Súťažný poriadok
Slovenská lakrosová federácia

Hlava I.
Základné ustanovenia
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1 Definícia výrazov používaných v tomto súťažnom poriadku:
Hosťovanie: Postúpenie všetkých práv na hráča do iného družstva na časovo obmedzené obdobie.
Hráč: Hráč pôsobiaci v lakrosovej súťaži organizovanej SLF so zaplateným členským príspevkom.
Lakrosový klub (ďalej len LK): Oddiel alebo klub s jedným alebo viacerými družstvami jednej alebo
viac vekových kategórií, ktorého aspoň jedno družstvo sa zúčastňuje súťaže. Pod oddielom sa
rozumie organizačná jednotka, ktorá je súčasťou väčšieho celku (TJ, ŠK). Pod klubom sa rozumie
rovnaká, ale samostatná organizačná jednotka. LK zodpovedá za všetky svoje družstvá.
Družstvo: Jednotka LK pre účely súťaže.
Majstrovská súťaž: Súťaž (SLL), v ktorej sa udeľuje titul Majster SR.
Majstrovské zápasy: Všetky zápasy zahrnuté do majstrovskej súťaže (SLL).
Prestup: Postúpenie všetkých práv na hráča iného družstva na časovo neobmedzenú dobu.
Reprezentácia: Reprezentačné alebo inak označený výber hráčov a funkcionárov.
Riediaci orgán súťaže: Orgán, menovaný či zvolený VV SLF, ktorý v príslušnej sezóne riadi súťaže.
Zápasy: Všetky zápasy lakrosu hrané podľa platných pravidiel.
Súťaž: Súťaž (SLL) vo field lakrose usporadúvaná riadiacim orgánom.

1.2 súťažný a disciplinárny poriadok je záväzný pre SLF, všetky LK, hráčov, trénerov, rozhodcov,
a funkcionárov SLF a LK vo všetkých vekových kategóriách.
1.3 Všetky porušenia ustanovení tohto poriadku propozícií súťaží a iných športovo technických
predpisov a pokynov riadiaceho orgánu rieši riadiaci orgán súťaže alebo disciplinárna komisia SLF.
1.4 Výklad súťažného poriadku, jeho zmeny a doplnky vykonáva výhradne VV SLF.
1.5 Zmeny, úpravy a doplnky uskutočnené VV SLF podliehajú schváleniu na najbližšom sneme SLF.
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Hlava II.

Organizácia súťaží
Článok 2
Riadenie súťaží
2.1 V lakrose sa v SR organizujú majstrovské zápasy, dlhodobé súťaže. Pod pojmom majstrovská súťaž
sa rozumiem taká súťaž v ktorej sa udeľuje titul majster SR.
2.2 Majstrovské súťaže organizuje a riadi riadiaci orgán súťaže, nemajstrovskú súťaž môže
organizovať a riadiť LK alebo združenie.
2.3 Riadiaci orgán súťaže udeľuje víťazovi titul a ceny. Titul Majster SR môže udeliť iba riadiaci orgán
súťaže.
2.4 V majstrovskej súťaži sa udeľuje putovná ceny dočasne, a to najdlhšie do 14 dní pred ukončením
daného ročníka SLL. Nedodržanie tejto lehoty sa považuje za disciplinárne previnenie.
Článok 3
Zaradenie družstva do súťaže
3.1 Podmienky družstva v SLL stanovuje každý rok riadiaci orgán súťaže. Medzi základné podmienky
účasti patria:
a) získanie práva hrať súťaž
b) prihláška družstva do SLL, odovzdaná súpiska v riadiacemu orgánu súťaže
c) odovzdaná súpiska v riadiacemu orgánu súťaže v stanovenom termíne.
3.2 LK musí byť členom SLF.
3.3 Riadiaci orgán SLL môže ako podmienku účasti družstva v súťaži stanoviť peňažný vklad (herná
istota, tzv. kaucia). Tento peňažný vklad prepadá v prospech riadiaceho orgánu súťaže pokiaľ
družstvo vystúpi alebo je vylúčené zo SLL po vydaní rozpisu SLL.. Z týchto vkladov sú hradené
finančné pokuty uložené družstvu.
3.4 Riadiaci orgán súťaže môže ako podmienku účasti družstva v v SLL stanoviť štartovné. Štartovné
sa použije na čiastočné krytie nákladov spojených s organizovaním SLL. Štartovné sa hradí spoločne
s prihláškou do súťaže. Ak sa družstvo nezúčastní SLL alebo je vylúčené, alebo vystúpi zo súťaže
štartovné sa nevracia.
3.5 Riadiaci orgán súťaže môže so súhlasom VV SLF nezaradiť do súťaže, alebo vylúčiť zo SLL družstvo,
ktoré si neplní svoje povinnosti porušuje povinnosti stanovené riadiacim orgánom SLL.
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Článok 4
Právo účasti v súťaži
4.1 Právo zúčastniť sa v SLL získa družstvo:
a) prihlásením sa do SLL.
4.2 Ak sa LK rozdelí na dva alebo viac LK musí vedenie pôvodného LK určiť, kam prešlo právo účasti
jednotlivých klubov v SLL. To však platí iba vtedy ak nie je štart takého družstva v rozpore s ďalšími

ustávaniami tohto poriadku. Pokiaľ vedenie pôvodného LK nerozhodne o nástupníctve rozhodne
o ňom Riadiaci orgán SLL.
Článok 5
Postupy a zostupy
5.1 V rovnakej súťaži môžu hrať viaceré družstvá jedného LK. Prestupy, hosťovania sa riadia
prestupným poriadkom SLL.
Článok 6
Vekové kategórie
6.1 Základné vekové kategórie sa upravujú v propozíciách SLL pre príslušný ročník. V seniorskej
kategórii môže štartovať hráč mladší ako 18 rokov iba so súhlasom zákonného zástupca a vedúceho
orgánu súťaže.
Článok 7
Súpisky hráčov
7.1 Najneskôr 14 dní pre zahájením SLL predajú družstvá riadenému orgánu SLL svoje súpisky. Na
súpiske musí byť minimálne 10 hráčov vrátane jedného brankára. Súpiska musí obsahovať:
a) presný názov LK,
b) mená a priezviska, čísla dresov,
Súťažný poriadok SLL
7.2 Hráč môže byť iba na jednej súpiske a v majstrovskom zápase môže hrať iba za jeden LK. Hráč,
ktorý nie je na súpiske uvedený nemôže za LK v zápase nastúpiť.
7.3 Pokiaľ v súlade s prestupným poriadkom a propozíciami SLL:
a) niektorý z hráčov uvedených na súpiske stratil z dôvodu prestupu, alebo hosťovania možnosť hrať
za LK, alebo
b) družstvo získalo nového hráča prestupom, alebo na hosťovanie,
spraví LK zmenu súpisky. Družstvo, u ktorého prišlo k vyššie uvedenej zmene predloží aktualizovanú
súpisku riadiacemu orgánu súťaže najmenej 72 hodín pred majstrovským zápasom. Zmena súpisky je
platná až po potvrdení súpisky riadiacim orgánom.
7.4 Zneužitie súpisky, nepravdivé údaje a nesprávne záznamy sú disciplinárnym priestupkom a môžu
mať herné dôsledky v disciplinárnom poriadku SLL.
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Hlava III.
Organizácia zápasov
Článok 8
Termín zápasu

8.1 Termíny zápasov sú uvedené v propozíciách SLL a sú záväzné pre všetkých účastníkov SLL. Riadiaci
orgán súťaže môže svojim nariadením stanoviť jednotný začiatok všetkých zápasov v záujme ich
regulárnosti.
8.2 Družstvá môžu preložiť zápas so závažných dôvodov mimo pôvodné termíny či na iné miesto ak
ich dohodu najmä informáciu o novom termíne alebo mieste zápasu vopred schváli riadiaci orgán
SLL.
8.3 Ak nemôže byť zápas odohraný, alebo dokončený z vyššej moci, je povinné družstvo okamžite
najneskôr do 48 hodín dohodnúť nové termíny a okamžite ich nahlásiť riadiacemu orgánu.
8.4 Ak nedôjde k dohode tímov o termíne alebo k sporom o miesto zápasu, môže riadiaci orgán
nariadiť termín a miesto svojim rozhodnutím.
8.5 Súťaž začína prvým a končí posledným zápasom podľa oficiálneho rozpisu SLL.
Článok 9
Miesto zápasu
9.1 Zápasy sa hrajú iba na ihriskách vyhovujúcich pravidlám lakrosu, prípadne na ihriskách
schválených riadiacim orgánom SLL.
9.2 Rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy prislúcha len rozhodcom.
9.3 Ak sa stane ihrisko pred zápasom, v priebehu zápasu nespôsobilé alebo nie je možné pokračovať
v zápase (napr. pre hmlu, úder blesku, poruchu technického zariadenia apod.), rozhodcovia nariadia
odstránenie závad. K tomu sa môže začiatok zápasu odložiť o 1 hodinu alebo sa zápas môže na 1
hodinu prerušiť. Ak nedôjde v stanovenej lehote k odstráneniu závad a je zrejmé že sa tak nestane
ani v najbližšej dobe, rozhodcovia zápas nezahája alebo ho predčasne ukončia pre nespôsobilú
hraciu plochu.
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Článok 10
Povinnosti LK
10.1 LK zodpovedá najmä za:
a) účasť svojich tímov v súťaži podľa prihlášky do SLL,
b) zdravotnú spôsobilosť hráčov,
c) vystupovanie a chovanie svojich hráčov a funkcionárov,
d) dodržiavanie platných pravidiel a plnenie naradení daných propozícií SLL,
e) Riadne plnenie svojich finančných záväzkov a záväzkov svojich členov voči SLF a riadiacemu orgánu
SLL.
LK hrajú zápasy na svoje náklady, pokiaľ iné predpisy SLF alebo propozície súťaže neurčia inak.

Článok 11
Povinnosti organizujúceho LK

11.1 Organizujúcim LK je LK, ktorého družstvo je propozíciách určené ako organizátor. Organizujúci LK
zodpovedá za zaistenie a prípravu zápasu, regulárny priebeh a bezpečnosť všetkých účastníkov.
Povinnosti organizujúceho LK môžu byť upravené v propozíciách súťaže.
11.2 Organizujúci LK je povinný:
a) usporiadať zápas na riadne označenom a vybavenom ihrisku vyhovujúcemu pravidlám lakrosu,
prípadne schválenom riadiacim orgánom súťaže.
b) Zaistiť odpovedajúce podmienky pre činnosť klubov a rozhodcov, pokiaľ možno vybavené
a uzamknuteľné šatne, sociálne zariadenia a sprchy.
c) mať k dispozícii dostatočné množstvo vybavenia k zápasu (lopty, stopky, zápis o zápase a pod.);
d) zaistiť podmienky pre činnosť zástupcov riadiaceho orgánu;
e) zaistiť potrebné vybavenie pre prvú pomoc a telefón ktorým je kedykoľvek možné zavolať rýchlu
zdravotnú pomoc;
f) vhodnou formou informovať verejnosť o konaní zápasu a zaistiť aby diváci boli informovaný
o tímoch a SLL;
g) odoslať emailom zápis o stretnutí riadiacemu orgánu SLL do 24 hodín;
h) ďalšie povinnosti podľa propozícií.
11.3 K udržaniu poriadku pri zápase je organizujúci LK povinný zabezpečiť usporiadateľskú službu
v rozsahu premeranom úrovni súťaže, počtu divákov. Činnosť usporiadateľskej služby riadi hlavný
usporiadateľ, ktorý musí byť členom LK a je osobne zodpovedný za výkon usporiadateľskej služby.
Hlavný usporiadateľ musí byť označený nápisom hlavný usporiadateľ.
11.4 Usporiadateľská služba zaistí:
a) poriadok v areály a bezpečnosť účastníkov;
b) aby v priebehu zápasu ani po ňom nevstupoval na hraciu plochu nikto okrem hráčov, rozhodcov,
lekára a technického personálu;
c) aby pred zápasom, v priebehu zápasu, počas prestávok a po zápase nevstupoval na hráčske lavice
a do šatní nikto okrem členov tímov;
d) aby pred, počas a po stretnutí nevstupoval do šatne pre rozhodcov nikto okrem rozhodcov,
zapisovateľov a riadiaceho orgánu ligy;
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f) podmienky pre činnosť časomeračov, trest meračov a zapisovateľov;
g) aby do areálu ihriska neboli vpustené, poprípade aby neboli zaistené a vyvedené osoby
v podnapitom stave, osoby s nebezpečnými predmetmi, osoby, ktoré svojim chovaním narušujú
bezpečnosť ostatných účastníkov;
h) zaistenie mien výtržníkov a ohlásenie rozhodcom, polícii prípadne privolanie polície;
i) stálu pripravenosť vybavenia a priestor na ošetrenie a prvú pomoc;

j) pri zranení pri ktorom nestačí ošetrenie zdravotníkmi na štadióne, privolanie rýchlej zdravotnej
služby;
k) aby osobné a cenné veci vrátane dopravných prostriedkov družstiev, rozhodcov v areály neboli
ukradnuté alebo poškodené; k tomu sú ich majitelia povinní odstaviť na vyzvania na označenom
mieste;
l) bezpečný odchod a odjazd členov družstiev, rozhodcov a zástupcov riadiaceho orgánu SLL ako
v areály tak v jeho blízkosti.
Nesplnenie povinností usporiadateľa sa považuje za disciplinárne previnenie a môže mať za následok
pokutu alebo odobratie bodov dosiahnutých hrajúcim tímom.
Článok 12
Povinnosti družstiev
12.1 Družstvá sú povinné najmä:
a) dostaviť sa na zápas;
b) nastúpiť v stanovenú dobu, v odôvodnených prípadoch do skončenia čakacej doby, na ihrisko
v stanovenom počte hráčov
Článok 13
Náležitosti a povinnosti členov družstiev
13.1 Hráč do 18 let nesmie v jednom dni odohrať viac ako jeden majstrovský zápas.
13.2 Tréner družstva je povinný:
a) dbať na disciplínu v družstve a dodržiavanie pravidiel lakrosu.
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13.5 Vedúci družstva je povinný:
a) potvrdiť pred zápasom v zápise o svojim podpisom správnosť údajov;
b) dostaviť sa na žiadosť rozhodcov k rozhodcom za účelom kontroly údajov v zápise, alebo riešenia
vzniknutých situácií apod.;

13.6 Hráč je povinný:
a) dodržiavať pravidlá lakrosu, poriadky a predpisy SLF, riadiť sa pokynmi trénera, vedúceho svojho
tímu a rozhodcov.;
b) dostaviť sa na vyzvanie rozhodcov ku kontrole totožnosti;
c) dostaviť sa na vyzvanie povereného funkcionára k dopingovej kontrole.
13.7 Nikto s členov tímu nie je oprávnený písať do zápisu o zápase nič nad rámec svojich právomocí.
Oprávnené pripomienky vedúcich tímov a kapitánov k zápasu je povinný rozhodca uviesť
v poznámkach k zápasu.

13.8 Ak náhradný brankár zasiahne do hry, zapisovateľ ho dodatočne zapíše do zápisu spolu
s uvedením času v ktorom nastúpil. Hráč (brankár) hrá zápas ak sa zúčastní hry.

Článok 15
Riadenie zápasu
15.1 K riadeniu zápasu deleguje riadiaci orgán SLL príslušný počet rozhodcov.
15.2 Povinnosti rozhodcov:
a) dostaviť sa včas k riadeniu zápasu, Najneskôr však 15 minút pred začiatkom zápasu;
b) pred zápasom vysúšať spôsobilosť a vybavenie ihriska a nariadiť hlavnému usporiadateľovi
odstránenie prípadných závad;
c) skontrolovať zápis o zápase a súpisky oboch tímov; na nedostatky upozorniť vedúcich tímov,
hráčov, ktorí nespĺňajú podmienky štartu nesmú rozhodcovia vpustiť do zápasu;
d) zahájiť zápas na čas;
e) riadiť zápas podľa pravidiel lakrosu, uviesť v poznámkach k zápasu všetky dôležité skutočnosti
a udalosti , ktoré sú disciplinárnymi previnením;

15.3 Rozhodca predčasne ukončí zápas v týchto prípadoch:
a) z dôvodov vyslovene uvedených v pravidlách lakrosu;
b) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hry;
c) na úradný zákrok orgánov štátnej správy alebo samosprávy (polície apod.), takýto zákrok nechá
rozhodca potvrdiť v zápise o stretnutí;
d) pre úmrtie hráča alebo rozhodcu.
15.4 Rozhodca ma právo predčasne ukončiť zápas za týchto podmienok:
a) ak klesne počet hráčov jedného tímu počas hry vrátane brankára pod minimálny počet vyplývajúci
z pravidiel lakrosu;
b) pro hrubé fyzické napadnutie ktoréhokoľvek činovníka zápasu hráčom, funkcionárom, alebo
divákom;
c) pre zranenie hráča, funkcionára alebo činovníka zápasu spôsobené predmetom vhodeným
z hľadiska na hraciu plochu, do priestoru hráčskych a trestných lavíc, alebo vniknutím divákov do
týchto priestorov;
d) pre vniknutie divákov na hraciu plochu;
e) pre veľmi vážne zranenie hráča alebo rozhodcu.
15.5 V prípade, že rozhodca predčasne ukončí zápas oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodom
ukončenia zástupcom družstiev (kapitánom, alebo vedúcim), hlavnému usporiadateľovi, a v zápise

o stretnutí. O výsledku predčasne ukončeného zápasu rozhodne riadiaci orgán SLL. O trestoch
rozhoduje disciplinárna komisia SLF.
Článok 16
Hracia doba a čakacia doba
16.1 Hracia doba a dobra prestávok je stanovená pravidlami lakrosu. Riadiaci orgán súťaže môže
stanoviť v propozíciách SLL odlišnú hraciu dobu od pravidiel lakrosu.
16.2 Čakacia doba je 20 minút po stanovenom začiatku zápasu a je možné ju čerpať len
v opodstatnených prípadoch.
16.3 Ak oznámi hosťujúci tím usporiadateľom alebo rozhodcom zdržanie, počkajú prítomní účastníci
na ich príjazd aj dlhšia ako je 20 minút. Najdlhšie však 1 hodinu po stanovenom začiatku zápasu.
Pozn.: Čakaciu dobu nie je v žiadnom prípade možné čerpať napríklad pre poruchu jedného auta, ak
sú v areály prítomní členovia družstva a družstvo je spôsobilé odohrať zápas podľa pravidiel
a nariadení SLF.
16.4 Ak je zápas zahájený po stanovenom začiatku poznačí sa táto skutočnosť do zápisu o zápase,
spolu s dôvodom zdržania.
16.5 ak došlo k čerpaniu čakacej doby vinou niektorého z družstiev alebo usporadúvajúceho LK alebo
rozhodcov, môže byť táto skutočnosť považovaná za disciplinárny priestupok.
16.6 Ak došlo k prečerpaniu časového limitu 60 minút, rozhodne o neuskutočnení zápasu riadiaci
orgán SLL. Nedostavenie sa na zápas môže mať za následok disciplinárne konanie v súlade
s disciplinárnymi a kontrolným poriadkom.

Článok 17
Predĺženie zápasu
17.1 Zápas sa predlžuje s súlade s pravidlami lakrosu alebo ak v propozíciách nie je určené inak.
17.2 ak niektoré s tímov odmietne hrať predĺženie bude jeho súper vyhlásený za víťaza zápasu.

Hlava IV.
Hodnotenie výsledkov SLL
Článok 18
Výsledky zápasov
18.1 Za víťazstvo získa tím tri body, za víťazstvo v predĺžení získa víťazný tím dva body a porazený
jeden bod.
18.2 Kontumačný výsledok znamená priznanie troch bodov súperovi. Do tabuľky sa započíta pomer
gólov 10:0 v prospech víťaza. Ak tím dosiahol lepšie skóre v zápase je mu pripísaný tento kontumačný
výsledok. Obojstranná kontumácia znamená, že sa body nepripočítajú žiadnemu z tímov.

18.3 O výsledku zápasu, ktoré nebolo odohrané alebo bolo predčasne ukončené, alebo bolo zahájené
po čakacej dobe, alebo v ňom došlo k závažným previneniam, rozhodne disciplinárna komisia SLF. Pri
previnení niektorého z družstiev môže komisia vyniesť tieto rozhodnutia:
a) vyniesť kontumační výsledok;
b) odčítať družstvu, ktoré sa previnilo 3 body bez zvýhodnenia iného družstva, alebo
c) mu uložiť pokutu podľa sadzobníka disciplinárnej komisie SLF.
18.4 Za previnenie niektorého z družstiev ktoré je trestané podľa čl. 18.2 a 18.3, sa považuje najmä:
a) preloženie zápasu bez súhlasu riadiaceho orgánu SLL;
b) nenastúpenie na zápas;
c) nastúpenie na zápas po čakacej dobe;
d) neoprávnený štart hráčov;
e) odmietnutie kontroly totožnosti hráča
f) predčasné ukončenie zápasu vinou niektorého z družstiev alebo usporiadateľským LK;
g) vystúpením družstva zo súťaže.
Uvedené previnenia sú zároveň dôvodom pre zahájenie disciplinárneho konania v konkrétnej veci.
18.4 LK alebo družstvo potrestané zastavením činností prehráva kontumačne všetky svoje zápasy
v čase zastavenia činnosti.

Článok 19
Vystúpenie a vylúčenie zo súťaže
19.1 ak družstvo vystúpi zo súťaže alebo bolo zo súťaže vylúčené:
a) odohralo menej ako tretinu súťaže, doterajšie výsledky sa anulujú a do súťaže sa nezapočítavajú;
b) odohralo viac ako dve tretiny súťaže, zostávajúce výsledky sa kontumujú v prospech súperov a do
súťaže sa takéto výsledky započítavajú;
c) odohralo najmenej tretinu a najviac dve tretiny zápasov, riadiaci orgán SLL určí, či sa postupuje
podľa bodu a) alebo b).
19.2 Tri kontumačné výsledky v jednej sezóne majú za následok vylúčenie tímu zo súťaže bez ohľadu
na počet získaných bodov. Do počtu troch sa nezarátavajú kontumačné výsledky v dobe zastavenia
činnosti družstva.
19.3 Družstvo, ktoré vystúpilo alebo bolo vylúčené zo súťaže, sa nemôže tom istom ročníku vrátiť do
súťaže.

Článok 20
Určenie poradia tímov

20.1 Spôsob započítavania výsledkov v priebehu súťaže stanovia propozície súťaže.
20.2 Poradie družstiev v dobe, kedy ešte neskončila súťaž alebo jej časť sa určí podľa:
a) počtu bodov,
b) gólového rozdielu,
c) gólového podielu.
20.3 Poradie tímov po skončení súťaže alebo jej častí sa určí podľa:
a) podľa celkového počtu bodov:
b) kde dva alebo viac tímov majú rovnaký počet bodov ich poradie bude určené výsledkami zápasov
zohraných medzi týmito tímami;
c) ak rovnosť bodov zo vzájomných stretnutí trvá budú uplatnené strelené góly vzájomných
stretnutiach. V tomto prípade sa počet obdržaných gólov odčíta od počtu strelených gólov.
d) Ak rovnosť bodov trvá budú uplatnené góly strelené počas celej sezóny.

Príloha - Vzor propozícii SLL
Tieto propozície upravujú podmienky účasti a usporadúvaním Slovenskej lakrosovej ligy (SLL).
Záležitosti týkajúce sa SLL neupravené v týchto propozíciách SLL sa riadia platným
súťažný, prestupným a disciplinárnym poriadkom SLF.
Podmienky účasti v súťaži
1. Kaucia
2. Štartovné
3. Systém súťaže a termíny a časy začiatkov
4. Povinnosti usporiadateľského LK zaistiť časomeračov, zapisovateľov a trest meračov.
5. Predĺženie zápasu
6. Kontumácia zápasu
7. Spôsob započítavania výsledkov
8. Určenie prestupných termínov a uzavretia súpisiek pre Play off

