
 Zimní kriketová liga 
 pro talentované děti 

 Obecná pravidla: 
 ●  2 týmy po 6 hráčích 
 ●  formát Street20 
 ●  každý tým má 20 míčků, s kterými se snaží získat co nejvíce bodů 
 ●  každý z 5 nadhazovačů z týmu v poli nadhodí 4 míčky na pálkaře 
 ●  když je pálkař vyautován, nahradí ho další pálkař z jejich týmu 

 Obecný přehled: 
 CÍLEM týmu NADHAZOVAČŮ je pálkaře VYAUTOVAT a zamezit dalšímu bodování 
 CÍLEM týmu PÁLKAŘŮ je získávat BODY 

 AUTY: 
 NADHOZENÍM  (Zásahem branky nadhozem)  - když nadhazovač nadhodí míček do branky 
 a zboří ji 
 CHYCENÍM  - když hráč v poli chytí míček, který pálkař odpálil, dřív než se odrazí od země 
 PŘEBĚHNUTÍM  - když je hrad (branka) zbořená během vyměňování ostrovů, když tam 
 žádný z pálkařů není, aby ji ochránil 
 STAMPED  (zasažením branky brankářem)  - když pálkař při pokusu o odpálení míčku opustí 
 svůj ostrov, ponechá branku nechráněnou a brankář chytí míček od nadhazovače a zbo ří 
 branku 
 ZÁSAHEM BRANKY  - když pálkař branku zasáhne vlastní pálkou či částí těla 
 ZÁSAHEM STROPU  - když pálkař míček odpálí do stropu 

 BODY: 
 BĚHÁNÍM  - když si dva pálkaři na hřišti vymění  „  ostrovy  “  , získají za výměnu 1 bod 
 STĚNY  - pálkař získá body za první stěnu, kterou míček  zasáhne. Hodnoty jsou ukázány na 
 níže uvedeném diagramu (počítají se jenom nadhozené či odpálené míčky, nikoli míčky 
 hozené přímo do stěny). Míček, který po odrazu zasáhne vzdálenou zeď získá 4 body, a 
 pokud se od země neodrazí 6 bodů. 
 POKUTOVÉ  - pokutové nadhozy se počítájí jako 1 bod  plus  všechny body získané za stěny 
 a běhání 

 POKUTOVÉ NADHOZY 
 ŠIROKÉ NADHOZY  : když je nadhoz nadhozen šíř než je malý půlkruh kolem pálkaře. 
 Nadhoz není počítán jako široký, pokud je zasažen pálkou, zasáhne tělo pálkaře nebo 
 projde mezi pálkařem a brankou 
 NEFÉROVÉ NADHOZY  : 

 vysoké nadhozy  - když míček bez odrazu letí nad úrovní pasu pálkaře 
 nízké nadhozy  - když se míček před pálkařem od země odrazí více než dvakrát 
 přešlap  - když přední noha nadhazovače překročí čáru pro nadhazovače 
 házení  - ruka nadhazovače musí být u nadhazování rovná a nesmí se pokrčit v lokti 

 PŘESILOVKOVÁ SADA:  poslední sada každé směny musí obsahovat 4 dobré 
 nadhozy. To znamená, že musí být všechny pokutové nadhozy, které nadhodil poslední hráč, 
 nadhozeny znovu. Body získané z pokutových nadhozů se stále započítávají pálkujícímu 
 týmu, ale 5., 6., 7. míček v sadě bude pak muset být nadhozen v závislosti na počtu 
 nadhozených pokutových nadhozů. 

 Specifická pravidla ligy  : 
 ●  Výhra = 3 body, remíza = 1 bod, porážka = 0 bodů 
 ●  Pokud byli vyautováni všichni pálkaři týmu, mohou se vrátit (1. Vyautovaný je 1. zpět 

 ve hře) 
 ●  Všichni pálkaři týmu musí zahájit směnu v jednom ze 3 zápasů za den. Chceme, aby 

 všichni hráči měli férovou příležitost hrát. 
 ●  Zvolený brankář bude hráč, který nebude nadhazovat. Žádné vyměňování. 
 ●  V případě, že týmy mají více než 6 hráčů, musí týmy zajistit, aby všichni hráči měli 

 možnost nadhazovat nebo být brankářem, pokud si nadhazovat nepřejí. V jednom 
 zápase nadhazuje sady se 4 míčky/nadhozy pouze 5 hráčů. 

 ●  Výsledky a jednotlivé výkony budou sledovány pomocí výsledkové listiny níže: 


