Organizační řád indoor ligy ženského lakrosu WILL pro sezónu 2011/2012
1.

Organizátor soutěže:

Český ženský lakros (dále jen ČŽL), zastoupený Adélou Blahovcovou, vedoucím ligy
2.

Účastníci soutěže:

LCC Radotín I.
LCC Radotín II.
SK Lacrosse Jižní Město
Sokol I. Flamingo
Sokol I. United
Kosynierki Wroclaw
Bagataway Bees

3.

Zastoupený Michaelou Srchovou
Zastoupený Simobou Barákovou
zastoupený Barborou Vinařovou
zastoupený ……………………………………………..
zastoupený …………………………………..…………
zastoupený …………………………………..…………
zastoupený …………………………………..…………

e-mail: …………………………………
e-mail: …………………………
e-mail: bara9@lcjm.cz
e-mail: …………………………………
e-mail: …………………………………
e-mail: …………………………………
e-mail: …………………………………

Forma soutěže:

Účastníci se střetnou během soutěže nejprve v základní části jednou každý s každým, poté o umístění (na jedno vítězné
utkání) a to nejprve v „play-in games“ dle pořadí po základní části (1-4, 2-3) a poté hra o 5-7 místo ( 5-6, 7-5, 6-7). Poražení
z pay-in games hrají o 3.místo, vítězové hrají finále.
Za výhru budou v základní části uděleny 2 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.
Kritéria pro určení pořadí po základní části: body, vzájemné skóre, celkové skóre, hod mincí.
Celá soutěž bude odehrána podle platných pravidel ČŽL s úpravou pro WILL tzn. zejména bez sekání do lakrosky a offsidů,
5+1 hráček v poli, hrací čas 2x15 min running time.
Hrací dny:

4.

Povinnosti organizátora soutěže:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

5.

10.11., 9.12., 19.1., 17.2., 17.3.
(ČŽL si vyhrazuje právo změny)

zajistit regulérní průběh soutěže
zajistit pro soutěž hrací plochu
vést statistiku soutěže a průběžně o ní informovat účastníky
provést vyhodnocení soutěže
uspořádat školení rozhodčích
evidovat tresty hráček (žluté a červené karty)

Povinnosti účastníka soutěže:
a/

Do 10.11.2012 zaplatit týmové startovné ve výši 6.000,- Kč.

b/

Soutěže WILL se smí zúčastnit hráčka, která je v době utkání starší 13-ti let a měří nejméně 160cm. Pro hráčky,
které nesplní jednu z těchto podmínek, může tým zažádat o výjimku. Tato žádost se podává písemně KPLR, která
rozhodne o udělení výjimky. V případě, že bude tato výjimka udělena, platí na dobu neurčitou, tzn., že tým nemusí
o tuto výjimku žádat pro další ročníky. Při hře musí být hráčky s takto udělenými výjimkami viditelně označeny
(např.barevnou páskou) a v jeden moment smí být na hřišti maximálně 2 takové hráčky.

c/

Hráčka musí k zápasu nastoupit s platným registračním průkazem ČŽL. V případě, že zatím nebyl průkaz
vystaven, musí se hráčka prokázat vyplněnou přihláškou do ČŽL s platnou zdravotní prohlídkou. V případě, že je
taková hráčka starší 18-ti let, může být zdravotní prohlídka nahrazena podepsaným prohlášením o hře na vlastní
nebezpečí.

d/

Zahraniční účastníci musí před prvním zápasem podepsat formulář hry na vlastní nebezpečí a nemusí být členy
ČŽL.

e/

Nepřipustit, aby za ně nastoupila hráčka bez platného registračního průkazu (výjimka viz.bod c/d) nebo hráčka,
která nesplňuje podmínky z bodu b/.

f/

Dodat zapisovatele a časoměřiče k určeným utkáním dle rozpisu.

g/

Pokud nebyla kauce převedena z předcházejícího ročníku ligy, složit do 10.11.2012 na účet organizátora kauci ve
výši 2.000,- Kč, případně tuto kauci dorovnat do stanové výše, pokud byla v předchozím ročníku z této kauzy
strhnuta pokuta. Kauce bude použita na úhradu případných závazků účastníka vůči organizátoru. Zbylá částka
bude vrácena účastníku nejpozději do 30 dnů po skončení soutěže nebo může být na žádost účastníka převedena
do následujícího ligového ročníku.

h/

Pokud nebude určeno jinak, zajistit na určený turnaj označení hrací plochy všemi potřebnými čarami, zajistit a
sestavit branky, a to nejméně 15 minut před určeným začátkem turnaje.

i/

Na určený turnaj zajistit základní zdravotní vybavení a věci pro rozhodčí a zapisovatele a to včetně formulářů
zápisů o utkání (http://nlzl.lakroska.cz/?mode=a).Zájemci si mohou lékárnu a tyto věci bezplatně zapůjčit od ČŽL,
v případě zájmu kontaktujte pověřeného zástupce ČŽL Simonu Barákovou (věci jsou stabilně v Radotíně).

j/

Dostavit se na zápas, čekací doba je 10 minut, po jejím uplynutí je zápas kontumován.

k/

Odehrát zápasy ve stanoveném termínu. Zápasy se smí předehrávat nebo dohrávat po vzájemné dohodě
zúčastněných týmů, vedoucího ligy a rozhodčích. V takovém případě jsou týmy povinny zajistit regulérní hrací
plochu (viz. bod h/ a i/) Pokud se delegovaný rozhodčí nemůže dostavit ve změněný termín, musí si družstva za
něj zajistit náhradu. ČŽL nehradí náklady na tyto utkání.

l/

Nastoupit v jednotných dresech s čísly vepředu i vzadu. V případě shodných barev dresů určuje barvu dresů
hostující družstvo (pozn. dle zápisu o zápase, první je uvedeno domácí družstvo a druhé hostující).

m/ Hráčky mladší 18-ti let jsou povinny mít platnou lékařskou prohlídku a to ne starší než 1 rok.
n/

Řídit se stanovami ČŽL a rozhodnutími VV ČŽL, podporovat rozvoj a popularizaci lakrosu, sportovně vystupovat
během utkání i mimo hrací dobu.

6.

Hostování:
Hostování mezi jednotlivými účastníky není povoleno. Výjimkou je hostování brankářů. Brankářka však smí během
jednoho turnaje hostovat pouze v jednom týmu.

7.

Rozhodčí:
a/

Rozhodčím se rozumí registrovaný člen ČŽL, který úspěšně složil předepsané testy pro funkci rozhodčího ŽL.

b/

K jednotlivým utkáním nominuje rozhodčí komise pro ligu a rozhodčí (dále jen KPLR). KPLR nominuje rozhodčí po
dohodě s nimi.

c/

Družstvo je povinno zajistit k určenému utkání jednoho zapisovatele a jednoho časoměřiče. V případě, že se tak
nestane, je potrestáno stržením částky 500 Kč ze složené kauce. Pokud zápis není správně vyplněn, bude týmu, z
něhož zapisovatelé pochází, strnuta částka ze složené kauce ve výši 100 Kč.

d/

Rozhodčí nesmí rozhodovat zápas vlastního družstva.

e/

Rozhodčí jsou povinni dostavit se na zápas nejméně 10 min. před jeho plánovaným začátkem a provést kontrolu
hrací plochy a především brán. V případě zjištění nedostatků mají právo požadovat po pořadateli uvedení do
regulérního stavu. Pořadatel je pak povinen tyto požadavky rozhodčích splnit.

f/

Pokud rozhodčí uzná hrací plochu nebo podmínky nezpůsobilým ke hře, má právo utkání odložit.

g/

Rozhodčí jsou povinni zajistit od obou kapitánů podepsání zápisu o utkání a jsou zodpovědní za zaznamenání do
zápisu o utkání všech udělených karet, trestů a případných dalších mimořádných okolností.

h/

Pořadatel hracího dne je povinen odevzdat všechny zápisy o odehraných utkáních vedoucímu ligy nejpozději do
jednoho týdne po odehrání. Tato povinnost platí i pro delegáta a jím odevzdané hodnocení rozhodčích.

i/

Rozhodčí s licencí I. obdrží za odpískané utkání 150,- Kč, rozhodčí s licencí II. a III. obdrží 100,- Kč, rozhodčí IV. a
V. 50,- Kč, delegát 50,- Kč, pokud bude předem určen. Tato odměna se nevyplácí, pokud rozhodčí nepodepíše
zápis o utkání anebo nezajistí vyplnění zápisu dle bodu 6./g. Delegátovi se tato odměna nevyplácí v případě
neodevzdání vyplněného hodnocení rozhodčích (bod.6.h/).

8.

Postihy a pokuty účastníků soutěže:
a)
b)
c)
d)

9.

za kontumaci peněžitá pokuta dle Disciplinárního řádu
za 3 kontumace vyloučení ze soutěže
za jednotlivé nedodržení jakéhokoliv ustanovení tohoto Organizačního řádu budou uděleny pokuty dle platného
Disciplinárního řádu
Tým se může omluvit z jednoho turnaje v ročníku WILL a to nejméně týden před jeho konáním. Zápasy, které na
tomto omluveném turnaji neodehraje, budou kontumovány ve prospěch soupeře. V případě, že tým svoji neúčast
ve stanoveném termínu neomluví, bude mu udělena pokuta ve výši 2.000 Kč.

Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád je závazný pro všechny účastníky WILL. Provinění proti tomuto organizačnímu řádu se trestá podle
Disciplinárního řádu a dodatku disciplinárního řádu. Proti rozhodnutí se lze do 14 dnů odvolat k VV ČŽL, jehož rozhodnutí je
konečné.
V Praze ………………………………….

V Praze ………………………………….

za Český ženský lakros :

za účastníka :

…………………………………..

…………………………………..

