
Organizační řád minifieldové ligy ženského lakrosu pro sezónu 2010 
 
 
1. Organizátor soutěže: 
 
Český ženský lakros (dále jen ČŽL), zastoupený Barbarou Klimoszkovou, vedoucím ligy 
 
 
2. Účastníci soutěže: 
 
LK Retro, zastoupený Alici Pečinkovou, a.pecinkova@seznam.cz 
LCC Girlz Radotín, zastoupený Simonou Barákovou, barakos@seznam.cz 
LCC Chicks Radotín, zastoupený Michaelou Zelenou, barakos@seznam.cz 
SK Lacrosse Jižní Město, zastoupený Janou Palajíčkovou, janinka.palaj@email.cz 
LK Slavia Flamingo, zastoupený Evou Mahovou, mahik@seznam.cz 
Inferno, zastoupený Petrou Puldovou, petra.puldova@seznam.cz 
Team Poland, zastoupený Katkou Kowalskou [katka.kowalska@gmail.com] 
Vienna Monarchs, zastoupený Nicole Kuentzel [damen@vienna-monarchs.com] 
Vienna Cherokees, zastoupený Daniela Dürr [daniela@vienna-cherokees.com] 
Bagatway Bees, zastoupený Ondrej Sedivec [osedivec@seznam.cz] 
 
 
3. Forma soutěže: 
 
Účastníci se střetnou na třech samostatných turnajích. Za umístění v jednotlivém turnaji bodu udělovány body dle počtu 
účastníků na turnaji, kdy vítěz získá nejvyšší počet bodů, poslední 1 bod a tým, který se turnaje nezúčastní 0 bodů. O 
celkovém vítězi minifieldové ligy rozhodne celkový počet bodů získaný ze všech tří turnajů. V případě rovnosti bodů 
rozhoduje: nejvyšší účast na minifieldových turnajích, vzájemný zápas, celkový rozdíl  vstřelených a obdržených 
branek, nakonec hod mincí. Hrací systém jednotlivých turnajů bude určen na každém turnaji dle počtu účastníků. 
 
Celá soutěž bude odehrána podle platných pravidel ČŽL s úpravou pro minifield tzn. bez offsidů, 7+1 hráčů, 2x20 min 
running time, branky ve vzdálenosti 60 metrů od sebe. 
 
Hrací dny:  11. - 12.09.2010  
 16. - 17.10.2010 
 30. - 31.10.2010 

(ČŽL si vyhrazuje právo změny) 
 
 
4. Povinnosti organizátora soutěže: 
 

a/ zajistit regulérní průběh soutěže 
b/ zajistit na každé utkání zápisy  
c/ vést statistiku soutěže a průběžně o ní informovat účastníky 
d/ provést vyhodnocení soutěže 
e/ evidovat tresty hráček (žluté a červené karty) 
f/ zajistit hrací plochu 
 
 

5. Povinnosti účastníka soutěže: 
 

a/ Do 3.9.2010 předat organizátorovi soutěže soupisku hráček a do 11.9.2010 zaplatit startovné ve výši 6500 Kč / tým 
+ 1000 Kč, pokud tým nemá žádné rozhodčí licence 2 nebo 3. 

b/ Hráčky hrající první utkání v životě musí k zápasu nastoupit s platnou zdravotní prohlídkou (mladší 18 let) nebo 
podepsat formulář hry na vlastní nebezpečí. Přihláška ČZL musí být bezpodmínečně podepsána a odevzdána 
před nastoupením k zápasu. Tento start bude na přihlášku zaznamenán. Zahraniční účastnící musí podepsat 
formulář hry na vlastní nebezpečí a nemusí být členy ČŽL. 

c/ Nepřipustit, aby za ně nastoupila hráčka bez platného registračního průkazu (výjimka viz.bod b/). 
d/ Dodat nejméně dva rozhodčí, zapisovatele a časoměřiče k určeným utkáním. 
e/ Složit do 11. 9. 2010 v hotovosti kauci ve výši 2.000,- nebo upravit Kč. Kauce bude použita na úhradu případných 

závazků účastníka vůči organizátorovi. Zbylá částka bude vrácena účastníkovi nejpozději do 30 dnů po skončení 
soutěže.  



f/ Na určený turnaj zajistit základní zdravotní vybavení a věci pro rozhodčí a zapisovatele. Zájemci si mohou lékárnu 
a tyto věci bezplatně zapůjčit od ČŽL, v případě zájmu kontaktujte pověřeného zástupce ČŽL Evu Mahovou. 

g/ Dostavit se na zápas, čekací doba je 15 minut, po jejím uplynutí je zápas kontumován. 
h/ Nastoupit v jednotných dresech s čísly vepředu i vzadu. V případě shodných barev dresů určuje barvu dresů 

hostující družstvo (pozn. dle zápisu o zápase, první je uvedeno domácí družstvo a druhé hostující). 
i/ Před začátkem každého zápasu odevzdá zástupce družstva potvrzenou soupisku hráček. Hráčka, která nebude 

uvedena na soupisce družstva, musí vyplnit přihlášku ČŽL a předložit potvrzení od lékaře nebo podepsat formulář 
o hře na vlastní nebezpečí. 

j/ Hráčky mladší 18-ti let jsou povinny mít platnou lékařskou prohlídku.. 
k/ Řídit se stanovami ČŽL a rozhodnutími VV ČŽL, podporovat rozvoj a popularizaci lakrosu, sportovně vystupovat 

během utkání i mimo hrací dobu. 
 

 
 
6. Rozhodčí:  

a/ každé družstvo je povinno mít nejméně 2 akreditované rozhodčí. Rozhodčím se rozumí registrovaný člen ČŽL, 
který úspěšně složil předepsané testy pro funkci rozhodčího ŽL. V případě, že družstvo takové rozhodčí nemá, je 
povinno uhradit příplatek ke startovnému ve výši 1000 Kč. 

b/ družstvo je povinno zajistit k určenému utkání dva rozhodčí, jednoho zapisovatele a jednoho časoměřiče. V 
případě, že se tak nestane, je potrestáno stržením částky ve výši 500 Kč ze složené kauce. 

c/ rozhodčí nesmí rozhodovat zápas vlastního družstva ani klubu. 

d/ rozhodčí jsou povinni dostavit se na zápas nejméně 30 min. před jeho plánovaným začátkem a provést kontrolu 
hrací plochy a především brán. V případě zjištění nedostatků mají právo požadovat po pořadateli uvedení do 
regulérního stavu. Pořadatel je pak povinen tyto požadavky rozhodčích splnit. 

e/ pokud rozhodčí uzná hrací plochu nebo podmínky nezpůsobilým ke hře, má právo utkání odložit 

f/ rozhodčí jsou povinni zajistit od obou kapitánů podepsání zápisu o utkání a jsou zodpovědní za zaznamenání do 
zápisu o utkání všech udělených karet, trestů a případných dalších mimořádných okolností. 

g/ rozhodčí jsou povinni odevzdat vyplněný zápis o utkání vedoucímu ligy nejpozději do jednoho týdne po konání 
zápasu. Delegát je povinen odevzdat vyplněné hodnocení rozhodčích vedoucímu ligy také nejpozději do jednoho 
týdne po konání zápasu. 

h/ Rozhodčí s licencí 1,2 obdrží za odpískané utkání 150,- Kč, rozhodčí s třídou 3, 100,- Kč, rozhodčí s třídou 4 a 
nižší  50,- Kč a delegát 100,- Kč, pokud bude předem určen. Tato odměna se nevyplácí, pokud rozhodčí 
neodevzdá zápis o utkání vedoucímu ligy včas (bod 6.g/) nebo nezajistí vyplnění zápisu dle bodu 6.f/. Delegátovi 
se tato odměna nevyplácí v případě neodevzdání vyplněného hodnocení rozhodčích (bod.6.g/).  Upravit dle licencí 
a možností finančních odměn pro minifield.  

 
 
7. Postihy a pokuty účastníků soutěže: 
 

Za jednotlivé nedodržení jakéhokoliv ustanovení tohoto Organizačního řádu budou uděleny pokuty dle platného 
Disciplinárního řádu. 

 
8. Závěrečná ustanovení 
 
Tento organizační řád je závazný pro všechny účastníky minifieldové soutěže. Provinění proti tomuto organizačnímu řádu se 
trestá podle Disciplinárního řádu a dodatku disciplinárního řádu. Proti rozhodnutí se lze do 14 dnů odvolat k VV ČŽL, jehož 
rozhodnutí je konečné. 
 
V Praze 12.09.2010 
 
 
za Český ženský lakros :    za účastníka : 
 
 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………….. 
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