
• Po loňské zkušenosti předpokládáme, že turnaj i s vyhlášením se odehraje během soboty. 

Záleží ovšem na počtu přihlášených týmů. Doporučujeme počítat s celým víkendem (v neděli 

si případně uděláte výlet po okolí) 

• Zahájení turnaje bude v sobotu v 9:30 na hřišti Srbech nebo Tuchlovicích (to bude ještě 

upřesněno) od 9:00 bude probíhat „prezence“ týmů. 

• Lakrosky doporučujeme mít vlastní, nikoliv však vlastní výroby. Na koupi lakrosek 

doporučuji tento kontakt: obchod@dantikvariat.cz, více o tomto "výrobci" lakrosek najdete 

zde: https://www.dantikvariat.cz/lakros/index.htm (pozor, kontaktní email na těchto stránkách 

není aktuální) 

• Lakrosky budou i k zapůjčení na místě 

• Hrát se bude za dobrého počasí venku na hřišti (Srby nebo Tuchlovice), v případě špatného 

počasí bychom zkusili domluvit tělocvičnu v Tuchlovicích. Ale spíše počítáme s venkovní 

variantou. 

• Doporučujeme nějaké "týmové" dresy, ale tzv. rozlišováky budou taktéž k mání na místě 

• Hrát se bude z velké části podle oficiálních pravidel českého lakrosu (viz. odkaz na konci 

mailu) 

• Jako rozhodčí nám přislíbili účast naši kluci, kteří jezdí hrát lakros v rámci lakrosové ligy a 

běžně zápasy pískají (takže nestrannost rozhodčích je zajištěna:-)) 

• Ubytování během víkendu je možné u Jestřábů v Domečku v Srbech (řešte prosím přímo s 

Karčou) 

• Na turnaj bude běžné přihlašovadlo na ligovém webu, do přihlašovadla prosím uvádějte 

počet hrajících týmů/kategorie (starší, mladší) 

• Počet hráčů jednoho družstva ve hře je max. 6 (nezapomeňte mít hráče na střídání!) 

• Hrací doba bude 2x15 minut 

• Turnaj bude rozdělen na dvě kategorie, družstva hráčů 0 – 12 let a družstva hráčů 13 – 17 let 

(případné exhibici dospělích se nebráníme, pokud na to bude čas). Samozřejmě, pokud máte 

ve kmeni jenom jednoho 13ti letého nebo naopak jenom jednoho mladšího, není problém aby 

hrál v družstvu druhé kategorie. Každý kmen může postavit více družstev 

• Letos bychom rádi hráli na branky s vyznačeným brankovištěm (nikoliv na trojnohy), 

minimálně u starší kategorie. Protože brankař musí mít hokejovou výstroj, a to by bylo 

obtížné shánět ve více kusech, pravděpodobně nebudeme hrát na „živé“ brankaře, ale 

postavíme do brány nějakou „překážku“. 

• Gól platí pouze z nahrávky (ať to není pozemní hokej) 

• Hru necháme stejně kontaktní, jako je v pravidlech českého lakrosu - nesmí se držet, 

naskakovat do lidí, prorážet, podrážet nohy, kopat a šlapat do lakrosky, úder na hlavu. Může 

se bránit s roztaženýma rukama, vyrazit míček z lakrosky, ale ne s nápřahem. Tresty od 

sebrání míčku po vyloučení 5 min + až do konce zápasu. 



• Konce lakrosek musí být bezpečně olepené, aby nebyly ostré, nejsou povolené tvrdé 

chrániče ani helmy 

• V rámci turnaje proběhnou i nějaké doprovodné lakrosové soutěže - hod na terč, na 

opravdovou bránu s brankařem, slalom... 

• Konečná podoba turnaje bude dotovořena až na místě, podle počtu přihlášených kmenů a 

družstev 

• Medaile, poháry a ceny od sponzorů jsou samozřejmostí       

• Odkaz na oficiální pravidla: http://ceskylakros.cz/dokumenty/PravidlaCeskehoLakrosu.pdf 

 

http://ceskylakros.cz/dokumenty/PravidlaCeskehoLakrosu.pdf

