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1.  Složení orgánů ČSML v roce 2018  
 

Petr Chmelař, prezident  
Výkonný výbor  

Michaela Zvarová, viceprezidentka  
Jan Přib, granty, propagace 
Tomáš Žipaj, rozvoj a zahraničí 
Jiří Tilšer, junioři a rozvoj 
 

Karel Poupě 
Kontrolní komise 

Emil Moravec 
Lukáš Kadlec 
 

Karel Poupě 
Disciplinární komise 

Emil Moravec 
Lukáš Kadlec 
  

Michaela Zvarová
Registrační komise 

Michal Chmelař 
Komise rozhodčích 

Václav Frank 
Martin Bartuška 
 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 
 
Zástupce ČSML v Revizní komisi ČLU  
Jan Přib

 
2.  Přehled účastníků a pořadí mistrovských soutěží pořádaných ČSML v roce 2018 

Národní boxlakrosová liga NBLL 2018  

1. LCC Radotín  
2. LC Jižní Město 
3. LC Pardubice 
4. LCC Wolves  
5. TJ Malešice  
6. Bratislava Bats 
7. LC Old Dogs Plzeň 
8. SKL Jižní Město 

Národní fieldlakrosová liga NFLL 2018  

1. LCC Wolves  
2. Vienna Monarchs 
3. LC Jižní Město  
4. Kosynierzy Wroclaw 
5. Bratislava Tricksters 
6. Ravens Brno LC 

Field Lacrosse Cup 2018 

1. SKL Jižní Město 
2. LC Wild Boars  
3. Ravens Brno LC 
4. LSC Knights Červené Pečky 

Juniorská boxlakrosová liga JBLL 2017/18 

Kategorie U10 
1. LCC Radotín 
2. TJ Sokol Zbraslav 

Kategorie U12 
1. SKL Jižní Město 
2. LCC Radotín 
3. TJ Sokol Zbraslav 

Kategorie U14 
1. LCC Radotín 
2. TJ Sokol Zbraslav 
3. LC Old Dogs Plzeň 

Juniorská fieldlakrosová liga JFLL 2018 

Kategorie U10 
1. TJ Sokol Zbraslav  
2. LCC Radotín 

Kategorie U12 
1. SKL Jižní Město/ LC Old Dogs Plzeň 
2. LCC Radotín 

Kategorie U14 
1. SKL Jižní Město/ LC Old Dogs Plzeň 
2. LCC Radotín  
3. TJ Sokol Zbraslav 

 

http://www.lacrosse.cz/�
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3.  Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML 
 
3.1  Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML za rok 2018 
 
Výkonný výbor ČSML se v roce 2018 sešel celkem třikrát a dvakrát jednal per rollam. Zápisy ze zasedání VV jsou 
k dispozici na webových stránkách www.lacrosse.cz. 
 
Své cíle pro rok 2018 si VV stanovil takto: 
a) Zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu v ČR 
b) Jeden nový klub 
c) Zahájení juniorské fieldlakrosové ligy 
d) Zajištění reprezentace na MSf 2018 
e) Nový/inovovaný web 
 
a) Zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu v ČR 

Provedli jsme výběrové řízení na nového poskytovatele PR služeb a na jeho základě jsme zahájili spolupráci 
s Danielou Šeinerovou v oblasti propagace lakrosu. Spolupráce se osvědčila pouze částečně, kdy služby byly 
poskytovány nepravidelně, a ne vždy ve zcela odpovídající kvalitě. V současné době se řeší další podmínky 
spolupráce, s tím, že by služby byly honorovány výkonnostně (nikoliv paušálně). 

 
Podařilo se zajistit přenos finále NBLL v České televizi, na sklonku roku jsme zahájili jednání s internetovou 
televizí tvcom (www.tvcom.cz) ohledně vysílání vybraných utkání NBLL na internetu. 

 
b) Jeden nový klub 

Založit klub se nepodařilo. Výkonný výbor však i nadále spolupracuje se základními školami v Mariánských 
Lázních a Táboře, které obdržely startovací sady a probíhají v nich hodiny lakrosu v rámci tělesné výchovy.  
 
Dále se podařilo na základě inzerátu navázat spolupráci s p. Suchomelem z Lanškrouna, který se angažuje 
v oblasti propagace lakrosu v regionu. Dosud však spolupráce žádné plody nepřinesla.   

 
Kromě toho je VV v kontaktu se zájemci ze Zlína, kde se v rámci podpory angažuje především již etablovaný 
brněnský klub, dále v Kralupech nad Vltavou, kde spolupracujeme s místním DDM, a na Kladně. Kromě 
zavedených programů podpory zde VV nabízí know-how, materiální a personální pomoc. 

 
c) Zahájení juniorské fieldlakrosové ligy 

Podařilo se spustit juniorskou fieldlakrosovou ligu jakožto součásti JLL, a to v kategoriích U10, U12 a U14. 
V roce 2019 se připravuje další ročník. 

 
d) Zajištění reprezentace na MSf 2018 

Fieldlakrosová reprezentace se zúčastnila Mistrovství světa v Izraeli. Zpráva bude podána ústně. 
 
e) Nový/inovovaný web 

Na vývoji nového/inovovaného webu VV pracuje v součinnosti s ČŽL a ČSI (a ČLU). Přes prvotní slibné náznaky 
spolupráce prakticky nikam nepokročila. Hlavním problémem je výběr vhodného kandidáta, který by úpravy či 
přepracování webu připravil a zrealizoval. 

 
Cíle na rok 2018 se zcela naplnit nepodařilo.  
 
 
 

http://www.lacrosse.cz/�
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Dlouhodobé cíle (2016–2018) 
a) Každý rok jeden nový klub  
b) Získat strategického partnera pro NBLL/NFLL  
c) Spustit juniorskou fieldlakrosovou soutěž  
d) Získat další stabilní zdroj financí  
e) Prosadit streamování zápasů a online zapisování utkání NBLL 
f) Zajistit přípravu na všechny mezinárodní akce s důrazem především na MEf U20  
 
Na plnění dlouhodobých cílů výkonný výbor pracuje, viz předchozí body. 
 
Další 
a) VV ČSML pokračuje ve spolupráci s profesionální účetní – p. Fryčovou, uvažuje však o jiném poskytovali služeb. 
b) VV ČSML rozdistribuoval klubům propagační banner lakrosových stránek, který vyvěšují při utkáních a 

lakrosových akcích. 
c) VV ČSML řeší podporu Zimního turnaje Jižního Města. 
d) ČSML se stal pořadatelem Field Lacrosse Cupu – „minifieldové“ soutěže určené především začínajícím klubům 

a juniorským týmům zavedených klubů. 
e) V roce 2018 získal ČSML opětovně dotaci od magistrátu hl. m. Prahy ve výši 300 000 Kč a dotaci od ČLU ve výši 

469 398 Kč. 
f) VV ČSML zajistil sklad na uskladnění výbavy, která je k dispozici začínajícím klubům (lakrosové hole, skládací 

branky, míče). 
g) Zástupce ČSML jednal s představiteli North Broward Preparatory School ohledně studijních možností pro 

vybrané české hráče, VV dále vyhledává i další možnosti pro pobyty mladých českých hráčů v zámoří. 
h) Zástupce ČSML vstoupil do jednání se zástupci německé lakrosové federace ohledně vzájemných přátelských 

utkání fieldlakrosových reprezentací. 
i) VV ČSML připravuje dětské lakrosové kempy ve spojení s turnaji JLL. 
j) VV ČSML spolupracuje s organizátory MEf U20. 
k) VV ČSML se bude soustředit na zajištění školení trenérů a postupné zavádění systému vzdělávání a klasifikace 

trenérů. 
l) VV ČSML během roku 2019 vyřeší problematiku shody s GDPR. 
 
 
  

http://www.lacrosse.cz/�
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3.2 Zpráva Registrační komise za rok 2018 
 
Přehled lakrosových klubů sdružených v ČSML, počty jejich členů k 31. 12. 2018 a počty hlasů na VH za rok 2018: 

Klub Celkem KPL, činovníci,  
trenéři  

Hráči 
celkem 

Z toho 
senioři 

Z toho 
junioři 

Počet hlasů  
na VH 

Brno Ravens LC 44 (27) 19 (9) 25 (18) 23 (16) 2 (2) 3 
SKL Jižní Město 194 (181) 120 (110) 74 (71) 42 (43) 32 (28) 8 
LSC Knights Červené Pečky 22 (21) 4 (4) 18 (17) 15 (14) 3 (3) 2 
LC Pardubice 96 (98) 72 (66) 24 (32) 22 (30) 2 (2) 3 
LCC Radotín 630 (612) 489 (473) 141 (139) 61 (60) 80 (79) 15 
LK Kroměříž 14 (14) 14 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 
LC Old Dogs Plzeň 91 (91) 60 (61) 31 (30) 17 (15) 14 (15) 4 
TJ Malešice 173 (158) 149 (134) 24 (24) 20 (21) 4 (3) 3 
TJ Sokol Smíchov 23 (24) 16 (15) 7 (9) 6 (8) 1 (1) 1 
TJ Sokol Zbraslav 36 (33) 11 (4) 25 (29) 0 (0) 25 (29) 3 
LC Wild Boars 14 (9) 6 (3) 8 (6) 7 (4) 1 (2) 1 
Celkem 1337 (1268) 960 (892) 377 (376) 213 (212) 164 (164) 43 
(Čísla v závorkách jsou počty k 31. prosinci 2017) 
 
 
Přehled výše a úhrad členských příspěvků za rok 2017 a 2018: 
Klub         2017 Datum úhrady               2018 Datum úhrady 
Brno Ravens LC 8 309,- 28. února 11 819,- 26. ledna 
SKL Jižní Město 25 810,- 29. ledna 25 920,- 1. února 
LSC Knights Červené Pečky 7 454,- 6. února 7 954,- 3. března 
LC Pardubice 15 366,- 29. března 11 372,- 19. února 
LCC Radotín 42 323,- 29. ledna 42 989,- 4. února 
LK Kroměříž 513,- 16. ledna 14,- 12. února 
LC Old Dogs Plzeň 9 811,- 12. ledna 10 660,- 3. března 
TJ Malešice 11 084,- 19. ledna 10 749,- 6. února 
TJ Sokol I. Smíchov 4 165,- 21. února 3 166,- 20. února 
TJ Sokol Zbraslav 4 354,- 15. ledna 3 761,- 11. února 
LC Wild Boars 2 309,- 12. února 3 656,- 28. února 
Celkem   131 498,-  132 060,-  
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                                        Výroční zpráva ČSML za rok 2018 
  

Český svaz mužského lakrosu • Vykoukových 622/2 153 00 Praha – Radotín • IČ 00406732 • DIČ CZ00406732 • www.lacrosse.cz 
 6  

3.2 Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSML za rok 2018  

Rozhodnutím VH ČSML ze dne 17. února 2018 byla předčasně ukončena činnost stávající Kontrolní komise a na další 
tříleté funkční období byla zvolena Kontrolní komise v novém složení: 

- Emil Moravec 
- JUDr. Karel Poupě 
- Lukáš Kadlec 
- náhradník: Pavel Došlý 

 
Kontrolní komise ČSML v uplynulém období neobdržela žádný podnět k provedení kontroly. Průběžně byla 
seznamována s rozhodnutími Výkonného výboru a neshledala důvod kontrolu provádět. 
 
3.3 Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČSML za rok 2018 

Rozhodnutím VH ČSML ze dne 17. února 2018 byla předčasně ukončena činnost stávající Disciplinární komise a na 
další tříleté funkční období byla zvolena Disciplinární komise v novém složení: 

- Emil Moravec 
- JUDr. Karel Poupě 
- Lukáš Kadlec 
- náhradník: Pavel Došlý 

 
Disciplinární komise projednala tři případy. 
1. Disciplinární komise na základě podnětu Pavla Došlého projednala dne 11. března 2018 návrh na upuštění od 
automatického trestu pozastavení činnosti hráče JM Michala Rozkota na následující utkání za udělení trestu ve hře 
při 12. utkání  NBLL. Odůvodněním žádosti byl zápis rozhodčích, kde bylo uvedeno, že se jednalo o zákrok ne zvlášť 
hrubý. 
Disciplinární komise rozhodla o pozastavení činnosti na následující utkání, toto rozhodnutí je v souladu 
s disciplinárním řádem, když tento neumožňuje žádné výjimky. 
 
2. Disciplinární komise dne 30. dubna 2018 rozhodla ve věci hráče LCC Radotín Petra Poupě, který dne 15. dubna 
2018 při utkání LCC Radotín vs. SK Lacrosse Jižní Město fauloval hráče Davida Plecháčka. Disciplinární komise 
rozhodla tak, že kromě automatického jednozápasového trestu byla zastavena činnost P. Poupětovi na 2 zápasy 
NBLL. Disciplinární komise rozhodla bez účasti člena komise Karle Poupěte vzhledem k tomu, že se jedná o blízkou 
osobu. 
 
3. Disciplinární komise dne 5. listopadu 2018 projednala porušení pravidel lakrosu v utkání mezi Tricksters 
Bratislava a Ravens Brno, které se uskutečnilo dne 21. října 2018. Došlo k potyčce mezi hráči obou týmů, kteří 
opustili lavičku a zapojili se do potyčky. Utkání nebylo dohráno. Disciplinární komise rozhodla tak, že: 
1. Hráči týmu Tricksters č. 23 Martinu Kramárovi udělila automatický trest na 1 utkání a dále zákaz účasti na dalším 
1 utkání. 
2. Hráči Ravens č. 13 Danielu Haganovi udělil automatický trest na 1 utkání a dále zákaz účasti na dalším 1 utkání. 
3. Oběma týmům, byla udělena pokuta ve výši 3 000,- Kč za to, že se aktivně zapojily do vzájemné rvačky a utkání 
nebylo dohráno. 
Proti rozhodnutí disciplinární komise podal odvolání tým Tricksters LT s tím, že M. Kramár neinicioval rvačku, 
rozhodčími nebyl vyloučen, takže nemůže sloužit automatický trest. 
Výkonný výbor jako odvolací orgán dospěl k závěru, že odvolání je důvodné a rozhodnutí disciplinární komise ve 
výroku v bodě 1. zrušil. 
 
V Praze dne 28. února 
Za Disciplinární komisi a Kontrolní komisi 
Karel Poupě  

http://www.lacrosse.cz/�
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3.4 Zpráva Komise rozhodčích za rok 2018 

A. Shrnutí činnosti 
• Změny v kvalifikačním řádu – 2 novelizace: 

o prodloužení doby platnosti kvalifikační třídy z 1 měsíce na 6 měsíců, 
o zavedení výsluhových kreditů – po získání 6 kreditů v kalendářním roce jsou rozhodčímu 

započítány 3 kredity, které platí bez omezení. 
• Pořízení „šuplery“ na měření brankařů  
• Dokoupeny dresy, flagy a píšťalky 
• Ve spolupráci s Pavlem Semerákem vyjednáno vyslání tří rozhodčí na MSb 2019 do Langley (Bartuška, 

Košťál, Rod) 

B. Přehled kvalifikačních tříd rozhodčích 
• Počty rozhodčí podle tříd pro F/B 

o Boxlakros: 
 I. třída  - 6 
 II. Třída  - 5 
 III. třída - 10 

o Fieldlakros 
 I. třída  - 4 
 II. Třída - 3  
 III. třída - 11 

C. NBLL 2018 
• Před zahájením NBLL 2018 proběhlo již tradiční školení rozhodčí (dva turnusy, celkem se zúčastnilo 19 

rozhodčí) 
• Problémy: 

o problém sehnat rozhodčí po turnajích, tj. v období po AHM a eBOXu – pravděpodobně 
přesycenost rozhodčích 

o problém sehnat rozhodčí pro Bratislavu 

D. MSf 2018 
• Zúčastnil se Radek Košťál 

E. NFLL 2018 
• Před zahájením NFLL 2018 proběhlo již tradiční školení rozhodčí (dva turnusy, celkem se zúčastnilo 11 

rozhodčí) 
• Problémy: 

a. Nutnost nominovat týmy jako rozhodčí. Není možná jmenovitá nominace jako je v NBLL 
b. Časté změny v termínu a místě konání zápasů 
c. Funkcionáři týmů nevyplňují hodnotící formulář => nemožnost hodnocení rozhodčích 
d. Problém se zařazením do kvalifikačních tříd pro zahraniční rozhodčí 
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F. Plány na příští období 
• Vytvoření aplikace na evidenci kreditů 
• Užší zapojení do European Lacrosse Officials 
• MS box – podpora našich rozhodčí 
• Užší spolupráce s JLL 
• Další práce na získávání nezávislých rozhodčích 
• Možná aktualizace kvalifikačního řádu pro rok 2018 – prodloužení „okna“ na 2 roky 
• Vyřešení problému se zapojením zahraničních rozhodčí (zařazení do kvalifikačních tříd, přebírání kvalifikací 

ELO) 
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3.5 Zpráva Grantové komise za rok 2018 
 

A.  V roce 2018 získal ČSML tyto granty/dotace: 
- grant hl. m. Prahy ve výši 300 000 Kč (vyplaceno 25. července 2018) 
- dotaci ČLU ve výši 469 398 Kč (vyplaceno 10. prosince 2018)  
- dotaci ČLU ve výši 37 640 Kč (ve formě proplacení výdajů na pořádání JLL)  

 
Grant hl. m. Prahy byl přerozdělen mezi pražské kluby, grant ČLU využit k úhradám odměn rozhodčím, nákladů na 
JLL, nákladů na vybavení rozhodčích atd. 
 
B.  V roce 2018 ČSML rozdělil tyto granty/dotace a příspěvky: 
 

Grant hl. m. Prahy 
Částka Kč Příjemce Datum vyplacení 

107 200 Kč LCC Radotín 30. srpna 
50 200 Kč TJ Malešice 30. srpna 
61 900 Kč TJ Sokol Zbraslav 30. srpna 
80 700 Kč SKL Jižní Město 30. srpna 

300 000 Kč Celkem  

 
Granty z Fondu rozvoje 

Částka Kč Příjemce Datum vyplacení 
15 000 Kč LSC Knights Červené Pečky  
20 000 Kč Brno Ravens 21. února 2019 
35 000 Kč Celkem  

 
Příspěvky z programu Zámoří 

Částka Kč Příjemce Datum vyplacení Účel 
28 451 Kč Viktor Bláha 22. července příspěvek na dopravu (Edmonton Warriors Lacrosse) 
28 451 Kč Celkem   

 
Příspěvky z programu Patron 

Částka Kč Příjemce Číslo a datum vyplacení Účel 
411 Kč Jan Přib č. 1,  26. prosince Jednání s M. Suchomelem v Pardubicích 
411 Kč Celkem   

 

Podrobné informace, včetně žádostí, jsou na požádání k nahlédnutí u předsedy Grantové komise. 
 
Granty z Fondu rozvoje se proplácejí na základě faktur vystavených přímo na ČSML (tzn. že uvedeným plátcem je 
ČSML). 
 
VV ČSML plánuje v roce 2019 posunout termín pro podání žádostí o dotace z Fondu rozvoje na 31. říjen s tím, že by 
se dotace vyplácely v následujícím kalendářním roce, aby se tak dotační období krylo s obdobím účetním. 
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4. Přehled hospodaření ČSML v roce 2018 
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Obratová předvaha 
  
 
 
 
 
Dumping The Ball 
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 
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Plnění rozpočtu v roce 2018 
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5.  Rozpočet na rok 2019 
 

Dne 2. března 2019 přijala Valná hromada ČSML tento rozpočet ČSML na rok 2019: 
 

 Příjmy     Částka 
1. Členské příspěvky    132 060,00 
2. Startovné (NFLL+JBLL+JFLL+FLC)    104 000,00 
3. Dotace ČLU    533 950,00 
4. Pokuty aj.    8 000,00 
5. Dotace MHMP    300 000,00 
6. Sponzoring    20 000,00 

 Celkem     1 098 010,00 
 

  Výdaje Položky    Částka 
1 Soutěže       

1.1   NBLL  125 000,00 
1.1.1.       rozhodčí 110 000,00   
1.1.2.       finále 10 000,00   
1.1.3.       odměna ved. ligy 5 000,00   

1.2   NFLL  65 000,00 
1.2.1.      rozhodčí 45 000,00   
1.2.2.      finále 15 000,00   
1.2.3.      odměna ved. ligy 5 000,00   

1.3   JLL  155 000,00 
1.3.1.      pořádání turnajů 140 000,00   
1.3.2.      odměna ved. ligy 7 000,00   
1.3.3.      ceny 8 000,00   

1.4.   FLC  20 000,00 
1.4.1.     rozhodčí 14 000,00   
1.4.2.     ceny 4 000,00   
1.4.3.     odměna ved. ligy 2 000,00   

2 Publicita celkem   320 000,00 
2.1      web 30 000,00   
2.2      média 200 000,00   
2.3      propagace 30 000,00   
2.4      odměna PR 60 000,00   

3 Rozhodčí celkem   120 000,00 
3.1      cestovné 80 000,00   
3.2      výstroj, vybavení 35 000,00   
3.3     odměna KR 5 000,00   

4 Vzdělávání celkem   18 000,00 
4.1     školení trenérů 15 000,00   
4.2     školení rozhodčích 3 000,00   

5 Administrativa celkem   54 000,00 
5.1     vedení účetnictví 8 000,00   
5.2     odměna VV 25 000,00   
5.3     kanc. potřeby 1 000,00   
5.4     odměna trenérům repre 20 000,00   

6 Zdravotní péče reprezentace     60 000,00 
7 Rozvoj celkem   470 000,00 

7.1     Zámoří 40 000,00   
7.2     Patroni 10 000,00   
7.3     Fond rozvoje ČSML 50 000,00   
7.4     dětské kempy apod. 20 000,00   
7.5     dotace klubům MHMP 300 000,00   
7.6    dotační rezerva 50 000,00   

 8 Příspěvky ČLU  celkem   233 950,00 
8.1    příspěvky 2018 117 600,00  
 8.2    příspěvky 2017   116 350,00  

  Celkem     1 640 950,00 
 Schodek (-)   -542 940,00 
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Zpráva vedoucího soutěže o NBLL 2018 
 
 
Průběh 
Soutěž proběhla bez zásadních organizačních problémů, byť určité obtíže přineslo nepříznivé počasí na 
začátku března (dvě přeložená utkání) a odstoupení družstva ForFun přibližně v polovině soutěže. Účast 
družstva ForFun byla v souladu se soutěžním řádem ČSML anulována – anulována byla všechna dosud 
odehraná utkání. Družstvo nebylo nijak postiženo – předpokládám, že k odstoupení ze soutěže došlo po 
zralé úvaze a v dobré víře. Pokud by se ale podobné jevy měly opakovat (jak u stejného družstva, tak 
u jiných družstev), bylo by nutné přistoupit k nějakým penalizacím (pokuty, zákaz nastoupit do dalšího 
ročníku apod.). Fakticky tak bylo místo 81 utkání odehráno 65 utkání. 
 
Oproti předchozímu roku klesl počet kontumovaných utkání  (2, vloni to bylo 6), přičemž jedno bylo 
kontumováno kvůli nemožnosti najít vhodný termín (play-off). 
 
Rovněž určení termínů utkání play-off bylo díky přístupu klubů téměř bezproblémové, kromě utkání BAT vs. 
PCE, které nebylo možné sehrát, protože nebyl k dispozici žádný vhodný termín. Jako určitý nedostatek 
soutěže vnímám hraní o všedních dnech, ovšem tomu se asi nelze vyhnout. 
 
Na 5 utkání se nedostavili rozhodčí – penalizace v budoucnosti se aktuálně řeší s komisí rozhodčích. Byť je 
snaha mít co nejvíce „neklubových“ rozhodčí, bez „klubových“ sudích se stále neobejdeme. Nejméně 
rozhodčích dodal LCC (0/0), BAT (0/0), ODP (1/1) a PCE (2/2), nejvíce pak JMA (27/3), FOF (19/3) a MAL 
(18/3). Zbývající družstva: JMB 4/2 a WOL 16/3 (počet nominací/počet rozhodčích). Čtyři nekluboví 
rozhodčí měli 42 nominací. Situace s rozhodčími se výrazně zlepšila, byť počet utkání, na která rozhodčí 
nedorazili, je alarmující. 
 
Účastníci 
Počet účastníků soutěže v roce 2018 byl osm (po odstoupení ForFun; 2011/12 jedenáct, 2012/13 deset, 
2014 osm, 2015 a 2016 sedm a 2017 osm). Na soupiskách družstev se objevilo celkem 220 hráčů (vloni 
191). 
 
Utkání 
V základní části se odehrálo 56 utkání (vloni 56), v play-off pak 9 utkání, celkem tedy 65 zápasů (vloni 65). 
V současném systému je liga velmi krátká a příliš intenzivní. 
 
Zápisy 
Úroveň zápisů byla letos v porovnání s loňským ročníkem podobná. Vyskytují se stále stejné chyby -  
chybějící statistiky požadované podle propozic, nezapsaní začínající a střídající brankáři atd. (viz návrh 
opatření 1). 
 
Družstva měla letos poprvé povinnost vést on-line elektronický zápis z utkání v systému PointBench 
a používat místní rozhlas ke komentování utkání dle dodaného manuálu. Obě novinky vnímám jako krok 
vpřed v hlediska komfortu pro diváky. Nelze s těmito kroky čekat, až přijdou diváci, ale naopak, těmito 
kroky (spolu samozřejmě s rostoucí sportovní kvalitou) diváky lákat.  
 
Přesnou statistiku, kolik utkání bylo zapsáno do PointBenche v reálném čase a kolik dodatečně, bohužel 
nemám. Odhadem bych řekl, že v reálném čase bylo zapsáno do PointBenche cca deset utkání. Velká část 

Petr
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 Výroční zprávy ČSML za rok 2018

Petr
Text napsaný psacím strojem
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utkání byla zadána neprodleně po skončení, ovšem celá řada zápisů nebyla v systému ani po 10 či dokonce 
více dnech (často se jednalo o domácí utkání ODP a v jednom případě LCC).  
 
Stejně tak jsem podrobně nesledoval, při kolika utkáních byl využit místní hlasatel. Podle mých informací 
má vhodné technické vybavení hala na Jižním Městě, radotínská aréna, plzeňská hala a hala v Pardubicích. 
Ze zkušenosti mohu říct, že hlasatelská služba na Jižním Městě působila profesionálním dojmem a pro 
diváky znamenala přidaný komfort. Naopak rozhodčí, kteří rozhodovali utkání v hale v Pardubicích, mimo 
jiné uváděli, že s ohledem na počet diváků byla škoda, že hlasatelská služba nebyla. 
 
Většina družstev jako omluvu v případě zápisu do PointBenche i hlasatelské služby uvádí, že nemá lidi. 
Tento argument ale nepřijímám; kluby jen zakrývají  svou neochotu se dané věci věnovat. Nezdá se mi jako 
nesplnitelný úkol zajistit pro osm domácích utkání vždy po čtyřech lidech – brigádnících. Kluby mají slevu na 
startovném (cca 4 000 Kč) a odměna pro tyto čtyři osoby na domácích utkáních činí cca 8 000 Kč. Nemůže 
být problém sehnat brigádníka na 8 dvouhodinových směn po min. 250 Kč a pro klub to není neřešitelná 
částka (dotace od města, dotace od ČSML, příspěvky členů...). 
 
Elektronický zápis a hlasatelskou službu budu i nadále vyžadovat. Družstva by se měla rovněž zamyslet nad 
zdravotnickou službou a možností streamovat utkání na YouTube. 
 
V této souvislosti je ale zarážející skutečnost, že se ztratil jeden zápisy z utkání (č. 10 ODP-WOL) – to padá 
jednoznačně na vrub rozhodčích, kteří za zápis odpovídají do okamžiku jeho fyzického předání vedoucímu 
ligy. 
 
Reportáže 
I letos byly kluby motivovány k psaní reportáží na web lacrosse.cz. Reportáží ovšem bylo minimum – celkem 
10 od klubů (WOL 4, LCC 1, FOF 1, MAL 4; vloni 29) + 4 od svazové reportérky). (Viz návrh opatření č. 4.) 
 
Výsledky 
Všechny výsledky a statistiky jsou na www.lacrosse.cz/Mužský lakros/Soutěže/NBLL/Výsledky. Po určité 
době se přesunou do složky Archiv. 
 
Vybavení hřišť 
Objevily se námitky proti bílým čarám na bílém podkladě v Pardubicích (čáry byly zároveň příliš úzké) 
a problémy s ukazateli útočného času v Pardubicích, Plzni a Bratislavě. 
 
Vedení soutěže bude problém čar řešit s vedením Pardubic. Klubům, které mají nevyhovující ukazatele 
útočného času, (plus klubu Vienna Monarchs) nabízí vedení soutěže potažmo ČSML bezúročnou půjčku na 
dva až čtyři let na pořízení vyhovujících ukazatelů útočného času. (Viz návrh opatření č. 5.) 
 
Rozhodčí 
Komise rozhodčích pokračovala v nakročeném trendu zkvalitňování nominací i práce rozhodčích. Přesto se 
rozhodčí nedostavili k 5 utkáním a z 1 utkání nebyl dodán zápisy. Nedostavení rozhodčích bude napříště 
trestáno penalizací dle návrhu komise rozhodčích. 
  
Disciplinární tresty 
Veškeré automatické disciplinární tresty a tresty vyhlášené KDK byly řádně odslouženy. V letošním ročníku 
byly celkem 8 vyloučení do konce utkání (trest ve hře nebo vyloučení do konce utkání) (vloni 9), z čehož 
jeden přestupek byl kvůli své závažnosti projednáván disciplinární komisí, která automatický trest doplnila 
trestem zastavení činnosti na další dvě utkání. 
 
Hráč, který obdrží disciplinární trest, je v systému (databáze ČLU) krátkodobě (na dobu trestu) vyřazen ze 
soupisky, současně vedoucí ligy zasílá informační e-mail dotčeným družstvům a komisi rozhodčích. 
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Bodování 
Bodování systémem 1-0 se příliš neosvědčilo, většina klubů je vnímá jako nespravedlivé a zvyšující 
pravděpodobnost shodného počtu bodů, kdy musejí rozhodovat další, méně relevantní kritéria. V dalším 
ročníku se bude bodovat standardním evropským způsobem (3-2-1-0). 
 
Herní systém 
Aktuální systém je při vymezeném čase optimální. Většina klubů volá po zrušení tie-breakeru a zavedení 
play-off na dvě vítězná utkání. V současném časovém rámci to ovšem není možné. 
 
Přistoupení klubu Vienna Monarchs 
Vídeňský klub projevil zájem o účast v NBLL. Vedení soutěže s klubem jedná o základních podmínkách účasti 
(stabilní a kvalitní hřiště, vybavení hřiště, dostatečný počet rozhodčích, záruky za dostatečné personální 
zajištění domácích utkání atd.). Kluby, které odpověděly na dotazník vedení NBLL (čtyři), přistoupení Vienna 
Monarchs podpořily. 
 
Účast klubu z Vídně by zvýšila konkurenci ve středu tabulky a usnadnila nominaci rozhodčích na utkání 
v Bratislavě. Nezanedbatelným přínosem je i snížení finanční zátěže plynoucí z nutnosti vyplácet cestovné 
do Bratislavy pražským rozhodčím. 
 
Chrániče zubů 
Dle rozhodnutí VV z června 2017 jsou od 1. ledna 2019 všichni hráči seniorských soutěží pořádaných ČSML 
povinni používat intraorální chrániče zubů dle požadavků pravidel boxlakrosu a fieldlakrosu. 
 
Propagace 
Podařilo se opět zajistit vysílání finálového utkání v ČT, tentokrát i s profesionálním komentátorem, 
kterému asistoval náš expert.  
 
Nepodařilo se získat zájem žádného z celostátních periodik či větších webových portálů. 
 
Finanční přehled 
 

 Příjmy Výdaje 
Startovné 32 654   
Pokuty   5 000   
Rozhodčí   -102 958 
Odměna ved. ligy        -5 000 
TV přenos      -34 000 
TV komentář         -3 000 
Propagační materiály k finále        -1 800 
Sponzorská smlouva s ČT (součást přenosu)        -4 000 
Celkem     -113 104 

 
Přehled pokut a bonusů 
Bonusy 
LCC Radotín  50 Kč 
ForFun   50 Kč 
TJ Malešice 200 Kč 
Wolves  200 Kč 

Pokuty 
LCC Radotín  5 000 Kč 
 
 

 
O bonusy (odměny za reportáže) bude družstvům sníženo startovné v následujícím ročníku, pokuty družstva 
uhradí na základě vystavené faktury. (Viz také návrh opatření č. 2.) 
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Budoucnost 
Obecně je třeba soutěž zatraktivnit, zvýšit počet účastníků a rozšířit do větších měst v České republice, což 
je samozřejmě i obecný cíl ČSML.  
 
Je třeba získat trvalý zájem médií, zejména „nových“, zaměřujících se na nové nebo malé sporty. 
 
Bylo by vhodné získat stálý prostor v alespoň jednom deníku či týdeníku (papírovém i digitálním) 
zaměřeném na sport, k tomu je ale nutné motivovat (finančně, jak jinak) reportéry (jak z našich řad, tak 
z řad externích osob, např. studentů žurnalistiky a dalších zájemců). (Viz také návrh opatření č. 4.) 
 
Návrhy opatření 

1.  Penalizovat jednotlivé prohřešky v zápisech (v propozicích jasně popsat chyby a pokuty). 

2. Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení startovného a ČSML dotuje NBLL z vlastních prostředků 
(prostředků členů), bylo by vhodné, aby zahraniční kluby platily kromě startovného částku za hráče 
v maximální výši členských příspěvků hrazených členy ČSML (250 Kč). 

3.  Přimět a podporovat družstva, aby sama začala streamovat svá utkání (YouTube Live apod.). 

4. Zajistit vyšší propagaci a „mediální penetraci“ soutěže – jak kluby, tak PR manažerka ČSML. 

5. Nabídnout klubům finanční pomoc na vybavení hřiště (čáry, ukazatel útočného času) v podobě 
bezúročné půjčky. 

 
 
31. července 2018 
 
Petr Chmelař 

 



	
	
Zpráva	vedoucího	NFLL	2018	
	
I.	Soutěž,	systém,	rozpis	a	výsledky	
Letošní	NFLL	probíhala	od	poloviny	 srpna	do	 začátku	 listopadu,	 a	 to	 z	důvodu	 zářijové	přestávky,	 kdy	plánované	hrací	dny	
nevyhovovaly	z	různých	důvodů	hned	několika	klubům.	Soutěže	se	poprvé	v	plné	formě	účastnil	polský	šampion	Kosynierzy	
Wroclaw;	 naopak	 těsně	 před	 zahájením	 soutěže	 se	 odhlásil	 tým	 LC	 Old	 Dogs	 Plzeň,	 díky	 čemuž	 přišly	 veškeré	 plánované	
termíny	 zápasů	 i	 loňský	 závazek	 mít	 termínovou	 listinu	 dořešenou	 s	dostatečným	 předstihem	 navzdory	 vynaloženému	
značnému	úsilí	vniveč.	Prakticky	několik	dnů	před	úvodním	turnajem	tak	bylo	nutné	zápasovou	listinu	kompletně	předělat	a	
hledat	nové	volné	termíny,	což	jednak	nijak	nepřispívá	důvěryhodnosti	soutěže	a	druhak	naráží	na	volné	termínové	kapacity	
jednotlivých	 ligových	 účastníků.	 Účastníky	 letošního	 ročníku	 NFLL	 tak	 byly	 týmy	 SKL	 Jižní	 Město,	 LCC	 Wolves,	 Vienna	
Monarchs,	Brno	Ravens,	Kosynierzy	Wroclaw	a	po	roční	pauze	též	Bratislava	Tricksters.		
	
S	ohledem	na	skladbu	účastníků	NFLL	lze	tak	pouze	smutně	konstatovat,	že	se	soutěže	účastnily	pouze	tři	české	kluby,	což	jen	
odráží	stagnaci	klubového	rozvoje	lakrosu	v	České	republice.	Je	otázkou,	nakolik	by	soutěži	napomohl	jiný	uvažovaný	formát,	
např.	 hraní	 v	průběhu	 celého	 roku	 jaro	 -	 podzim.	 Další	 otázkou	 přitom	 je,	 jaké	množství	 účastníků	 se	 do	 příštího	 ročníku	
soutěže	přihlásí	a	zda	by	takováto	uvažovaná	změna	měla	smysl,	v	neposlední	řadě	 je	potřeba	vzít	v	potaz	též	mezinárodní	
sportovní	 akce,	 které	do	 termínové	 listiny	 zcela	 jistě	 zasáhnou.	 I	 nadále	 nicméně	 trvá	 loňské	 konstatování,	 že	 nic	nebrání	
tomu,	aby	pražské	 týmy	odehrály	 (všechny)	 své	vzájemné	zápasy	ve	všední	dny	a	víkendové	 turnaje	by	 tak	byly	určeny	
pouze	pro	střetnutí	s	týmy	mimopražskými.	
	
V	rámci	 NFLL	 bylo	 v	letošní	 sezóně	 odehráno	 celkem	 30	 utkání	 (každý	 s	každým	 dvoukolově)	 plus	 finálové	 utkání	 prvního	
s	druhým).	S	ohledem	na	absenci	třetího	pražského	týmu,	který	by	se	mohl	podílet	na	spolupořádání	finále,	bylo	jako	dějiště	
Superfinále	 vybráno	 Brno.	 Oproti	 předloňské	 zkušenosti	 je	 možné	 místní	 ocenit	 za	 zlepšení	 pořadatelských	 schopností,	
bohužel	 však	 zejména	 povrch	 hřiště	 neodpovídal	 důležitosti	 utkání.	 V	tomto	 směru	 lze	 doporučit,	 ať	 již	 bude	 příští	 rok	
pořadatelem	finále	kdokoliv,	 řešit	otázku	hřiště	s	dostatečným	předstihem.	Částečnou	omluvou	Brněnských	v	tomto	směru	
je,	že	i	plánované	datum	finálového	utkání	se	muselo	v	průběhu	soutěže	změnit,	čímž	samozřejmě	byla	ovlivněna	dostupnost	
místních	 hřišť.	 Na	 druhou	 stranu	 lze	 kvitovat	 nižší	 finanční	 náročnost	 pořádání	 superfinále	 v	Brně	 oproti	 konání	 v	Praze	
(atletický	stadion	Slavie	Praha).	
	
Výsledkový	servis	byl	 tak	 jako	v	předchozích	ročnících	zajišťován	systémem	PointBench	na	webových	stránkách	 lacrosse.cz.	
Kromě	finálového	utkání	se	ani	jedno	z	účastnících	se	mužstev	nepokusilo	o	elektronický	zápis.	V	tomto	ohledu	tak	lze	pouze	
zopakovat	 loňský	 závěr,	 že	 „přístup	 vedení	 mužstev	 k	 administrativnímu	 aspektu	 soutěže	 zůstává	 stále	 na	 naprosto	
amatérské	 úrovni.“	 Obdobnou	 nechuť	 týmy	 projevily	 i	 ke	 své	 povinnosti	 připravit	 reportáž	 z	utkání,	 která	 by	 mohla	 být	
následně	 vyvěšena	 na	 web	 lacrosse.cz.	 Jako	 řešení	 se	 nabízí	 nedodržení	 takovýchto	 povinností	 nově	 od	 příštího	 ročníku	
pokutovat.	Předmětný	sankční	model	bude	pilotně	testován	v	nadcházející	sezóně	NBLL,	osvědčí-li	se,	nic	nebude	bránit	jeho	
použití	též	v	dalším	ročníku	NFLL.	
	
II.	Administrativa	a	zápisy	
Mužstva	podle	mého	názoru	obdržela	včas	všechny	informace	o	NFLL	(rozpis,	propozice	atd.),	navíc	vše	bylo	zpřístupněno	na	
webu	 lacrosse.cz	 (včetně	 videonávodu	 na	 vyplňování	 zápisů).	 Odevzdání	 soupisek	 a	vedení	 zápisů	 se	 opět	 neobešlo	 bez	
problémů,	 jakkoliv	 lze	 v	tomto	 ohledu	 pozorovat	 zlepšení.	 V	případě	 zápisů	 se	 nedostatky	 stále	 opakují	 –	 nedostatečná	
pozornost	 věnovaná	 úpravě	 soupisky	 (padá	 na	 vrub	 vedoucích	 družstev),	 nezapsáni	 začínající	 brankaři,	 špatně	 vedená	
statistika	 (to	 již	 jsou	 chyby	 zapisovatelů),	 absence	 podpisů	 na	 zápisech	 o	 utkání	 apod.	 (což	 je	 i	 důsledek	 nedostatečně	
proškolených	rozhodčích).	Jako	pozitivum	lze	hodnotit	absenci	problémů	s	nedostatkem	míčů.	
Jako	vhodné	se	v	souvislosti	se	zápasovou	administrativou	jeví	povinná	přítomnost	CBO.	
	
III.	Rozhodčí	
Mírné	zlepšení	co	do	zajištění	rozhodčích	oproti	loňské	sezóně	NFLL	lze	jen	kvitovat.	Spíše,	než	o	důsledek	systémové	změny	
se	však	 jednalo	o	příznivější	 rozpis	zápasů,	na	základě	kterého	ze	zápasové	termínové	 listiny	odpadly	„osamocené“	zápasy,	
k	nimž	bylo	 se	museli	 rozhodčí	 dostavovat	 z	jiného	města.	Navzdory	 této	 skutečnosti	 se	 však	 i	 letos	 vyskytnuly	 zápasy,	 ve	
kterých	nebyl	počet	rozhodčích	kompletní.		
	
Obecně	 lze	 ze	 strany	 některých	 týmů	 pozorovat	 nechuť	 utkání	 rozhodovat.	 Jako	 řešení	 se	 nabízí	 zintenzivnění	 školení	 a	
zvýšení	 odměn	 „nekvalifikovaných“	 rozhodčích,	 které	 v	současné	 výši	 zkrátka	 motivační	 nejsou.	 Případné	 nedostavení	
rozhodčích	k	utkání	je	třeba	sankcionovat	–	a	to	klub,	který	má	rozhodčí	na	dané	utkání	zajistit.	Rozhodně	se	však	přikláním	
k	závěru,	že	je	co	do	personálního	zajištění	rozhodčích	upřednostnit	spíše	metodu	cukru	než	metodu	biče.	
	

  
 

Petr
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2 Výroční zprávy ČSML za rok 2018



IV.	Návrhy	na	zlepšení	
NFLL	 tlačí	 tři	 problémy:	 nízký	 počet	 kubů	 a	nulové	 rozšíření	 mimo	 Prahu	 v	rámci	 ČR,	 nedostatečné	 zabezpečení	 činnosti	
rozhodčích	jako	skupiny	a	malý	zájem	a	iniciativa	ze	strany	klubů.	Návrhy:	
	
1.	 Zvýšení	rozhodcovských	odměn	(u	nekvalifikovaných	rozhodčích;	nutnost	dořešit	odměny	u	zahraničních	rozhodčích)	
2.	 Uložení	 povinnosti	 vést	 elektronický	 zápis	 z	utkání	 a	 vyhotovit	 reportáž	 z	 utkání,	 nesplnění	 této	 povinnosti	

sankcionovat.	 Paralelně	 najít	 vhodného	 kandidáta	 na	 pozici	 reportéra,	 který	 by	 nezávisle	 připravoval	 a	
zpracovával	články	pro	umístění	na	web	lacrosse.cz	a	ideálně	též	na	samostatné	stránce	soutěže	www.nfll.cz	

3.	 Začít	koordinovat	kroky,	aby	se	superfinále	mohlo	výhledově	konat	na	 lepším	stadionu,	včetně	získání	případného	
grantu	

4.		 Obecně	zlepšit	povědomí	o	lakrosu	v	ČR,	zvýšení	členské	základny	
	
V.	Vyúčtování	

	 	
Příjmy		 Výdaje		

Startovné		 +	28.000	 		
Pokuty	 +	7.000		 	
Plakát	(superfinále)		 		 -	700		
Míče	(superfinále)		 		 -	1.200		
Pořádání	superfinále		 		 -	12.000		
Odměna	ved.	ligy		 		 -	5.000		
Rozhodčí		 		 -	46.892	
Štítek	na	pohár	 	 -	85	
	 +	35.000	 -	65.877	
Celkem	
	

		 -	30.877	

	
V.1	Vyúčtování	hvízdného	
	

Příjmení	 Suma	

Košťál	 9100	

Erber	(MON)	 1200	

Polák	 800	

Tilšer	 1200	

Schaffner	 8750	

Rydzak	(WRO)	 1800	

Bartuška	 3400	

Ševčik	 900	

Olšovský	 250	

Bezecný	 650	

Rajčan	 250	

Lorenz	 800	

Rozkot	 250	

Plechšmíd	 125	

Mráz	(BAT)	 2200	

Kramár	(BAT)	 1000	



Hamšík	(BAT)	 1800	

Moravčík	(BAT)	 800	

Sochna	 750	

Hodaň	 125	

Chmelař	 5392	

Přib	 250	

Kološ	 500	

Baginski	(WRO)	 400	

Salletmayr	(MON)	 400	

Hauer	(MON)	 600	

Jakisch	(MON)	 1600	

Ryzsard	(WRO)	 400	

Probst	(MON)	 800	

Seversky	(BAT)	 400	
	

Jan	Přib	
26.	listopadu	2018	
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Zpráva vedoucího soutěže o JBLL 2017/2018 
 
Juniorská boxlakrosová liga (JBL) je soutěž pro chlapce a dívky ve věku od 6 do 17 (resp. 18) let. Soutěž vede, 
organizuje a koordinuje Antonín Gottwald (za spolupráce zástupců klubů Pavla Došlého, Jirky Mikulky, Vládi 
Berana, Anny Dočkalové Votrubcové a Martina Huleše). ČSML hradí medaile pro vítěze jednotlivých kategorií 
JBLL a odměny pro nejlepší hráče a nově náklady na jednotlivé turnaje. 
 
Ze zápasů se vedou statistiky ve stejném systému jako v seniorské soutěži: 
U10 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u22 
U12 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u14 
U14 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u16 
U17 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u18 
 
Požadavek svazu, aby se zápisy vedly on-line, se splnit nepodařilo. Nicméně kluby samy zajišťovaly jejich 
přepsání do systému PoinBench. 
 
Registrační průkazy nejsou, je tu ale databáze všech hráčů, kde lze zkontrolovat data narození. 
 
Byly dále zpřesněny propozice (viz níže str. 2–4). 
 
Znovu konstatuji, že ČSML ani letos nedokázal přimět svazové rozhodčí, aby pomohli s JBL. Je to jeden z 
největších nedostatků. Hlavně PLZ, ale i JM nedodržovaly odst. 4 propozic: 
„– zápasy U10 může pískat výjimečně jen jeden zkušený rozhodčí (18 a více let); 
– zápasy U12 a starších musí pískat minimálně dva rozhodčí; doporučujeme preferovat princip: jeden rozhodčí 
zkušený + jeden nebo dva mladí, kteří se to "učí".“ 
 
Zápasy pískal jen jeden rozhodčí, a byť by byl zkušený, je to u starších kategorií málo.  Na posledním turnaji 
neměl zkušené rozhodčí ani LCC... ale pískalo se ve dvou. 
 
Řešením podle mě je zavést pro rozhodčí, kteří chtějí pískat NBLL, povinnost mít odpískaný určitý počet zápasů 
JBLL a zvýšit finanční odměny. 
 
Sezóna 2017/2018 se hrála systémem podzim – jaro, odehrálo se 9 turnajů (6 na podzim, 3 na jaře), přičemž se 
střídají místa konání (Radotín, Malešice, Plzeň, Jižní Město). Pořadatelem je vždy domácí klub, tj. dodává 
rozhodčí, zapisovatele a časoměřiče. 
 
Způsob bodování zůstal zachován stejný jako loni – viz Propozice. 
 
Termíny: 

17. září – Radotín 
8. říjen – Radotín 
15. říjen – PLZ 
29. říjen – Radotín 
18. listopad – JM 

2. prosinec – PLZ 
3. březen – JM 
8. duben – Malešice 
15. duben – Radotín 

 
Mělo být odehráno 72 zápasů, odehrálo se jich v reálu 51 (U10 osm, U12 patnáct, U14 dvacet jedna, U17 
sedm). 
– 29. října se odehrál jen jeden zápas z důvodu nepříznivého počasí – vichřice. 
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– 2. prosince se v Plzni odehrál jen jeden zápas. Pořadatelský klub nedal včas vědět ostatním, že turnaj se má 
konat o den později. 
– Zbraslav odstoupila z U12 po třech odehraných kolech kvůli nedostatku hráčů. 
– Dohrávky si kluby domlouvají individuálně. Pokud se nedomluví, zápasy dohrány nejsou. 
 
Ročníku 2017/2018 se účastnily čtyři kluby (LCC Radotín, Old Dogs Plzeň, SK Lacrosse Jižní Město, Lakros 
Zbraslav). Vypsány byly kategorie U10, U12, U14 a U17. U17 proto, že kluby nebyly schopny dát dohromady 
dostatečný počet hráčů pro U16. U18 byla dočasně zrušena ze stejného důvodu. Dohromady nastoupilo 147 
hráčů (LCC 82, PLZ 10, JM 23, ZBR 32 – 9 hostuje z MAL). 
 
Celkově byl týmů takový počet, že se všechny zápasy vešly do jednoho hracího dne: 
U10: LCC, ZBR (mistrem LCC) 
U12: LCC, JM, ZBR do 15. 10. (mistrem JM) 
U14: LCC, PLZ, ZBR (mistrem LCC) 
U17: LCC, JM (mistrem LCC) 
 
Tonda Gottwald 
8. 6. 2018 
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ČSML spustil novou soutěž pro juniorské kategorie ve fieldlakrosu. Na jednání klubů byly dohodnuty určité 
úpravy pravidel zohledňující malý počet hráčů. Kategorie i účastníci kopírovali JBLL. 
 
Kategorie a účastníci 
U10: LCC Radotín, TJ Sokol Zbraslav 
U12: LCC Radotín, Old Dogs Plzeň+SKL Jižní Město 
U14: LCC Radotín, TJ Sokol Zbraslav, Old Dogs Plzeň+ SKL Jižní Město 
 
Systém soutěže, bodování utkání 
Vítězství 1 bod, porážka 0 bodů. Čtyřikrát každý s každým. 
 
Termíny a rozdělení pořadatelství turnajů 
13. května – ODP Plzeň  
27. května - LCC Radotín 
10. června – SKL Jižní Město 
24. června – TJ Sokol Zbraslav (v Červených Pečkách) 
 
Hrací doba, upravená pravidla 
• Rozměry  hřiště (70x40 m; restraining line ve vzd. 17 m od středu, branka ve vzd. 27 m od středu) 
• Hrací doba (4x10 min) 
• Přestávky (2-5-3 min) 
• Poslední 2 minuty se měří čistý čas 
• Prodloužení – po 3min přestávce periody v délce 4 min (s přestávkou 1 min) na tzv. zlatý gól do rozhodnutí 
• Počet hráčů (1+7) 
• Max. počet dlouhých holí na hřišti 3 
• 1 time-out za polovinu 
• Nadstandardní chrániče u brankaře, významně nezvyšující jeho objem 
• Starší brankař nesmí přes polovinu  
• Po 4. osobním trestu následuje trest do konce utkání 
 
Ve všech kategoriích se důsledně vyžadují ruce u sebe při atakování (odstrkávání, nikoliv krosček), do těla 
standardně 3 m od míče. 
 
Byl zaveden nový model, kdy jsou rozhodčí vypláceni ihned po utkání (po skončení turnaje). Ten se osvědčil. 
Kromě prvního turnaje v Plzni utkání pískal vždy alespoň jeden zkušený rozhodčí. Nepodařilo se ale přilákat 
zájem mladých rozhodčích. 
 
Jednotlivé kategorie byly vyrovnané, takže poslední turnaj byl skutečně finálový a o konečném pořadí se ve 
všech kategoriích rozhodovalo až v posledních utkáních. Výsledky jsou zadány do PointBenche a lze je najít na 
webu lacrosse.cz. 
 
Pořádající kluby měly za povinnost zajistit rozhodčí, přepsat zápisy do PointBenche a napsat o turnaji reportáž. 
Za jim ČSML proplatil náklady na nájem, zapisovatele, rozhodčí a odměnu za pořádání. 
 
Do budoucna by bylo vhodné rozšířit herní prostor pro JFLL přesunutím více utkání JBLL do zimy a hal, aby tak 
bylo možné JFLL hrát již v dubnu. 
 
Petr Chmelař 
vedoucí JFLL 
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