Schválené změny v pravidlech od začátku sezony 2018/2019
Pravidlo 5 Týmy: Jakýkoliv počet hráček až do deseti může být na hřišti za jeden tým ve stejnou
chvíli. Jedna z těchto hráček v každém týmu může být brankářka.
Pravidlo 6.E Oblečení a vybavení: Všechny hráčky včetně brankářky musí mít při hře nasazené
profesionálně vyrobené vnitřní chrániče zubů, které plně zakrývají všechny horní zuby. Chrániče
zubů musí být snadno viditelné barvy.
Pravidlo 11.A Hrací doba: Hrací doba zápasu bude max. 60 minut. Čtyři čtvrtiny po 15 minutách
Návod k aplikaci: pro zápasy FIL:
2 minuty přestávka mezi 1. a 2. a mezi 3. a 4. čtvrtinou, 10 minut přestávka mezi 2. a 3. čtvrtinou.
Pravidlo 11.D Čas se zastaví na hvizd rozhodčího pokaždé v posledních 30 vteřinách v prvních
třech čtvrtinách. Když je hra zastavena dříve než zbývá posledních 30 vteřin, časomíra zastaví čas
ve chvíli, kdy bude zbývat přesně 30 vteřin.
V poslední čtvrtině se nadále stopuje po každém hvizdu v posledních dvou minutách.
Pravidlo 11.J Prodloužení: Hraje se, když zápas skončí remízou a je nutné mít vítěze. Když je
skóre nerozhodné po běžné hrací době, oba týmy mají dvě minuty přestávku. Následuje hod mincí
pro výběr stran. Níže nasazený tým nebo celek oblečený v tmavých dresech si vybírá, kterou branku
chce bránit. Každý tým má v prodloužení jeden time out (pravidlo 11.H).
Hraje se 8 minut (dva čtyřminutové poločasy). Čas se stopuje po celou dobu po každém písknutí a
hraje se na náhlou smrt. Na konci prvního poločasu prodloužení si týmy jen vymění strany bez
koučování a zápas pokračuje vhazováním. Tým, který dá první gól, vyhrává.
Pokud je po prvních 8 minutách stav zápasu stále nerozhodný, pokračuje se náhlou smrtí v hracích
periodách po 8 minutách. Týmy mají dvě minuty pauzu mezi každými 8 minutami hry.
Pravidlo 13.A Začátek a znovuzahájení hry: Během zahájení hry (DRAW) smí být mezi RL
(restraining line) maximálně tři hráčky z každého týmu. Tyto hráčky, s výjimkou těch na středu, smí
vstoupit do středového kruhu až v momentě, kdy rozhodčí zapíská k zahájení hry.
Ostatní hráčky musí zůstat za RL dokud rozhodčí neuzná, že některý z týmů má míček v držení, což
indikuje směrovým signálem rukou a zvoláním: „Possession!“. Do tohoto momentu mohou hráčky
za RL sáhnout pro míček přes RL lakroskou, pokud se nohou RL nedotknou, ani ji nepřekročí.
Pokud hráčka překročí RL před určením „Possession“, rozehrává se malý faul z místa, kde byl míč.
Pravidlo 13.D Vlastní start:
Po odpískání velkého či malého faulu mimo 15 m území může hráčka, která dostane míč do držení,
pokračovat ve hře bez dalšího hvizdu ve chvíli, kdy stojí na místě a míček má v lakrosce.
Faulující hráčka musí hned jít čtyři metry za po velkém faulu a čtyři metry do strany po malém
faulu vzhledem k hráčce, která dostane míček. Všechny ostatní hráčky do čtyř metrů od místa faulu
musí být čtyř metry od tohoto místa, které určí rozhodčí. Všechny ostatní hráčky musí zůstat stát.
Místo vlastního startu se odvíjí od místa faulu. Avšak, leží-li míček na dosah hráčce (do 2,5 m),
která ho má mít v držení, může ho ona na tomto místě nabrat a hrát dále.
Pokud je míček dále než v dosahu hráčky, která ho bude mít v držení, musí se s ním vrátit na místo
faulu. Když místo faulu není zřejmé, rozhodčí ho určí. Pokud má rozhodčí určit pozici, musí pro
znovuzahájení hry opět písknout.

Pokud hráčka, která dostane míček po faulu, zvolí vlastní start, obránkyně můžou hned hrát
(napadat). Pokud se ale nějaká hráčka pohne dříve než ta s míčem, je to její faul a bude potrestána
na místě, kde je míček. Opakované ulité starty, zdržování v podobě toho, že soupeř nejde čtyři
metry od míče, nebo provádí vlastní start před místem faulu, můžou být vyhodnoceny jako
zdržování hry a potrestány žlutou kartou.
Vlastní start hráčky není možný, když:
a. je čas zastaven
b. je míček v zámezí (tedy po autu či po střelách)
c. je porušeno pravidlo o ofsajdu
d. došlo k nelegálnímu vhazování
e. se jedná o faul v 15 m území včetně útočných faulů a faulů brankového kruhu.
Návod k aplikaci: Vlastní start je povolen, když míč opustí hřiště kvůli faulu, který se stal na hřišti.
Pokud se hráčka, která bude mít míček, pokusí o vlastní start příliš daleko od místa faulu, rozhodčí
zapíská, vrátí hráčku na místo faulu a znovuzahájí hru písknutím. Opakované pokusy o vlastní start
z příliš vzdálené pozice od místa faulu můžou mít za následek kartu za zdržování. Pokud hráčka,
která dostane míček po faulu, zvolí vlastní start v situaci, kdy to není možné, rozhodčí zapíská,
zajistí správnou volnou pozici a opět pískne pro znovurozehrání. Opakované pokusy tohoto druhu
můžou být opět potrestány kartou.
Pravidlo 18.C.2 Potrestání faulu v brankovišti: … Než opět pokračuje hra, všechny hráčky musí
být 1 metr od brankoviště.
Pravidlo 19.A.1 a 2 Restrainig lajna – Pravidla a potrestání:
Tým nesmí: 1. mít více než šest útočících hráček nad útočnou RL.
2. mít více než sedm bránících hráček pod obrannou RL. Jedna z těchto sedmi hráček je obvykle,
ale ne nutně, brankářka.
Pravidlo 20.A.13.c Pokud je vstřelen gól nelegální lakroskou a ta je odhalena před znovuzahájením
hry, gól neplatí. Hra pokračuje volnou pozicí soupeře na středu hřiště. Hráčky musí nastoupit, jako
by bylo vhazování, všechny musí stát.
Návod k aplikaci: všechny hráčky musí jít zpět na pozice, jako by došlo k vhazování. Hráčka
provinilého týmu na středu jde čtyři metry na vlastní polovinu.
Pravidlo 20.B Malé fauly – volné pozice:
B.1 … Hráčka, která faulovala, jde čtyři metry do strany od protihráčky s míčkem.
B.2 … Hráčka obranného týmu, která faulovala, jde čtyři metry do strany od protihráčky s míčkem.
B.2.B … Brankářka, která byla mimo brankoviště a udělala malý faul: jde čtyři metry do strany.
B.3 … Malý útočný faul v 15 m území: útočící hráčka, která faulovala, jde čtyři metry do strany.
|Pravidlo 23. D Tresty za zdržování hry a další opakované malé fauly:
D.2 Při několikátém zdržování nebo dalších opakovaných faulech může rozhodčí prohřešek trestat
jako velký faul s udělením žluté karty provinilé hráčce. Ovšem po předchozím varování.
Hráčky musí být připraveny na zahájení hry (nachystány v pozicích pro vhazování) maximálně 30
vteřin poté, co padl gól. Pokud tým nebude připraven, bude potrestán za zdržování hry (malý faul).

