
Věc: Vyjádření vedoucího NFLL ke sporu ohledně kontumace utkání 
 LC Custodes vs. LC Slavia Praha 
 
LC Custodes požádal před turnajem v Bratislavě o odložení svých tamějších utkání s TJ 
Malešice a LC Slavia Praha. Po souhlasu zmíněných týmů mu bylo vyhověno s tím, že 
organizace jejich dohrávek je na týmu LC Custodes. 
 
Dne 2.9. jsem v e-mailu upozorňoval, že organizace dohrávek je na týmu LC Custodes a že 
musí být odehrány nejpozději v den posledního řádného zápasu ligy, tj. 4.10. 
 
Dne 22.9. jsem v e-mailu upozorňoval, že stále nemám žádnou informaci, jestli se plánuje 
dohrávka zápasu LCC vs. SLA (o dohrávce zápasu s TJ Malešice jsem se dozvěděl od 
Malešic). Zároveň jsem týmy opět upozornil, že nedojde-li k dohrání do 4.10. bude utkání 
kontumováno proti týmu LC Custodes. 
 
Dne 23.9. jsem se z odpovědi od zástupce LC Slavia Praha (Štěpán Suchánek) dozvěděl, že 
stále žádnou informaci o dohrávce odloženého utkání nemají. 
 
Dne 29.9. byl na hlavní stránce www.lacrosse.cz vystaven článek, ve kterém se jasně píše, 
že o titulu se rozhodne v přímém souboji týmů TJ Malešice vs. LC Custodes 4.10. a bude v 
ten den předán pohár.  
http://www.lacrosse.cz/zaverecny-vikend-nbll  
(v tu dobu už začínalo být jasné, že se dohrávka zápasu LCC vs. SLA pravděpodobně 
neuskuteční) 
 
S uvážením výše uvedených informací lze jen těžko uvěřit, že nikdo z týmu LC Custodes 
nevěděl o kontumaci uvedeného zápasu a v důsledku o důležitosti utkání s TJ Malešice, o 
které se psalo na oficiálních stránkách lakrosu v Čechách. 
Zároveň by asi nebylo v pořádku, kdyby vedoucí ligy počkal na výsledek posledního 
nedělního utkání, a pak vzhledem k překvapivému vítězství TJ Malešice změnil dané 
mantinely a umožnil dohrávku zápasu po konci ligového ročníku. 
Konec konců není to poprvé, co se zástupci Radotína diví, že mají pravidla platit i pro ně. 
 
Uznávám, že se vždycky dá říct, že ten druhý (já) toho mohl udělat víc. Otázka je, kde je 
hranice, od které už je to spíše chyba toho prvního (LC Custodes). 
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