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Propozice Národní fieldlakrosové ligy 2019 
 
Tyto propozice, vydané v souladu se soutěžním řádem ČSML, upravují podmínky účasti a pořádání Národní fieldlakrosové 
ligy 2019 (dále jako „NFLL“). Záležitosti týkající se NFLL neupravené v těchto propozicích NFLL se řídí platným 
soutěžním, přestupním a disciplinárním řádem ČSML. 
 
A.  Upravená ustanovení soutěžního řádu ČSML (SŘ) 
 
3.1 Kromě ostatních povinností podle odst 3.1 každé družstvo dodá nejméně 4 rozhodčí, kteří splní další podmínky 

stanovené KR. Družstvo, které nebude mít předepsaný počet proškolených rozhodčích (pokud bude školení 
uspořádáno), uhradí pokutu 2 000 Kč za každého chybějícího rozhodčího. Své rozhodčí (včetně jejich e-mailu a 
telefonu) družstva oznámí vedoucímu soutěže a Komisi rozhodčích (m.chmelar@atlas.cz) do 30. června 2019. 

3.4 Startovné pro ročník NFLL 2019 činí 4 000 Kč za družstvo. Startovné je splatné do 15. července 2019 na 
bankovní účet ČSML č. 2801205689/2010, na základě vystavené faktury. 

8.1 Systém soutěže 

8.1 Termíny utkání vč. času začátků jsou uvedeny v oficiálním rozpisu NFLL 2019 (http://www.lacrosse.cz/rozpis). 
Základní část se hraje tříkolově (třikrát každý s každým), družstva na 1. a 2. místě po základní části sehrají 
finále na 1 utkání. 

9.1 Každé družstvo je povinno do 30. června 2019 oznámit vedoucímu soutěže, na kterém hřišti nebo hřištích 
bude pořádat utkání, v nichž je určené jako pořadatel („pořádající družstvo“). Vedoucí soutěže si vyhrazuje 
právo takto navržené hřiště do 7 dnů po oznámení zamítnout na základě jeho nevhodnosti či nedostatečnosti. 
Pokud pořadatelské družstvo do dalších 7 dnů po takovém zamítnutí neoznámí nové vyhovující místo, budou 
utkání sehrána na původním místě se všemi z toho vyplývajícími pokutami pro pořadatelské družstvo. 

Povinnosti pořádajícího družstva, domácího družstva a družstva zajišťujícího personál 

11.2 Pořádající družstvo je povinno zajistit splnění podmínek v odst. 11.2 SŘ (kromě odst. 11.2 písm. c)). 

11.2 a) Řádně označené a vybavené hřiště znamená, že hřiště bude mít rozměry (s výhradou hřišť odlišných 
rozměrů schválených vedoucím orgánem soutěže dle odst. 9.1, a viz také bod Rozměry a značení hřiště 
níže), vybavení a zařízení dle požadavků pravidel – tedy především všechny čáry, branky, sítě, kužele, 
stolek zapisovatelů, minimálně dvě židle (lavici) pro personál, minimálně dvě židle (lavici) jako trestná 
lavice na straně každého družstva, vhodnou ochranu stolku zapisovatelů proti povětrnostním vlivům, 
ukazatel skóre (velikost číslic min. 25 cm), elektřina a prodlužovačka pro případný elektronický zápis. 

11.2 b) Areál musí mít vhodné šatny pro hostující družstvo a šatny musejí být hostujícímu družstvu přístupné 
1 hodinu před plánovaným začátkem utkání. 

Družstvo zajišťující personál 

11.2 c) Vybavení (všechny míčky k utkání, stopky, tužku atd.) a personál k utkání (tj. dvě osoby jako 
zapisovatele a měřiče času/trestoměřiče, minimálně dva podavače míčků dle situace v areálu 
a případně notebook a zapisovatele on-line zápisu zajišťuje družstvo uvedené v rozpisu utkání 
jako družstvo zajišťující personál. 

Domácí družstvo (tj. družstvo uvedené v rozpisu utkání na prvním místě) dodá k utkání formulář zápisu 
z utkání (http://stats.lakroska.cz/nfll/2019) a nejpozději do 24 hodin zajistí nahrání on-line 
elektronického zápisu z utkání do systému PointBench. Nenahrání zápisu se trestá udělením pokuty 
ve výši až 500 Kč. 

Domácí družstvo je dále povinno zaslat co nejdříve reportáž a jednu kvalitní fotografií z utkání, 
nejpozději však do 24 hodin nebo první pracovní den po utkání emailem na adresu nfll@lacrosse.cz. Splnění 
této povinnosti se odměňuje částkou 100,- Kč. 

Každé porušení povinností pořádajícího družstva, družstva zajišťujícího personál a domácího družstva podle 
odstavce 11.2, 11.3 a 11.4 SŘ se trestá udělením pokuty ve výši až 500 Kč. 

Tresty za nedostatečné personální zajištění utkání upravuje Disciplinární řád (Sazebník trestů: A. Automatické 
tresty). 

Prosím, seznamte se s povinnostmi podle čl. 11 SŘ! 
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15.2 (g) Listinný zápis z utkání nebo jeho skenovanou kopii předají/odešlou rozhodčí vedoucímu soutěže do 24 hodin po 
utkání. V případě řádného zaslání skenované kopie je rozhodčí povinen předat papírový zápis vedoucímu 
soutěže do 10 dnů. Za zápis z utkání odpovídají od okamžiku ukončení utkání do jeho fyzického předání 
vedoucímu soutěže rozhodčí. Zápis slouží jako podklad pro výplatu odměn rozhodčím, tzn. v zápisu musí být 
uvedeno čitelně jméno rozhodčího a jeho podpis. V opačném případě nelze vyplatit odměnu. 

16.6 Nedostavení se k utkání – pokuta za kontumaci 5 000 Kč dle DŘ. 

18.1  Za vítězství získává družstvo tři body, za výhru v prodloužení 2 body, za prohru v prodloužení 1 bod, za prohru 
nula bodů. 

18.2  Kontumační výsledek znamená přiznání jednoho bodu neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se započítá 
 výsledek 1:0. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na hřišti 
 příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za kontumační výsledek. Oboustranný 
 kontumační výsledek znamená započítání poměru branek dle pravidel v neprospěch obou družstev, body se 
 nepřizná nikomu. 

B. Další podmínky 
 
Přestupní období 
Přestupní období je stanoveno na dobu od 1. července 2019 do 7. října 23.59 hod.  
 
Pro družstva, která budou hrát finále, to znamená, že soupiska je uzavřená i pro finále (mohou na ní přibýt pouze hráči, 
kteří nebyli do té doby uvedeni na žádné soupisce, tj. „volní“ hráči).  
 
Soupiska, přestupy, hostování, noví hráči 
Družstva odevzdají vedoucím soutěže soupisku pro NFLL 2019 do 30. června 2019. Soupiska musí obsahovat 
všechny požadované údaje, včetně registračního čísla, viz čl. 7.1 SŘ.  
 
Soupiska se poté tiskne spolu se zápisem utkání z webu pro každé utkání. Do této soupisky NESMÍ družstva dopisovat 
žádné hráče. V případě dopsání hráče či jiného falšování soupisky se postupuje dle soutěžního řádu. 
 
Přestupy, hostování, registrace nových hráčů a dopisování volných hráčů, viz návody na webu a příslušné řády ČSML. 
  
Veškerá komunikace vůči družstvu bude vedena prostřednictvím vedoucího družstva, jehož kontaktní údaje jsou uvedené 
v přihlášce do soutěže (soupisce), a to především e-mailem. 
 
Zápis
Zápisy o utkání musí být zadávány do systému PointBench. Návod naleznete na webu (NFLL/Pro manažery). 

 z utkání 

 
Pravidla 
Utkání se řídí českým překladem pravidel FIL 2019–2020.  
 
Dresy, helmy, další 
V souladu s rozhodnutím VV ČSML nejsou družstva povinna k utkání nastupovat s helmami jednotné barvy, VV ČML 
pouze doporučuje používat helmy jednotné barvy.  
 
Hráč, který nebude mít jednotný dres včetně trenek (s výjimkou brankařů), nesmí do utkání zasáhnout. 
 
Hráči jsou v souladu s pravidly povinni používat chrániče zubů. Tato povinnost bude prověřována rozhodčími příslušného 
zápasu. 
 
V Praze dne 10. června 2019 
 
Jan Přib 
nfll@lacrosse.cz 
+420 728 720 647 
vedoucí NFLL 
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