
PRO TÝMYPRO TÝMYPRO TÝMYPRO TÝMY    

SOUPISKASOUPISKASOUPISKASOUPISKA    

K zápasu nesmí nastoupit nikdo, kdo není na soupisce týmu. Soupisky dostanete od Eddieho a je 

vaší povinností je mít na každém zápase. Pokud chcete na soupisku někoho doplnit, je třeba vždy 

kontaktovat Eddieho a to ještě před zápasem. Jedinou výjimkou je, pokud chcete doplnit hráče, 

který má platnou registraci u SK SALH a v aktuální sezóně nehraje za žádný tým. Pak ho můžete 

doplnit na zápis a nechat dopsat na soupisku do týdne nebo do příštího zápasu.  

Pokud hráč není u SK SALH registrován nebo má registraci propadlou, nesmí k zápasu nastoupit. 

Stejně tak jsou problémy s hráči, kteří hrají v jiných týmech, je třeba nejprve pořešit hostování, 

přestupy apod. 

Další věc je hostování. V každém týmu může být na soupisce až 6 hostujících hráčů, tito hráči jsou 

na zápise označeni písmenem „H“. K zápasu smí ale nastoupit jenom dva hostující hráči. 

Trestem za porušení těchto pravidel je kontumace zápasu ve prospěch soupeře a 

s tím související pokuta! 

TERMÍNY ZÁPASŮTERMÍNY ZÁPASŮTERMÍNY ZÁPASŮTERMÍNY ZÁPASŮ    

Termíny zápasů jsou samozřejmě dané rozpisem, který posílá před sezónou Eddie a zároveň jsou na 

webu. Pokud vám termín zápasu nevyhovuje, máte dvě možnosti: 

1. Odložení zápasu – dá se použít v případě, kdy se vám termín zápasu nehodí, ale neumíte 

vybrat náhradní termín. Zažádat o odložení zápasu můžete ale jen 2x za sezónu. Soupeř musí 

přijmout odložení, pokud zápas odložíte min. týden před termínem dle rozpisu a pokud mu 

již nebyly během sezóny odloženy 2 zápasy. Týden znamená, že pokud se zápas má hrát ve 

středu večer, je úterý večer týden předtím nejzazší termín, středa ráno je již pozdě. 

V ostatních případech je přijmutí odložení zápasu na vůli soupeře. V případě odložení zápasu  

se ruší povinnost rozhodčích zápas pískat, povinnost sehnat rozhodčí přechází na tým, který 

zápas odkládá. Zároveň je odkládající tým automaticky týmem domácím a zápas se obvykle 

hraje na jejich domácím hřišti. 

2. Přeložení zápasu - použijte v případě, kdy se se soupeřem dohodnete na konkrétním 

náhradním termínu pro odehrání zápasu. Pokud jsou rozhodčí s přeložením utkání 

seznámeni alespoň 24 hodin před původním termínem a zároveň alespoň jeden kalendářní 

týden před novým termínem zápasu, zůstává jim povinnost rozhodčích. Jinak má povinnost 

sehnat tři rozhodčí domácí tým. Počet přeložených utkání je během sezóny neomezen. 

 

PRO ROZHODČÍPRO ROZHODČÍPRO ROZHODČÍPRO ROZHODČÍ    

TERMÍN PÍSKÁNÍTERMÍN PÍSKÁNÍTERMÍN PÍSKÁNÍTERMÍN PÍSKÁNÍ    

Doporučuji se vždy před zápasem, který máte pískat, podívat na web, jestli nebyl zápas odložený, 

přeložený, přesunutý na jiné místo apod. Týmy dost často řeší tyto záležitosti přes webové rozhraní 

a pokud nemáte vyplněnou správně mailovou adresu, nemusí vám přijít automatický mail. 



SOUPISKA TÝMŮSOUPISKA TÝMŮSOUPISKA TÝMŮSOUPISKA TÝMŮ    

Před zápasem je potřeba zkontrolovat soupisky týmů. Pokud máte zápis vytištěný z webu, je jisté, 

že tam jsou všichni hráči, kteří tam mají být (pokud to není zápis vytištěný v minulé sezóně nebo 

prostě starý několik let). Pozornost je potřeba věnovat hráčům, kteří jsou na zápis dopsáni ručně. 

Na zápise nesmí být hráč bez registračního číslo (nesmí nastoupit). Nastoupit také nesmí hráč, který 

má povinnost hrát v helmě a helmu nemá. Dále je potřeba zkontrolovat, aby všichni nastoupivší 

hráči měli vyplněné číslo dresu a aby byl označený brankář a kapitán. 

GÓLY, NAHRÁVKY, SKÓREGÓLY, NAHRÁVKY, SKÓREGÓLY, NAHRÁVKY, SKÓREGÓLY, NAHRÁVKY, SKÓRE    

Během zápasu se zaznamenává, kdo dal gól a kdo poslední nahrávku vedoucí ke gólové střele. Po 

zápase je třeba zkontrolovat, jestli souhlasí celkový počet gólů jednotlivých hráčů s výsledným skóre, 

případně jestli není víc nahrávek, než gólů. Dále zkontrolujeme, jestli jde skóre v průběhu zápasu 

postupně bez nesmyslných mezivýsledků (např. 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, … a ne 1:0, 2:0, 2:1, 3:2, …) 

ZÁKROKY BRANKÁŘŮZÁKROKY BRANKÁŘŮZÁKROKY BRANKÁŘŮZÁKROKY BRANKÁŘŮ    

Během zápasu se zaznamenávají zákroky brankářů. Po zápase se zákroky sečtou a výsledek se zapíše 

do příslušné kolonky. Pokud se brankáři během zápasu vystřídají, je potřeba jasně označit, kolik má 

který zákroků a kolik dostal gólů. 

TRESTYTRESTYTRESTYTRESTY    

Na zápise jsou v sekci trestů všechny kolonky proto, aby se vyplňovaly. Všechny. Klidně po zápase, 

ale aby to tam bylo. Číslo dresu je tam například proto, že vyplněné jméno je někdy nečitelné, tak 

abych hráče správně identifikoval. 

PODPISYPODPISYPODPISYPODPISY    

Nezapomenout na podpisy rozhodčích a kapitánů. Rozhodčí vyplní i jméno a tým, ze kterého jsou. 

Prosím čitelně, ať vím, koho tam mám vyplnit. Podle vyplněných rozhodčích se počítají odměny, 

takže pokud to vyplníte špatně, nic nedostanete. Odměnu můžu zaznamenat jenom registrovaným 

hráčům (resp. těm, kdo jsou na soupiskách jednotlivých týmů). Pokud máte jako zapisovatele 

neregistrovaného hráče, klidně klidně na zápis poznamenejte, komu mám odměnu připočíst.  

ODEVZDÁNÍ ZÁPISUODEVZDÁNÍ ZÁPISUODEVZDÁNÍ ZÁPISUODEVZDÁNÍ ZÁPISU    

Rozhodčí zápis odevzdají hned po zápase buď někomu z VV, nebo si ho nechají a pošlou scan na mail 

zapisy@ceskylakros.cz. Zápis se nenechává nikomu z hrajících týmů, ani náhodným kolemjdoucím.  

Zápis ani neposílejte SMSkou, přes Whatsapp nebo jakýmkoliv jiným chatem, dochází většinou ke 

kompresi souboru a tím se ztrácí čitelnost. Ani ho neposílejte na jakýkoliv jiný mail, může se stát, že 

zapadne. 

Zá zápis je zodpovědný hlavní rozhodčí. 


