Propozície SLL 2017

Slovenská lakrosová liga SLL 2017 je field lakrosová liga a podlieha medzinárodným pravidlám field
lakrosu.

Dôležité informácie pre sezónu 2017:

-

-

-

-

-

Prihláška klubu do súťaže do 28.2.2017
Uhradiť štartovné 10 EUR na hráča + 50 EUR ako zábezpeku za klub na účet SLF SK59 1100
0000 0026 2603 0681 (v prípade, že klub má zostatok z minulej sezóny zábezpeku
neuhrádza)
Poslať súpisky na m.kramar@lacrosse.sk do 11.2.2017
Možnosť prihlásiť sa, pre organizáciu Final 4 2017 do 4.3.2017
Začiatok súťaže: marec 2017
Trvanie súťaže: Marec – Október 2017
Formát súťaže: 4x15 minút, prestávky 2,5,3 minút
Základná časť sa hrá dvojkolovým systémom
Najlepšie 4 kluby postupujú do semifinále a následne finále, hrajúceho sa na 1 víťazný zápas
Play off sa hrá na jeden víťazný zápas 4x15 minút, prestávky 2,5,3 minút.
Posledný možný termín prestupov pred play off je 7 dní pred playoff
Po skončení základnej časti, sa z klubov ktoré nepostúpi do playoff na základe draftu vyberú
hráči, ktorí môžu nastúpiť za prvé štyri tímy v play off. Draft a uskutočni 7 dní pred začiatkom
playoff. 4 tým po základnej časti vyberá ako prvý, prvý tím po základnej časti ako posledný.
V prípade, že si tím do 2 minút nevyberie, žiadneho hráča, presúva sa možnosť výberu na
ďalší klub v poradí.
Každý tím môže mať na súpiske max. jedného hráča, ktorý nemá pas krajiny z ktorej je klub
(nie je jeho štátny občan)
V prípade, že klub nemá dostatok hráčov pre odohranie ligového kola bude jeho vysledok
kontumovaný v prospech supera v pomere 1:0. Zápas sa však môže odohrať po dohode
s hráčmi, ktorí majú záujem hrat takýto zápas.
Počet hráčov na ihrisku (Základná časť): 7 + 1 označený brankár (2 útočníci, 3 stredopoliari, 2
obrancovia), počet dlhých palíc jedného tímu na ihrisku v jednom momente: 3
Počet hráčov na ihrisku (Playoff): 9 + 1 (3 útočníci, 3 stredopoliari, 3 obrancovia), počet
dlhých palíc jedného tímu na ihrisku v jednom momente: 4
Rozmery ihriska: min. 90 x 50 m
Nákres ihriska
http://www.lacrosse.sk/save.php?cesta=img/dokumenty/32/rozmery_lakrosoveho_ihriska.p
df
Všetky ostatné pravidlá regulujú pravidlá medzinárodné pravidlá field lakrosu 2016

Povinnosti usporiadateľa domáceho kola SLL 2017:
-

Zabezpečiť ihrisko podľa požadovaných rozmerov

-

Zabezpečiť zápis na zápas a aktuálne súpisky tímov
Zabezpečiť v dostatočnom počte lopty rovnakej farby na zápasy
Zabezpečiť dostatočnú propagáciu svojho kola vrámci možností
Zabezpečiť aspoň 1 člena zdravotnej služby s príslušným zdravotným vybavením
Zabezpečiť fotografa na zápasy

Povinnosti personálu zápasu označených ako bench:
-

Ako bench je určený tím v rozpise zápasov
Zabezpečovať zápis zápasu v požadovanej kvalite
Zabezpečovať podávanie lôpt za bránou počas zápasu

Nominácia rozhodcov na zápasy SLL:
-

Každý tím nominuje pred začiatkom SLL 4 rozhodcov. Z ich radov sa budú nominovať
rozhodcovia na jednotlivé zápasy. Rozhodcovia sú povinný nosiť rozhodcovské dresy na
zápasy ligy. V prípade, že tomu tak nebude, nominovaný rozhodca zodpovedajúci klub bude
pokutovaný. O nominácii rozhodcov na jednotlivé zápasy rozhoduje vedúci rozhodcov SLF.

Sankcie:
-

nezaslanie odfotených výsledkov kola na adresu m.kramar@lacrosse.sk do 24 hodín od
skončenia kola (10 EUR)
nezabezpečenie zápisov a súpisiek na zápasy (10 EUR)
Nedodanie personálu na bench alebo rozhodcov (20 EUR)
Nezabezpečenie zdravotnícej služby (30 EUR)

Ďalšie sankcie a tresty rieši disciplinárny poriadok SLF.

