Propozice Národní boxlakrosové ligy 2020
Tyto propozice, vydané v souladu se soutěžním řádem ČSML, upravují podmínky účasti a pořádání Národní
boxlakrosové ligy 2020 (dále jako „NBLL“) 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 pravidly boxlakrosu NBLL.
A.

Upravená ustanovení soutěžního řádu ČSML („SŘ“)

(3.1)

Kromě dalších podmínek účasti v soutěži dle odst. 3.1 SŘ jsou družstva povinna odeslat vedoucímu soutěže
aktualizaci soupisky družstva do 25. února 2020 (na doručeném formuláři).

(3.4)

Startovné činí 6 000 Kč za družstvo. Startovné je splatné do 28. února 2020 na bankovní účet ČSML
č. 2801205689/2010 (dle vystavené faktury). Zaplacením startovného se družstvo přihlašuje do soutěže.
Startovné bude sníženo o příslušné bonusy získané v předchozím ročníku. Konečná částka bude uvedená na
faktuře. Na základě přihlášek bude připraven rozpis soutěže.

(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;
- sepsat informativní komentář o průběhu utkání a o výsledku, nejlépe doplněný alespoň jednou
fotografií, a zaslat co nejdříve, nejpozději do 24 hodin nebo první pracovní den po utkání emailem
na adresu nbll@lacrosse.cz. Za každou včas odevzdanou reportáž náleží domácímu družstvu
odměna ve výši 100 Kč (ve formě slevy na startovném v příštím ročníku NBLL);
- vést on-line elektronický zápis z utkání v systému PointBench (neprovedení elektronického zápisu
je stejným přestupkem jako neprovedení papírového zápisu).

B.

Systém soutěže
1.

Soutěž je rozdělená na základní část a play-off.

2.

Základní část se hraje tříkolově systémem „každý s každým“ dle daného rozpisu utkání, poté následuje
play-off.

3.

Play–off
a.

Nadstavba
Účastníci se rozdělí na dvě skupiny podle konečného výsledku po základní části:
- skupina A: první, čtvrtý a šestý,
- skupina B: druhý, třetí, a pátý.
V těchto skupinách se hraje dvoukolově systémem „každý s každým“ (ve formě „dvojzápasů“ v rámci
jednoho týdne), každý je jednou domácí a jednou host. Hrací termíny jsou dány dle nahlášených
hracích dnů. Pokud mají družstva svůj prioritní hrací den stejný, přednost má výše postavené
družstvo po základní části.
Do konečného výsledku nadstavbových skupin se započítávají výsledky utkání v nadstavbové části
plus výsledky vzájemných utkání družstev v dané skupině, které odehrály v základní části.

b.

Semifinále a zápas o umístění
Semifinále I: první ze skupiny A vs. druhý ze skupiny B
Semifinále II: první ze skupiny B vs. druhý ze skupiny A
Hraje se na dvě vítězná utkání, ve dvou týdnech, podle hracích dnů obou soupeřů. Výše postavené
družstvo po základní části hraje první a případný třetí zápas na svém domácím hřišti.

Zápas o 5. a 6. místo: třetí ze skupiny A vs. třetí ze skupiny B
Hraje se na jedno vítězné utkání. Výše postavené družstvo po základní části hraje na svém domácím
hřišti a dle svého hracího dne.
c.

4.

C.

Finále Czech Cup 2020
Vítězové semifinále I a II hrají finále na dvě vítězná utkání ve třech po sobě jdoucích dnech. Lépe
postavené družstvo po základní části hraje první a případný třetí zápas na svém domácím hřišti.
Termín případného třetího utkání je určen hracím dnem domácího družstva.

Další ustanovení
a.

Místo a čas konání každého zápasu jsou dány „Rozpisem zápasů“ soutěže.

b.

Případné prodloužení se hraje dle pravidel boxlakrosu NBLL s tím rozdílem, že délka period
prodloužení je 10 min. a každé družstvo má k dispozici jeden oddechový čas na každé dvě periody
prodloužení.

c.

Pokud jedno družstvo v průběhu zápasu začne vyhrávat o dvanáct gólů, pak se až do konce zápasu
přestane hrát na tzv. čistý čas.

d.

Každé družstvo nahlásí svůj „prioritní hrací den“ a svůj „záložní hrací den“, a to včetně časů začátků
zápasů. „Prioritní hrací den“ družstva je den v týdnu, ve kterém se budou odehrávat jeho domácí
zápasy. „Záložní hrací den“ je den v daném týdnu, v němž je také možné odehrát domácí zápas.

e.

Výbor rozhodovatelů – je sestaven z oprávněných představitelů jednotlivých družstev účastnících se
NBLL a vedoucího soutěže. Každé družstvo a vedoucí soutěže mají po jednom hlasu. Výbor
rozhodovatelů svolává vedoucí soutěže (písemně nebo elektronickou poštou na adresu
oprávněných představitelů družstev) nebo nejméně třetina rozhodovatelů (písemně nebo
elektronickou poštou). Výbor rozhodovatelů rozhoduje hlasováním o všech záležitostech soutěže.
Každé družstvo má právo použít „právo veta“ při každém jednotlivém hlasování. V případě, že dojde
k použití práva veta, platí dosavadní ustanovení, nebo nové dočasné ustanovení formulované
vedoucím soutěže.

Přestupní období, přestupy a hostování
1.

Přestupní období: od 15. ledna 2020 do 12. (dvanáctého) soutěžního utkání družstva (resp. do „draftu“).
Tzn., že z družstva, které odehrálo 12 (dvanáct) soutěžních utkání (resp. základní část), už nelze
přestoupit ani odejít na hostování, a stejně tak nelze přestoupit nebo odejít na hostování do družstva,
které již odehrálo 12 (dvanáct) soutěžních utkání (resp. dokončilo základní část), s výhradou draftu.

2.

Přestupy a hostování se řídí přestupním řádem ČSML s těmito výjimkami:
2.1. Interní hostování: hostování uskutečněné v přestupním období mezi družstvy ze stejného
lakrosového klubu není nijak omezeno, s výhradou čl. 2.6 c) a 2.7 přestupního řádu ČSML, za těchto
podmínek:
a) hráč smí být uveden na soupisce proti jednomu konkrétnímu družstvu pouze v jednom utkání
v rámci jednoho kola základní části (kolem základní části se rozumí jedno kolo utkání „každý
s každým“; základní část má tedy tři kola – viz výše);
b) interní hostování musí být oznámeno nejpozději 24 hodin před utkáním, do kterého hostující
hráč zasáhne, oprávněnými představiteli obou družstev vedoucímu soutěže elektronickou
poštou
na
adresu
nbll@lacrosse.cz
(a v kopii
Registrační
komisi
ČSML
(csml.registrace@lacrosse.cz); interní hostování nepodléhá rozhodnutí Registrační komise
ČSML, avšak porušení jeho pravidel může být trestáno podle disciplinárního řádu ČSML).

2.2. Draft: rozdělení zahraničních nebo tuzemských volných hráčů a tzv. nevytížených hráčů (viz níže)
mezi družstva účastnící se play-off. Pokud bude vyhlášen, proběhne po posledním utkání základní
části a včas před prvním utkáním play-off v souladu s těmito pravidly:
a) volní hráči (tzn. registrovaní hráči, kteří nebyli během aktuálního ročníku NBLL uvedeni na
žádné soupisce družstva NBLL) a nevytížení hráči (tzn. registrovaní hráči, kteří byli v aktuálním
ročníku NBLL uvedeni na soupisce družstva NBLL, ale odehráli méně než 5 (pět) utkání) se do
skončení základní části přihlásí do draftu elektronickou poštou na adresu nbll@lacrosse.cz
(uvedou své jméno a registrační číslo). Přihlášením do draftu hráč projevuje svou vůli se
účastnit soutěže a přihláška odpovídá aktu podepsání příslušného oznámení o hostování;
b) družstva účastnící se play-off budou moci získat práva na takto přihlášené hráče pro aktuální
ročník NBLL tak, že si budou moci jedno po druhém v pořadí od nejhůře umístěného družstva
po nejlépe umístěné družstvo po základní části vybírat v každém kole draftu vždy jednoho (1)
hráče. Ve druhém a dalších kolech draftu si družstva vybírají ve stejném pořadí, dokud se
nevyčerpá celkový počet přihlášených hráčů, nebo dokud nenastane situace, že si nějaké
družstvo v daném kole již nehodlá z přihlášených hráčů vybrat. V takovém případě se dané kolo
draftu dokončí a následující kolo doběhne až k družstvu, které si v předcházejícím kole
nevybralo. Tím se draft pro daný rok uzavírá;
c)

výsledky draftu vloží do soupisek družstev pro nadstavbovou část vedoucí soutěže;

d) veškeré spory v souvislosti s draftem či jeho výsledky prověřuje, posuzuje a rozhoduje
Registrační komise ČSML ve spolupráci s vedoucím soutěže.
3.

Další ustanovení a povinnosti
3.1. K oznámení hostování na začátku sezóny dostačuje příslušně označit daného hráče v odevzdávané
soupisce, po odevzdání soupisky je však již nutné použít standardní postup dle přestupního řádu
(tzn. přestupní lístek – hostování) nebo těchto propozic (interní hostování). V případě přestupu je
vždy třeba použít standardní postup dle přestupního řádu (tzn. přestupní lístek).
3.2. Odchylně od pravidel může v základní části k utkání nastoupit 21+2 hráčů. V play-off již platí
pravidlo 16+2.
3.3. Utkání NBLL nelze překládat. Odchylně od disciplinárního a soutěžního řádu ČSML se neúčast
družstva v utkání NBLL trestá pokutou ve výši 25 000 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 se 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.
3.4. Veškerá komunikace vůči družstvu se vede prostřednictvím oprávněného představitele družstva,
jehož kontaktní údaje jsou uvedené v soupisce družstva pro soutěž, a to především e-mailem.
3.5. Všichni hráči jsou povinni používat chrániče zubů, jak vyžadují pravidla.
3.6. Na stadionech, kde je k dispozici veřejný rozhlas, je domácí družstvo (tj. pořadatel) povinno během
utkání hlásit události dle dodaného manuálu.
3.7. Klub je povinen zajistit přímo na hřišti viditelnou prezentaci propagačních materiálů NBLL, ČSML,
ČLU a stránek lacrosse.cz (poskytnutý banner nebo polep mantinelu).

3.8. Klubům se doporučuje, aby byla na místě přítomna zdravotnická služba.
3.9. Klubům se doporučuje zajistit streamování domácích utkání na YouTube.
D.

Vyplňování papírového a elektronického zápisu z utkání
1.

Za správné vyplnění zápisu z utkání odpovídá po kontrole skóre rozhodčími domácí družstvo.

2.

Kromě běžného záznamu branek, asistencí, vyloučení a time-outů se vyplňují tyto statistiky:
- začínající a střídající brankář (pod pokutou 100 Kč)
- face-off (pod pokutou 100 Kč)
- střely mimo (pod pokutou 100 Kč)
- zvednuté míče (definice viz pravidla) (pod pokutou 100 Kč)
- zásahy brankaře (pod pokutou 100 Kč)
- branky dosažené v oslabení, v přesilovce, proti šestce, při výhodě (přímo k zápisu branky) (pod
pokutou 100 Kč)

3.

Za nedostatky v zápisu z utkání může být družstvu udělena pokuta od 100 (za každý nedostatek – viz
výše) do 2000 Kč.

Tyto propozice NBLL 2020 schválil „výbor rozhodovatelů“ a VV ČSML.
10. května 2020
Vedoucí NBLL 2020
Roman Pokorný
nbll@lacrosse.cz
+420 777 311 106

