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Hlava I.
Základní ustanovení
Článek 1
Obecná ustanovení
1.1

Definice výrazů používaných v tomto soutěžním řádu:
Hostování: Postoupení veškerých práv na hráče do jiného družstva na časově omezené
období.
Hráč: Hráč působící v lakrosové soutěži organizované ČSML se zaplaceným členským
příspěvkem.
Lakrosový klub (dále jen LK): Oddíl nebo klub s jedním nebo více družstvy jedné nebo
více věkových kategorií, jehož alespoň jedno družstvo se účastní soutěže. Pod oddílem se
rozumí organizační jednotka, která je součástí většího celku (TJ, SK). Pod klubem se
rozumí stejná, ale samostatná organizační jednotka. LK odpovídá za všechna svá družstva.
Družstvo: Jednotka LK pro účely soutěže.
Mistrovská soutěž: Soutěž, ve které se uděluje titul „Mistr ČR“.
Mistrovská utkání: Všechna utkání zahrnutá do mistrovské soutěže.
Přestup: Postoupení veškerých práv na hráče do jiného družstva na časově neomezenou
dobu.
Reprezentace: Reprezentační nebo jinak označený výběr hráčů a funkcionářů, ustanovený
VV ČSML.
Řídicí orgán soutěže: Orgán, jmenovaný či zvolený VV ČSML, který v příslušné sezóně
řídí příslušné soutěže podle platné licence.
Utkání: Veškeré zápasy v lakrosu hrané dle platných pravidel a řádů.
Volný hráč: Hráč, u nějž se LK vzdal veškerých práv ve prospěch samotného hráče, nebo
hráč, který tato práva získal v souladu s ustanoveními lakrosových řádů. Volný hráč je
rovněž hráč, který se vrátil z trvalého transferu v zahraničí do ČR, a hráč, který není
uveden na žádné platné soupisce družstva účastnícího se soutěže.
Soutěž: Soutěž v lakrosu pořádaná řídicím orgánem jmenovaným nebo zvoleným VV
ČSML.
Propozice soutěže: Dokument, vytvořený řídicím orgánem soutěže, který obsahuje
zejména rozpis utkání soutěže, způsob a lhůtu k předávání zápisů řídicímu orgánu a
případně další informace o soutěži v souladu s tímto soutěžním řádem včetně sankcí.
Propozice musí být účastníkům soutěže rozeslány doporučeným dopisem, e-mailem nebo
faxem nejpozději 1 měsíc před zahájení soutěže. Propozice soutěže kromě rozpisu
schvaluje VV ČSML. (Vzor propozic pro NBLL a NFLL je uveden v příloze č. 2 a 3).
Registrační systém: systém, v němž se uchovávají registrační záznamy členů ČSML
a soupisky družstev v jednotlivých soutěžích.

1.2

Tento soutěžní řád je závazný pro ČSML, všechny LK a družstva, hráče, trenéry, rozhodčí a
funkcionáře ČSML a LK ve všech věkových kategoriích.

1.3

Jakékoliv porušení ustanovení tohoto řádu, propozic soutěže a jiných sportovně technických
předpisů a pokynů řídících orgánů řeší řídicí orgán soutěže nebo Kontrolní a disciplinární
komise ČSML.

1.4

Výklad soutěžního řádu, jeho změny a doplňky provádí výhradně VV ČSML.

1.5

Změny, úpravy a doplňky provedené VV ČSML podléhají schválení nejbližší VH ČSML. Tento
soutěžní řád schválila Valná hromada ČSML dne 4. prosince 2016 a platí od 5. prosince
2016.
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Hlava II.
Organizace soutěží
Článek 2
Řízení soutěží
2.1

V lakrosu se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé a
krátkodobé soutěže. Pod pojmem mistrovské soutěže se rozumí soutěže, ve kterých se
uděluje titul „mistr ČR“ příslušné věkové kategorie. Všechny ostatní soutěže se považují za
nemistrovské.

2.2

Mistrovské soutěže organizuje a řídí řídicí orgán soutěže jmenovaný či zvolený VV ČSML,
nemistrovské soutěže mohou organizovat a řídit i LK nebo sdružení LK (dále jen „řídicí
orgán soutěže"). Řídicí orgán soutěže ve své působnosti rozhoduje o struktuře a hracím
systému soutěže, kterou řídí. Řídicí orgán mistrovských soutěží ve všech věkových
kategoriích musí mít licenci ČSML. Řídící orgán soutěže vydává nejméně 1 měsíc před
zahájením soutěže propozice soutěže včetně rozpisu a termínů utkání. Řídící orgán soutěže
je zodpovědný za řádný průběh soutěže a schvaluje výsledky soutěží.

2.3

Řídicí orgán mistrovských soutěží uděluje vítězům tituly a ceny. Titul „mistr ČR“ může
udělit jen řídicí orgán mistrovské soutěže.

2.4

V mistrovských soutěžích lze udělit cenu dočasně nebo trvale putovní, v takovém případě je
vítězi zapůjčena putovní cena, a to nejdéle do 14 dnů před ukončením dalšího ročníku
soutěže, pokud však vedoucí orgán soutěže neurčí jinak. Nedodržení této lhůty se považuje
za disciplinární provinění.
Článek 3
Zařazování družstev do soutěží

3.1

Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje každoročně řídící orgán
soutěže. Mezi základní podmínky účasti v soutěži patří:
a)
získání práva k účasti v soutěži (čl. 4.1 – 4.4) a
b)
přihláška družstva do soutěže odevzdaná řídícímu orgánu soutěže ve stanoveném
termínu a
c)
soupiska družstva odevzdaná řídícímu orgánu soutěže ve stanoveném termínu.

3.2

LK musí být členem ČSML, s výhradou zahraničních LK nebo družstev. ČSML přidělí LK
zvláštní registrační číslo.

3.3

Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit peněžní vklad
(herní jistota, tzv. kauce). Tento peněžní vklad propadá ve prospěch řídícího orgánu
soutěže, pokud družstvo vystoupí nebo je vyloučeno ze soutěže po vydání rozpisu soutěží.
Z tohoto vkladu jsou hrazeny finanční pokuty uložené družstvu komisemi řídícího orgánu
soutěže a ČSML, vklady při námitkách nebo odvolacím řízení a náhrady škod způsobených
družstvem ostatním LK. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené částky vrátí řídící orgán
soutěže družstvu nebo LK do 1 měsíce od skončení soutěže, případně jej po dohodě s LK
převede jako peněžní vklad pro účely dalšího ročníku.

3.4

Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné.
Startovné se použije na částečné krytí nákladů organizace soutěže. Startovné se hradí
společně s přihláškou do soutěže. Nezúčastní-li se družstvo soutěže, je-li vyloučeno nebo
vystoupí-li ze soutěže, startovné se nevrací.

3.5

Řídící orgán soutěže se souhlasem VV a KDK má právo nezařadit do soutěže nebo vyloučit z
účasti v soutěži družstvo, které neplní své povinnosti a porušuje povinnosti stanovené
řídícím orgánem soutěže.
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Článek 4
Právo účasti v soutěži
4.1

Právo účasti v soutěži získá družstvo:
a)
v případě vícestupňové soutěže umístěním v předcházejícím ročníku, postupem
z nižší soutěže, sestupem z vyšší soutěže, nebo převzetím práva účasti v soutěži v
souladu s čl. 4.2 – 4.4;
b)
v případě jednostupňové soutěže přihlášením se do soutěže v souladu s požadavky
řídicího orgánu soutěže a tohoto soutěžního řádu.

4.2

Jestliže se LK rozdělí na dva nebo více LK, musí vedení původního LK určit, kam přešlo
právo účasti jednotlivých družstev v soutěžích. To však platí jen tehdy, není-li start
takového družstva v rozporu s dalšími ustanoveními tohoto řádu. Nástupnické LK startují v
soutěžích pod názvy, které si stanoví. Pokud vedení původního LK o nástupnictví
nerozhodne, učiní tak řídící orgán soutěže.

4.3

LK může přenechat právo účasti v soutěži jinému LK. Za přenechání práva účasti v soutěži
uhradí LK, který právo převzal, řídícímu orgánu soutěže částku 1000,- Kč.

4.4

Zanikne-li LK, aniž by zanechal nástupce, ztrácí jeho družstva práva účasti v soutěžích, v
nichž startovala. Takto uvolněná místa může řídící orgán soutěže obsadit přenecháním
práva účasti v soutěži jinému LK. Stejným způsobem se postupuje, nepřihlásí-li se LK nebo
družstvo do soutěže. Rozdělení, sloučení, zánik LK nebo přenechání práva účasti v soutěži
je povinen LK písemně oznámit řídícímu orgánu soutěže. Porušení tohoto ustanovení je
disciplinárním přestupkem.

4.5

Právo účasti v soutěži podle čl. 4.2 – 4.4 schvaluje řídící orgán soutěže.
Článek 5
Postupy a sestupy

5.1

Ustanoveni o postupech a sestupech musí být uvedeno v propozicích soutěží. Vítěz soutěže
má právo postupu do vyšší soutěže nebo do kvalifikace o tuto soutěž. Počet sestupujících
nebo postupujících určí řídící orgán soutěže před začátkem soutěže v propozicích.

5.2

Ve stejné mistrovské soutěži mohou hrát dvě nebo více družstev stejného LK. Družstva
jednoho LK v takové soutěži se pro účely přestupů, hostování, tohoto řádu apod. považují
za samostatné LK.
Článek 6
Věkové kategorie

6.1

Základní věkové kategorie se upravují v propozicích dané soutěže pro příslušný soutěžní
ročník. V seniorské kategorii může startovat hráč mladší 18 let pouze se souhlasen
zákonného zástupce a vedoucího orgánu soutěže.

6.2

Řídící orgán soutěže může pořádat soutěž i v jiných věkových skupinách, případně
organizovat soutěž společně pro dorost a juniory nebo společně pro starší a mladší žáky.
Každá taková soutěž může mít svůj vlastní řídicí orgán.
Článek 7
Soupisky hráčů

7.1

Nejpozději 14 dnů před zahájením soutěže předají družstva řídicímu orgánu soutěže své
soupisky. Na soupisce musí být uvedeno nejméně 12 hráčů včetně nejméně jednoho
brankáře. Soupiska musí obsahovat:
a)

přesný název LK,

b)

název družstva,

c)

jména a příjmení, čísla dresů a registrační čísla hráčů ,

d)

jméno a příjmení trenéra, vedoucího družstva, jeho zástupce a odpovědného
organizačního pracovníka LK.

Soutěžní řád ČSML
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7.2

Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovských utkáních může hrát jen
za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Hráč, který není uveden na soupisce družstva,
nemůže za družstvo v utkání nastoupit, pokud přestupní řád neurčuje jinak.

7.3

Řídicí orgán soutěže soupisky zkontroluje a zadá do výsledkového systému. Soupiska se
pak tiskne jako součást zápisu z utkání. Soupiska platí do konce sezóny.

7.4

Pokud v souladu s přestupním řádem a propozicemi soutěže:
a)

některý z hráčů uvedených na soupisce ztratil v důsledku přestupu nebo hostování
možnost hrát za družstvo, nebo

b)

družstvo získalo nového hráče přestupem nebo na hostování, nebo

c)

družstvo získalo volného hráče, který je zaregistrován v ČSML,

oznámí tuto skutečnost Registrační komisi ČSML, která provede změnu soupisky ve
výsledkovém systému před prvním startem hráče nebo hráčů v utkání, pokud přestupní řád
neurčuje jinak. Změna soupisky je účinná až po provedení změny v registračním systému.
7.5

Řídicí orgán soutěže spravuje soupisky a na požádání je předá VV ČSML, Komisi rozhodčích
ČSML, Kontrolní a disciplinární komisi ČSML a Registrační komisi ČSML.

7.6

Zneužití soupisky, nepravdivé údaje nebo neoprávněné záznamy v ní jsou disciplinárním
proviněním a mohou mít mj. i herní důsledky dle Disciplinárního řádu ČSML.

Soutěžní řád ČSML
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Hlava III.
Organizace utkání
Článek 8
Termín utkání
8.1

Termíny utkání jsou uvedeny v propozicích soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky
soutěže. Řídící orgán soutěže může svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže
soutěže v zájmu její regulérnosti.

8.2

Družstva mohou přeložit utkání ze závažných důvodů mimo původní termín či na jiné
místo, jestliže jejich dohodu, zejména o přesném novém termínu nebo místě odloženého
utkání, předem schválí řídící orgán soutěže. Tato dohoda musí být uzavřena při překládání
utkání.

8.3

Družstva mohou sehrát utkání po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu
soutěže, v obráceném pořadí, při dodržení termínu utkání (převzetí pořadatelství). V takové
dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních v soutěži.

8.4

Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností družstev se
okamžitě, nejpozději do 48 hodin, dohodnout na novém termínu a neprodleně jej sdělit
řídícímu orgánu.

8.5

Nedojde-li k dohodě družstev o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či termín
utkání, může řídící orgán termín utkání stanovit svým nařízením.

8.6.

Soutěž začíná prvním utkáním a končí posledním utkáním dle řádného oficiálního rozpisu
zveřejněného před soutěží.
Článek 9
Místo utkání

9.1

Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujícím pravidlům lakrosu případně na hřištích
schválených řídicím orgánem soutěže. Řídící orgán může v propozicích soutěže stanovit, že
se utkání mohou konat jen na hřištích předem schválených komisí řídícího orgánu.
Družstvo je povinno v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude hrát
svá domácí utkání, nestanoví-li propozice soutěže jinak.

9.2

Nemůže-li družstvo odehrát utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu
nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.),
může při dodržení ostatních ustanovení tohoto řádu utkání přeložit na jiné hřiště. Ke konání
takového utkání je ale třeba souhlas soupeře a řídícího orgánu soutěže.

9.3

Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší jen rozhodčím.

9.4

Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k
zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, úder blesku, poruchu
technického zařízení apod.), rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání
odložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit. Nedojde-li ve stanovené
lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v nejbližších chvílích,
rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost hrací plochy podle čl.
15.9. Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít rozhodčí na zřeteli především
regulérnost utkání a zdraví hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím LK
všechny možnosti k uvedení hřiště do řádného stavu.
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Článek 10
Povinnosti LK
10.1

LK odpovídá zejména za:
a)

účast svých družstev v soutěžích podle přihlášky do soutěží,

b)

zdravotní způsobilost hráčů,

c)

vystupování a chování svých hráčů a funkcionářů v soutěži,

d)

dodržování platných řádů a plnění nařízení daných propozicemi soutěže,

e)

řádné plnění svých finančních závazků a závazků svých členů vůči ČSML a řídicímu
orgánu soutěže.

LK a jejich družstva hrají soutěže na vlastní náklady, pokud jiné předpisy ČSML nebo
propozice soutěže nestanoví jinak.
Článek 11
Povinnosti pořádajícího LK
11.1

Pořádajícím LK je LK, jehož družstvo je v propozicích u konkrétního utkání uvedeno na
prvním místě, nebo který je v propozicích výslovně uveden jako pořádající. Pořádající LK
odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost všech
účastníků. Povinnosti pořádajícího LK mohou být upraveny v propozicích soutěže.

11.2

Pořádající LK je povinen:

11.3

11.4

a)

pořádat utkání na řádně označeném a vybaveném hřišti vyhovujícím pravidlům
lakrosu, případně schváleném řídicím orgánem soutěže;

b)

zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a rozhodčích při utkání, pokud
možno vybavené a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy;

c)

mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (míčky, stopky, zápis o utkání apod.);

d)

zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže a jeho komisí;

e)

zajistit potřebné vybavení pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno
přivolat rychlou lékařskou pomoc;

f)

vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit aby diváci byli
informováni o družstvech, případně LK, soutěži apod.;

g)

zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků;

h)

další povinnosti dle propozic soutěže.

K udržení pořádku při utkání je pořádající LK povinen zajistit pořadatelskou službu v
rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. Činnost pořadatelské
služby řídí hlavní pořadatel utkání, který musí být členem pořádajícího LK a je osobně
zodpovědný za výkon pořadatelské služby. Hlavní pořadatel musí být viditelně označen
nápisem „hlavní pořadatel“. Ostatní pořadatelé jsou označeni odpovídajícím způsobem
(páskou, vestou, jednotným oblečením apod.). Hlavní pořadatel se ohlásí před utkáním
rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v průběhu
utkání. Po dobu utkání je hlavní pořadatel k dispozici rozhodčím a zástupcům družstev a na
jejich požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků utkání.
Pořadatelská služba zajistí:
a)

pořádek v areálu hřiště a bezpečnost účastníků;

b)

splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu soutěže a rozhodčích;

c)

aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu
nikdo kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu;

d)

aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na
hráčské lavice a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a funkcionářů
družstev);

e)

aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání
nevstupoval do šatny rozhodčích nikdo kromě rozhodčích, zapisovatele,
delegovaného zástupce řídícího orgánu, vedoucích družstev (před a po utkání) a
osob, kterým to rozhodčí výslovně dovolí;
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f)

podmínky pro činnost časoměřičů, trestoměřičů a zapisovatelů;

g)

aby do areálu hřiště nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny
osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým
chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání;

h)

zjištění jmen výtržníků a ohlášení rozhodčím, policii, případně přivolání policie;

i)

stálou připravenost vybavení a prostor k ošetření a první pomoci;

j)

při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu,
okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci;

k)

aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev,
rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže v areálu hřiště nebyly odcizeny či
poškozeny; k tomu jsou jejich majitelé povinni je na vyzvání hlavního pořadatele
uložit nebo odstavit na místo určené pořadatelskou službou;

l)

bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu
soutěže po utkání jak v areálu hřiště, tak v jeho blízkosti.

Nesplnění povinností pořádajícího LK se považuje za disciplinární provinění a v určených
případech (dle disciplinárního řádu) může být trestáno pokutou nebo odebráním bodů
dosažených hrajícím družstvem, jehož LK je pořádající LK.
Článek 12
Povinnosti družstev
12.1

Družstva jsou povinna zejména:
a)

dostavit se k utkání;

b)

předložit před utkáním platnou soupisku potvrzenou řídicím orgánem soutěže;

b)

nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby,
na hřiště ve stanoveném počtu hráčů vyplývajícím z pravidel lakrosu
Článek 13
Náležitosti a povinnosti členů družstev

13.1

Hráč do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více než jedno mistrovské utkání, kromě
turnajových.

13.2

Hráči musí vlastnit platné registrační průkazy ČSML.

13.3

Dostaví-li se družstvo k utkání bez platné soupisky, družstvo tuto skutečnost oznámí
rozhodčímu, který ji uvede do zápisu o utkání. Rozhodčí si vyžádá od vedoucího družstva
písemné prohlášení v zápisu o utkání, že všichni hráči, kteří nastupují k utkání, mají platné
registrační průkazy a jsou oprávněni v utkání nastoupit a hrát, a provede kontrolu
totožnosti hráčů, kteří se k utkání dostavili. Svá zjištění porovná se zápisem o utkání.
Nemůže-li družstvo předložit platnou soupisku proto, že byla např. zničena, ztracena nebo
odcizena, předloží nejpozději druhý pracovní den po utkání řídicímu orgánu soutěže
vysvětlení okolností takové události. Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč družstvo
nepředložilo k utkání platnou soupisku, a rozhodne o dalších opatřeních. Zjistí-li se, že
některý z hráčů hrál neoprávněně, bude družstvo potrestáno herními důsledky a případ
projedná KDK.

13.4

Trenér družstva je mj. povinen dbát na kázeň v družstvu a dodržování pravidel lakrosu.

13.5

Vedoucí družstva je povinen:
a)

vyplnit před utkáním zápis o utkání, zapsat do něj všechny hráče a předložit zápis
spolu s platnou soupiskou rozhodčím nejpozději 15 minut před utkáním;

b)

potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a
oprávněnost startu hráčů svého družstva;

c)

dostavit se na požádání rozhodčích nebo zástupce řídícího orgánu soutěže k
rozhodčím k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení mimořádných
situací apod.;

d)

není-li přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí ani delegát, zajistit řízení utkání
rozhodčími laiky dle čl. 15.3 – 15.5;
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13.6

e)

po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách se zápisem
o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s rozhodčími;

f)

po utkání vzít ze zápisu o utkání na vědomí uložené tresty a tuto skutečnost
potvrdit podpisem v zápise o utkání.

Hráč je povinen:
a)

dodržovat pravidla lakrosu, řády a předpisy ČSML, řídit se pokyny trenéra a
vedoucího svého družstva a rozhodčích;

b)

dostavit se na vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti;

c)

dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře řídícího orgánu soutěže k dopingové
kontrole.

13.7

Nikdo z členů družstev není oprávněn psát do zápisu o utkání nic nad rámec svých
povinností. Oprávněné připomínky vedoucích družstev a kapitánů k utkání je povinen
rozhodčí uvést v poznámkách k utkání.

13.8

Zpozdivší se hráči, oprávnění nastoupit v utkání, mohou při dodržení ostatních ustanovení
nastoupit kdykoliv v průběhu utkání, jestliže tuto skutečnost okamžitě oznámí kapitán
rozhodčímu. Zapisovatel hráče dopíše okamžitě do zápisu.

13.9

Jestliže náhradní brankář zasáhne do utkání, zapisovatel jej dodatečně dopíše do zápisu o
utkání s uvedením času utkání, v němž nastoupil. Hráč (brankář) hraje v utkání, jestliže se
zúčastní hry nebo trestného střílení nebo je mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné
hráče či hráčskou lavici.
Článek 14
Kontrola totožnosti

14.1

Kapitánu družstva a v žákovských kategoriích vedoucímu družstva umožní rozhodčí
nahlédnout do zápisu o utkání za účelem zjištění jména a příjmení kteréhokoliv hráče
družstva soupeře.

14.2

Kapitán družstva a v žákovských kategoriích vedoucím družstva může požádat o kontrolu
totožnosti kteréhokoliv hráče nebo hráčů soupeře. Rozhodčí je povinen takové žádosti
vyhovět do zahájení poslední periody normální hrací doby, později vyhoví rozhodčí
takovému požadavku, považuje-li jej za odůvodněný.

14.3

Kontrolu totožnosti podle čl. 13.3. a čl. 14.2 provádí rozhodčí za přítomnosti vedoucích
obou družstev takto:
a)

kontrolou registračního záznamu hráče a porovnáním se skutečností, je-li to
možné;

b)

má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz
totožnosti, pokud jej vlastní. Hráči mladší 18 let musí předložit průkaz, ve kterém je
uvedeno alespoň jméno, příjmení, rodné číslo (například průkaz pojištěnce).
Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost hráče odpovídá;

c)

v záporném případě nepřipustí hráče k dalšímu pokračování utkání a o výsledku
rozhodne řídící orgán soutěže.

Řídící orgán soutěže může způsob provedení kontroly totožnosti v propozicích soutěže dále
upřesnit.
Článek 15
Řízení utkání
15.1

K řízení utkání deleguje Komise rozhodčích příslušný počet rozhodčích s odpovídající licencí
a případně delegáta. Komise rozhodčích předá všem družstvům seznam rozhodčích. Hráči a
funkcionáři klubů jsou povinni během celé sezóny tyto rozhodčí řádně respektovat.
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15.2

Rozhodčí má povinnost:
a)

dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví Komise
rozhodčích;

b)

před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště a nařídit hlavnímu pořadateli
odstranění závad;

c)

zkontrolovat zápis o utkání a soupisky obou družstev; na nedostatky upozornit
vedoucí družstev; hráče, kteří nesplňují podmínky startu, nesmí rozhodčí připustit k
utkání;

d)

zahájit utkání včas;

e)

řídit utkání podle pravidel lakrosu, uvést v poznámkách k utkání všechny důležité
skutečnosti související s utkáním a události, které jsou disciplinárními proviněními
včetně jejich okolností;

g)

odeslat či předat zápis o utkání, případně další doklady, řídícímu orgánu soutěže v
termínu a způsobem stanoveným v propozicích soutěže;

h)

být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly.

15.3

Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných rozhodčích a na utkání je přítomen
delegát řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradního rozhodčího
(náhradních rozhodčích) nebo ustavením rozhodčího-laika (rozhodčích-laiků) nebo tím, že
sám převezme řízení utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností.

15.4

Nedostaví-li se některý z delegovaných rozhodčích a na utkání není přítomen delegát
řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný rozhodčí (přítomní
delegovaní rozhodčí) způsobem stanoveným v předchozím článku.

15.5

Nedostaví-li se žádný z delegovaných rozhodčích ani delegát do skončení čekací doby (viz
čl. 16.1 a 16.2), je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný rozhodčí nebo jiní přítomní
rozhodčí. Je-li přítomno více rozhodčích, přísluší přednostní právo rozhodčímu s vyšší
licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími
družstev. Není-li přítomen žádný rozhodčí, řídí utkání rozhodčí-laici.

15.6

Náhradní rozhodčí a rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní
rozhodčí, nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji.

15.7

V případě, že se delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) dostaví po zahájení utkání,
postupuje se takto:

15.8

15.9

a)

řídí-li utkání náhradní rozhodčí s licencí odpovídající úrovni soutěže nebo licencí
vyšší, dokončí jej, pokud již zahájili poslední periodu normální hrací doby utkání; v
opačném případě převezmou řízení delegovaní rozhodčí nebo delegovaný rozhodčí.

b)

řídí-li utkání náhradní rozhodčí s licencí nižší, než je úroveň soutěže, nebo rozhodčílaici, převezmou řízení utkání delegovaní rozhodčí kdykoliv v průběhu utkání.

V případě, že některý rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v řízení
utkání, rozhodčí nebo delegát vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení nebo
nástupem náhradního rozhodčího.
Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
a)

z důvodů výslovně uvedených v pravidlech lakrosu a domácích ustanoveních k
pravidlům lakrosu, při dodržení postupu stanoveného pravidly lakrosu;

b)

pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu
uvedeného v čl. 9.4;

c)

na úřední zákrok orgánů státní správy nebo samosprávy (policie apod.), takový
zákrok nechá rozhodčí potvrdit v zápise o utkání;

d)

pro úmrtí hráče nebo rozhodčího.
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15.10

15.11

Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
a)

klesne-li v průběhu hry počet hráčů včetně brankáře(ů) družstva pod minimální
počet vyplývající z pravidel lakrosu;

b)

pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem
nebo divákem;

c)

pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem
vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic nebo
způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů;

d)

pro vniknutí diváků na hrací plochu;

e)

pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího.

V případě, že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s
důvodem zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím), hlavnímu pořadateli, nechá
tuto skutečnost vyhlásit místním rozhlasem a podrobně popíše v zápisu o utkání včetně
důvodu předčasného ukončení utkání. O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších
opatřeních rozhodne řídicí orgán soutěže. O trestech rozhoduje Kontrolní a disciplinární
komise.
Článek 16
Hrací doba a čekací doba

16.1

Hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena pravidly lakrosu. Řídící orgán
soutěže může zejména v soutěžích mládeže nebo v krátkodobých soutěžích stanovit
v propozicích soutěže hrací dobu a délku trestů odlišně od pravidel lakrosu. Příslušná doba
trestů se pak určí úměrně podle délky jedné periody a měří se na čistý nebo hrubý čas
stejně jako čas hry.

16.2

Čekací doba je 20 minut po stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat jen v
opodstatněných případech.

16.3

Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu LK nebo rozhodčímu zdržení, vyčkají přítomní
účastníci utkání na jeho příjezd i déle než čekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po
stanoveném začátku utkání.
Pozn.: Čekací dobu nelze v žádném případě čerpat například pro poruchu jednoho auta, jsou-li v areálu
přítomni hráči družstva, kteří již mohou nastoupit k utkání dle pravidel a řádů ČSML.

16.4

Jestliže je utkání zahájeno po stanoveném začátku, poznamená tuto skutečnost rozhodčí v
zápise o utkání společně s důvodem zdržení.

16.5

Jestliže došlo k čerpání čekací doby vinou některého z družstev nebo pořádajícího LK nebo
rozhodčích, může být tato skutečnost považována za disciplinární provinění.

16.6

Jestliže došlo k přečerpání časového limitu 60 minut, rozhodne o neuskutečněném utkání
řídicí orgán soutěže. Nedostavení se k utkání může mít za následek herní důsledky a
disciplinární projednávání v souladu s Kontrolním a disciplinárním řádem.
Článek 17
Prodloužení utkání

17.1

Utkání se prodlužují v souladu s platnými pravidly lakrosu, není-li v propozicích soutěže
stanoveno jinak.

17.2

Jestliže kterékoliv družstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř prohlášen vítězem
daného utkání.
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Hlava IV.
Hodnocení výsledků v soutěžích
Článek 18
Výsledky utkání
18.1

Za vítězství získává družstvo tři body, za vítězství v prodloužení získává vítězné družstvo
dva body a poražené družstvo jeden bod.

18.2

Kontumační výsledek znamená přiznání tří bodů neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se
započítá poměr branek dle propozic soutěže/pravidel. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je
kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na hřišti příznivějšího brankového rozdílu,
považuje se výsledek dosažený na hřišti za kontumační výsledek. Oboustranný kontumační
výsledek znamená započítání poměru branek dle pravidel v neprospěch obou družstev,
body se nepřiznají nikomu.

18.3

O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo předčasně ukončeno nebo bylo
zahájeno po čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění některého z družstev,
rozhodne Kontrolní a disciplinární komise ČSML. Při provinění některého z družstev posoudí
tato komise závažnost provinění a může:

18.4

a)

vynést kontumační výsledek (viz čl. 18.2);

b)

odečíst družstvu, které se provinilo, tři body bez zvýhodnění jiného družstva, nebo

c)

mu uložit pokutu dle automatického sazebníku Kontrolního a disciplinárního řádu.

Za provinění některého z družstev, které je trestáno podle čl. 18.2 a 18.3, se považuje
zejména:
a)

přeložení utkání bez souhlasu řídícího orgánu soutěže;

b)

nenastoupení k utkání;

c)

nastoupení k utkání po čekací době;

d)

neoprávněný start hráče nebo hráčů;

e)

odmítnutí kontroly totožnosti hráče nebo hráčů

f)

předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev nebo pořádajícího LK;

g)

nepředložení soupisky v souladu s tímto řádem nebo propozicemi soutěže;

h)

vystoupení družstva ze soutěže.

Uvedená provinění jsou současně důvodem k zahájení disciplinárního jednání v konkrétní
věci.
18.5

LK nebo družstvo potrestané zastavením činností prohrává kontumačně všechna svá utkání
v době zastavení činnosti.
Článek 19
Vystoupení a vyloučení ze soutěže

19.1

Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno a:
a)

odehrálo méně než třetinu utkání soutěže nebo její dlouhodobé části (dále jen
soutěže), dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se nezapočítávají;

b)

odehrálo více než dvě třetiny utkání soutěže, zbývající výsledky družstva v soutěži
se kontumují ve prospěch soupeřů a do soutěže se výsledky takového družstva
započítají;

c)

odehrálo nejméně třetinu a nejvíce dvě třetiny utkání soutěže, řídící orgán soutěže
určí, zda se postupuje podle bodu a) nebo b).

19.2

Tři kontumační výsledky v jedné sezóně mají za následek vyloučení družstva ze soutěže
bez ohledu na počet získaných bodů. Do počtu tří se nezahrnují kontumační výsledky v
době zastavení činnosti družstva.

19.3

Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do soutěže v
témž ročníku vrátit a případně se považuje za sestupující.
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Článek 20
Určení pořadí družstev
20.1

Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a jejích částí stanoví propozice soutěže.

20.2

Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část, se určí podle:

20.3

a)

počtu bodů,

b)

brankového rozdílu,

c)

brankového podílu.

Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže
skupiny soutěže se určí:
a)

podle celkového počtu bodů;

b)

kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno
výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy;

c)

jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou
uplatněny dosažené branky ve vzájemných utkáních. V tomto případě se počet
branek obdržených odečte od počtu branek vstřelených a družstvo s větším
kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí. Jestliže
jsou družstva, která mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s
vyšším počtem vstřelených branek ve vzájemných utkáních pouze těchto družstev;

d)

jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných
ve skupině, pokud družstva v rovnosti hrála se stejnými soupeři.

e)

jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání; pak vyšší pořadí získá
družstvo s větším počtem vstřelených branek;

f)

jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti podle bodů a) až e) po svém
posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle
pravidel lakrosu upravujících prodloužení, případně v souladu s propozicemi
soutěže;

g)

pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší
soutěže, o udržení a o sestup nelze určit podle odst. a) až f), bude v dlouhodobé
soutěži nařízeno rozhodující utkání (řídící orgán určí místo utkání a pořádající LK).
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Příloha č. 1 – Systém hry každý s každým
Pro 3 a 4 družstva
I. kolo 1-4 2-3
II. kolo 4-3 1-2
III. kolo 2-4 3-1
IV. kolo 6-5 1-4 2-3
V. kolo 3-6 4-2 5-1
Pro 5 a 6 družstev
I. kolo 1-6 2-5 3-4
II. kolo 6-4 5-3 1-2
III. kolo 2-6 3-1 4-5
Pro 7 a 8 družstev
I. kolo 1-8 2-7 3-6 4-5
II. kolo 8-5 6-4 7-3 1-2
III. kolo 2-8 3-1 4-7 5-6
IV. kolo 8-6 7-5 1-4 2-3
V. kolo 3-8 4-2 5-1 6-7
VI. kolo 8-7 1-6 2-5 3-4
VII. kolo 4-8 5-3 6-2 7-1
Pro 9 a 10 družstev
I. kolo 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
II. kolo 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
III. kolo 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
IV. kolo 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
V. kolo 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
VI. kolo 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
VII. kolo 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
VIII. kolo 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
IX. kolo 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1
Pro 11 a 12 družstev
I. kolo 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
II. kolo 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2
III. kolo 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8
IV. kolo 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3
V. kolo 3-12 4-2 5-1 6-1 7-10 8-9
VI. kolo 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4
VII. kolo 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10
VIII. kolo 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5
IX. kolo 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11
X. kolo 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
IX. kolo 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1
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Příloha č. 2 - Vzor propozic NBLL
Tyto propozice, vydané v souladu se soutěžním řádem ČSML, upravují podmínky účasti a pořádání Národní
boxlakrosové ligy [rok] (dále jako „NBLL“). Záležitosti týkající se NBLL neupravené v těchto propozicích NBLL se
řídí platným soutěžním, přestupním a disciplinárním řádem ČSML.
Ustanovení Soutěžního řádu ČSML, která lze upravit propozicemi:
3.1

Podmínky účasti v soutěži [doplnit další požadavky, např. povinnost uvést v přihlášce jména
zapisovatelů, kteří budou povinni absolvovat školení; povinnost uvést v přihlášce domácí hřiště;
povinnost zajistit na určená utkání časoměřiče, zapisovatele a trestoměřiče]

3.3

Kauce [uvést výši kauce a související podmínky]

3.4

Startovné [uvést výši startovného a související podmínky]

5.1

Postup/sestup [uvést přesné podrobnosti postupu/sestupu]

6.1

Věkové kategorie [uvést přesné rozdělení do kategorií, seniorská, U19, U17 atd.]

8.1

Systém soutěže a termíny utkání vč. času začátků

9.1

Schvalování hřišť komisí řídicího orgánu soutěže [uvést podmínky, pokud se uplatní; upřesnit, zda-li
má/nemá LK povinnost uvést, na kterém hřišti bude hrát svá domácí utkání]

11.2 (h) Další povinnosti pořádajícího LK – zejména se jedná o zajištění časoměřičů, zapisovatelů a trestoměřiče,
pokud nejsou nominováni jmenovitě nebo není nominován oddíl, který je zajišťuje (v současné době se
vracíme k systému jmenování družstva – viz Podmínky účasti 3.1).
11.4

Porušení povinností pořadatele [případně výslovně uvést konkrétní tresty za nejběžnější přestupky dle
DŘ, např. nezajištění zařízení na odpočítávání útoč. času]

14.

Kontrola totožnosti [případné upřesnění postupu podle SŘ]

15.2 (g) Předávání zápisů rozhodčími [uvést podrobný postup]
16.1

Úprava délky hrací doby [uvést případnou úpravu oproti pravidlům]

16.6

Nedostavení se k utkání [řeší DŘ, upozornit na konkrétní tresty za nejběžnější přestupky dle DŘ – např.
pokuta za kontumaci]

17.1

Prodloužení utkání – [uvést případné odchylky oproti pravidlům boxlakrosu]

18.2

Kontumační výsledek – [dle pravidel či dle SŘ]

20.1

Způsob započítávání výsledků v průběhu soutěže

Určení přestupních termínů, termín uzavření soupisek pro play-off.
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Příloha č. 3 - Vzor propozic NFLL
Tyto propozice, vydané v souladu se soutěžním řádem ČSML, upravují podmínky účasti a pořádání Národní
fieldlakrosové ligy [rok] (dále jako „NFLL“). Záležitosti týkající se NFLL neupravené v těchto propozicích NFLL se
řídí platným soutěžním, přestupním a disciplinárním řádem ČSML.
Upravená ustanovení Soutěžního řádu ČSML (SŘ):
3.1

Podmínky účasti v soutěži [doplnit další požadavky, např. povinnost uvést v přihlášce jména 5 rozhodčích
a 6 zapisovatelů, kteří budou povinni absolvovat školení]

3.3

Kauce [uvést výši kauce a související podmínky]

3.4

Startovné [uvést výši startovného a související podmínky]

5.1

Postup/sestup [uvést přesné podrobnosti postupu/sestupu]

6.1

Věkové kategorie [uvést přesné rozdělení do kategorií, seniorská, U19, U17 atd.]

8.1

Systém soutěže a termíny utkání vč. času začátků

9.1

Schvalování hřišť komisí řídicího orgánu soutěže [uvést podmínky, pokud se uplatní; upřesnit, zda-li
má/nemá LK povinnost uvést, na kterém hřišti bude hrát svá domácí utkání]]

11.1

Výslovné uvedení pořádajícího LK

11.2 (h) Další povinnosti pořádajícího LK – zejména se jedná o povinnost zajistit časoměřiče, zapisovatele
a trestoměřiče odchylně od pravidel fieldlakrosu. Rozhodčí určuje jmenovitě Komise rozhodčích.
11.4

Porušení povinností pořadatele [případně výslovně uvést konkrétní tresty za nejběžnější přestupky dle
DŘ]

14.

Kontrola totožnosti [případné upřesnění postupu podle SŘ]

15.2 (g) Předávání zápisů rozhodčími [uvést podrobný postup]
16.1

Úprava délky hrací doby [uvést případnou úpravu oproti pravidlům]

16.6

Nedostavení se k utkání [řeší DŘ, uvést konkrétní tresty za nejběžnější přestupky dle DŘ – např. pokuta
za kontumaci]

17.1

Prodloužení utkání [uvést případné odchylky oproti pravidlům fieldlakrosu]

18.2

Kontumační výsledek [řeší pravidla fieldlakrosu]

20.1

Způsob započítávání výsledků v průběhu soutěže

Určení přestupních termínů, termín uzavření soupisek pro případné play-off.
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