ZMĚNY SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU PRAŽSKÉ LAKROSOVÉ LIGY PRO SEZÓNU 2019/2020
SCHVÁLENÉ VÝKONNÝM VÝBOREM A ČESKOU DISCIPLINÁRNÍ KOMISÍ
1. BOD 2 – ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
Stávající znění bylo upraveno takto:
Účastníci soutěže musí být registrováni u SK SALH.
Dlouhodobá soutěž je rozdělena na I. a II. pražskou lakrosovou ligu (dále jen PLL) a I. ženskou a žákovskou ligu (dále jen ŽŽL). V ŽŽLL hrají
společně ženské týmy a žákovské týmy. Hráči registrovaní v týmu v I.PLL, nebo kteří v sezóně odehráli zápas za tým z I.PLL, nesmí nastoupit
v ŽŽLL; na hráčky se toto omezení nevztahuje. Věk hráčů musí odpovídat určeným věkovým kategoriím.
•
V I. a II. PLL je minimální věk pro registraci 13 let a horní věková hranice je neomezená.
•
U ženských týmů je minimální věk k nastoupení do zápasu 10 let (u hráčů i hráček), u hráčů (chlapců) je horní věková hranice
určena na 13 let včetně. Hráč smí po dosažení 14 let dohrát soutěž. U hráček (dívek) je horní věková hranice neomezená.
V ženském týmu mohou v jednom okamžiku hrát v poli nejvýše dva žáci (nevztahuje se na brankáře v brankářské výstroji), počet
chlapeckých hráčů na střídačce je neomezen, nesmí však překročit stanovený počet hráčů k utkání dle pravidel českého lakrosu –
odstavec 2.2.
•
U žákovských týmů je minimální věk k nastoupení do zápasu 10 let, horní věková hranice je určena na 13 let včetně (u hráčů
i hráček). Hráči i hráčky smí po dovršení 14 let dohrát soutěž.
•
Brankář ve výstroji má horní hranici 14 let, dohrát může po dovršení 15 let a nevztahuje se na něj pravidlo o omezení
registrace v mužské lize. Toto pravidlo platí jak pro ženské, tak žákovské týmy.
Rozhodným dnem pro spodní věkovou hranici je den nastoupení k zápasu, u horní věkové hranice den registrace týmů do herní sezóny
ligové soutěže podle tohoto soutěžního řádu.
Rozhodčí žákovský tým nevysílá, zařizuje je vedoucí ligy z týmů I. a II. PPL dle rozpisu.
2. BOD 15.5. – PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ
Stávající znění bylo upraveno takto:
Každý tým I.PLL může mít ve II.PLL svoje “B” družstvo. Z toho mohou v každém zápase nastoupit dva libovolní hráči mladší 18. let, aniž by
byli zapsáni na soupisce “A” družstva (musejí být samozřejmě napsáni a výrazně označeni zkratkou "M" v zápise o utkání).
3. BOD 15.1. – REGISTRACE HRÁČE JAKO ČLENA SK SALH
Stávající znění bylo upraveno takto:
Každý hráč musí být zaregistrován jako člen SK SALH. K registraci slouží průkaz člena SK SALH, který musí být pečlivě a čitelně vyplněn a s 5ti letým registračním poplatkem v hodnotě 100 Kč zaplacen. Hráči, kterému končí registrace během aktuální sezóny a je v této sezóně na
soupisce nějakého týmu, se registrace automaticky prodlouží. Registrační poplatek se připočte k závěrečnému vyúčtování po sezóně. Na
tyto registrační poplatky se vztahují stejná pravidla jako na startovné, včetně postihů (kontumace za nedodržení).
4. BOD 8.2. – ODLOŽENÉ UTKÁNÍ
Stávající znění bylo upraveno takto:
Přeložené a odložené utkání z podzimní i jarní části soutěže musí být odehrány do termínů stanovených rozpisem soutěže. Při nedodržení
termínu se postupuje následovně:
•

•

Jedná-li se o přeložené/odložené utkání podzimní části, zaplatí provinivší se tým pokutu viz. bod 16.1. Pokud utkání nebude
odehráno nejpozději do termínu stanoveném rozpisem soutěže pro jarní část, utkání se kontumuje ve prospěch týmu, který se
neprovinil
Jedná-li se o přeložené/odložené utkání jarní části, utkání se kontumuje ve prospěch týmu, který se neprovinil

5. BOD 15.3. – ZÁKLADNÍ REGISTRACE NA ZAČÁTKU HERNÍ SEZÓNY
Ke stávajícímu znění je doplněn následující odstavec:
Registrace hráčů do nové sezóny a platba registračních poplatků se provádí podle soutěžního řádu předchozí sezóny, pokud není změna
soutěžního řádu na novou sezónu schválena před datem registrace a dána s dostatečným předstihem (v informacích o registraci do nové
sezóny nebo alespoň týden před datem registrace) na vědomí registrovaným týmům.

