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Propozice Juniorské boxlakrosové ligy 2019/2020 
 
Rozdělení do kategorií: 

Přípravka U11 7–10 let (2012–2009) 1. 1. 2009–? 

Mladší žáci U13 11 a 12 let (2008 a 2007) 1. 1. 2007–31. 12. 2008 

Starší žáci U15 13 a 14 let (2006 a 2005) 1. 1. 2005–31. 12. 2006 

 
Přihlášené týmy 
U11: LCC Ants Blue, LCC Ants Red 
U13: LCC Radotín Blue, LCC Radotín Red, Lakros Zbraslav, Old Dogs Plzeň+SKL Jižní Město 
U15: LCC Foxes, Lakros Zbraslav, Old Dogs Plzeň+ SKL Jižní Město 
 
Systém soutěže, bodování utkání 

Soutěž se řídí mezinárodními pravidly FIL s následujícími výjimkami: 

1. Hrací doba: 3x10 min, přestávka 3 min. Hraje se hrubý čas. Čas se zastavuje jen na pokyn rozhodčího a 

pak v případě vylučování – po zapískání rozhodčího, které přerušuje hru před udělením trestu. Čas znovu 

začíná běžet se zahájením hry. U kategorie U11 zastavovat hru i po vstřelení gólu (pokud to samozřejmě 

dovolí časový rozvrh turnaje). 

2. Každý tým má právo na jeden oddechový čas za periodu. 

3. Tresty/vyloučení: menší trest 1 min., větší trest 3 min., trest ve hře (vyloučení hráče na zbytek utkání). 

4. Rozhodčí: 

– JBLL může pískat jen ten, kdo splňuje Pravidla kvalifikace rozhodčích lakrosu (leden 2017), tj. 

absolvoval aspoň základní školení komise rozhodčích ČSML a je mu 16 a více let; 

– zápasy pískají dva rozhodčí; 

– na hřišti nesmějí být nikdy současně dva sudí I. třídy. 

 

Odměny: 

Typ kvalifikace Odměna 

NQ 200 Kč 

Rozhodčí III. třídy 250 Kč 

Rozhodčí II. třídy 400 Kč 

Rozhodčí I. třídy 700 Kč 
 
Za každé odpískané utkání náleží 1 kredit. 
Aktuální seznam rozhodčích včetně jejich tříd naleznete zde:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-

ktbnCOwo/edit#gid=1582072135 

 

5. Hráč může nastoupit jen ve své věkové kategorii a v kategorii maximálně o jednu úroveň vyšší (starší). 

Pokud jsou pochybnosti o stáří nastupujícího hráče, prokáže se tento rozhodčím kopií kartičky zdravotní 

pojišťovny. 

 

6. Je možné požádat o výjimku, aby starší hráč mohl nastupovat v nižší kategorii, než kam věkem patří. Z 

principu by se však nemělo jednat o tzv. rozdílového hráče. Má to být možnost např. pro nováčky. Výjimku 

schvalují trenéři/vedoucí mužstev soupeřů a vedoucí JBLL. 

 

Bodování: 

Hraje se celkem o 6 bodů. Boduje se každá perioda. Za vítězství v periodě je 1 bod, v případě remízy se bod 

půlí. Za celkové vítězství v zápase jsou další 2 body. V případě celkové remízy získá každý tým 1 bod. Po 

skončení zápasu následují samostatné nájezdy (střídavě tři hráči z každého týmu, v případě remízy pak po 

jednom až do rozhodnutí) – za vítězství v nich je 1 bod. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-ktbnCOwo/edit%23gid=1582072135
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-ktbnCOwo/edit%23gid=1582072135
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Termíny a rozdělení pořadatelství turnajů 

NE 15. 9. Radotín 

NE 29. 9. Malešice 

NE 20. 10. Radotín 

SO 3. 11. ? 

NE 17. 11. Jižní Město 

NE 1. 12. Plzeň 

NE 19. 1. Jižní Město 

NE 9. 2. Plzeň 

NE 22. 3. ? 

NE 5. 4. Radotín 
 
Soupisky, hostování, přestupy, zápis z utkání 
Soupisky kluby odevzdají vedoucímu soutěže. Přestupy a hostování se řídí přestupním řádem ČSML. Zápisy 
pro utkání jsou k dispozici na webu svazu http://www.lacrosse.cz/tisk-zapisu0. 
Je třeba, aby všichni hráči byli registrovaní v databázi členů ČLU http://cludb.lacrosse.cz/registrace-clu, jinak 
se neobjeví na soupiskách v PointBenchi a nebudou se jim počítat body do statistik. Registraci provádí rodič 
hráče. 
 
Povinnosti pořádajícího klubu 
● Informovat okolí o konání akce (turnaje) – fb, weby, místní rozhlas, plakáty... 
● Zajistit hřiště a jeho vybavení dle pravidel, míče, zápisy. 
● Zajistit rozhodčích ve spolupráci s ČSML a KR, výplata ihned po utkání. 
● Zapisovatel a časoměřič (min. dvě proškolené osoby), odměna dle úvahy pořádajícího klubu, max. však 
80 Kč za utkání (např. LCC platí 50 Kč za zápas za zápis na papír + 30 Kč za přepsání do počítače, resp. 
80 Kč za zápas za zápis on-line). 
● Zápis je pokud možno prováděn on-line, pokud ne, je přepsán na pointbench.com do třetího dne po turnaji, 
tj. do úterý. 
● Udělat reportáž z turnaje pro web lacrosse.cz do 24 hodin. 
 
Financování 
Turnaje pořádají zúčastněné kluby na své náklady, které poté přeúčtují na základě smlouvy (viz příloha 1 z 
propozic JFLL) a vyúčtování svazu. Zástupci svazu mohou kontrolovat dodržování smluvních podmínek. 
Součástí vyúčtování bude smlouva s pronajímatelem hřiště, zápisy z utkání s uvedenými jmény rozhodčích 
a jejich podpisy a s uvedenými jmény zapisovatelů a jejich podpisy. Dále samostatný formulář, na němž 
budou uvedeni rozhodčí, zapisovatelé, vyplacené částky a podpisy potvrzující příjem částek (viz příloha 2 z 
propozic JFLL). 
 
Zápis z utkání 
V zápisu se vyplňují tyto statistiky (kromě standardní úpravy čísel dresů, vyškrtání hráčů, kteří se utkání 
neúčastní, zápisu času branek, asistencí, trestů, oddechových časů): 
– začínající brankaři a případné střídání brankářů, 
– zásahy brankáře (saves). 
 
 
V Praze dne 9. září 2019 
 
Antonín Gottwald 
vedoucí JBLL 
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