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1. Pořadatel soutěže a turnajů 
 
1.1. Pořadatelem devítkového poháru (dále jen soutěž) je CZRLA (dále jen asociace). 
1.2. Pořádajícím jednotlivých turnajů jsou kluby registrované jako členové asociace. 
1.3. Pořádající turnaje odpovídá za vytvoření systému turnaje podle počtu přihlášených týmů a 

společně s administrátorem je zadá do systému asociace. 
 

2. Pravidla pro účast týmů v soutěži 
 
2.1. Soutěžně se smí soutěže účastnit pouze týmy, které jsou registrované jako členi asociace 

(dle stanov asociace bod 4.4). 
2.2. V rámci beneficí a dobrých sportovních vztahů lze pořádat paralelní zápasy s nečleny 

asociace, pokud došlo k dodržení pravidel, které vychází ze stanov asociace (bod 4.6). Tyto 
zápasy ale nesmějí být součástí turnaje a řídí se pravidly bilaterálních dohod mezi dotčenými 
týmy a nejsou řízeny ani zajišťovány asociací. Nesmí narušovat žádným způsobem průběh 
turnaje. 

2.3. Tým je třeba do turnaje přihlásit nejpozději 2 dny před jeho konáním s udáním jeho názvu. 
Následně je pořadatel společně se zástupcem asociace zadá do administrace. 
 

3. Zápisy a hostování 
 
3.1. V soutěžních týmech můžou nastoupit do zápasu pouze hráči, kterým je uděleno herní 

členství dle stanov asociace (bod 4.4). 
3.2. V paralelních nesoutěžních zápasech můžou nastoupit hráči, kteří nejsou registrovanými 

členy asociace. 
3.3. V paralelních nesoutěžních zápasech můžou nastoupit i hráči, kteří jsou registrovanými členy 

asociace. Jejich statistiky se však nebudou započítávat do výsledků soutěže a nemohou 
ovlivnit pořadí ostatních klubů. 

3.4. V devítkovém poháru je možné hostovat v jednom týmu. Mezi turnaji je možné změnit tým, 
ve kterém hráč nastoupí mezi domovským a hostujícím. V rámci turnaje smí hráč nastoupit 
pouze za jeden tým. Vždy je však třeba dodržet pravidlo 3.1. 

3.5. Před každým turnajem je třeba vyplnit soupisku a zajistit povolení hostování hráčů u 
soutěžních týmů. Rozhodčí před zápasem zkontroluje, zda bylo toto pravidlo dodrženo a 
pokud ne, tak je povinen nezahájit zápas. 

3.6. Každý zápas musí mít vyplněný záznam o utkání, za toto odpovídá rozhodčí zápasu. 
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4. Pravidla 

 
4.1. Zápas se hraje dvakrát 9 minut s maximálně 2minutovou pauzou mezi poločasy.  
4.2. Na hřišti může být maximálně 9 hráčů na každé straně. 
4.3. Počet hráčů na soupisce a počet střídání není omezen. 
4.4. Všechny výkopy jsou drop kick. 
4.5. Tým, který skóroval, vykopává míč ze středu hřiště. 
4.6. Všechny ztráty míče, auty atd. jsou rozehrávány jako play the ball, ale ne blíže než 10 m před 

soupeřovou brankovou čárou, a ne blíže než 20 m od postranní čáry (kopíruje pozici 
rozehrání mlýnu ve standardní hře). 

4.7. Žlutá karta znamená vyloučení na 3 min. 
 

5. Bodování poháru 
 
5.1. První tým obdrží 10 bodů, druhý 8 bodů, třetí 7 bodů, čtvrtý 6 bodů, pátý 5 bodů, šestý 4 

body, sedmý 2 body, osmý a každý další 1 bod. 
5.2. Pokud systém turnaje nedovolí rozhodnout určité umístění, dostávají týmy, kterých se to 

týká nižší možný počet bodů. Například pokud se nebude hrát zápas o 3. místo dostávají oba 
týmy, které by tento zápas mohli hrát 6 bodů za 4. místo. Pokud ale je možné tento zápas 
hrát, avšak jeden z týmu z jakéhokoliv důvodu odstoupí, zápas se kontumuje ve prospěch 
druhého týmu. 

5.3. Pokud jsou na turnaji dva týmy od jednoho klubu je třeba je rozlišit (např. A nebo B) a každý 
se počítá jako samostatný tým, pro který platí stejná pravidla hostování jako pro ostatní 
týmy dle bodu 3. Pokud v dalším turnaji bude nastupovat jeden tým z klubu, je třeba přesně 
určit, na který tým navazuje (je třeba přihlásit tým A nebo B). 

5.4. Pokud jsou na turnaji například pouze 3 týmy, získává 3. tým stále 7 bodů.  
5.5. Pokud by na turnaj dojel menší počet týmů a tyto týmy chtějí odehrát více utkání nebo 

v jiném počtu hráčů, tak tyto zápasy se do bodování nepočítají. Body lze započítat pouze za 
devítkový turnaj dle pravidel v bodě 1. 
 

6. Celkové hodnocení poháru 
 
6.1. Vítěz bude vyhlášen po dohrání posledního turnaje. 
6.2. Pořadí je určeno podle celkového součtu bodů získaných během jednotlivých turnajů. 
6.3. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet účastí na turnajích. 
6.4. Při rovností účastí rozhoduje nejlepší umístění na jednom z turnajů.  
6.5. Při stejném nejlepším umístění rozhoduje lepší poměr ve skóre. 
6.6. Při rovnosti tohoto poměru rozhoduje vyšší počet skórovaných bodů. 
6.7. Při rovnosti skórovaných bodů rozhoduje los. 
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7. Jarní a podzimní devítkový pohár 

 
7.1. V případě pořádání devítkového poháru i na podzim se jedná o dvě oddělené soutěže. Na 

jaře bude posledním jarním turnajem devítkový pohár ukončen a vyhlášen vítěz. Na podzim 
se začíná od nuly a po podzimních turnajích bude vyhlášen vítěz podzimního devítkového 
turnaje. 
 

Lukáš Hergott 
Prezident 

 


