Dodatek 10 - Mládežnické kategorie

platnost od 15. 8. 2016

Mládežnické kategorie soutěže BLMF
A.1 Obecná ustanovení
A.1.1 Obecná ustanovení
BLMF o. s. si vyhrazuje možnost pořádat pod svou hlavičkou soutěže i pro hráče a družstva mladší 15 let. Tyto soutěže mohou a
nemusí být vypsány každou sezónu a oproti kategoriím dospělých mohou mít řadu výjimek za účelem lepší dostupnosti soutěže
pro mládežnická družstva.
A.1.2 Vedení mládežnických kategorií soutěže BLMF
Výbor BLMF pověřuje vedením mládežnických kategorií soutěže BLMF Radu mládeže BLMF. Rada mládeže BLMF
je v případě potřeby volena výborem BLMF. V pravomoci Rady mládeže BLMF je kompletní vedení mládežnických
kategorií soutěží BLMF (dále i BLMFM), a to buď samostatné nebo ve spolupráci s dalšími orgány BLMF, zejména
v oblastech, které jsou těmito orgány spravovány v dospělých kategoriích.

B.1 Výjimky z předpisů a pravidel BLMF vztahující se k mládežnickým kategoriím BLMF
B.1.1 Výjimky ze Zákoníku BLMF
Bod C.3.1 Hráči
V soutěži BLMFM nastupují hráči ročníků narození dle Předpisu soutěže BLMFM pro aktuální ročník.
Bod D.1.6.4
V soutěži BLMFM je občanský průkaz nahrazen registrační kartou (RK).
Bod F.1.8, F.1.9, F.1.10, F.1.11
1. Všechny typy matričních pohybů hráče v rámci kat. mládež je dovoleno dle ustanovení v ZS.
Bod F.1.12 Přestup
1. Přestup hráče v rámci kat. mládež je dovoleno dle ustanovení v ZS.
2. Za přestup hráče se považuje i změna mateřské příslušnosti k družstvu z MLŽ do STŽ (i v rámci oddílu).
3. Za přestup se považuje i změna mateřské příslušnosti k družstvu ze STŽ do kat. muži či ženy (i v rámci oddílu).
4. Přestup mezi družstvy stejného oddílu v rámci kat. mládež není zatížen žádným poplatkem.
5. Přestup mezi družstvy stejného oddílu z kat. mládež do kat. muži či ženy není zatížen žádným poplatkem.
6. Výměna RK mezi družstvy stejného oddílu v rámci kat. mládež není nutná.
7. Výměna RK mezi družstvy stejného oddílu z kat. mládež do kat. muži či ženy je nutná.
8. Přestup hráče z kat. muži či ženy do starších žáků mezi družstvy stejného oddílu není zatížen žádným poplatkem.
9. Přestup hráče z kat. muži či ženy do starších žáků mezi družstvy různých oddílu je zatížen poplatkem 100,-.
10. Pro bod 8 a 9 platí splnění maximální věkové hranice.

Bod F.1.13 Mezi-ligové hostování
1. MZH v kat. mládež není dovoleno.
Bod F.1.15 Hostování hráče
1. Hostování hráče v rámci kat. mládež je dovoleno dle ustanovení v ZS.
(pokud splňuje věkové řazení pro danou kategorii)
Bod F.1.17 Nastoupení hráče mezi A/B družstvem
1. Tento bod je pro mládež nazván: Nastoupení hráče MLŽ v rámci oddílu za STŽ.
2. Hráč mateřského družstva v MLŽ může v rámci oddílu nastoupit do utkání v STŽ.
(pokud splňuje věkové řazení pro danou kategorii)
3. Hráč musí být v zápise o utkání na soupisce družstva označen „MŽ“ a v systému BLMFis zadáván pod „ABH“.
4. Hráč může nastupovat za své mateřské družstvo v MLŽ i za družstvo v rámci oddílu v STŽ bez omezení. Počet
hráčů MLŽ v družstvu STŽ nemá vliv na přípustný statut „2 hráčů“ na zápasové soupisce.

Bod F.1.18 Nastoupení hráče v jeden kalendářní den na TD
1. Každý hráč (viz. F.1.17) může nastoupit k utkání v jeden kalendářní den pouze za MLŽ nebo STŽ. Nastupování
hráče do utkání v jeden kalendářní den za obě kategorie není dovoleno.
Bod F.1.19 Omezení hráčů v nastoupení do utkání na ABH a MZH v základní části
1. Počet utkání není omezen.
Bod F.1.20 Omezení hráčů pro start v doplňkových soutěžích
1. Nastupování hráče dle F.1.17 tohoto dodatku 10 v doplňkových soutěžích (play-off) je dovoleno.
Bod F.1.24.4
Využití přestupního řádu v mládežnických kategoriích ve spojitosti s kat. muži a ženy je dovoleno. Hráč ale musí splnit
v den nástupu k utkání věkovou hranici určenou pro danou kategorii soutěže.
Bod I.2.2 Práva a povinnosti rozhodčích
Odstavec 1.: Neplatí pro soutěž BLMFM

C.1 Další výjimky vztahující se k mládežnickým kategoriím BLMF
C.1.1. Hráči
1. V družstvech BLMFM může být neomezený počet dívek, při dodržení pravidla o maximálním počtu hráčů na soupisce.
2. Pro dívky v soutěži BLMFM platí stejné věkové kategorie jako pro chlapce.
3. Přechod hráče z kategorie MLŽ do STŽ v rámci stejného oddílu není zatížen žádným poplatkem.
C.1.2 Rozhodčí
1. Družstva soutěže BLMFM nemusí mít vyškolené rozhodčí
2. Rozhodčí na jednotlivé TD zajišťuje pořadatel konkrétního TD, může při tom využít Listinu rozhodčích
(http://www.blmf.cz/Rozhodci.aspx)
C.1.3 Odměna rozhodčím
1. 1.platová třída (licence A, B a C) - 50,- / zápas
2. 2.platová třída (licence N) - 25,- / zápas

D.1 Další ustanovení
Rada mládeže si vyhrazuje právo na změny nutné pro kvalitní chod BLMFM i během soutěžního období.

