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WILL - PRAVIDLA         ŽÁKOVSKÁ LIGA                2015 / 2016 

Povinnosti nastupujícího hrá če: 

Pokud není registrován v ČŽL:  
Vyplněná přihláška ČŽL + razítko od lékaře nebo prohlášení o hře na vlastní nebezpečí (dále jen 
„Prohlášení“). Prohlášení podepíše na stolku zapisovatelů zákonný zástupce.  

Pokud je registrován v ČŽL:  
Před zápasem, při kontrole lakrosek proběhne zároveň kontrola registračního průkazu (každá hráčka 
dá osobně rozhodčímu do ruky platný registrační průkaz = kontrola platnosti zdravotní prohlídky) – 
stejný postup jako u NLŽL. 

Chrániče na zuby:  
Hráčka může nastoupit bez chráničů na zuby pouze na svůj první zápas a to pod podmínkou, že jeho 
zákonný zástupce podepíše Prohlášení na stolku zapisovatelů. 

Čas utkání a další info: 

- Poločas se zahajuje vhazováním na středu hřiště (rozehrání po gólu, viz níže) 
Středový kruh – poloměr 4m, bude vyznačen lepicí páskou. 

- 2 x 15 min running time (hrubý čas) 

- Poslední 2 minuty obou poločasů se zastavuje čas na každý signál rozhodčího (písknutí). 

- Poločas: 3 minuty 

- 1 x Time out za zápas 

- Hraje se s tvrdými míčky 

- 5 + 1 hráč v brance 

- VÝJIMKA pro U10  
6 + 1 hráč v brance pokud se před zápasem oba trenéři spolu s rozhodčími na zvýšení počtu 
domluví.  

Hraje se podle standardních pravidel NLŽL, krom ě níže vypsaných výjimek. 

Prostor a výjimky pravidel pro WILL Žákovské ligy Ž L 

- Není restraining line – žádné offsidy 

- 11m území = 8m území (bílá čára), brankoviště  2m v průměru 

- 15m území neexistuje 

- Autové čáry červené (může být výjimka za bránou – nutná kontrola před každým turnajem) 

- Rozehrání po gólu pro kategorii U 15, U 13  -> 
-> míč má brankář, týmy na vlastních polovinách 
-> hru zahájí rozhodčí písknutím, pak mohou hráči mimo své poloviny. 

- Rozehrání po gólu pro kategorii  U10 -> 
-> zahajuje se vhazováním na středu hřiště (neliší se od NLŽL) 
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- Rozehrání z autu – hráčka s míčem 2m do hřiště, protihráč 2m od útočníka. 

- Střídací území 2m 

- Trestání faulů – stejně jako ve NLŽL/JLŽL jen vzdálenost 2m. 

- Auty za bránou stejně jako v NLŽL/JLŽL = po střele má ten, kdo je blíže místu, kde míč přechází  
do zámezí. 

- Střela na bránu – rozhodčí křičí „STŘELA“ 

- Aut (postranní čára) od brány nebo brankáře = po střele má ten, kdo je blíže místu, kde míč 
přechází do zámezí.     

- Brankář 
- Pokud je mimo brankoviště, stává se z ní hráčka (bez privilegií brankáře). 
- Musí mít stejnou barvu dresu jako spoluhrá čky.  

- Vhazování – pokud míč letí až do autu, získává ho hráčka, která je nejblíž míči / místu, kde míč 
přetnul autovou čáru. 
 

Tresty a další info: 

- Udělené karty se nesčítají a nepřenášejí na další kola ligy. Karty se sčítají jen v daném 
turnajovém kole ligy (platí pro hrací den). 
 

Dva rozhodčí ve hře (zajišťuje Komise rozhodčích). 
Nástup k utkání 10 min před jeho začátkem (rozhodčí i týmy). 
PÍSKAT MŮŽE JEN PROŠKOLENÝ ROZHODČÍ WILL. 
 
Zapisování – odpovědnost týmu, který je v rozpisu. 
 

BODOVÁNÍ soutěže WILL 2015/2016 

vítězství 2 body 
remíza 1 bod 
prohra  0 bodů 

při rovnosti bodů: 
 
1. skóre ze vzájemného zápasu 
2. počet celkem vstřelených / obdržených branek 
3. hod mincí 


