
 
 
 

 
 
 

Radotín a Kbely uvítají druhé pokračování letošní NFLL 
 

Během víkendových dní se odehraje dalších šest utkání NFLL. 
 
V pátek 28. června od 19.30 hod. přivítá na svém domácím hřišti (SC Radotín, Ke Zděři) LCC 
Radotín Malešice. Malešice si z předchozího vystoupení odnesly vysokou porážku od Jižního 
Města (5:12) a prohrály těsně i s Vídní (6:7). Radotín má za sebou jediné utkání – s Vídní zvítězil 
až díky úspěšné druhé půli 15:7. 
 
Sobotní program na hřišti AFK Kbely (Železnobrodská 961, Praha 9) zahájí od 10.00 hod. Slavia, 
která letos ještě nevyhrála, proti Malešicím. Od 12.30 se poprvé v letošním ročníku představí 
slovenské mužstvo Tricksters LT proti favorizovanému Jižnímu Městu a od 15.00 hod. 
Bratislavané v přeloženém utkání vyzvou LCC Radotín. 
 
Víkendový program v neděli zakončí dvě utkání: od 10.00 hod. se opět ve Kbelích utká Slavia 
s Tricksters – souboje těchto soupeřů vždy slibovaly vyrovnanou podívanou – a utkání Jižního 
Města s Malešicemi začínající od 12.30 hod. napoví, kdo letos bude moci ještě pomýšlet 
na podzimní Superfinále. 
 
28.6.2013 19:30 TJ Malešice LCC Radotín  (hřiště SC Radotín) 

29.6.2013 10:00 LC Slavia Praha TJ Malešice  (hřiště AFK Kbely) 
29.6.2013 12:30 SK Jižní Město Tricksters LT  

29.6.2013 15:00 LCC Radotin Tricksters LT  

30.6.2013 10:00 LC Slavia Praha Tricksters LT  
30.6.2013 12:30 SK Jižní Město TJ Malešice  
 
 
Národní fieldlakrosová liga je nejvyšší soutěž České republiky ve fieldlakrosu. Kromě čtyř 
českých týmů se do ní zapojila i mužstva ze Slovenska (Bratislava Tricksters) a Rakouska (Vienna 
Monarchs). Soutěž se hraje formou víkendových turnajů, na kterých se ve vzájemných soubojích 
představí vždy čtyři nebo pět týmů. Divák tak může na jediném hřišti a během jediného dne 
vidět na hřišti v akci špičkové hráče tří středoevropských zemí. 
 
Rozpis soutěže a výsledky naleznete na www.lacrosse.cz v sekci Mužský lakros/NFLL. 
 
 

* * * * 
 
Fieldlakros je nejrozšířenější odnoží lakrosu ve světě. Největší základnu má v USA, kde je velmi populárním 
univerzitním sportem. U nás se fieldlakros hraje od začátku devadesátých let a v Evropě, ale i na jiných 
kontinentech prožívá nyní období obrovského rozmachu. V současné době Mezinárodní lakrosová federace usiluje 
o zařazení tohoto zajímavého sportu na program letních olympiád.  
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Další informace poskytne Petr Chmelař (pchmelar@lacrosse.cz), případně navštivte 
www.lacrosse.cz 
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