DĚTSKÁ LAKROSOVÁ LIGA – SOUTĚŽNÍ ŘÁD
(verze 9/2017)
Dětská lakrosová liga (dále jen „DLL“) je soutěž v českém lakrosu pro děti od 6 do 15 let včetně.
Organizátorem DLL je Lakrosový klub Trilobit; zastřešuje ji SK SALH. DLL se hraje podle platných pravidel
českého lakrosu s výjimkou povinného nošení helem (nošení helem nebo krytů obličeje se však velmi
doporučuje!).

1. Účast v DLL
DLL se můžou zúčastnit týmy bez omezení počtu, a sice tím, že se zúčastní některého z turnajů.
Registrací na turnaj se tým registruje do DLL. Registrovat se může tým i během sezóny. Za start na
turnaji ani v DLL se neplatí žádný poplatek. Každý tým musí mít jednoho nebo více trenérů, tj. osob
starších 18 let, které jednají jménem týmu. Odměny trenérům určuje na každou sezónu organizátor
DLL.

2. Systém DLL
DLL se hraje systémem sčítaných turnajů. V každé sezóně se uskuteční minimálně 4 turnaje podle
pravidel níže a jejich výsledky se sečtou pro vyhodnocení DLL. Bodový zisk týmů z turnajů do DLL je
progresivní, tzn. každý tým přichází na turnaj se svým bodovým hodnocením, tato hodnocení se seřadí
a podle pořadí týmů na turnaji obdrží týmy svůj bodový zisk do DLL. Příklad výpočtu je v příloze tohoto
řádu. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí minitabulka zápasů dotčených týmů, poté počet
vstřelených gólů a poté los.
Statistiky jednotlivců se z turnajů do DLL jednoduše sčítají, tj. nepřepočítávají se na průměrný počet
odehraných zápasů. Brankář může být v DLL hodnocen, pouze pokud odehrál alespoň polovinu turnajů
v dané sezóně DLL.

3. Turnaj
Pořadatele turnaje stanoví organizátor DLL. Pořadatel oznámí místo a datum konání turnaje
v dostatečném předstihu, nejlépe jeden měsíc před konáním turnaje. Pořadatel si stanoví systém
turnaje, hrací dobu, vyhlášení a odměny pro týmy a jednotlivce. Systém turnaje musí mít ve výsledku
jasné pořadí všech týmů (není tedy vhodný pavouk, který rozhodne pouze o vítězi).
Na turnaji může nastoupit hráč, kterému v den konání turnaje ještě nebylo 16 let. Výjimečně může
tým, který má málo hráčů, obsadit dvě hostovací místa z jiných týmů se svolením pořadatele. Góly
vstřelené hostujícími hráči platí, ale hráčům se nezapočítávají do individuálních statistik.
Pořadatel poskytne organizátorovi DLL výsledky z turnaje ve formátu stanoveném organizátorem DLL.
Organizátor DLL vede výsledky a statistiky DLL a zveřejňuje je na webu SK SALH.

4. Výjimky a řešení přestupků
Závažnější porušení pravidel, např. hrubé fauly nebo nesportovní chování hráčů či fanoušků, řeší
pořadatel turnaje ve shodě s organizátorem DLL. V odůvodněných případech lze uložit zákaz účasti na
jednom či více turnajů jednotlivým hráčům nebo týmům.
Ve výjimečných případech může pořadatel ve shodě s organizátorem DLL umožnit dílčí výjimky ze
soutěžního řádu (např. umožnit více hostovacích míst nebo povolit start na turnaji 16-letému hráči,
pokud bude hrát v bráně), pokud je to žádoucí pro průběh turnaje. Takové výjimky nesmí mít vliv na
výsledky turnaje nebo DLL.

5. Výzva
Po odehrání všech turnajů se odehraje exhibiční utkání: vítěze ligy vyzve výběr nejlepších hráčů
z ostatních týmů k jednomu zápasu. Hráče do výběru nominují trenéři jednotlivých týmů a vybírá z nich
organizátor DLL. Výzvy se můžou zúčastnit všichni hráči, kteří se podle pravidel zúčastnili alespoň
jednoho turnaje dané sezóny (tj. i když jim mezi tím turnajem a konáním výzvy bylo 16 let). Utkání se
koná mezi posledním turnaje a vyhlášením sezóny a pořádá ho organizátor DLL.

6. Vyhlášení
Výsledky DLL jsou vyhlášeny na slavnostním vyhlášení konce sezóny spolu s ostatními soutěžemi, které
pořádá SK SALH.

Příloha
Příklad výpočtu bodování na turnajích dětské ligy:
Po prvním turnaji, kde se zúčastnilo 5 týmů, mají týmy podle pořadí 5-4-3-2-1 bod.
Do dalšího turnaje přispějí těmito body a za každý nový tým se přičte jeden bod.
Bude-li tedy na dalším turnaji 6 týmů, ale nebude hrát tým, který byl na minulém turnaji třetí (přibydou
tedy dva nové týmy), budou se za umístění přidělovat body následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 (body za 1. místo v lize) + 2 (za dva nové týmy) = 7 bodů
4 + 2 = 6 bodů
2 (tým ze 3. místa ligy se nezúčastnil) + 2 = 4 body
1 + 2 = 3 body
2 body
1 bod

Tyto body se pak přičtou k bodům získaným v lize a vytvoří se nové pořadí. Podle předešlého příkladu
je již v lize 7 týmů, do dalšího turnaje tedy přispívají body 7-6-5-4-3-2-1 plus bod za každý nový tým
podle nového pořadí v lize.
Celkové pořadí týmů je pak dáno součtem bodů za jednotlivé turnaje.

