
Výroční zpráva Komise pro ligu za rok 2016 

V uplynulém roce Komise pro ligu pořádala dvě soutěže WILL a NLŽL. 

WILL 2015/2016 
- Všechna kola soutěže se uskutečnila ve Sportovní hale na Praze 5 v Radotíně 
- Hrací dny: 13. 12., 17. 1., 21. 2., 28.3. 
- Soutěže se zúčastnily následující týmy 

• LCC A 
• LCC B 
• LCJM 
• Brno 

- Forma soutěže 
• Účastnící se střetli v základní části dvakrát každý s každým. Následovaly zápasy v „play-in games“ na 

jedno vítězné utkání. Vzhledem k neúčasti týmu Brna na posledním hracím kole musely být všechny 
zápasy tohoto týmu kontumovány. Neúčast Brna byla způsobena změnou termínu posledního hracího 
dne. Odehrálo se tedy jen jedno semifinálové utkání a následně finále, ve kterém zvítězil tým LCC A 
nad LCJM v poměru 14:12. 

- Konečné pořadí týmů 
1. LCC A 
2. LCJM 
3. LCC B 
4. Brno 

 
NLŽL 2016 
- zápasy Národní ligy ženského lakrosu probíhaly tradičně na hřišti s umělým povrchem v Radotíně (Ke Zdeři) 
 
- Na podzim 2015 měly podle původního plánu proběhnout pouze turnaje s mezinárodní účastí . Ty se nakonec 
neuskutečnily a narychlo byl vytvořen náhradní rozpis „NLŽL“, který však pokrýval pouze podzim. Na jaře byla 
z tohoto důvodu odehrána samostatná soutěž. Nastoupily týmy LCC Girlz, SK Lacrosse Jižní Město a LCC 
Harpies. V rámci jednoho víkendu (14. – 15. 5.)se odehrály zápasy základní skupiny. Do finále, které se 
odehrálo 4.6.2016, na základě výsledků z těchto zápasů postoupily LCC Girlz a SK Lacrosse Jižní Město. 
Mistryněmi NLŽL se stal tým LCC Girlz. 
Konečné pořadí týmů: 

1. LCC Girlz 
2. SK Lacrosse Jižní Město 
3. LCC Harpies 

 
- Na podzim 2016 se rozběhl nový ročník klasické NLŽL v režimu podzim-jaro. Do ligy se přihlásily již 
zmiňované 3 týmy (LCC Girlz, SK Lacrosse Jižní Město a LCC Harpies). SIS Smíchov bohužel neměl na 
postavení týmu na klasický ženský lakros dostatečný počet hráček. Původně se měl zúčastnit i tým Vienna  
Monarchs, bohužel však nakonec kvůli změnám termínů nemohl nastoupit. Z nového ročníku NLŽL již proběhly 
zápasy během víkendu 8. – 9. 10. 2016. Původně plánovaný další ligový termín   
(12. – 13. 11. 2016) byl zachován, avšak jeho náplní bude turnaj s účastí výše zmiňovaných Vienna Monarchs. 


