
JUNIORSKÁ LIGA ŽENSKÉHO LAKROSU 2009/2010 

Úvod a týmy: 

Letošní Juniorská liga ženského lakrosu se po domluvě zástupců juniorské komise, odehraje ve formě 

víkendových turnajů. Do ligy se přihlásilo 7 juniorských týmů, nyní v ní pokračuje týmů 6: 

1. LCC Sokol Radotín A 
2. LCC Sokol Radotín B 
3. LCC Sokol Radotín C – odhlášen po prvním hracím víkendu 
4. SK Lacrosse Jižní Město + LC Plzeň 
5. FTVS Retro Teen + LK Slavia Praha 
6. Tricksters Ladies  
7. Weasel Sisters Kroměříž 

 

Hrací hřiště: formou Minifield na polovině fotbalového hřiště (→ tím vznikají 2 hřiště vedle sebe). 

Přesné rozměry pro lajnování budou stanoveny před jarní hrací částí. 

Hrací doba: 2x30 min. 

Pravidla: Je povoleno hostování hráček mezi jednotlivými týmy, po předchozí domluvě trenérů obou 

týmů (podepisováno na speciální formuláře). Na hřišti bude vždy alespoň 1 proškolený rozhodčí. 

Hraje se v počtu 7 hráček + brankářka bez pravidla offside. 

Lajnování je upraveno dle velikosti hřiště - místo 11m výseče je 9m výseč, klasicky 3m brankoviště a 

středový kruh je 7m. Juniorská liga kromě těchto změn bude hrát dle pravidel NLŽL.  

Hrací termíny: v podzimní části se odehrají dva víkendové turnaje - 19.-20.9. 2009 a 10.-11.10. 2009 

na hřišti v Praze Malešicích. V jarní části se odehrají 3 víkendové turnaje. Rádi bychom jeden hrací 

víkend uspořádali v Plzni a další v Bratislavě. Finálový poslední víkend proběhne slavnostně v Praze 

Radotíně dne 12. 6. 2010: 

 10. – 11. 4. 2010 Bratislava, Slovensko 

 – 9. 5. 2010 Plzeň, Božkov (již potvrzeno) 

 12. – 13. 6. 2010 Praha Radotín  

Hrací systém: Turnaj byl první hrací víkend rozlosován do skupin „A“ a „B“. Týmy hrají každý 

s každým ve své skupině. Dle umístění v hracím víkendu se určují skupiny do dalšího hracího víkendu.  

Bodování v základní části je: 2 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.  

Hodnocení a vyhlášení: Na konci každého víkendového turnaje je udělena cena MVP (most valuable 

player), která bude udělena zástupci juniorské komise a rozhodčími. Nehodnotí se dle počtu 

vstřelených branek a asistencí, ale dle celkového výkonu na hřišti. Poslední hrací víkend na jaře bude 

provázet slavnostní předávání cen a diplomů za celkové výkony a výsledky v JLŽL, případně grilování a 

oslava. 

 



Připomenutí: Všechny týmy jsou povinni odevzdat soupisku hráček, přihlášky ČŽL  včetně potvrzení 

od praktického či sportovního lékaře, startovné 500 Kč za hráčku (800 Kč pokud se hráčka účastní i 

seniorské ligy), 2000 Kč vratná kauce na tým při nedodržení pravidel JLŽL. Při nedodání všech 

požadovaných materiálů tým či hráčka nemá nárok do JLŽL nastoupit. 

Všechny přihlášky a peníze domlouvat přes zástupce Juniorské Komise - Annu Dočkalovou a Evu 

Chudlařskou. 

 

 

Za JK dne 26. 2. 2010: 

Anna Dočkalová 


