
Změny jsou podtržené a kurzívou, významnější změny zvýrazněné žlutě. Tučně poznámky a upozornění na vypuštěný text. 
 
1.2.1 GOAL DIMENSIONS - Each goal shall consist of two vertical 

posts (goal posts) joined by a rigid top crossbar. These goal 
posts shall be four feet, nine inches (4’ 9”) apart, and the top 
crossbar shall be four feet (4’) from the playing surface, all 
inside dimensions. The goals shall be centered relative to the 
width of the playing surface. The goal posts and the goal line 
shall be placed twelve feet (12’) from the end of the 
enclosure, the end boards. The goal posts and crossbar shall 
be made of one and one half-inch (1 ˝”) metal pipes, also 
measured as two-inch (2”) nominal outside diameter and 
must be painted red or orange. 

ROZMĚRY BRANEK – Každá branka se skládá ze dvou 
svislých brankových tyčí pevně spojených nahoře rovným 
břevnem. Brankové tyče jsou od sebe vzdáleny 144,8 cm 
a břevno je ve výšce 121,9 cm od povrchu hrací plochy (vše 
vnitřní rozměry). Branky jsou umístěny na podélné ose 
hřiště. Brankové tyče a branková čára jsou ve vzdálenosti 
365,8 cm od zadního hrazení. Brankové tyče a břevno jsou 
vyrobeny z kovových trubek o průměru 3,8 cm a jsou 
natřeny červenou nebo oranžovou barvou. 

1.3.1 GOAL CREASE DIMENSIONS - A circle, known as the goal 
crease, shall be plainly marked around each goal. Mark the 
goal crease by using the midpoint of the goal line as the 
center of a circle around that point with a radius of nine feet, 
three inches (9’ 3”) to the outside edge of the goal crease 
circle. The circle shall continue until it reaches a point of 
intersection with a straight line that runs parallel with the 
goal line one foot (1’) from the point of the base of the goal. 
The width of the goal crease line shall be a minimum of two 
(2") inches but no more than five (5) inches. The area of the 
goal crease many be painted a solid color other than white. 

ROZMĚRY BRANKOVIŠTĚ – Kolem každé branky je 
vyznačeno brankoviště kruhového tvaru, jehož střed leží ve 
středu brankové čáry a poloměr činí 281,9 cm (vnější 
rozměr). Kruh brankoviště je vzadu přerušen v bodech, 
v nichž jej protne rovnoběžka s brankovou čárou vedená 
ve vzdálenosti 30,5 cm od vrcholu základny branky, Šířka 
čáry brankoviště je nejméně 5 cm a maximálně 12,7 cm. 
Celá plocha brankoviště může být vyznačena stejnou 
barvou jinou než bílou. 
 

1.4.1 GOAL NETTING- The poles, posts, and crossbars shall be 
fitted with a cone shape netting of not more than one- and 
one-half inch (1 ½”) mesh. Nets must be adjusted so as to 
permit the ball to pass completely through the imaginary 
plane of the goal at any place. The netting must fit the goals 
loosely so the ball will hit the netting and remain inside the 
goal line. Home club shall supply repair string to the referees. 
It is a recommendation to use black netting 

BRANKOVÉ SÍTĚ – Obě branky jsou opatřeny sítí přibližně 
kuželovitého tvaru, jejíž oka nesmí být větší než 3,8 cm. Síť 
je připevněna tak, aby dovolovala volný průchod míče 
jakýmkoli místem pomyslné roviny branky. Síť je 
k brankovým tyčím upevněna dostatečně volně tak, aby se 
míč vystřelený do branky neodrazil zpět, ale zůstal za 
brankovou čarou. Domácí družstvo je povinno zajistit, aby 
rozhodčí měli k dispozici provázek na případnou opravu 
sítí. Doporučuje se používat sítě černé barvy. 

3.1.4 UNIFORM – The referees shall all wear similar uniforms. For 
all WL events and those recognized and or approved by the 
WL, including but not limited to the WL World Indoor 
Lacrosse Championship, the referees shall wear: 
 
Black long trousers, or shorts with black socks; and 
 
For all WL events and those events recognized and or 
approved by the WL, including but 
not limited to the WL World Indoor Lacrosse Championship, 
the WL board must approve 
variations to the above uniform. 

OBLEČENÍ – Rozhodčí jsou oblečeni v dresech stejné barvy 
a vzoru. Při akcích pořádaných, uznaných či schválených 
WL, především při mistrovství světa WL, jsou rozhodčí 
povinni nosit: 
 
dlouhé černé kalhoty nebo krátké kalhoty a černé ponožky 
a 
 
Při akcích pořádaných, uznaných či schválených WL, 
především při mistrovství světa WL, může výbor WL 
schválit odchylky od výše uvedeného. 
 

  



3.2.2 HEAD REFEREE DUTIES - HEAD REFEREE DUTIES - The Head 
Referee shall have general supervision of the game and 
have full control of the game referees, minor officials, 
players, and nonplaying team personnel during the game, 
including stoppages; and in case of any dispute, their 
decision will be final. The referees shall remain on the floor 
until all players have proceeded to their locker rooms at 
halftime and at the end of game unless, the referees have 
reason to believe there is a potential for a confrontational 
situation with the referee crew. 

POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO – Hlavní 
rozhodčí obecně dohlíží na průběh hry a na ostatní 
rozhodčí, personál utkání, hráče a nehrající členy 
družstev během hry i při přerušení hry a v případě 
jakýchkoliv sporů je jeho či její rozhodnutí konečné. 
Rozhodčí setrvají na hrací ploše, dokud se všichni 
hráči o velké přestávce nebo po skončení utkání 
neodeberou do svých šaten, ledaže podle rozhodčích 
hrozí konfrontace s rozhodčími nebo personálem 
utkání. 

3.2.5 COMMUNICATION OF PENALTIES - The referees shall 
announce to the Official Scorer or Penalty Timekeeper all 
penalties, and for what infractions such penalties are 
imposed. 

OZNAMOVÁNÍ TRESTŮ – Rozhodčí oznamují 
zapisovateli a časoměřiči trestů všechny uložené 
tresty včetně přestupků, za které byly uloženy. 
 

3.2.7 
iv) 

Every infraction assessed as, a match, a game misconduct, 
or a gross misconduct 

porušení pravidel, při němž byl uložen trest ve hře, 
osobní trest do konce utkání nebo trest za hrubé 
nesportovní chování. – vypuštěn větší trest a osobní 
trest 

4.2.2 During all games not more than (20) players including the 
goalkeepers shall be permitted. The eighteen (18) players 
shall be comprised of sixteen (18) runners, and two (2) 
goaltenders, if available. At no time shall a team be 
comprised of more than sixteen (18) runners. 

K utkání smí nastoupit maximálně 20 hráčů včetně 
brankářů, z toho 18 hráčů v poli a 2 brankáři (má-li 
je družstvo k dispozici). Po celou dobu utkání nesmí 
mít družstvo nikdy více než 18 hráčů do pole. –  
 

4.2.3 SUBMISSION OF ELIGIBLE PLAYER LIST - Two identical lists 
indicating the names and numbers of all 18 players and 2 
goaltenders, if available, in the line-up plus other eligible 
players and goalkeepers must be handed to the Head 
Referee at the referee’s room no later than 30 minutes 
before the game and no change, with the exception of an 
injury or sickness during warm up, shall be permitted in the 
list or addition thereto. The Head Referee will give the 
home game minor officials one copy of each team’s list, 
while the clubs will receive the opposing teams list at that 
time. The name of the Captain and the Alternate Captains 
of both teams shall be included in the list. Also, each club’s 
designated in-home player will be indicated on the line-up 
and penalty summary sheet. 

PŘEDÁNÍ SOUPISKY – Nejpozději 30 minut před 
zahájením hry vedoucí nebo hlavní trenér družstva 
odevzdá v místnosti pro rozhodčí hlavnímu 
rozhodčímu soupisku vyhotovenou ve dvou 
provedeních, na které je uvedeno všech 18 hráčů 
a 2 brankáři (má-li je družstvo k dispozici), plus další 
hráči a brankáři. Do této soupisky již nelze 
zasahovat, s výhradou případu zranění nebo jiné 
indispozice hráče během rozcvičení. Hlavní rozhodčí 
předá personálu utkání jeden opis soupisky každého 
družstva a každému družstvu druhý opis soupisky 
soupeře. Na soupisce musí být uvedeno či označeno 
jméno kapitána a jména jeho zástupců. Na soupisce 
a v zápisu o utkání musí být rovněž uvedeno jméno 
hráčů in-home obou družstev. 

4.2.7 GOALTENDERS POSITION IN QUARTERS - Goaltenders shall 
be in the goal closest to their players bench in the first and 
third quarters and at the goal farthest to their respective 
benches in the second and fourth quarters 

HÁJENÁ BRANKA – V 1. a 3. periodě utkání družstvo 
hájí branku, která je blíže k jeho hráčské lavici, ve 
2. a 4. periodě hájí branku, která je dále od jeho 
hráčské lavice. 

4.5.1 NUMBER ON JERSEY - Each player and goalkeeper listed on 
the club’s roster shall wear an individual identifying 
number at least ten inches (10”) high on the back of his. All 
players of each team shall be dressed uniformly with, as a 
minimum, matching jerseys and shorts. A players name can 
be added to back of jersey if desired. 

ČÍSLO NA DRESU – Každý hráč a brankář uvedený 
v soupisce je na zadní části svého dresu označen 
číslem alespoň 25 cm vysokým. Hráči jednoho 
družstva jsou oblečeni jednotně, minimálně mají 
jednotné dresy a trenky. Na zadní straně dresu může 
být uvedeno jméno hráče. 

5.1.1 APPROVED BALL - The balls shall have a smooth surface 
and be a solid color. Specifications are a solid rubber ball 
measuring between 7.75 inches (19.69 centimeters) and 
8.00 inches (20.32 centimeters) in circumference, and 5.00 
ounces (141.75 grams) to 5.25 ounces (148.84 grams) in 
weight. The home team shall supply the game balls to the 
official scorer area 30 minutes prior to game time and 
continue to supply as required. The ball in use at the end of 

SCHVÁLENÝ MÍČ – Míč je jednobarevná koule z plné 
pryže s hladkým povrchem, jejíž obvod měří 
19,69 cm až 20,32 cm a jejíž hmotnost je od 
141,75 g do 148,84 g. Třicet minut před utkáním 
domácí družstvo dodá do prostoru činovníků utkání 
míče pro utkání a následně zajistí případné další 
míče, jež budou při utkání potřebné. Míč, s nímž se 
hrálo na konci utkání, náleží vítěznému družstvu. 



the game shall become the property of the winning team 
5.6.1 wear any form of body or helmet mounted sports camera; 

or 
[Hráč nesmí] mít na helmě nebo kdekoliv jinde na 
těle připevněnou sportovní kameru a nesmí 

5.7.5 The shin pad shall not exceed seven inches (7”) in width in 
width the base of the ankle and taper in a straight line 
from the kneecap to ankle with conformity to leg. 

Šířka chrániče holeně v místě ohybu u kotníku 
nesmí přesáhnout 17,8 cm a chránič musí kuželovitě 
kopírovat tvar lýtka od chrániče kolene ke kotníku. 

6.2.2 POSSESSION AFTER MINOR PENALTY - Possession goes to 
the team fouled, unless the penalty 
occurs prior to the start of a quarter or overtime period or 
after the whistle has sounded denoting the scoring of a 
goal. In these cases the play restarts with a center face-off. 
If the penalties are simultaneous, possession shall be 
awarded to the team with the lesser penalty time, or, if 
penalty times are equal, the ball shall remain with the 
team in possession at the time of the first infraction, 
however if ball was loose then a faceoff will restart play. 

DRŽENÍ MÍČE PO ULOŽENÍ MENŠÍHO TRESTU – Míč 
je předán družstvu, které se neprovinilo, ledaže 
k přestupku došlo před zahájením periody řádné 
hrací doby nebo prodloužení či po přerušení hry po 
vstřelení branky. V takových případech se hra 
zahajuje face-off ve středu hrací plochy. Je-li 
současně uloženo více trestů, míč se předá družstvu 
s nižším součtem trestů; je-li součet trestů shodný, 
míč zůstává družstvu, které jej mělo v držení 
v okamžiku prvního přestupku, případně byl-li míč 
volný, hra se zahájí face-off. 

6.2.3 BENCH MINOR PENALTY - A Bench Minor penalty involves 
the removal from the floor of one player from the 
offending team for a period of two (2) minutes. The 
designated in-home player shall serve the penalty time.  
Should the in-home player already be serving a penalty, 
the coach shall designate another player (a runner only) to 
serve the bench minor. 

MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI – Menší trest 
pro hráčskou lavici znamená vyloučení jednoho 
hráče příslušného družstva na dvě minuty. Trest 
slouží hráč označený jako in-home.  
Pokud hráč in-home již slouží jiný trest, trenér určí 
jiného hráče v poli svého družstva, který uložený 
trest pro hráčskou lavici odslouží. 

7.2.3 If a player gains possession on a faceoff with the ball in the 
reverse side of his stick, and fails to move, rake or direct it 
(to a teammate or himself) and takes more than one step a 
faceoff violation has occurred and the ball will be awarded 
to the non-offending team. 

Pokud hráč na face-off získá míč do držení tak, že jej 
má na rubové straně hlavy hole, přičemž udělá více 
než jeden krok, aniž by míč posunul či nahrál 
(spoluhráči nebo sobě), porušil pravidlo při face-off 
a míč je předán do držení hráči soupeře. 

7.5.1 In all situations, there shall be a ten-second (10) count half-
court applicable to both teams. When a team gains 
possession in the defensive half of the floor, they must get 
the ball across the centerline within ten (10) seconds of 
gaining possession. Being across the centerline means both 
feet of a player in possession of the ball must be in the 
offensive half of the floor, they may not be touching the 
centerline or if a loose ball crosses the line. 

Ve všech herních situacích je družstvo, které získá 
míč do držení na své obranné polovině, povinno do 
deseti sekund po získání míče do držení dostat míč 
přes středovou čáru na polovinu útočnou. Dostat 
míč přes středovou čáru znamená, že hráč s míčem 
má obě nohy na útočné polovině a nedotýká se 
středové čáry, případně že přes středovou čáru 
přešel volný míč. 

7.16.4 PLAYER INJURED AND PENALIZED If a penalized player has 
been injured, he may proceed to the dressing room without 
the necessity of taking a seat in the penalty box. If the 
injured player receives a penalty, the penalized team shall 
immediately put the in-home player in the penalty box and 
the inhome shall serve the penalty without change. 

ZRANĚNÍ POTRESTANÉHO HRÁČE – Je-li potrestaný 
hráč zraněný, může odejít do šatny, aniž by musel 
osobně sloužit trest na trestné lavici. Je-li mu udělen 
trest vyloučení, jeho družstvo za něj okamžitě pošle 
na trestnou lavici hráče in-home, jenž tento trest bez 
vystřídání odslouží. 

7.16.6 STOPPAGE OF PLAY DURING A PLAYER INJURY When a 
player is injured and, in the opinion of a referee: 
the injury is serious; or 
there is bleeding or blood evident; or 
there is risk of further injury to the player or other players’; 
then play shall be suspended immediately. 
 
Otherwise, the referee shall delay the sounding of their 
whistle as follows: 
If the attacking team is in possession of the ball and, in the 
opinion of the referee any imminent scoring play has been 
completed If the ball is loose, then the referee shall delay 
the sounding of their whistle until possession is secured 

PŘERUŠENÍ HRY PŘI ZRANĚNÍ HRÁČE – Je-li hráč 
zraněn, přičemž podle názoru rozhodčího 
se jedná o vážné zranění, 
hráč krvácí či je vidět krev 
nebo hrozí další zranění kteréhokoliv hráče, 
musí být hra okamžitě přerušena. 
 
Jinak rozhodčí pozdrží přerušení hry takto: 
má-li míč v držení útočící družstvo, hru přeruší 
v okamžiku, kdy usoudí, že skončila akce, při které 
mělo družstvo šanci vstřelit branku, je-li míč volný, 
hru přeruší v okamžiku, kdy míč získá do držení 
některé družstvo a kdy usoudí, že skončila akce, při 



and, in the opinion of the referee any imminent scoring 
play has been completed. 

které mělo družstvo šanci vstřelit branku. 

8.1.6  TOUCHING THE BALL - A player may not touch the ball with 
his hand (including "thumbing the ball") during live ball. 
The exception applies to the goalie while in the crease and 
the gloved hand of any player that is grasping the stick 
handle. 

HRANÍ RUKOU – Žádný hráč s výjimkou brankáře 
v brankovišti a kteréhokoliv hráče, který rukou 
v rukavici drží násadu hole, se nesmí rukou dotknout 
míče, který je ve hře (včetně přidržování míče při 
nesení v holi). 
 
- odstranění čl. o klamavém střídání a čl. o 
přidržování míče v holi, ten je teď součásti tohoto 
čl.) 

8.1.11 OFFENSIVE INTERFERENCE - Any minor interference by an 
offensive player on their oponent such as: holding of stick; 
or knocking the stick out of their hands. If action is severe a 
time served foul can be assessed 

ÚTOČNÉ BRÁNĚNÍ VE HŘE – Méně závažné bránění 
ve hře soupeři útočícím hráčem, jako je držení hole 
nebo vyseknutí hole z rukou. V případě hrubějšího 
zákroku lze uložit trest vyloučení. 

8.10.3 ATTACKING PLAYER FIRST TOUCH/INTERFERE AFTER SHOT 
ON GOAL - If an attacking player by his own momentum, 
after taking a shot on goal or making a pass, steps into the 
crease and then immediately out, he is not in violation of 
the goal crease area provided the attacking player is not 
the first to touch the ball and does not directly interfere 
with any opposing player who is attempting to pick up the 
ball. 

ÚTOČÍCÍ HRÁČ JAKO PRVNÍ U MÍČE NEBO BRÁNÍ PO 
STŘELE NEBO PŘIHRÁVCE – Útočící hráč, který po 
střele na branku nebo nahrávce setrvačností svého 
pohybu vstoupí do brankoviště a okamžitě je opustí, 
pravidlo o brankovišti neporušil za předpokladu, že 
není prvním, kdo se následně dotkne míče, nebo 
přímo nebrání hráči soupeře, který se snaží zvednout 
míč. 
- odstraněna věta „Jestliže se míče dotkne brankář, 
útočící hráč, jenž opustil brankoviště, se může 
následně míče dotknout.“ 

8.11.1 The privileges of the goalkeeper are intended to protect 
the goalie from injury and afford him the opportunity to 
perform the functions of a goalkeeper without interference 
by his opponent. Violation of this rule will result in a 
penalty ranging from a change of possession up to 
awarding of a penalty shot. Only a designated goalkeeper 
as recorded in the official scorebook/game sheet has the 
privileges of the goalkeeper and crease area. Should there 
be six (6) players from the same team on the floor (outside 
of the crease) without a designated goalkeeper, then no 
one has the privileges of the goal, goalkeeper and/or the 
crease. Within his own goal crease area, the designated 
goalkeeper may stop or block the ball in any manner with 
his lacrosse stick or body. He may block, catch, pickup, or 
bat the ball away with his hand. The goalkeeper or 
defending player after gaining control of the ball has four 
(4) seconds to either pass the ball or vacate the crease. 
When a goaltender leaves the goal crease area he loses all 
goaltender privileges and protection of the crease. Should 
the goalie proceed up the floor with the ball, he may be 
checked like any other player. However, he cannot be 
“charged” or “slashed”, or unnecessarily roughed up. 

Smyslem výsad brankáře je chránit brankáře před 
zraněním a umožnit mu hájit branku, aniž by jej 
v tom omezoval soupeř. Porušení tohoto pravidla se 
trestá trestem v rozsahu od předání míče soupeři až 
po trestné střílení. Výsady brankáře náleží pouze 
brankáři označenému v zápise o utkání. Jestliže má 
družstvo na hrací ploše šest hráčů bez označeného 
brankáře, žádný z nich nemá výsady brankáře. 
Označený brankář může ve svém brankovišti 
zastavovat nebo chytat míč libovolným způsobem 
holí nebo tělem. Míč může zastavit, chytit nebo 
odrazit rukou (dlaní). Brankář nebo hráč 
v brankovišti musí míč z brankoviště nahrát nebo 
brankoviště s míčem opustit do 4 sekund poté, co 
získá kontrolu nad míčem. Jestliže brankář opustí 
své brankoviště, pozbývá výsad brankáře. Jestliže 
má brankář míč v držení mimo své brankoviště, 
může být atakován jako jakýkoliv jiný hráč, ovšem 
nesmí být atakován nepřiměřeně.  
 
(vypuštěno „Podobně jsou rozhodčí povinni trestat 
nedovolené zákroky brankáře v brankovišti nebo 
mimo něj.“)  

8.11.2 CONTACT WITH GOALIE IN THE CREASE – If the goalie has 
two feet in the crease and possession of the ball in his stick 
and both stick and ball are outside of the crease, he may 
not be checked. 
 
If a defender makes contact with the goalie’s stick while 
the goalie still has possession of the ball during an outlet 
pass, while the goalie is in his crease (deemed two feet in 

KONTAKT S BRANKÁŘEM V BRANKOVIŠTI – - 
(vypuštěno „Rozhodčí dle svého uvážení uloží 
příslušný trest nebo tresty za bránění ve hře, 
dojde-li ke kontaktu hráče s brankářem soupeře 
nebo jeho holí, když je brankář v brankovišti, 
kromě situace podle pravidla 8.12.3, Kontakt 
způsobený brankářem.“ ) 
 



his crease), the defender will receive a minor penalty for 
goaltender interference. 
 
If the ball is clamped outside the crease circle by the goalie, 
a player may rake under the goalie’s stick. 

Brankář nesmí být atakován, má-li obě nohy 
v brankovišti a míč ve své holi, přičemž hůl i míč jsou 
mimo brankoviště. 
 
Hráči, který způsobí kontakt s holí soupeřova 
brankáře, jenž má při rozehrávce stále míč v držení 
a je ve svém brankovišti (má v brankovišti obě 
nohy), se uloží menší trest za bránění ve hře. 
 
Jestliže brankář přiklopí míč mimo své brankoviště, 
soupeř se může snažit získat míč podmetem. 

8.13.1 It is illegal to body check an opponent from behind, above 
the shoulders or below the waist. It is legal to body-check 
an opponent in possession of the ball from the front or 
side, above the waist and below the shoulder. It is legal to 
body check an opponent while the player leaves his feet to 
shoot, pass or catch the ball or otherwise engage legally in 
offensive play provided contact is legal as outlined above, 
and there are no other violations and the check is not into 
the boards. Officials shall consider positioning of players 
when contact is initiated, specifically whether the player 
being checked is in a vulnerable and defenseless position, 
which many include a players' head being down or 
unaware of an impending hit, significant distance travelled 
by the player making the hit. An appropriate penalty for 
illegal body checking shall be assessed based on the 
severity of the illegal contact. 

Nedovolená hra tělem je zákrok tělem proti soupeři 
vedený nad úrovní jeho ramen nebo pod úrovní jeho 
pasu nebo vedený zezadu. Hráče, který má míč 
v držení, lze atakovat tělem zepředu nebo zboku nad 
úrovní jeho pasu a pod úrovní jeho ramen. Atakovat 
tělem dle pravidel výše lze i hráče, který vyskočí, aby 
vystřelil, nahrál nebo přijal přihrávku či jinak se 
zapojil do hry, není-li porušeno jiné pravidlo a zákrok 
není veden na hrazení. Rozhodčí uváží postavení 
hráčů v okamžiku, kdy ke kontaktu dochází, 
především to, zda atakovaný hráč není ve zranitelné 
pozici bez možnosti na kontakt zareagovat, 
například má hlavu dole nebo si není hrozícího 
kontaktu vědom, případně atakující hráč udělal za 
účelem kontaktu relativně mnoho kroků. Rozhodčí 
podle míry intenzity nedovoleného zákroku uloží 
vhodný trest vyloučení za nedovolenou hru tělem. 

8.13.5 CONTACT ON A FAST BREAKING OPPONENT - A goalie or 
player must give a fast breaking opponent the opportunity 
to take one step to gain composure after receiving the ball, 
before body contact is allowable. Officials shall consider 
positioning of players when contact is initiated, specifically 
whether the player being checked is not in a vulnerable or 
defenseless position, which many include a players' head 
being down or unaware of an impending hit, significant 
distance travelled by the player making the hit. An 
appropriate penalty for illegal body checking shall be 
assessed based on the severity of the illegal contact. 

ATAKOVÁNÍ HRÁČE V ÚNIKU – Brankář nebo hráč 
může atakovat tělem protihráče, který přijímá 
nahrávku do úniku, až poté, co tento hráč udělá 
jeden krok po chycení míče, aby získal stabilitu. 
Rozhodčí uváží postavení hráčů v okamžiku, kdy ke 
kontaktu dochází, především to, zda atakovaný hráč 
není ve zranitelné pozici bez možnosti na kontakt 
zareagovat, například má hlavu dole nebo si není 
hrozícího kontaktu vědom, případně atakující hráč 
udělal za účelem kontaktu relativně mnoho kroků. 
Rozhodčí podle míry intenzity nedovoleného zákroku 
uloží vhodný trest vyloučení za nedovolenou hru 
tělem. 

8.20.1 MATCH PENALTY A match penalty shall be assessed to a 
player who with force strikes another player directly in the 
head and/or neck. The actions of the player shall be 
deemed as fragrantly striking. Criteria for this penalty shall 
include some of the following but is not limited to: 

TREST VE HŘE – Hráči, který silou udeří soupeře do 
hlavy nebo krku, se uloží trest ve hře. Takový zákrok 
se považuje za mimořádně nebezpečný a hrubý. Při 
ukládání trestu je třeba zvážit mimo jiné tato 
kritéria: 
 

(vypuštěno:  

„- hráč před zákrokem učinil více kroků a při 
úderu využil hybnosti svého těla, 

- místo zákroku a to, do jaké míry byl hráč 
v těžišti hry (zákrok mimo hru).“ 

8.23.5.  doplnění: 

větší trest a osobní trest do konce utkání za 



vyvolání bitky a 

 
8.23.7 UNWILLING- COMBATANT - If player has been defined by 

rule as an unwilling combatant he is not to receive a 
fighting penalty but may be subject to other penalty types. 

NEAKTIVNÍ ÚČASTNÍK BITKY – Je-li hráč podle 
pravidel označen za neaktivního účastníka bitky, 
není mu uložen trest za účast v bitce, avšak mohou 
mu být uloženy jiné tresty. 

8.30.2 GROSS MISCONDUCT Any player assessed a physical abuse 
of Officials penalty for making 
deliberate contact with a referee will be reviewed by the 
NGB to determine the appropriate discipline 
for this type of severe penalty. This situation is serious and 
should at a minimum be considered for 
suspension for the remainder of the season. 

TREST ZA HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – Proti 
hráči, jenž byl vyloučen za fyzické napadení 
činovníka utkání (úmyslný kontakt s rozhodčím), 
bude vedeno disciplinární řízení, v němž mu národní 
asociace uloží odpovídající disciplinární trest. Jedná 
se o závažné nesportovní chování, které musí být 
potrestáno minimálně zákazem činnosti po zbytek 
sezóny. 

8.30.3 GROSS MISCONDUCT Any Club Executive, manager, Coach 
or Team Staff (non-player) a physical abuse of Officials 
penalty for making deliberate contact with a referee will be 
reviewed by the NGB to determine the appropriate 
discipline for this type of severe penalty. This situation is 
serious and should at a minimum be considered for 
suspension for the remainder of the season. 

TREST ZA HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – Proti 
vedoucímu představiteli, manažerovi, trenérovi nebo 
členovi realizačního týmu družstva (nehráči), , jenž 
byl vyloučen za fyzické napadení činovníka utkání 
(úmyslný kontakt s rozhodčím), bude vedeno 
disciplinární řízení, v němž mu národní asociace 
uloží odpovídající disciplinární trest. Jedná se 
o závažné nesportovní chování, které musí být 
potrestáno minimálně zákazem činnosti po zbytek 
sezóny. 

 APPENDIX EWORLD LACROSSE WORLD EVENT RULES 
When playing in a World Lacrosse World Championship 
event any player or team personnel who is administered a 
major penalty for fighting or gross misconduct for abuse 
of officials shall receive the penalties as detailed in this 
rulebook. In addition, they shall not participate in any 
remaining games their team plays in that World Lacrosse 
World Championship.  
 
Not participating in the game includes but is not limited to:  
Shall not be listed on the game sheet;  
Shall not dress in the team uniform;  
Shall not be on the playing surface for the game or the 
team warmup; 
Shall not be in the team bench area for the game or the 
team warmup; 
Shall not be on the floor or bench area for any ceremonies 
or presentations after the game. 
 
The event Discipline Committee shall automatically review 
any incident resulting in the administration of a major 
penalty for fighting and further penalties and sanctions 
may be administered as a result of the findings of the event 
Discipline Committee 

PŘÍLOHA E  PRAVIDLA AKCÍ WORLD 
LACROSSE 
ÚČAST V BITCE – Hráči nebo nehrajícímu členovi 
družstva, kterému je na mistrovství světa organizace 
World Lacrosse uložen větší trest za bitku nebo trest 
za fyzické napadení činovníka utkání, budou 
uloženy tresty uvedené v těchto pravidlech. Kromě 
toho bude vyloučen z účasti na zbývajících utkáních 
družstva na daném mistrovství světa WL.  
 
Vyloučení z účasti na utkání mimo jiné znamená, že 
daná osoba:  
nesmí být uvedena na soupisce k utkání,  
nesmí oblékat dres svého družstva,  
nesmí vstoupit na hrací plochu při utkání ani při 
rozcvičení, 
nesmí vstoupit na hráčskou lavici během utkání ani 
při rozcvičení, 
nesmí být na hrací ploše ani na hráčské lavici při 
ceremoniálech nebo děkovačkách po utkání. 
 
Disciplinární komise akce prověří každý incident, při 
němž byl uložen větší trest za bitku, a na základě 
svých zjištění může uložit další tresty a sankce. 

 


