Jednotné herní propozice
Soutěž:
Turnajová série - Serie A7 (dále jen Série) skládající se z x jednotlivých turnajů probíhajících podle možností celoročně
a finálového turnaje – RiceBowl.
Účastníci:
Série se účastní týmy na základě zaregistrování u správce Série. Jednotlivých turnajů se mohou účastnit i
nezaregistrované týmy na základě pozvání pořadatele, jejich výsledky nebudou započítávány do průběžných .
Hráči:
V Sérii mohou nastoupit jen hráči, kteří jsou řádnými členy zaregistrovaného týmu, přičemž nemohou být zároveň
členy jiného týmu ani v jakékoliv jiné pravidelné soutěži.
Hráč mladší 18-ti let smí nastoupit, pokud nejpozději v den konání turnaje dosáhl věku 17-ti let a předloží souhlas
svého právního zástupce a lékaře.
Tým musí mít před začátkem turnaje k dispozici nejméně 10 hráčů schopných nastoupit do hry. Pokud v průběhu
turnaje klesne počet hry schopných hráčů týmu pod 7, bude mu doporučeno z turnaje odstoupit a automaticky končí na
posledním místě.
Turnaj:
Pořadatelem turnaje v Sérii může být pouze zaregistrovaný tým.
Pořadatel obsadí turnaj přednostně ostatními zaregistrovanými účastníky Série. Pokud zbude volné místo nebo
pořadatel umožní vyšší počet startujících, může tato nabídnout jakémukoliv uskupení hráčů, které bude formálně
splňovat podmínky propozic.
Pokud jsou potřeba skupiny, pořadatel provede nalosování. Ve skupině se hraje systémem každý s každým. První dva
týmy z každé skupiny postupují do semifinále, kde se utkají křížem A1-B2, B1-A2. Vítězové semifinále nastoupí ve
finálovém utkání o celkové vítězství v turnaji, ostatní pořadí se určí podle výsledků. Případně může být zvolen systém
každý s každým.
Body do hodnocení Série jsou určeny konečným pořadím týmu v turnaji po odečtení pořadí neregistrovaných týmů.
Prvnímu týmu náleží počet bodů rovnající se počtu účastníků Série a dalším o bod sestupně podle pořadí.
Pořadatel na své náklady zajistí:
− hřiště
− přiměřené podmínky pro týmy a rozhodčí jako jsou šatny, dostupná hygiena a občerstvení
− bezpečnost účastníků a návštěvníků
− přítomnost vozu RZ s posádkou po dobu trvání turnaje
− min. 2 hlavní a 2 pomocné rozhodčí
Za uspořádání turnaje náleží pořadateli startovné ve výši 3.500,- Kč od každého účastníka Série a „smluvní“ startovné
od neregistrovaných týmů.
Finálový turnaj:
Pořadatelství turnaje bude správcem soutěže svěřeno týmu, jehož nabídka bude nejzajímavější z hlediska rozvoje
nových klubů.
Každý registrovaný účastník Série má právo na účast ve finálovém turnaji, pokud odehraje více jak polovinu všech
turnajů podle termínové listiny–platí i pro jednotlivé hráče (pokud nejsou prokazatelně kmenoví, po zranění nebo noví)
Dva nejlepší týmy Série jsou automaticky nasazeny do semifinále. Ostatní týmy odehrají čtvrtfinálová utkání, vítězové
postupují do semifinále. Vítězové semifinále proti sobě nastoupí ve finálovém utkání o pohár.
Hřiště:
Série probíhá současně v hale i na venkovních hřištích. Minimální herní plocha je o rozměrech 40x20 yardů.
Do délky 50 yardů se herní plocha rozděluje na dvě poloviny, kde půlka hřiště vyznačuje first down.
Nad 50 yardů délky se herní plocha rozděluje na čtvrtiny, přičemž každá čtvrtina hřiště vyznačuje first down (FD).
FD lze vyznačit lajnováním nebo jiným zřejmým způsobem. Nalajnovány budou end zóny a side lines.
Pro venkovní hřiště je doporučeno využití hřistě na kopanou, kde se herní plocha vč. end zón vyznači mezi velká vápna,
v jejich šířce:

Pravidla:
volně podle NCAA a pravidel US 8-man football (např. viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Eight-man_football) s
následující úpravou:
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systém hry 7 na 7, na hřišti max. 7 hráčů jednoho týmu
číselné označení doporučené alespoň u ofensive linemanů (OL)
v ofense 4 hráči na line of scrimmage (LOS) z toho 3 OL
2 defense linemani (DL) na LOS proti OL, ostatní minimálně 1y za LOS
LOS smí překročit pouze DL + 1 další hráč obrany
ostatní obránci mohou přes LOS jen pokud QB opustí box vymezený startovní pozicí OL, směřuje jasně vpřed
s úmyslem překročit s míčem LOS, předá míč nebo míč spadne na zem
bloky pod pas jsou zakázané
rozehra z vlastních 5 yardů
do 50-ti yardů délky hřiště 4 pokusy do půlky (FD), 4 do TD,
nad 50 yardů délky hřiště jsou 4 pokusy na překonání každé čtvrtiny hřiště a získání FD/TD
kicky se nepoužívají
posledního pokusu je možné se vzdát, poté rozehrává soupeř z vlastních 5y
conversions ze 3y za 1 bod, z 8y za 2 body
skórování interception při conversion je za 2 body
hrací doba 2x15 minut, čas běží stále kromě vyjímek: poločas, faul, zranění, timeout
timeout 1x za poločas v délce 1 min.
čas na rozehrání je 30 vteřin
poločas 5 min.
prodloužení: každý tým jeden pokus z poloviny hřiště vč. conversion

