
 
 
 

 
 
 

V neděli vyvrcholí první polovina NBLL utkáním družstev  
v čele tabulky 

 
Nabitý lakrosový duben odstartuje v neděli 12. dubna šlágr NBLL  
 
 
9. dubna 2015 Praha – V neděli 12. dubna ve 20.15 hod. v Jihoměstské sportovní hale vyvrcholí 
přímým soubojem o první příčku průběžné tabulky mezi domácím Jižním Městem a Malešicemi 
první polovina letošního ročníku Národní boxlakrosové ligy. Oba týmy mají po první polovině 
programu ligy minimální ztrátu – Jižní Město podlehlo jen ve svém prvním soutěžním utkání na 
konci února s týmem ForFun a Malešice si připsaly první porážku až ve svém středečním utkání 
s Pardubicemi (v prodloužení). 
 
Obě družstva navíc hřeje cenný skalp suveréna posledních ročníků české ligy LCC Radotín, který 
se aktuálně potýká s herní krizí. Malešice v aprílovém utkání přestřílely Radotín poměrně 
vysoko 18:12 a Jižní Město urvalo vítězství až v závěrečných minutách svého dramatického 
souboje 22. března (13:12).  
 
Po odvetách, které ukončí základní část na konci května, je na programu play-off, do jehož 
semifinále postupují přímo právě mužstva z prvních dvou míst po základní části. V neděli tedy 
bude o co hrát, protože do pořadí stále ještě může (a určitě bude chtít) promluvit Radotín, který 
v současné době ztrácí na 1. a 2. místo už 6 a 9 bodů, ovšem má jedno respektive dvě utkání 
k dobru. Nedělní utkání navíc může už rozhodnout o tom, kde se bude konat finále celé 
soutěže, které je naplánováno na 20. června 2015 od 19.00 hod. na hřiště lépe postaveného 
mužstva po základní části. 
 
Malešice čeká odveta s Radotínem 15. dubna v domácí aréně před téměř čtrnáctidenní 
přestávkou NBLL, kterou od 17. do 20. dubna vyplní jedinečný turnaj čtyř národních celků 
European Indoor Invitational, následovaný od 20. do 25. dubna již tradičním Memoriálem Aleše 
Hřebeského (http://www.ahmemorial.cz/2015/). Obě špičkové akce se konají v radotínské 
aréně.  
 
Na prvním turnaji národních reprezentací v Evropě mohou diváci od pátku do pondělí sledovat 
celkem deset utkání, která ukážou připravenost jednotlivých reprezentací evropských zemí na 
nadcházející Mistrovství světa v boxlakrosu, jež se uskuteční v od 18. do 27. září v Syracuse 
v USA. Do Prahy dorazí národní týmy Finska, Irska, Izraele a Švýcarska. Následující Memoriál 
Aleše Hřebeského je tradiční klubová akce, která má světový zvuk a na kterou se pravidelně 
sjíždějí špičkoví hráči, ale i rozhodčí a lidé, co v lakrosu něco znamenají, z celého světa. 
 
Rozpis soutěže, výsledky a další informace naleznete na http://www.lacrosse.cz/nbll0. 

 



* * * * 
 
Boxlakros (někdy také halový lakros) je velmi atraktivní odnoží lakrosu, která se hraje zejména v Kanadě, USA 
a České republice, ale začíná se prosazovat i dalších zemích, zejména evropských. V Kanadě je boxlakros národním 
sportem. Na posledním Mistrovství světa v roce 2011, které se konalo v Praze, prorazila naše reprezentace mezi 
světovou špičku, když obsadila čtvrté místo. V současné době Mezinárodní lakrosová federace usiluje o zařazení 
lakrosu na program letních olympiád.  
 
Další informace poskytne Petr Chmelař (pchmelar@lacrosse.cz), případně navštivte 
www.lacrosse.cz 
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