
Povinnosti činovníků utkání NFLL  
(zapisovatel, trestoměřič a časoměřič, podavači míčů) 
 
Základní povinnosti 
- k utkání musí být alespoň dvě osoby u stolku časoměřičů a nejméně dva podavači míčů, 
- dostavit se nejpozději 20 minut před utkáním, seznámit se s funkcí časoměrných zařízení, s rozhodčími 

projít zápis a dohodnout se na případných nejasnostech, 
- během utkání se nebavit s diváky či dalšími osobami, nepít alkoholické nápoje, nesvačit, nehrát si 

s mobilem, 
- plně se věnují svým úkolům během celého utkání – zajišťují plynulý a klidný průběh utkání. 
 
Zapisovatel 
- zajistí, aby manažeři/kapitáni proškrtali soupisku (křížkem ve volném poli, nikoliv přes jméno) k utkání 

a doplnili/upravili čísla dresů podle skutečnosti, 
- čitelně vyplňuje všechny položky zápisu včetně statistik (face-off, střely mimo, zásahy brankaře, zvednuté 

míče, využité/nevyužité přesilovky atd.), 
- po utkání zkontroluje s rozhodčími správnost a zajistí podpis kapitánů, ostatních činovníků a rozhodčích 

a předá zápis rozhodčím. 
 
Trestoměřič a časoměřič 
- trest začíná běžet při znovuzahájení hry, nebo když hráč dosedne na trestnou lavici, je-li to později; potom 

se čas zastavuje a pouští stejně s hracím časem, 
- trestoměřič hlásí nahlas hráči zbývající čas trestu – „30 sekund, 15 sekund, 10, 9, 8....3, 2, 1, konec“ (nejlépe 

anglicky v případě utkání se zahraničním týmem /…release/) – tzn. hlásí konec trestu, ale „nekoučuje“, zda 
má hráč vstoupit na plochu apod., 

- po dobu trestu hráč sedí na sedadle na trestné lavici, 
- posledních 5 sekund může hráč klečet na koleni u postranní čáry, 
- upozorní rozhodčího v případě pátého osobního trestu jednoho hráče. 
-  měří herní čas (4 x 15 min.), čas přestávek (2, 10, 2 min.), délku oddechových časů (90 s), 
-  čas se zastavuje jen na pokyn rozhodčího, 
- během posledních 30 sekund první, druhé a třetí periody, během posledních 2 minut čtvrté periody 

a během celého prodloužení časoměřiči, a pokud je některému hráči uložen trest, pak i trestoměřiči, 
zastaví čas při každém přerušení hry a při každém znovuzahájení hry jej zase pustí, 

- 30 sekund před koncem každé periody dojde k nejbližšímu rozhodčímu na hřišti a zády ke hře odpočítává 
čas do konce periody. 

 
Tresty ve field-lakrosu 

 
Zápis 

 technická chyba – vyloučení na 30 sekund (po brance se hráč vrací, je-li přesilovka) T / Tech 
 osobní chyba – vyloučení na 1, 2 nebo 3 minuty (po brance se hráč nevrací) 1, 2, 3  
 vyloučení do konce utkání – po 3 minutách náhradník DK 
 vyloučení brankáře – T, 1, 2, 3 – slouží za něj tzv. určený obránce (pokud nemají obě 

družstva dva oblečené brankaře, pak slouží brankař). Vyloučení DK slouží brankař.  
trest se píše 
brankařovi 

 
Podavači míčů 
- za koncovými čarami a dle situace také u postranních čar musí být neustále rozmístěn dostatečný počet 

míčů připravených ke hře, 
- jedná se o důležitou roli – zaručuje plynulou hru, ze které mají hráči i diváci lepší zážitek, 
- neleží nebo nespí ve střeleckém úhlu za brankou – je to nebezpečné, jeho stanoviště je v rohu u koncové 

čáry. 
 



Zápis
 

 z utkání 

Za tisk a dodání formuláře zápis

 

u z utkání odpovídá domácí družstvo. Odkaz na stažení zápisu je na webu na 
stránce příslušné soutěže. 

Podpisy kapitánů domácího a hostujícího 
týmu – před utkáním – potvrzují správnost 
soupisky. 

V zápisu o utkání smí být uvedeno max. 23 hráčů.  
Hráče, kteří nenastoupí k utkání, kapitán/manažer před 
utkáním označí křížkem přes číslo dresu nebo do 
volného pole. 
Kapitáni/manažeři zkontrolují a případně opraví čísla 
dresů.  
Žádný hráč nesmí být dopsán rukou!!! 

25  Jiří Šikovný 

28    58 Josef Chytrák 



 
 
 
 
 
Tato příručka nenahrazuje pravidla a nemá platnost pravidel! 

Čas branky – časy period se 
načítají (tzn. např. 5:26, 
21:50, 34:41 až 59:59.) 
Periody nemusíte oddělovat 
podtržením. 

Průběžné skóre 

Označení týmu, který 
skóroval (LCC, MON, JME, 
WOL, RAV, TRI) 

Číslo hráče, který skóroval, 
resp. nahrával (druhá 
nahrávka) 

Kód branky  
P – v přesilovce (man uP) 
D – v oslabení  (man Down) 
V případě branky dosažené 
při shodném počtu hráčů se 
nic nepíše 

Čas vyloučení 

Označení týmu, jehož 
hráč je vyloučen (LCC, 
MON, JME, WOL, RAV, 
TRI) 

Číslo vyloučeného 
hráče 

Délka trestu (T, 1‘, 
2‘, 3‘, nebo DK) 

Slovní popis přestupku 

Přesný čas případného 
střídání brankařů. 
DŮLEŽITÉ: do 1. 
řádku zapište 
brankáře, kteří chytají 
na začátku utkání!!! 

Přesný čas time-outu 
(2 za každou polovinu, 
žádný TO 
v prodloužení!) 

Statistika rozhozů – 
rozhodující je, kdo má 
míč při „possession“ 
 
Čárkujte, po periodě 
sečtěte (///// 5) 
 
Nemusíte uvádět celkový 
součet, sečte PointBench 
po zadání 

Statistika střel mimo branku  
(při každé střele do zápisu 
pouze jeden záznam: buď 
gól, nebo zásah, nebo střela 
mimo (počet střel se pak 
rovná góly+střely 
mimo+zásahy brankaře /tyč 
či břevno je zásahem 
brankaře/) 
 
Čárkujte, po periodě sečtěte 
(///// 5).  Nemusíte uvádět 
celkový součet, , sečte 
PointBench po zadání. 

Statistika sebraných 
míčů – kdykoliv se míč 
ocitne na zemi a zároveň 
se o něj bojuje, rovněž i 
třeba zachycená 
nahrávka nebo sebrání 
míče po face-off. 
 
Čárkujte, po periodě 
sečtěte (///// 5) 
 

   
   

Statistika zásahů brankaře 
– co brankař chytí včetně 
tyčky či břevna 
 
Uveďte číslo brankaře  
 
Čárkujte, po periodě 
sečtěte (///// 5) 
 
Nemusíte uvádět celkový 
součet, sečte PB. 
 

Statistika 
využitých/nevyužitých 
přesilovek (nikoliv při 
každém vyloučení, ale 
pouze při nestejném 
počtu hráčů obou týmů, 
tedy i technických 
chybách) 
 
Goal – využitá 
No goal - nevyužitá 
 
Čárkujte, po periodě 
sečtěte (///// 5) 
 
Nemusíte uvádět celkový 
součet, sečte PB. 

Podpisy kapitánů domácího a hostujícího 
týmu – po utkání – potvrzují správnost 
zápisu 

Čitelně jména a podpisy rozhodčích – po 
utkání – potvrzují správnost zápisu a slouží 
jako podklad pro výplatu odměny 

Čitelně jména zapisovatele, trestoměřiče 
a časoměřiče 

Goal 
No goal 
Goal 
No goal 
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