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Zápis z jednání o JFLL 
dne 17. února 2018 

 
Přítomni: Petr Chmelař (ČSML), Jiří Tilšer (ČSML, LCC Radotín), Vladimír Beran (Zbraslav), Pavel Došlý (Jižní 
Město), Jan Barák (LCC Radotín) 
Místo
 

: Sportovní hala Radotín, U starého stadionu 9, Praha 5 

 
Program jednání: 

(1) 
Odhad počtu hráčů jednotlivých klubů: 
Jaká družstva kluby postaví 

 U10 U12 U14 
RAD 23 18 10 
JME 4 14  
ZBR 10 3 10 
PLZ   12 
 

(2) 

 

Jaký field budou jednotlivé kategorie hrát (6+0 / 7+0 / 7+1 / 9+1; úpravy pravidel dle návrhu zaslaného 
Jirkou) 

U10: RAD, ZBR+JME 
7+1, max. 2 dlouhé hole, hřiště 70x40, povolený starší brankař, brankář nesmí přes polovinu, 4x10 min, brankář 
může být nadstandardně chráněný 
Úkol pro ČSML: sehnat pokládací brankoviště – (zeptat se Poláků) 
 
U12: RAD, JME 
7+1, max. 2 dlouhé hole, hřiště 70x40, povolený starší brankař, brankář nesmí přes polovinu, 4x10 min, brankář 
může být nadstandardně chráněný 
 
U14: RAD, ZBR, PLZ 
standardní pravidla, 4x15 min, 2x20 min v případě tří týmů 
 
Ve všech případech musejí rozhodčí striktně vyžadovat ruce u sebe při odstrkávání (odstrkávání, nikoliv 
krosček), do těla standardně 3 m od míče 
 
U17: družstvo JME U17 se pokusí zapojit do FLC (Tomáš Adamec, adatomik@seznam.cz) 
 
(3) 
13. května – ODP Plzeň (možné v Klatovech spojit s turnajem FLC????) 

Rozdělení pořadatelství turnajů 

27. května - LCC Radotín 
10. června – SKL Jižní Město 
24. června - LCC Radotín 
 
Turnaje budou financovány stejným způsobem jak JBLL. 
  

http://www.lacrosse.cz/�


(4) 
1) Je třeba, aby vedoucí JBLL zajistil stejný počet utkání ve všech boxových ligách (jsou tam nějaká neodehraná 
utkání atd.). 

Další 

2) Kluby mají za povinnost doplnit elektronické zápisy! 
3) Dne 12. května by bylo možné uspořádat kemp – do konce března dát vědět, jestli má nějaký klub zájem o to 
takový kemp zajistit. Finančně v režii svazu. 
 
Schůzka ukončena 10.30 hod. 
 
V Praze dne 17. února 2018 
Zapsal: Petr Chmelař  


