnit pouze formou písemných dodatků.

2.

Tato dohoda je vypracována ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z
nich.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož níže připojují
své podpisy.

V Praze dne …………………..
Za objednatele:

………………………………..
Petr Chmelař

Za pořadatele:

………………………………..
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