Český svaz interkrosu
Ligový řád pro ročník 2016/2017 – soutěž dospělých
1. Soupiska
a) Soupiska je doklad potvrzený řídícím orgánem soutěže, který určuje příslušnost hráče k určitému družstvu. Hráč musí
být uveden na soupisce mateřského družstva s vyznačením hostování a na soupisce družstva, ve kterém hostuje s
vyznačením domovského družstva
b) Soupiska se vyhotovuje k následujícím termínům:
Extraliga: do 23.11.2016
1. liga: do 23.11.2016
c) Soupisku vyplní a zašle družstvo elektronicky na předepsaném tiskopisu. Na soupisce uvede minimálně 5 hráčů (bez
hostujících hráčů) s platnou registrací po dobu celého soutěžního ročníku, kteří jsou oprávněni za dané družstvo
nastoupit.
d) Falšování soupisky a uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity oklesku postihováno pořádkovými
pokutami, a disciplinárními tresty.
e) Družstvo, které v průběhu soutěže registruje nového hráče nebo hráče získá nebo ztratí na základě přestupu nebo
hostování, o těchto změnách uvědomí všechny řídící orgány soutěží, ve kterých má tento hráč právo nastoupit. Toto
oznámení musí být provedeno do příštího ligového kola či turnaje. Neplnění této povinnosti bude postihováno
pořádkovými pokutami.
2. Přestupní termíny
Extraliga: podle schváleného systému pro ročník 2016-17 je přestupní termín v Extralize v polovině
základní části soutěže a před play off – podle rozpisu zápasů následovně:

V polovině základní části soutěže – tj. mezi 19.12.2016 a 6.1.2017.
Po skončení nadstavbové části - tj. mezi 30.1.2017 a 17.2.2017.
Před play off může přestoupit do daného týmu pouze takový hráč, který již za daný tým odehrál min. 2 kola tj. 4 zápasy.




1. liga: Přestupní termín ve 1.lize je mezi 3. a 4.turnajem (od 9.1. až 27.1.2017)

Při přestupu hráče z vyšší ligy do nižší či naopak platí pro hráče vždy přestupní termín té ligy, kde bude po
přestupu hrát.
3. Start hráčů za různá družstva
a) Hráči mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni.
b) Za družstvo mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy dva hráči z každé jiné soupisky jiných družstev hrající
v jiné soutěži. Za družstvo může nastoupit i třetí hráč ze soupisek takových jiných družstev v případě, že tento hráč
startuje jako brankář.
c) Z hráčů, kteří za družstvo v utkání nastoupí, musí být minimálně 50% hráčů z aktuální soupisky daného družstva.
d) Neoprávněné nastoupení hráče bude postiženo herními důsledky i disciplinárně.
4. Povinnosti družstev
a) Družstvo je povinno mít stanovenou alespoň jednu kontaktní osobu včetně emailové adresy a kontaktního telefonu,
která je odpovědna za doručitelnost všech písemností a dalších sdělení adresovaných družstvu.
b) Družstvo je povinno dodat minimálně 2 proškolené rozhodčí do svojí soutěže s tím, že budou právě minimálně 2
aktivní v každém termínu dané soutěže.
5. Náležitosti hráčů
a) Aby mohl hráč startovat v soutěžním utkání, musí být zaregistrován podle registračního řádu ČSI a vybaven
registračním průkazem (RP), kterým se prokáže rozhodčímu.
b) Během ročníku 2015/16 byl zahájen přechod na nové RP jednotné pro celou Českou Lakrosovou Unii. Staré RP jsou
platné až do konečného termínu své platnosti. Nové RP jsou vystavovány již bez udání platnosti, registrační poplatek se
platí vždy pouze na daný ročník (200 Kč). Na začátku ročníku mohou vzniknout problémy s tiskem RP, proto bude nutná
hlavně soupiska týmu potvrzená vedoucím soutěže, který potvrzuje platnost registrace hráčů na základě uhrazeného
poplatku na BÚ svazu před zahájením soutěže či na základě doplnění soupisky během soutěže.
b) Pouze hráči uvedení na soupisce družstva mohou startovat v soutěžním utkání za toto družstvo.

c) Hráč nesmí nastoupit pod vlivem omamných látek, případný přestupek bude řešit disciplinární komise.
6. Nástup družstva k utkání
a) Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou hodinu. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomno
nejméně 5 hráčů (nemusí být na hřišti hráči obou pohlaví současně) z toho 1 brankář s výstrojí podle příslušných
ustanovení pravidel interkrosu a byl-li mu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání s podpisy vedoucích družstev a
registrační průkazy hráčů uvedených v zápisu o utkání. V zápisu mohou být uvedeni pouze ti hráči, kteří jsou přítomni na
hřišti v okamžiku zahájení utkání. V průběhu utkání může do zápisu uvést další hráče pouze rozhodčí.
b) Každé družstvo musí před začátkem utkání předložit originál soupisky potvrzené vedoucím dané ligy. Soupiska
obsahuje tyto údaje:
• hráč: Jméno, Příjmení, Datum narození, Hostování z družstva, Číslo registračního průkazu a doba jeho platnosti
• družstvo: potvrzení o zaplacení startovného a složení kauce
c)Družstvo je povinno vyplnit zápis o utkání řádně a včas tak, aby mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů
předán ke kontrole rozhodčímu pověřenému řízením utkání minimálně 10 minut před utkáním. Pokud družstvo nevyplní
zápis včas je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním důvodů. Opakované
neopodstatněné provinění družstva podléhá disciplinárnímu řízení.
7. Čekací doba
a) Maximální čekací doba pro obě družstva je 10 minut po úředně stanoveném začátku utkání a její čerpání je povoleno
pouze v opodstatněných a prokázaných případech. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je způsobilý rozhodčí
pověřený řízením utkání.
b) Pokud družstvo oznámí rozhodčímu utkání zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost
silnice, porucha dopravního prostředku, apod.), nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu čerpání řádné
čekací doby, prodlužuje se čekací doba na dvojnásobek základní lhůty. Důvody čerpání, eventuelně překročení řádné
čekací doby, případně nedostavení se k utkání jsou družstva povinna prokázat a doložit na nejbližším zasedání řídícího
orgánu soutěže.
c) Pokud družstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době, v prodloužené čekací době, je
rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním důvodů. Opakované neopodstatněné čerpání
čekací doby bude považováno za provinění družstva podléhající disciplinárnímu řízení.
8. Odložení utkání
a) Pokud ze závažných důvodů nebude moci určité družstvo nastoupit v dohodnutém termínu, může se utkání odložit, ale
toto družstvo má povinnost tuto skutečnost oznámit svému soupeři (osobě odpovědné za doručitelnost všech písemností
a dalších sdělení adresovaných družstvu), nasazeným rozhodčím a vedoucímu příslušné ligy.
Oznámení lze provést:
-ústně, telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy – nejpozději 24h před stanoveným počátkem utkání,
-emailem – nejpozději 48h před stanoveným počátkem utkání.
b) Při odložení zápasů má soupeř, kterému bylo sděleno odložení, povinnost neprodleně
potvrdit obdržení oznámení vedoucímu ligy.
c) Tým si může v průběhu celého ligového ročníku odložit maximálně 3 zápasy.
d) Družstvo odkládající utkání má za povinnost na vlastní náklady uspořádat utkání náhradní. Termín a místo náhradního
utkání určí vedoucí ligy ve shodě se zástupci obou družstev.
e) Mezi náklady se počítá zejména:
-náklady na pronájem hřiště odpovídajícího úrovni ligy,
-náklady na dopravu rozhodčích a soupeře, které by při řádném sehrání utkání vynaložit nemuseli.
Takové náklady musí rozhodčí a soupeř řádně prokázat a doložit. V případě sporu o výši či oprávněnosti nákladů
rozhoduje Výkonný výbor ČSI.
f) Pokud družstvo, na jehož popud bylo utkání odloženo, neuspořádá náhradní utkání do konce ligového ročníku,
považuje se utkání za kontumované v neprospěch proviněného družstva.
g) Pokud družstvo oznámí důvody vedoucí k odložení utkání alespoň 4 týdny před stanoveným počátkem utkání, vedoucí
ligy vhodným způsobem přizpůsobí rozpis ligy nebo náhradní utkání uspořádá ČSI na vlastní náklady.
9. Kontumace utkání

a) Pokud družstvo utkání neodloží a nebude moci nastoupit ani v prodloužené čekací době, má soupeř právo na
kontumaci, kterou však musí písemně prohlásit rozhodčímu do zápisu.
b) Pokud soupeř kontumaci do zápisu neprohlásí, dochází automaticky k odložení zápasu.
c) Družstvo, jehož vinnou ke kontumaci došlo, musí zaplatit pokutu – viz bod 10
10. Výše trestů za porušení ligového řádu
Nepředložení soupisky ve stanoveném termínu
Pokuta: 500 Kč

Falšování soupisky
-pokuta v rozmezí 1 000 Kč – 2 500 Kč, jejíž výši určí vedení soutěže podle závažnosti přestupku,
Neoprávněné nastoupení hráče
-pozastavení činnosti hráče do konce ligového ročníku,
-anulování všech zápasů v ligovém ročníku, ve kterých hráč nastoupil
-pokuta pro družstvo, za nějž hráč neoprávněně nastoupil, ve výši 200 Kč za každý neoprávněný start hráče.
Tresty je možno udělovat jednotlivě, udělení trestů určí dle závažnosti přestupku vedení soutěže. Musí být udělen alespoň
jeden z trestů.
Kontumace utkání - pokuta ve výši:
Extraliga: 2 500 Kč
11. Závěrečné ustanovení
a) Výklad tohoto řádu, jeho změny a doplňky provádí příslušné vedení soutěže.
b) Jestliže je nějaké ustanovení této směrnice v rozporu s jiným řádem či ustanovením ČSI, musí vedení soutěže do 1
měsíce přijmout taková opatření, aby k takovému rozporu již nadále nedocházelo.
c) Tento Ligový řád byl schválen vedením soutěže dne 3/11/2016 a nabývá účinnosti dnem 4/11/2016.
Ke dni 3/11/2016 se ruší platnost dosavadního ligového řád se všemi změnami a doplňky.
Za VS Dosp.ČSI :

Martin Nešpor, vedoucí soutěží dospělých

