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ČASŤ I – HRACIA PLOCHA
PRAVIDLO 1 : POVRCH HRACEJ PLOCHY
a)

Povrch hracej plochy je z umelého materiálu schváleného ILF. Hracia plocha je obklopená stenou
nazývanou „mantinel“, ktorá je z dreva, plastu prípadne z iného materiálu schváleného ILF

b) Mantineli musia mať zo strany hracej plochy rovnakú farbu ( s výnimkou reklamy ) a nesmú na ňom
byť žiadne výbežky alebo hrany, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
c)

Nad mantinelmi je ďalšia stena zo skla, alebo iného vhodného materiálu, minimálnej výšky 91,5 cm po
stranách a 183 cm na koncoch hracej plochy.

d) Všetky dvierka v mantineloch sa musia otvárať smerom von z hracej plochy.
e)

Pred hráčskymi lavicami, je na hracej ploche vymedzené striedacie územie o šírke 91,5 cm a dĺžke
rovnajúcej sa dĺžke hráčskej lavice plus 183 cm na oboch koncoch. Veľkosť striedacieho územie môže
byť upravené podľa skutočného rozmeru hracej plochy.

f)

Na hracej ploche sú čiarami rovnobežnými so stredovou čiarou vo vzdialenosti 12,96 cm od nej ( tzv.
restraining lines ) vyznačené hranice obranných území.

PRAVIDLO 2 : BRÁNKY
a)

Každá bránka sa skladá z dvoch súvislých tyčí hore spojených rovnou tyčou ( brvnom ). Tyče sú od
seba vzdialené 1,45 m a brvno je výške 1,22 m od povrchu hracej plochy. Bránky sú umiestnené v osi
ihriska na bránkovej čiare vo vzdialenosti 3,66 m od zadného mantinelu. Vyrobené sú z kovových
trubiek o priemeru 3,8 cm a sú natreté červenou farbou.

b) Medzi bránkovými tyčami je na hracej ploche nakreslená biela čiara široká 5 cm, ktorá označuje rovinu
bránky. Nazýva sa bránková čiara. Je predĺžená na obe strany za bránkové tyče až na okraj
bránkoviska. Od päty bránkových tyčí vedú šikmo dozadu dve tyče o dĺžke 1,41 m, ktoré sú vzadu
uprostred spojené. Bránková sieť je pripevnená k bránkovým tyčiam, brvnu a k týmto tyčiam.
PRAVIDLO 3 : BRÁNKOVISKO
a)

Okolo každej bránky je vyznačené bránkovisko kruhového tvaru. Stred bránkoviska je v strede
bránkovej čiary a polomer je 2,82 m. Čiara bránkoviska je vzadu ukončená v bodoch vzdialených 0,3
m od bránkovej čiary. Šírka čiary vymedzujúcej bránkovisko je 12,7 cm.

b) Čiara bránkoviska z bodov, kde je kruh ukončený, pokračuje rovnobežne so zadným mantinelom.
PRAVIDLO 4 : SIETE
a)

Siete bránok sú približne kužeľovitého tvaru. Oká siete nesmú byť väčšie ako 3,8 cm. Siete sú
pripevnené tak, aby dovolili voľný prechod lopty akýmkoľvek miestom pomyseľnej roviny bránky.

b) Siete sú v bránke upevnené dostatočne voľne tak, aby sa lopta vystrelená do bránky neodrazila späť,
ale zostala za bránkovou čiarou.
c)

Siete majú čiernu farbu.

PRAVIDLO 5 : ROZDELENIE HRACEJ PLOCHY
Časť hracej plochy s bránkou, ktorú mužstvo bráni, sa nazýva obranné územie, časť uprostred sa nazýva
neutrálne územie a časť najvzdialenejšia od domácej bránky sa nazýva útočné územie.
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PRAVIDLO 6 : BODY PRE VHADZOVANIE
a)

Uprostred stredovej čiary je značkou v tvare „X“ alebo „O“ vyznačený stredový bod pre vhadzovanie.
Okolo tohto bodu je prerušovanou čiarou vyznačený kruh o vnútornom polomeru 0,43 m.

b) Ďalšie štyri body pre vhadzovanie sú vyznačené značkami v tvare „X“ alebo „O“ v rohoch hracej
plochy. Tieto body sú vzdialené 4,57 m od bočného mantinelu a 4,57 m od hranice obranného územia
( v smere k zadnému mantinelu ).
PRAVIDLO 7 : HRÁČSKE LAVICE
a)

Ihrisko je vybavené sedadlami alebo lavičkami pre hráčov oboch mužstiev. Vybavenie priestoru
hráčskych lavíc a dvierka na hraciu plochu sú rovnaké pre obe mužstvá. Sedadlá alebo lavičky pre
jedno mužstvo musia mať miesto pre minimálne 14 osôb a musia byť umiestnené bezprostredne pri
hracej ploche, na úrovni neutrálneho územia čo najbližšie stredu hracej plochy. Dvierka na hraciu
plochu musia byť umiestnené v neutrálnom území. Zo zadnej časti hráčskej lavice by mal ísť priechod
do šatní.
Minimálna dĺžka hráčskej lavice jedného mužstva je 7,32 m. Pokiaľ sú hráčske lavice situované
v priestore pre divákov, musia byť oddelené od divákov ochranným sklom, dostatočnej výšky pre
zaistenie bezpečnosti hráčov. Obe hráčske lavice sú na rovnakej strane hracej plochy, oproti trestnej
lavici. Pokiaľ je to možné, mali by byť od seba oddelené dostatočnou medzerou.

b) Prístup na hráčsku lavicu mužstva majú len hráči v dresoch, hlavný tréner a štyri ďalšie nehrajúce
osoby ( funkcionári mužstva, poprípade členovia realizačného mužstva ).
Poznámka : Delegát môže požiadať hlavného trénera, aby vykázal osobu ktorá porušuje
pravidlo, z hráčskej lavice mužstva. Pokiaľ po takomto varovaní zmienená osoba hráčsku lavicu
neopustí, alebo sa na ňu vráti, je udelený menší trest pre hráčsku lavicu mužstva, ktorá sa
previnila. Priestupok je naviac ohlásený príslušnému orgánu ILF.
PRAVIDLO 8 : PRIESTOR PRE ČASOMERAČOV A ZAPISOVATEĽOV
a)

V priestore pre časomeračov sedí časomerač herného času a trestov, časomerač útočného času,
zapisovateľ a asistenti. Priestor pre časomeračov je umiestnený na strane ihriska, oproti hráčskym
laviciam, medzi trestnými lavicami jednotlivých mužstiev, pokiaľ je to možné. V priestore časomerača
je počas zápasu uložený zápis o stretnutí.

b) Časomerač útočného času je vybavený klaksónom, ktorý signalizuje uplynutie útočného času. Štatista
súťaže sedí v priestore pre tlač alebo v jeho blízkosti.
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ČASŤ II – MUŽSTVÁ
PRAVIDLO 9 : ZLOŽENIE MUŽSTIEV
a)

Mužstvo sa skladá zo šiestich hráčov na hracej ploche, ktorí sú držiteľom platného pasu štátu, ktorý
reprezentujú.

b) Každý hráč a brankár uvedený na súpiske ja na zadnej strane svojho dresu označený číslom, aspoň 25
cm vysokým. Každý hráč aj brankár je na zadnej strane svojho dresu vo výške ramien označený svojím
menom, napísaným veľkými tlačenými písmenami vysokými 7,6 cm.
Hráči mužstva sú oblečený jednotne; design a farby prilieb, rukavíc, dresu, treniek, ponožiek a obuvi
musí byť schválený.
Upravená výstroj či výzbroj nie je povolená, pokiaľ nie je schválená ILF. Hráčom, ktorí nespĺňajú
podmienky tohto pravidla, nie je umožnené zúčastniť sa stretnutia.
c)

Na výstroji a výzbroji hráčov sa môžu objaviť len logá a značky firiem autorizovanej ILF. Pokiaľ hráč
túto podmienku nespĺňa, je pri najbližšom prerušení hry rozhodcom vykázaný z hracej plochy a späť sa
môže vrátiť až po splnení tejto podmienky. Ak sa takýto hráč na hraciu plochu vráti skôr, bude mu
udelený menší trest za zdržovanie hry. Upozorňujeme, že porušenie pravidiel ILF môže byť potrestané
pokutou alebo pozastavením činnosti.

PRAVIDLO 10 : KAPITÁN
a)

Každé mužstvo má jedného označeného kapitána, ktorý ako jediný má právo v priebehu hry diskutovať
s rozhodcom o záležitostiach týkajúcich sa výkladu pravidiel. Kapitán je na drese označený písmenom
„C“ kontrastnej farby, vysokým približne 7,6 cm, ktoré je umiestnené na vhodnom mieste prednej
strany dresu. Pre dobu, kedy nie je kapitán na hracej ploche , môžu byť ďalej označený až dvaja
zástupcovia kapitána, ktorí preberajú jeho práva. Zástupci kapitána sú na drese označený písmenom
„A“ kontrastnej farby, vysokým približne 7,6 cm, ktoré je umiestnené na vhodnom mieste prednej
strany dresu.
Poznámka : V prípade, že kapitán nie je oblečený v drese, môže tréner určiť až troch zástupcov
kapitána, avšak musí tak urobiť ešte pred zahájením stretnutia.

b) Pred zahájením stretnutia oznámia obe mužstvá delegátovi a zapisovateľovi mená svojho kapitána
a jeho zástupcov.
c)

Len kapitán má právo na výzvu rozhodcu diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa výkladu pravidiel.
Kapitán alebo iný hráč, ktorý opustí hráčsku lavicu, aby z akéhokoľvek dôvodu protestoval, alebo
diskutoval s rozhodcom, môže byť okrem menšieho trestu potrestaný aj osobným trestom podľa
pravidla o znevažovaní rozhodcu ( viď pravidlo 62 ).
Poznámka : Pred zahájením diskusie o výkladu pravidiel musí kapitán požiadať rozhodcu
o rozhovor.

d) Sťažnosť na udelenie trestu NIE JE záležitosťou tykajúcej sa výkladu pravidiel a kapitánovi či inému
hráčovi, ktorý si takto sťažuje, je udelený menší trest.
e)

Kapitánom a zástupcom kapitána nesmie byť hrajúci tréner, hrajúci manažér ani brankár.

f)

Všetci hráči a nehrajúci členovia mužstva musia byť držiteľom platného pasu štátu, ktorý reprezentujú.
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PRAVIDLO 11 : HRAJÚCI HRÁČI
a)

Pred zahájením stretnutia vedúci mužstva alebo hlavný tréner predloží súpisku ( alebo skontroluje,
doplní alebo vyplní súpisku v oficiálnom zápise o stretnutí ) s menami hráčov, ktorý v stretnutí
nastúpia.
Na stretnutie môže nastúpiť maximálne 17 hráčov vrátane brankára.

b) Zápis o stretnutí so súpiskami mužstiev sa pred zahájením stretnutia odovzdá zapisovateľovi. Súpiska
v zápise o stretnutí sa po zahájení stretnutia nesmie upravovať ani doplňovať.
Pokiaľ padne gól v okamžiku, kedy je na hracej ploche hráč neuvedený v súpiske zápisu o stretnutí,
gól neplatí.
Tento hráč nesmie ďalej v stretnutí nastúpiť a jeho mužstvo nesmie za neho so súpisky doplniť iného
hráča.
c)

Každé mužstvo môže mať na hracej ploche vždy len jedného brankára. Brankár môže byť odvolaný
a nahradený iným hráčom z poľa. Tento striedajúci hráč však nemá výsady brankára.

d) Každé mužstvo môže mať na hráčskej lavici či na samostatnej stoličke vedľa hráčskej lavice,
náhradného brankára, ktorý musí byť počas celého stretnutia oblečený a vyzbrojený tak, aby mohol
kedykoľvek okamžite zasiahnuť do hry.
Náhradný brankár môže byť vystriedaný kedykoľvek pri prerušení hry, avšak nie je mu poskytnutý
žiadny čas na rozcvičenie.
Poznámka : Pokiaľ mužstvo nemá náhradného brankára, musia rozhodcovi alebo
zapisovateľovi pred zahájením stretnutia oznámiť, ktorý hrajúci hráč nahradí brankára
v prípade jeho poranenia alebo inej indispozície.
e)

Žiadny hráč uvedený na súpiske v zápise o stretnutí nesmie nosiť brankársku výstroj a výzbroj, okrem
prípadu, kedy sú obaja brankári indisponovaní.

PRAVIDLO 12 : TRÉNERI
a)

Tréner zodpovedá za to, že jeho hráči a náhradníci majú pre stretnutie vhodnú a dostatočnú výstroj
a výzbroj a sú pripravený kedykoľvek zasiahnuť do hry v súlade s predzápasovými postupmi,
pravidlami a predpismi ILF.

b) Tréner zodpovedá za všetky kroky a činy nehrajúcich členov mužstva a ďalších osôb, ktoré sú
s mužstvom oficiálne spojené. Tréner je povinný pomáhať rozhodcovi udržať stretnutie pod kontrolou.
Na požiadanie rozhodcov je povinný účinne zasiahnuť proti divákom, ktorí porušujú pravidlá slušného
chovania a športového ducha stretnutia.
c)

Počas stretnutia vrátane oddychových časov tréner nesmie vstúpiť na hraciu plochu ( samozrejme
okrem prípadu podľa pravidla 14 b) ). Porušenie tohto pravidla sa trestá menším trestom pre hráčsku
lavicu za zdržovanie hry.

PRAVIDLO 13 : STRIEDANIE HRÁČOV A BRANKÁROV
a)

Hráči môžu striedať kedykoľvek za predpokladu, že hráč, ktorý opustí hraciu plochu, vstúpi do
striedacieho územia skôr, ako nahradzujúci hráč opustí hráčsku lavicu ( viď chybné striedanie pri
úniku v pravidle 48 ).

b) Brankár môže byť vystriedaný kedykoľvek za rovnakých podmienok.
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Poznámka : Keď brankár opustí priestor svojej bránky a smeruje ku svojej hráčskej lavici, aby
sa nechal vystriedať za iného hráča v poli, „zadný“ rozhodca sleduje, či je striedanie
v poriadku, tj. či hráč neopustil hráčsku lavicu skôr, ako brankár vkročil do striedajúceho
územia. V prípade chybného striedania rozhodca preruší hru, samozrejme s ohľadom na možnú
výhodu a udelí menší trest pre hráčsku lavicu mužstvu, ktoré sa previnilo.
PRAVIDLO 14 : ZRANENIE HRÁČA
a)

V prípade zranenia hráča v poli či pri inej situácii, kedy je hráč nútený opustiť hraciu plochu počas hry,
môže tento hráč opustiť hraciu plochu a za neho nastúpiť iný hráč, avšak hra môže pokračovať, bez
toho aby mužstvá museli opustiť hraciu plochu.

b) V prípade poranenia či inej indispozície brankára môže tréner vstúpiť na hraciu plochu, aby mu
pomohol. Ak je zranenie vážne, brankár musí byť okamžite vystriedaný, pričom náhradnému
brankárovi nie je povolený žiadny čas na rozcvičenie.
c)

Pokiaľ došlo k striedaniu brankára, pôvodný brankár sa môže vrátiť do bránky až pri prvom prerušení
hry po svojom vystriedaní; pri porušení tohto pravidla je mužstvo potrestané menším trestom pre
hráčsku lavicu za chybné striedanie.

d) Ak dôjde k zraneniu potrestaného hráča, môže odísť do šatne ( mimo ihrisko ), bez toho aby musel
osobne odsedieť trest na trestnej lavici. Pokiaľ je zranený hráč potrestaný menším trestom, odsedí si
zaňho tento trest bez zmeny jeho spoluhráč. Pokiaľ je zranený hráč potrestaný väčším trestom, odíde si
zaňho odsedieť jeho spoluhráč až pred vypršaním tohto trestu; tohto potrestaného hráča nemôže v hre
nahradiť nikto iný ako hráč z trestnej lavice. Porušenie tohto pravidla sa trestá menším trestom pre
hráčsku lavicu.
Zranený potrestaný hráč, ktorého trest za neho slúži náhradník, nesmie zasiahnuť do hry skôr, ako
vyprší jeho trest.
e)

Ak je hráč zranený tak, že nemôže pokračovať v hre či odísť na svoju hráčsku lavicu, hra sa preruší až
v okamžiku, kedy jeho mužstvo získa loptu do držania. V prípade že má mužstvo zraneného hráča
v okamžiku zranenia loptu v držaní, hra je prerušená okamžite, pokiaľ mužstvo nie je v gólovej šanci.
Poznámka : Pokiaľ je zrejmé, že ide o vážne zranenie, môže rozhodca hru prerušiť okamžite.

f)

Hráč, ktorého zranenie bol dôvod na prerušenie hry, musí byť okamžite vystriedaný ( nevzťahuje sa na
brankára ).
Ak bola hra prerušená z dôvodu zranenia hráča brániaceho mužstva v okamžiku, kedy malo loptu
v držaní útočiace mužstvo vo svojom útočnom území, rozohráva útočiace mužstvo.
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ČASŤ III – VÝSTROJ A VÝZBROJ
PRAVIDLO 15 : LOPTA
Súťaže ILF sa môžu hrať len s loptami schválenými ILF. Lopty na stretnutie zabezpečuje hostiteľské
mužstvo.
PRAVIDLO 16 : ROZMERY LAKROSOVEJ PALICE
a)

Lakrosová palica ( okrem brankárskej lakrosovej palice ) musí mať pevnú dĺžku od 101,6 cm do 116,8
cm.

b) Hlava lakrosovej palice ( okrem brankárskej lakrosovej palice ) musí vo svojom najširšom mieste
merať od 11,4 cm do 17,8 cm. Ide o vnútorný rozmer.
c)

Vzdialenosť medzi vrcholom hlavy a najbližšou hranou zarážky v hrdle hlavy lakrosovej palice musí
byť minimálne 25,4 cm

d) Hĺbka kapsy môže byť maximálne 12,7 cm, merané od spodnej časti hrany hlavy. Spodná hrana hlavy
nesmie byť nijak nastavovaná či upravovaná, okrem prípadu podľa pravidla 17 ( viď ďalej ).
PRAVIDLO 17 : KONŠTRUKCIA LAKROSOVEJ PALICE
a)

Hlava lakrosovej palice je vyrobená zo syntetického materiálu a je pevne pripevnená k násade ( tyčke
). Násada nesmie byť vyplnená žiadnym materiálom. V stretnutiach sa môžu používať len lakrosové
palice schválené ILF. Žiadne iné lakrosové palice nie sú povolené.

b) Násady vyrobené z kovu musia byť na druhom konci opatrené plastovou alebo gumenou zátkou,
prípadne riadne oviazané vhodnou lepiacou páskou, aby sa predišlo zraneniam.
c)

Lakrosová palica je biela či inak jednofarebná v súlade s farbami mužstva podľa určení ILF.

d) Farba výpletu musí byť pôvodná od výrobcu a schválená ILF. Výplet nesmie byť zafarbený v snahe
zakryť či zamaskovať loptu pred súperom.
e)

Je zakázané používať lakrosovú palicu, ktorej konštrukcia alebo výplet v hrdle zadržuje loptu.

f)

Kontrolu lakrosovej palice súpera si môže vyžiadať iba kapitán alebo hlavný tréner počas
oddychového času alebo normálneho prerušenia hry. Ak kontrolovaná lakrosová palica neodpovedá
pravidlám, je hráč, ktorý s ňou hral, potrestaný menším trestom a prípadný gól strelený touto
lakrosovou palicou počas posledného pobytu mužstva v útočnom území neplatí. Lakrosová palica,
ktorá neodpovedá pravidlám, sa uloží na trestnej lavici a po stretnutí sa odovzdá vedúcemu orgánu
ligy. Pokiaľ si mužstvo vyžiada kontrolu lakrosovej palice a rozhodcovia túto palicu uznajú ako
odpovedajúcu pravidlám, je toto mužstvo potrestané menším trestom za zdržovanie hry. Trest odsedí
kapitán alebo jeho zástupca. Žiadosti o kontrolu lakrosovej palice bezprostredne po strelení gólu
v predĺžení, nemôže byť vyhovené. Pred zahájením predĺženia urobia rozhodcovia námatkovú kontrolu
lakrosových palíc hráčov obidvoch mužstiev.
Poznámka : Počas jedného prerušenia hry si môže jedno mužstvo vyžiadať iba jednu kontrolu
lakrosovej palice.

PRAVIDLO 18 : OCHRANNÁ VÝSTROJ A CHRÁNIČE
a)

Všetci hráči sú povinný používať ochrannú prilbu s celotvárovou maskou ( mriežkou ) a zaisťovacou
páskou pod bradu. Chránič zubov, pripevnený na prilbu, musí pokrývať hornú čeľusť. Hráči musia byť
vybavený ochrannými rukavicami, chráničmi ramien, rebier a hrudníka.
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b) Prilba a celotvárová maska musia zodpovedať špecifickým požiadavkám a pokynom schváleným ILF.
c)

Celotvárová maska musí spĺňať tieto požiadavky :
1. žiadnou časťou mriežky nesmie prejsť lopta tak, aby sa mohla dotknúť tváre;
2. žiadnou časťou mriežky nesmie prejsť lakrosová palica držaná vo zvislej či vodorovnej
polohe tak, aby sa mohla dotknúť tváre;
3. celotvárová maska musí pokrývať a chrániť celú tvár vrátane brady.

d) Zaisťovacia páska pod bradou musí byť počas hry neustále riadne prichytená v príslušnej pozícii.
e)

V stretnutí možno používať len výstroj schválenú ILF.
Poznámka : Nie je povolené akokoľvek upravovať dres, napríklad pomocou vložiek na suché
zipsy, či používať dres nadmernej veľkosti. Hráč v poli alebo brankár, ktorý poruší toto
pravidlo, sa nesmie hry zúčastniť.

PRAVIDLO 19 : BEZPEČNOSŤ VÝSTROJE A VÝZBROJE
a)

Žiadny hráč nesmie používať výstroj a výzbroj, ktorá podľa názoru rozhodcov stretnutia ohrozuje jeho
či ostatných hráčov. V takomto prípade je konečné rozhodnutie na rozhodcovi.

b) Pokiaľ hráč počas hry stratí niektorú časť z výstroje ( vrátane prilby, celotvárovej masky, pásky pod
bradou, chráničov zubov, rukavíc ), rozhodca, pokiaľ uzná, že to ohrozuje akéhokoľvek hráča, preruší
hru, aby si hráč mohol výstroj upraviť. Lopta zostáva v držaní mužstva, ktoré ju malo vo svojom držaní
pred prerušením hry.
Poznámka : Rukávy dresu musia presahovať cez lakťové chrániče.
PRAVIDLO 20 : VÝSTROJ BRANKÁRA
a)

Brankár používa špeciálnu výstroj vrátane chrániča hrudníka, chrániča rúk, chrániča krku a chrániča
holene.

b) Brankár môže používať len výstroj schválenú ILF prípadne rozhodcami. Hlavným účelom výstroje
brankára je jeho ochrana.
c)

Brankárovi nie je dovolená nadmerná výstroj, určená výhradne pre zvýšenie jeho objemu. Chrániče
musia zodpovedať tvaru tela.
Poznámka : Pravidlá ohľadom výstroje hráčov predpokladajú duch fair play. Kedykoľvek bude
mať ILF pocit, že je tento duch zneužívaný, môžu príslušné orgány príslušnú výstroj označiť za
nespôsobilú ku hra, až do doby kedy sa pri jednaniach nerozhodne o jej spôsobilosti.

PRAVIDLO 21 : KONTROLA VÝSTROJE
a)

Pätnásť minút pred zahájením stretnutia urobí rozhodca kontrolu výstroje hráčov obidvoch mužstiev,
pri ktorej preverí, či hráči používajú schválené chrániče a či brankárska výstroj nie je nadmerná.

b) Pri tejto kontrole rozhodca preveruje:
1. helmy, celotvárové masky a mriežky, pásku pod bradou, chránič krku a chránič zubov;
2. rukavice;
3. chrániče hrudníka, vestu;
4. chrániče ramien;
5. brankárske gate a chrániče holení;
6. neoprávnene upravenú výstroj.
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c)

Všetci hráči obliekajú dres a výstroj podľa pravidiel ILF. Hráč, ktorý tieto pravidlá nesplní, nemôže
nastúpiť, dokiaľ neupraví svoju výstroj v súlade so spomínanými pravidlami.

d) Pod spodný okraj dresu nesmú presahovať žiadne pásky, šnúrky alebo tričká.
e)

Prilba hráča nesmie byť pokrytá páskou, znakmi, logami ( okrem sponzorských ) a pod.

f)

Šnúrky do tenisiek ( do lakrosovej obuvi ) musia farebne zodpovedať teniskám či oddielovým farbám
schváleným ILF.

g) Chrániče ramien, chrániče lakťov, pásky na zápästia a pod. musia zodpovedať oddielovým farbám
schváleným ILF.
Hráči môžu používať „elastické“ trenírky, pokiaľ zodpovedajú farbe treníriek dresu schválené ILF.
Poznámka : Vedúci orgán ligy a ďalší činovníci môžu počas sezóny námatkovo kontrolovať
výstroj a výzbroj hráčov a brankárov.
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ČASŤ IV – ČINOVNÍCI STRETNUTIA
PRAVIDLO 22 : NOMINÁCIA
a)

Vedúci rozhodcov ILF nominuje na jednotlivé stretnutia delegáta, dvoch rozhodcov a časomerača
útočného času.

b) Hostia zaisťujú časomerača herného času, dvoch bránkových rozhodcov, dvoch pomocníkov
k trestným laviciam a zapisovateľa.
c)

Vedúci rozhodcov odovzdá všetkým mužstvám zoznam rozhodcov. Hráči a funkcionári klubov sú
povinný počas celej sezóny týchto rozhodcov riadne rešpektovať.

PRAVIDLO 23 : ROZHODCOVIA
a)

Delegát dohliada na riadny priebeh stretnutia a počas hry vrátane prerušení kontroluje všetkých
činovníkov stretnutia a taktiež hráčov. V prípade akéhokoľvek sporu je jeho rozhodnutie konečné. Po
skončení stretnutia alebo v jeho polovici zostávajú rozhodcovia na hracej ploche, až kým nie sú všetci
hráči vo svojich šatniach.

b) Na začiatku stretnutia a na začiatku každej periódy, rozhodca vo vhodný čas vyzve hráčov na hracej
ploche k zahájeniu hry. V prípade akéhokoľvek oneskorenia zahájenia, alebo znovuzahájenia po
polčase, požiada zástupcu ILF o povolenie.
c)

Povinnosťou rozhodcu je sledovať, či sú všetci hráči riadne ustrojení a či počas stretnutia používajú
schválenú výstroj a výzbroj ( vrátane prípadných reklám na výstroji ).

d) Pred zahájením stretnutia sa rozhodca presvedčí, či sú určený časomerač herného času, zapisovateľ
a obaja bránkoví rozhodcovia na svojich miestach a či časomerné a signalizujúce zaradenia riadne
fungujú.
e)

Rozhodca udeľuje tresty podľa pravidiel a v prípade sporného gólu rozhoduje s konečnou platnosťou
delegát. Delegát môže pred svojim rozhodnutím o spornom góle konzultovať s bránkovým rozhodcom
či ostatnými činovníkmi stretnutia.

f)

Rozhodcovia oznamujú zapisovateľovi strelca platného gólu a nahrávajúceho prípadne nahrávajúcich
hráčov a všetky udelené tresty vrátane priestupkov.
Poznámka : Miestnym rozhlasom sa oznamuje meno strelca a nahrávajúceho hráča. Pokiaľ
rozhodca gól neuzná kvôli porušeniu pravidiel, oznámi dôvod zapisovateľovi, ktorý jeho
rozhodnutie oznámi miestnym rozhlasom.
Miestnym rozhlasom sa taktiež hlási dôvod vylúčenia, tak ako ho uvedie rozhodca. Pokiaľ sú
v rovnakú chvíľu vylúčený hráči z oboch mužstiev, hlási sa ako prvý vylúčený hráč hostí.
Pri vylúčení, s ktorým sa automaticky viaže ďalší trest, rozhodca oznámi zapisovateľovi (
a miestnym rozhlasom sa oznámi ) len dĺžku príslušného vylúčenia; automaticky je trest
oznámený ILF.

g) Rozhodcovia sú povinný dohliadať na to, aby hráči na trestných laviciach boli od seba dostatočne
oddelený.
h) Rozhodca je povinný bezodkladne oznámiť ILF okolnosti nasledujúcich udalostí :
1. odhodenie lakrosovej palice alebo jej časti mimo hraciu plochu;
2. neslušné gestá osôb zúčastňujúcich sa stretnutia ( tj. hráčov alebo nehrajúcich členov
mužstiev alebo predstaviteľov súťaže ) , ktorých osobne videl , alebo na ktorých ho
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upozornil niektorý z činovníkov stretnutia;
3. hádka hráča či ktoréhokoľvek nehrajúceho člena či funkcionára mužstva s divákom;
4. porušenie pravidiel, pri ktorom sa udeľuje väčší trest, všetky osobné tresty do konca stretnutia
a disciplinárne tresty.
PRAVIDLO 24 : ČASOMERAČI
a)

Časomerač herného času meria čistý čas každej periódy, dĺžku prestávok medzi periódami a dĺžku
oddychových časov.

b) Časomerač herného času aktivuje zvukové znamenie ( trubkou ), akonáhle vyprší herný čas,
oddychový čas či útočný čas. Jeho znamenie samo o sebe hru nezastavuje, avšak v sporných prípadoch
je rozhodujúce.
PRAVIDLO 25 : ZAPISOVATELIA
a)

Na každé stretnutie musí byť nominovaný aspoň jeden zapisovateľ a jeden asistent. Zapisovateľ vedie
záznamy o strelených góloch, tj. zaznamenáva strelcov, nahrávačov a čas streleného gólu.

b) Zapisovateľ tiež zaznamenáva oddychové časy ( mužstiev alebo rozhodcov ) a informuje rozhodcov,
akonáhle si niektoré mužstvo vyberie viac oddychových časov, než je povolené. Zapisovateľ ďalej
zaznamenáva mená a čísla potrestaných hráčov, druh priestupku, čas priestupku a dĺžku trestu.
c)

Zapisovateľ informuje rozhodcov, akonáhle niektorý hráč dostane druhý väčší trest a je teda
automaticky vylúčený do konca stretnutia.

PRAVIDLO 26 : ČASOMERAČ ÚTOČNÉHO ČASU
a)

Časomerač útočného času ovláda samostatné časomerné zariadenie, ktoré meria útočný čas po celú
dobu stretnutia vrátane predĺžení, avšak okrem posledných tridsiatich ( 30 ) sekúnd každej periódy.
Vypršanie útočného času časomerač oznamuje zvukovým znamením ( trúbkou ), avšak za prerušenie
hry pri prekročení útočného času zodpovedá rozhodca.
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ČASŤ V – ČAS
PRAVIDLO 27 : HRACIA DOBA
Hracia doba stretnutia je šesťdesiat minút čistého času, rozdelených do štyroch periód v dĺžke pätnásť
minút.
PRAVIDLO 28 : PRESTÁVKY MEDZI PERIÓDAMI
a)

Medzi prvou a druhou a medzi treťou a štvrtou periódou je prestávka o dĺžke dvoch minút. Počas tejto
prestávky platia všetky pravidlá hry.

b) Medzi druhou a treťou periódou je prestávka o dĺžke dvanásť minút, pokiaľ si však televízny prenos
nevyžiada jej skrátenie či predĺženie. Počas tejto prestávky môžu mužstvá opustiť svoje hráčske lavice.
c)

Dĺžku prestávok môže zmeniť iba ILF. Potrestaný hráč musí počas prestávky zostať na trestnej lavici.

PRAVIDLO 29 : ČASOMIERA PO STRELENÍ GÓLU
a)

Ihneď po vstrelení gólu sa časomiera zastaví a spustí sa opäť pri zahájení hry pri vhadzovaní.
Rozhodca by sa mal snažiť, aby vhadzovanie prebehlo do 10 až 15 sekúnd.

b) Pokiaľ je jedno mužstvo pripravené na vhadzovanie skôr ako súper, rozhodca upozorní nepripravené
mužstvo. Pokiaľ ani po tomto upozornení mužstvo nepristúpi k vhadzovaniu, rozhodca dá loptu do
držania pripravenému mužstvu.
c)

Hráč na trestnej lavici smie byť vpustený do hry až po zahájení hry pri vhadzovaní ( pokiaľ však nebol
do hry vpustený v dôsledku strelenia gólu )

PRAVIDLO 30 : NÁHLA SMRŤ V PREDĹŽENÍ
a)

Pokiaľ sa stretnutie v riadnom hracom čase skončí remízou, hra pokračuje po dvojminútovej prestávke
predĺžením s tzv. náhlou smrťou. Hrajú sa päťminútové periódy až do strelenia gólu.

b) Po skončení riadnej hracej doby a po skončení každej päťminútovej periódy predĺženia si mužstvá
vymenia strany hracej plochy.
c)

Medzi periódami predĺženia je dvojminútová prestávka.

PRAVIDLO 31 : ÚTOČNÝ ČAS
a)

Pokiaľ je to možné, je mimo hracej plochy v priestore za oboma bránkami tak, aby bolo viditeľné pre
hráčov, umiestnené zariadenie zobrazujúce útočný čas.

b) Mužstvo, ktoré má loptu v držaní, musí vystreliť ( viď pravidlo 44, odstavec c ) do tridsiatich sekúnd
od získania lopty do svojho držania ( „útočný čas“ ). Vypršanie útočného času bez strely signalizuje
časomerač útočného času zvukovým znamením ( trúbkou ). Po tomto signáli rozhodca preruší hru
a odovzdá loptu do držania mužstvu, ktoré sa neprevinilo. Pokiaľ sa po strele na bránku lopta odrazí od
bránky alebo brankára a útočiace mužstvo ju znovu získa do svojho držania, útočný čas sa obnoví.
c)

Útočný čas sa meria od okamžiku, kedy niektoré mužstvo získa loptu do svojho držania. Mužstvo má
loptu vo svojom držaní, pokiaľ ju niektorý hráč drží v lakrosovej palici, nahráva alebo strieľa. Držanie
lopty končí strelou na bránku, strelením gólu, keď súper loptu získa do svojho držania alebo keď lopta
opustí hraciu plochu.

d) Rozhodca na ihrisku signalizuje obnovenie útočného času vztýčením paže a rýchlim otáčaním dlane.
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e)

Útočný čas sa obnovuje pri akomkoľvek prerušení hry okrem situácií uvedených ďalej v pravidle 31,
odstavec h) a i) a v pravidle 41.

f)

Pokiaľ sa hráč brániaceho mužstva dotkne lopty, bez toho aby ju získal do držania, útočný čas sa
neobnovuje. Pokiaľ hráč brániaceho mužstva spôsobí, že lopta opustí hraciu plochu, útočný čas sa
obnoví.

g) Pokiaľ do konca hracej doby periódy zostáva 30 a menej sekúnd, časomiera útočného času sa vypne.
h) Rozhodca je oprávnený obnoviť útočný čas vo všetkých neobvyklých situáciách, ktoré tieto pravidlá
konkrétne nepokrývajú.
i)

Útočný čas sa neobnovuje, tj. po zahájení hry plynie od času, v ktorom bola hra prerušená, v prípade,
kedy si niektoré mužstvo berie oddychový čas a v situáciách, kedy bola hra prerušená kvôli zraneniu
hráča ( oddychový čas rozhodcu ).

j)

V prípade poruchy časomiery útočného času počas stretnutia sa vypnú obidva displeje, až do doby,
kedy nedôjde k odstráneniu závady. Časomerač útočného času je povinný merať útočný čas
náhradným spôsobom a signalizovať jeho prekročenie zvukovým signálom ( trúbkou ). V okamžiku,
kedy mužstvu zostáva do vypršania útočného času 10 sekúnd, rozhodcovia informujú obe hráčske
lavice.
Poznámka : Hosťujúce mužstvo zaistí, aby na stolíku časomerača boli rezervné ručné stopky.

k) Útočný čas sa neobnovuje v prípade strely, ktorá sa dotkne tyče bránky alebo brankára, pokiaľ bola
vystrelená spoza bránkovej čiary.
PRAVIDLO 32 : 10 SEKÚND
a)

Vo všetkých herných situáciách je mužstvo, ktoré získa loptu do držania na svojej obrannej polovičke,
povinné do desiatich sekúnd prejsť cez stredovú čiaru, na útočnú polovicu.

b) Desať sekúnd odpočítava „zadný“ rozhodca kývavým pohybom ruky, ako je uvedené v signalizácii
rozhodcov.
c)

Pokiaľ si akékoľvek mužstvo vezme oddychový čas pred vypršaním 10 sekúnd, tento časový limit sa
po zahájení hry obnovuje.

PRAVIDLO 33 : ZAHRANIE LOPTY SPÄŤ NA OBRANNÚ POLOVICU
a)

Mužstvo, ktoré má loptu v držaní, musí po svojom prechode na útočnú polovicu držať loptu na tejto
útočnej polovici. Pokiaľ lopta opustí útočnú polovicu z iného dôvodu ako po strele na bránku ( pre
definíciu strely na bránku viď pravidlo 44 odstavec c) ), znamená to porušenie tohto pravidla.

b) Akonáhle sa útočiace mužstvo dotkne lopty, ktorá opustila jeho útočnú polovicu ( neplatí po strele ),
rozhodca preruší hru a odovzdá loptu do držania druhému mužstvu v mieste, kde k priestupku došlo (
tj. kde sa útočiace mužstvo dotklo lopty ).
c)

Pokiaľ loptu, ktorá opustila útočnú polovicu súpera, získa do tej doby brániace mužstvo, obnoví sa
útočný čas a hra pokračuje bez prerušenia.

d) Pri vhadzovaní uprostred ihriska sa pre účely tohto pravidla namiesto stredovej čiary uplatňujú čiary
vymedzujúce obranné územie ( tzv. restrainig lines ).
( pre spresnenie viď pravidlo 36 odstavec c) )
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e)

Pokiaľ po vhadzovaní uprostred ihriska hráč naberie loptu v priestore medzi stredovou čiarou a čiarou
vymedzujúcou jeho obranné územie, môže loptu nahrať späť do svojho obranného územia.

f)

Pokiaľ hráč naberie loptu v priestore medzi stredovou čiarou a čiarou vymedzujúcou jeho útočné
územie, môže loptu nahrať späť spoluhráčovi v priestore medzi stredovou čiarou a čiarou
vymedzujúcou jeho obranné územie ( iba v priebehu vhadzovania ). Pri akomkoľvek porušení tohto
pravidla rozhodca preruší hru a loptu odovzdá do držania mužstvu, ktoré sa neprevinilo.

PRAVIDLO 34 : ODDYCHOVÝ ČAS
a)

Každé mužstvo má v každej polovici stretnutia k dispozícii maximálne dva oddychové časy v dĺžke 45
sekúnd. Nevyčerpané oddychové časy nie je možné prenášať do nasledujúcej polovice. V každej
perióde predĺženia má každé mužstvo k dispozícii jeden oddychový čas v dĺžke 45 sekúnd. Ani tieto
oddychové časy nie je možné prenášať do nasledujúcej periódy.

b) Prerušenie hry z dôvodu zranenia hráča na hracej ploche nie je oddychovým časom mužstva, pokiaľ
zranený hráč opustí hraciu plochu. Tento hráč sa smie vrátiť do hry až po nasledujúcom prerušení hry.
c)

V prípade živého televízneho vysielania stretnutia môžu byť oddychové časy skrátené alebo predĺžené
podľa rozhodnutia ILF pred zápasom.

d) Mužstvo si nesmie vybrať obidva oddychové časy počas jedného prerušenia hry.
e)

Vylúčení hráči nesmú počas oddychového času opustiť trestné lavice.

PRAVIDLO 35 : ODDYCHOVÝ ČAS ROZHODCU
a)

Rozhodca môže zastaviť hru podľa svojho uváženia. Rozhodca zastaví hru okamžite, pokiaľ hráč stratí
niektorú súčasť svojej výstroje pri súboji o loptu alebo akonáhle dôjde k zraneniu hráča, ktoré
rozhodca považuje za vážne. V iných prípadoch rozhodca preruší hru až potom, ako príslušné mužstvo
získa loptu do svojho držania. Pre spresnenie straty výstroje viď pravidlo 19 odstavec b).

b) Pokiaľ dôjde ku zraneniu hráča, ktoré spôsobí jeho krvácanie, rozhodca pri najbližšej možnej
príležitosti zastaví hru a príslušný hráč musí opustiť hraciu plochu a nechať sa ošetriť. Hráč sa nesmie
do hry vrátiť bez súhlasu lekára mužstva ( prípadne trénera ).
c)

Pokiaľ takýto hráč opustí hraciu plochu a jeho mužstvo si vezme riadny oddychový čas, počas ktorého
dôjde k ošetreniu, môže tento hráč pokračovať v hre.

d) Ak je hráčova výstroj ( vrátane dresu ) postriekaná krvou, pričom on sám nekrváca, môže pokračovať
hre, pokiaľ však výstroj ( dres ) nie je krvou nasiaknutá. V takomto prípade musí hráč opustiť hraciu
plochu a výstroj či dres vymeniť.
Definícia : nasiaknutý znamená, že vo výstroji je toľko krvi, že môže presiaknuť skrz materiál na kožu
hráča či sa môže ľahko preniesť pri kontakte na iného hráča.
e)

Pri prerušení hry kvôli oprave výstroje brankára nesmie brankár opustiť hraciu plochu a oprava musí
byť urobená na hracej ploche. Počas takéhoto prerušenia nie je povolené striedanie hráčov pri
prerušení hry ( viď pravidlo 47 ).
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ČASŤ VI – HRA
PRAVIDLO 36 : VHADZOVANIE V STREDE IHRISKA
a)

Na začiatku každej periódy bežnej hracej doby a predĺženia a po každom góle sa hra zahajuje
vykonaním vhadzovania v strede ihriska.

b) Akonáhle niektoré mužstvo pred vhadzovaním zdržuje hru, rozhodca odovzdá loptu do držania
súperovi.
c)

Hráči na vhadzovaní stoja na svojich poloviciach chrbtom ku svojej bránke a lakrosové palice majú
položené rovnobežne so stredovou čiarou. Obe ruky a nohy hráčov sú naľavo od hrdla lakrosovej
palice a dotýkajú sa hracej plochy. Hráči majú obe ruky na násade ( tyčke ) lakrosovej palice, bez toho
aby sa dotýkali výpletu. Nohy hráčov sa nesmú dotýkať lakrosovej palice. Žiadna časť lakrosovej
palice sa nesmie dotýkať súperovej lakrosovej palice. Hráč sa taktiež nemôže žiadnym spôsobom
dotýkať súpera a presahovať na jeho polovicu. Steny hláv lakrosových palíc sú od seba vzdialené
približne 5 cm tak, aby medzi ne bolo možné položiť na hraciu plochu loptu. Lakrosové palice sa
nesmú dotýkať lopty. Lakrosové palice sú položené rovnobežne so stredovou čiarou. Akonáhle sú
hráči v správnom postavení, rozhodca oznámi „set“. Od tejto chvíle sa hráči až do zahájenia hry nesmú
pohnúť.

d) Pohyb hráča na vhadzovaní po príkaze „set“ sa trestá odovzdaní lopty do držania súperovi.
e)

Po zahájení sa hráči na vhadzovaní ťahom snažia získať loptu. Lopta musí opustiť prerušovaný kruh (
viď pravidlo 6 ). Hráči nesmú prikrývať či inak blokovať loptu ( tj. zakryť loptu hlavou lakrosky bez
ďalšieho pohybu ) vo vnútri alebo mimo prerušovaný kruh buď prostredníctvom súperovej lakrosovej
palice alebo tela. Porušenie tohto pravidla ( nedovolený postup ) sa trestá odovzdaním lopty do držania
súperovi. Ťah znamená pohyb lakrosovej palice rovnobežne so stredovou čiarou či pomyselnou čiarou
vhadzovania. Hráč musí mať snahu loptu pritiahnuť a nabrať.

f)

Šliapanie alebo kopanie do súperovej lakrosovej palice je zakázané a trestá sa odovzdaním lopty do
držania súperovi.

g) Rozhodca zodpovedá za to, že na začiatku každej periódy bežnej hracej doby alebo predĺženia a pred
vhadzovaním po dosiahnutí gólu je na ihrisku správny počet hráčov.
h) Hru možno zahájiť, akonáhle je na hracej ploche pred vhadzovaním prítomné aspoň jedno mužstvo
v počte päť hráčov, pričom jeden z nich je označený ako brankár a má riadnu výzbroj, schválenú
rozhodcami alebo ILF.
PRAVIDLO 37 : POSTAVENIE HRÁČOV PRI VHADZOVANÍ
a)

Pred zahájením vhadzovania v strede ihriska je jeden hráč z každého mužstva u stredového bodu.

b) Určený brankári sú vo svojich bránkových územiach ( v prípade hry bez brankára musí byť náhradný
hráč vo svojom útočnom alebo obrannom území ).
c)

Zostávajúci hráči sú vo svojom útočnom alebo obrannom území, ktoré nesmú do zahájenia hry opustiť.
Po zahájení hry sa hráči môžu po hracej ploche pohybovať bez obmedzenia.

d) Hráči, ktorý sa nezúčastňujú vlastného vhadzovania, môžu počas vhadzovania vstúpiť do kruhu pre
vhadzovanie. Hráč, ktorý vstúpi do kruhu pre vhadzovanie a atakuje niektorého účastníka vlastného
vhadzovania, bude potrestaný menším alebo väčším trestom.
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PRAVIDLO 38 : VHADZOVANIE MIMO STREDU IHRISKA
Vhadzovanie mimo stredový bod ( tj. na niektorom zo zostávajúcich bodov pre vhadzovanie ) sa riadi
rovnakými pravidlami s výnimkou, že hráč, na ktorého obrannej polovici sa vhadzovanie vykonáva, stojí
chrbtom ku svojej bráne ( na rozdiel od vhadzovanie v strede ihriska, kde hráč stojí rovnobežne s osou
ihriska ) a ostatný hráči sú vzdialený najmenej 4,5 m od bodu pre vhadzovanie.
PRAVIDLO 39 : DEFINÍCIA LOPTY V HRE
V pravidlách platia tieto definície lopty v hre :
a)

VOĽNÁ ROZOHRÁVKA – mužstvo z akéhokoľvek dôvodu získava loptu do svojho držania po
prerušení hry a rozohráva. Hráči súpera musia byť od rozohrávajúceho hráča vzdialení najmenej 1,8 m.

b) LOPTA V DRŽANÍ HRÁČA – hráč má loptu v držaní, akonáhle ju kontroluje a môže s ňou hrať, tj.
niesť ju, nahrať či vystreliť.
c)

LOPTA V DRŽANÍ MUŽSTVA – mužstvo má loptu v držaní, akonáhle ju má v držaní jeho hráč.

d) VOĽNÁ LOPTA – loptu nemá v držaní žiadny zo súperov.
e)

NAHRÁVKA – pohyb lopty spôsobený hráčom, ktorý ju má v držaní, tj. nahrávka či odrazenie lopty
na spoluhráča. Za nahrávku považujeme aj nahrávku hráča na svojho spoluhráča o zem či mantinel.

f)

DOKONČENÁ NAHRÁVKA – v prípade, že je pri nahrávke pohyb lopty neprerušený a smeruje
k lakrosovej palici spoluhráča, pričom tento spoluhráč nahrávku príjme, považujeme nahrávku za
dokončenú.

g) LOPTA V LETE – lopta v lete vrátane nahrávky o zem či mantinel od jedného hráča k jeho
spoluhráčovi, je lopta v držaní príslušného mužstva.
PRAVIDLO 40 : LOPTA MIMO HRACEJ PLOCHY
a)

Akonáhle sa lopta ocitne mimo mantineli, rozhodca preruší hru a odovzdá loptu do držania mužstvu,
ktoré sa lopty nedotklo ako posledné.

b) Ak lopta opustí hraciu plochu v útočnom území vinou brániaceho mužstva ( vrátane brankára ), loptu
získa do svojho držania útočiace mužstvo v mieste ( ktoré určí rozhodca ), kde lopta opustila hraciu
plochu.
c)

Ak lopta opustí hraciu plochu v útočnom území vinou útočiaceho mužstva, loptu získa do držania
brániace mužstvo v mieste ( ktoré určí rozhodca ), ktoré je čo najbližšie miestu, kde lopta opustila
hraciu plochu, alebo je lopta odovzdaná brankárovi v bránkovisku pokiaľ je tomuto miestu najbližšie.

d) Ak lopta upustí hraciu plochu v neutrálnom území ( tj. medzi obranným a útočným územím ), získa ju
do držania mužstvo, ktoré sa jej nedotklo ako posledné, v mieste ( ktoré určí rozhodca ), ktoré je čo
najbližšie stredu ihriska.
PRAVIDLO 41 : ZACHYTENIE LOPTY V LAKROSOVEJ PALICI ALEBO VÝSTROJI
a)

Ak dôjde k zachyteniu lopty v maske, lakrosovej palici alebo inej výstroji hráča ( nie brankára ),
rozhodca okamžite preruší hru a odovzdá loptu do držania rovnakému hráčovi v mieste, kde sa daný
hráč nachádzal v okamžiku prerušenia hry. Útočný čas sa neobnovuje.

b) Ak dôjde k zachyteniu lopty v maske, lakrosovej palici alebo inej výstroji brankára, rozhodca okamžite
preruší hru. Pokiaľ sa lopta zachytila vo výstroji brankára po strele súpera, získa loptu do držania
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brankár a obnoví sa útočný čas. Pokiaľ sa lopta zachytila vo výstroji brankára po nahrávke spoluhráča,
získa loptu do držania brankár, avšak útočný čas sa neobnoví.
PRAVIDLO 42 : STRELENIE GÓLU
a)

Gól je dosiahnutý, pokiaľ lopta prejde celým svojím objemom pomyseľnou rovinou tvorenou zadnými
okrajmi bránkovej čiary, bránkových tyčí a brvna, bez ohľadu na to, kto sa lopty dotkol ako posledný.

b) Ak dôjde k neúmyselnému posunutiu bránky, pričom útočiace mužstvo má loptu v držaní a je
v streleckej pozícii, rozhodca nepreruší hru, pokiaľ loptu nezíska do svojho držania brániace mužstvo
alebo neskončí útok.
c)

Ak bránku úmyselne posunie hráč alebo brankár brániaceho mužstva v snahe prekaziť gólovú
príležitosť, rovina bránky zostáva pomyseľne v pôvodnom postavení, a pokiaľ lopta touto pôvodnou
rovinou prejde, považuje sa to za platný gól.

PRAVIDLO 43 : NEUZNANÝ GÓL
Gól nebude uznaný v týchto prípadoch :
a)

ak lopta prejde pomyseľnou rovinou bránky po znamení časomerača ohlasujúceho koniec periódy
bežnej hracej doby alebo predĺženia alebo vypršaní útočného času;

b) ak v okamžiku, kedy lopta prechádza pomyseľnou rovinou bránky, je útočiaci hráč akoukoľvek časťou
svojho tela v bránkovisku bez cudzieho zavinenia, a ak je strela vystrelená spoza predĺženej bránkovej
čiary a akákoľvek časť tela strieľajúceho hráča je v bránkovisku;
Poznámka 1 : Pokiaľ sa lopta vystrelená útočiacim hráčom spoza bránkovej čiary odrazí od
brankára do bránky, gól nie je uznaný.
Poznámka 2 : Pokiaľ sa lopta nahrávaná útočiacim hráčom spoza bránkovej čiary odrazí od
akéhokoľvek hráča do bránky, gól je uznaný.
c)

ak lopta prejde pomyseľnou rovinou bránky v okamžiku, kedy má útočiace mužstvo príliš veľa hráčov
na ihrisku ( vrátane prípadných vylúčených hráčov );

d) ak lopta prejde pomyseľnou rovinou bránky potom, čo niektorý rozhodca prerušil z akéhokoľvek
dôvodu hru, vrátane chyby rozhodcu;
e)

ak hráč pri pokuse o strelenie gólu spôsobí kontakt s brankárom. Kontakt s brankárom je potrestaný
menším trestom, úmyselný kontakt väčším trestom;

f)

ak bol gól strelený lakrosovou palicou, ktorá sa pri následnej kontrole ukáže ako neodpovedajúca
pravidlám ( viď pravidlá 16 a 17 );

g) ak loptu do bránky úmyselne kopol útočiaci hráč;
h) ak loptu do bránky nasmeroval útočiaci hráč svojou voľnou rukou;
i)

ak sa lopta zachytila v hrdle lakrosovej palice a palica s loptou bola úmyselne či neúmyselne hodená
do bránky.

19

PRAVIDLO 44 : VEDENIE ZÁPISU O STRETNUTÍ
Pre zaistenie jednotného vedenia zápisu o stretnutí je nutné rešpektovať tieto definície :
a)

ZÁKROK BRANKÁRA – za zákrok brankára sa považuje strela, ktorú brankár zastaví alebo odrazí
svojim telom alebo svojou lakrosovou palicou. Za zákrok brankára sa považuje aj strela, ktorá sa
odrazí od tyčky alebo brvna späť do hry.

b) STRELA – usmernenie lopty útočníkom v snahe streliť gól.
c)

STRELA NA BRÁNKU – je strela, ktorá sa dotkne brankára v bránkovisku, bránkovej tyče poprípade
brvna, alebo strela, ktorá prejde rovinu bránky. Strela nesmie byť vystrelená spoza predĺženej
bránkovej čiary. Pokiaľ sa strela odrazí od bránkovej tyče či brvna späť do hry ( tj. nepadne gól ),
zaznamená sa strela aj zákrok brankára.

d) NAHRÁVKA ( ASISTENCIA ) – priama nahrávka ( prípadne dve nahrávky v rámci jednej plynulej
útočnej akcie ) spoluhráčovi, ktorý následne strelí gól. Jednému hráčovi však možno pripísať len jednu
nahrávku alebo len jeden strelený gól v rámci jednej útočnej akcie. U každého streleného gólu možno
pripísať maximálne dve nahrávky.
PRAVIDLO 45 : VÝSADY BRANKÁRA
a)

Označený brankár vo svojom bránkovisku môže svojím telom ( vrátane ruky ) alebo lakrosovou
palicou akýmkoľvek spôsobom chytať alebo odrážať loptu. Brankár musí po zákroku, ktorým získa
loptu pod svoju kontrolu, do štyroch sekúnd buď loptu odohrať z bránkoviska, alebo s ním
bránkovisko opustiť.

b) Brankár vo svojom bránkovisku môže prijať jednu nahrávku od spoluhráča za každý útočný čas.
c)

Brankár vo svojom bránkovisku môže loptu chytiť rukou, avšak nesmie ju rukou rozohrať ( tj.
vyhodením z dlane ). Môže ju položiť do lakrosovej palice a lakrosovou palicou rozohrať.

d) Útočiaci hráč môže postrčiť alebo zobrať voľnú loptu v bránkovisku. Akékoľvek porušenie pravidla
o bránkovisku sa však trestá vylúčením v súlade s pravidlami.
Žiadny útočiaci hráč nesmie spôsobiť kontakt s brankárom či jeho lakrosovou palicou, ak je brankár vo
svojom bránkovisku. Porušenie tohto pravidla sa trestá menším trestom prípadne vyšším trestom
v súlade s pravidlami.
Brankár je v bránkovisku, ak má v ňom aspoň jednu nohu.
e)

Ak má brankár aspoň jednu nohu v bránkovisku a má loptu v držaní vo svojej lakrosovej palici, pričom
lakrosová palica aj lopta sú mimo bránkoviska, útočiaci hráči tohto brankára a ani jeho lakrosovú
palicu nesmú napádať. Ak prikryje brankár v takomto postavení svojou lakrosovou palicou loptu mimo
bránkoviska, útočiaci hráči môžu atakovať brankárovu lakrosovú palicu tzv. podmetom.

f)

Úmyselný pokus o prekazenie úniku sa trestá menším trestom.

PRAVIDLO 46 : POSTAVENIE HRÁČA V BRÁNKOVISKU
a)

Útočiaci hráč nesmie nikdy vstúpiť do súperovho bránkoviska. Útočiaci hráč, ktorý po strele na bránku
alebo nahrávke zotrvačnosťou svojho pohybu padne do bránkoviska a okamžite ho opustí, pravidlo
o zákaze vstupu do bránkoviska neporušil.

b) Brániaci hráč, ktorý strčí súpera do bránkoviska v rozpore s pravidlami, bude potrestaný menším
trestom.
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c)

Hráč alebo brankár s loptou v držaní nesmie vstúpiť do svojho bránkoviska. Lopta, ktorú má v držaní
hráč alebo brankár stojaci vo svojom bránkovisku, musí opustiť bránkovisko do 4 sekúnd.

d) Výsady brankára prináležia iba brankárovi označenému v zápise o stretnutí v jeho bránkovisku. Pokiaľ
má mužstvo na hracej ploche šesť hráčov bez označenia brankára, žiadny z nich nemá výsady
brankára.
e)

Ak má hráč ( nie brankár ) loptu v držaní vo svojom bránkovisku, nesmie súper vstúpiť do bránkoviska
v snahe atakovať tohto hráča, ani ho atakovať z priestoru mimo bránkoviska. Toto pravidlo platí bez
ohľadu na to, či je brankár vo svojom bránkovisku, alebo mimo neho. Súper sa môže snažiť iba
zachytiť nahrávku uvedeného hráča z bránkoviska a v tejto situácii je povolený iba pasívny kontakt
medzi lakrosovými palicami.

f)

Pokiaľ sa lopta zachytí do siete bránky, rozhodca ju odovzdá do držania brankárovi v jeho
bránkovisku. Po zahájení hry sa uplatňuje pravidlo 4 sekúnd.

g) Ochrana brankára. Na brankára mimo bránkoviska sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako na hráča v poli,
avšak súper ho nesmie neprimerane atakovať lakrosovou palicou či telom. Rozhodca by taktiež mal
dôsledne trestať priestupky brankára v bránkovisku aj mimo neho.
h) Brániaci hráč nesmie úmyselne nahrať svojmu spoluhráčovi ( okrem brankára ) do vlastného
bránkoviska. Hráč smie nabrať lakrosovou palicou loptu v bránkovisku ( pokiaľ neporuší pravidlo
o zákaze vstupu do bránkoviska s loptou v držaní ), a ak je v bránkovisku, musí do 4 sekúnd loptu buď
rozohrať, alebo ju vyniesť.
i)

Pokiaľ hráč úmyselne zaľahne či zakryje rukou loptu vo svojom bránkovisku pred bránkovou čiarou, je
proti jeho mužstvu nariadené trestné strieľanie.

PRAVIDLO 47 : STRIEDANIE HRÁČOV PRI PRERUŠENÍ HRY
K striedaniu hráčov môže dôjsť pri prerušení hry rozhodcom, po strelení gólu, počas oddychového času
niektorého mužstva, počas prerušenia hry kvôli zraneniu hráča, počas oddychového času rozhodcu alebo
pri vylučovaní. Hráč nastupujúc na hraciu plochu musí byť riadne vybavený pripravený ku hre.
PRAVIDLO 48 : STRIEDANIE HRÁČOV Z HRÁČSKEJ LAVICE V PRIEBEHU HRY
a)

Vo všetkých situáciách neuvedených v pravidle 47 vyššie, sa strieda ďalej uvedeným postupom.
Okrem striedania počas hry sa jedná o tieto situácie : ( 1 ) lopta mimo hraciu plochu, ( 2 ) vypršane
útočného času, ( 3 ) zmena držania lopty a ( 4 ) technická chyba.

b) Hráč nastupujúci zo svojej hráčskej lavice môže na hraciu plochu vstúpiť v okamžiku, kedy hráč,
ktorého strieda, má jednu nohu v území vymedzenom na striedanie svojho mužstva.
c)

Hráči môžu používať rôzne dvierka prípadne rovnaké dvierka v mantineli. Hráč opúšťajúci hraciu
plochu má prednosť, musí opustiť hraciu plochu a vstúpiť na hráčsku lavicu svojho mužstva.

d) Chybné striedanie sa trestá menším trestom pre hráčskou lavicu.
Poznámka 1 : Pokiaľ brániace mužstvo poruší pravidlo o striedaní ( príliš veľa hráčov na
hracej ploche ), je útočiacemu mužstvu ponechaná výhoda pri signalizácii trestu ( viď pravidlo
50 ).
Poznámka 2 : Pokiaľ útočiace mužstvo poruší pravidlo o striedaní ( príliš veľa hráčov na
hracej ploche ) najmä pri úniku, je hra okamžite prerušená a útočiace mužstvo je potrestané
menším trestom pre hráčsku lavicu.
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PRAVIDLO 49 : ZMENA STRÁN
Po skončení každej periódy bežnej hracej doby aj predĺženia si mužstva vymenia svoje strany na hracej
ploche.
PRAVIDLO 50 : VÝHODA PRI SIGNALIZÁCII TRESTU
Pokiaľ sa hráč mužstva, ktoré nemá loptu v držaní, dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje trest, rozhodca
vztýči pažu, čím signalizuje udelenie trestu, avšak hru preruší až keď mužstvo, ktoré má loptu v držaní, hru
dokončí, previnené mužstvo získa loptu do držania, je dosiahnutý gól, vyprší útočný čas či útočiace
mužstvo poruší pravidlá.
Poznámka : Dokončenie hry mužstvom, ktoré má loptu v držaní, pre účely tohto pravidla
znamená, že lopta prešla do držania súpera alebo je z dohľadu rozhodcu. Odrazenie lopty od
brankára, bránky alebo mantinelu či náhodný kontakt s telom, výstrojou alebo výzbrojou súpera
nie je dokončenie hry.
PRAVIDLO 51 : TRESTNÉ STRIEĽANIE
a)

Pokiaľ je v okamžiku, kedy mužstvo má už dvoch vylúčených hráčov, vylúčený tretí hráč tohto
mužstva, je proti tomuto mužstvu nariadené trestné strieľanie.

b) Pokiaľ sú pri rovnakom prerušení hry potrestaní vylúčením traja hráči jedného mužstva ( zatiaľ čo
súperovi nie je udelený žiadny trest ), je proti previnenému mužstvu nariadené trestné strieľanie. Po
opätovnom zahájení hry hraje potrestané mužstvo oslabené o dvoch hráčov bez ohľadu na to, či bol
alebo nebol z trestného strieľania dosiahnutý gól.
c)

Pokiaľ nejde s ohľadom na zostávajúci čas bežnej hracej doby či kvôli už udeleným trestom odslúžiť
v bežnej hracej dobe menší trest pre hráčsku lavicu za úmyselne chybné striedanie, alebo pokiaľ je
tento trest udelený kedykoľvek počas predĺženia, je proti previnenému mužstvu nariadené trestné
strieľanie.

d) Pokiaľ brankár alebo hráč pri breakovej situácii súpera úmyselne posunie svoju bránku, je proti
previnenému mužstvu nariadené trestné strieľanie, ktoré musí zahrať hráč, ktorý mal loptu v držaní ako
posledný.
Poznámka : Breaková situácia je situácia, kedy útočiaci hráč má loptu vo svojom držaní, medzi
ním a súperovým brankárom nie je žiadny súper a má primeranú možnosť streliť gól.

22

ČASŤ VII – TRESTY
PRAVIDLO 52 : TECHNICKÉ CHYBY
Technické chyby sú všetky menej závažné priestupky, ktoré nie sú podľa týchto pravidiel trestané menším
trestom, menším trestom pre hráčsku lavicu, väčším trestom, osobným trestom, disciplinárnym trestom
alebo trestom v hre.
Technické chyby zaznamenáva časomerač trestov.
a)

POHYBLIVÁ CLONA
Akékoľvek porušenie pravidla 85 predstavuje pohyblivú clonu.

b) NEDOVOLENÝ POSTUP
1) Akýkoľvek postup hráčov alebo náhradníkov technickej povahy, ktorý je v rozpore s týmito
pravidlami a predpismi upravujúce priebeh stretnutia.
Poznámka : Hráč opúšťajúci hraciu plochu musí bezprostredne zamieriť na hráčsku lavicu, bez
toho aby sa zdržiaval v striedacom území.
2) Úmyselné šliapnutie na súperovu lakrosovú palicu.
3) Mužstvo využije hráčsku lavicu alebo striedacie územie na oklamanie súpera.
c)

ZADRŽOVANIE LOPTY
1) Hráč, výnimkou je brankár v bránkovisku, sa počas hry dotkne lopty rukou ( vrátane pridržovania
lopty palcom v hlave lakrosovej palice ). Rukavica na násade lakrosovej palice sa považuje za
súčasť lakrosovej palice.
2) Hráč zaľahne voľnú loptu, priklopí ju svojou lakrosovou palicou na dobu dlhšiu, ako je potrebná
k jej nabratí jedným neprerušeným pohybom, alebo akokoľvek inak zadržuje loptu z hry.
3) Hráč, ktorý má loptu v držaní, pritlačí hlavu svojej lakrosovej palice ku svojmu telu. Hráč
pridržuje hlavu lakrosovej palice rukou, najmä palcom.

d) PORUŠENIE PRAVIDLA O BRÁNKOVISKU
Akýkoľvek pokus o narušenie výsad brankára, porušenie pravidla o bránkovisku, alebo porušenie
pravidla o vstupe útočiaceho hráča do bránkoviska. Útočiaci hráč, ktorý po strele na bránku alebo
nahrávke zotrvačnosťou svojho pohybu vstúpi do bránkoviska a okamžite ho opustí, pravidlo o zákaze
vstupu do bránkoviska neporušil ( viď pravidlo 45 a pravidlo 46 ).
e)

ZDRŽOVANIE HRY
1) Mužstvo nie je pripravené na vhadzovanie po góle, na začiatku periódy bežnej hracej doby alebo
predĺženia, po skončení oddychového času či po udelení trestu.
2) Porušenie pravidiel pre vhadzovanie vrátane nesprávneho postavenie hráčov.

f)

HRA BEZ LAKROSOVEJ PALICE
Pokiaľ podľa rozhodcu lakrosová palica ležiaca na hracej ploche ohrozuje bezpečnosť hráčov,
rozhodca okamžite preruší hru. Pri zahájení hry dostane loptu do držania mužstvo, ktoré ju malo
v držaní pred prerušením a útočný čas sa neobnovuje. Ak je pri prerušení hry lopta voľná, uskutoční sa
vhadzovanie na najbližšom bode pre vhadzovanie. Hráč bez lakrosky môže hrať a môže odkopnúť
voľnú loptu.
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PRAVIDLO 53 : MENŠIE TRESTY
a)

Menší trest znamená vylúčenie hráča ( vynímajúc brankára ) na dve minúty.

b) Lopta je odovzdaná neprevinenému mužstvu, pokiaľ však k priestupku nedošlo pred zahájením periódy
bežnej hracej doby alebo predĺženia či po prerušení hry po strelení gólu. Ak je súčasne udelených viac
trestov, je lopta odovzdaná mužstvu s nižším trestom; ak sú tresty zhodné, lopta zostáva mužstvu, ktoré
ju malo v držaní pred prerušením hry.
c)

Menší trest pre hráčsku lavicu znamená vylúčenie jedného hráča príslušného mužstva na dve minúty.
Trest môže odsedieť akýkoľvek hráč, vynímajúc brankára, určený trénerom mužstva prostredníctvom
kapitána. Určený hráč slúži trest na trestnej lavici, akoby sa jednalo o menší trest udelený jemu osobne.

d) Pokiaľ mužstvo hrajúce v oslabení v dôsledku jedného alebo niekoľkých menších trestov alebo
menších trestov pre hráčsku lavicu dostane gól, prvý z týchto trestov sa automaticky ukončí.
Poznámka : „Hrajúce v oslabení“ znamená, že dané mužstvo musí mať v okamžiku dosiahnutí
gólu na hracej ploche menej hráčov ako súper. Pokiaľ sú udelené súčasne menšie tresty pre obe
mužstvá, žiadne z nich nehraje v oslabení.
Toto pravidlo sa uplatní aj v prípade strelenia gólu z trestného strieľania či pri technickom góle.
KRITÉRIA PRE URČENIE, ČI DÔJDE K AUTOMATICKÉMU UKONČENIU MENŚIEHO
TRESTU :
i) Dostalo gól mužstvo hrajúce v oslabení ?
ii) Slúži toto mužstvo meraný menší trest ?
iii) Pokiaľ je odpoveď na obe otázky „áno“, je automaticky ukončený menší trest, z ktorého zostáva
odslúžiť kratšia doba.
Pokiaľ dvom hráčom z rovnakého mužstva uplynie menší trest v rovnaký okamžik, kapitán ich
mužstva oznámi rozhodcovi, ktorý z týchto hráčov sa vráti na hraciu plochu ako prvý a rozhodca
následne o tom informuje časomerača trestov.
e)

Ak pri rovnakom ( jednom ) prerušení hry bol jednému hráčovi z každého mužstva udelený jeden
menší trest, slúžia potrestaný hráči tieto svoje tresty bez náhrady v poli, pokiaľ však nie sú práve
slúžené iné merané tresty.
Vo všetkých ostatných prípadoch pri udelení rovnakého počtu menších trestov, súčasných menších
trestov, alebo väčších trestov rovnakej dĺžky hráčom oboch mužstiev slúžia potrestaní hráči svoje
príslušné tresty na trestnej lavici, ktorú môžu opustiť až pri prvom prerušení hry po uplynutí ich
príslušných trestov, avšak ich mužstvá ich môžu ihneď nahradiť v poli, pričom tresty takto
nahradených hráčov sa nezapočítavajú pre účely odkladania trestov.
Poznámka : Mužstvá budú hrať 4 na 4 iba pri prvom udelení súčasných menších trestov
rovnakej dĺžky. Pokiaľ počas takejto hry 4 na 4 dôjde k ďalšiemu súčasnému vylúčeniu, mužstvá
naďalej hrajú 4 na 4, pričom potrestaní hráči sedia na trestnej lavici.

PRAVIDLO 54 : VÄČŠIE TRESTY
a)

Väčší trest znamená vylúčenie hráča na päť minút, počas ktorých nesmie byť nahradený. Ak potrestané
mužstvo počas tohto vylúčenia dostane dva góly, môže do hry nastúpiť ďalší hráč, aby vyrovnal sily.
Potrestaný hráč však odslúži celých päť minút na trestnej lavici a do hry sa vráti až pri prvom prerušení
hry po uplynutí svojho trestu.

b) Pri udelení druhého väčšieho trestu rovnakému hráčovi v jednom zápase je tento hráč vylúčený do
konca stretnutia ( väčší trest plus osobní trest do konca stretnutia pre účely zápisu ). Trest odslúži na
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trestnej lavici, kde ho pred uplynutím piatich minút nahradí iný hráč. Potrestaný hráč nesmie byť po
uplynutí trestu nahradený z hráčskej lavice. Pri porušení tohto pravidla je previniace sa mužstvo
potrestané menším trestom pre hráčsku lavicu za chybné striedanie.
Poznámka : Vylúčený hráč mužstva, ktoré už hraje v plnom počte, môže trestnú lavicu opustiť až
pri najbližšom prerušení hry.
Väčšie tresty sú nasledované pozastavením činnosti alebo finančným trestom podľa sadzobníka ILF.
c)

V prípadoch, kedy je nutné určiť, ktorý z potrestaných hráčov bude slúžiť odložený trest, má právo tak
urobiť potrestané mužstvo bez porušenia pravidla 53.

d) Ak je v posledných piatich minútach bežnej hracej doby, alebo kedykoľvek v predĺžení pri rovnakom
prerušení hry udelený hráčovi jedného mužstva menší trest a hráčovi druhého mužstva väčší trest, slúži
hráč potrestaný väčším trestom len trojminútový rozdiel uložených trestov. Toto pravidlo platí aj
v prípade, kedy sa vzájomne vyrušia súčasné vylúčenia, následkom čoho nastane vyššie uvedená
situácia. V takomto prípade mužstvo hráča potrestaného vyšším trestom odošle pred uplynutím trestu
na trestnú lavicu náhradného hráča. Rozdiel trestov sa na časomernom zariadení uvádza ako
trojminútový trest a slúži sa rovnako ako väčší trest.
PRAVIDLO 55 : OSOBNÉ TRESTY, DISCIPLINÁRNE TRESTY
a)

Osobný trest znamená vylúčenie hráča na desať minút. Za vylúčeného hráča môže do poľa okamžite
nastúpiť náhradný hráč. Hráč potrestaný osobným trestom môže opustiť trestnú lavicu až pri prvom
prerušení hry po uplynutí jeho trestu.
Akonáhle je hráč súčasne potrestaný menším trestom a osobným trestom, na trestnú lavicu s ním
okamžite odíde ďalší náhradný hráč, ktorý normálne odslúži trest.
Akonáhle je hráč súčasne potrestaný väčším trestom a osobným trestom, jeho mužstvo odošle pred
uplynutím väčšieho trestu na trestnú lavicu náhradného hráča. Potrestaný hráč nesmie byť po uplynutí
väčšieho trestu nahradený z hráčskej lavice. Pri porušení tohto pravidla je previnilé mužstvo potrestané
menším trestom pre hráčsku lavicu za chybné striedanie.

b) Osobný trest do konca stretnutia znamená vylúčenie hráča na zbytok stretnutia. Tento trest je
nasledovaný pozastavením činnosti alebo finančným trestom podľa cenníka trestov ILF.
c)

Rozhodca môže akémukoľvek hráčovi, trénerovi, vedúcemu mužstva či ďalším funkcionárom mužstva
udeliť disciplinárny trest za hrubé nešportové chovanie. Osoba potrestaná disciplinárnym trestom je
vylúčená na zbytok stretnutia a môže byť následne potrestaná pozastavením činnosti alebo finančnou
pokutou podľa sadzobníka trestov ILF.
Poznámka : V prípade osobného trestu do konca stretnutia a disciplinárneho trestu sa do
záznamu potrestaného hráča uvedie vylúčenie na desať minút.

d) Hráčovi, ktorému je v riadnom stretnutí súťaže ILF udelený druhý osobný trest do konca stretnutia (
okrem ďalej určených kategóriách tohto trestu ), je automaticky pozastavená činnosť na jedno
nasledujúce stretnutie v súťaži ILF jeho mužstva. Za každý ďalší osobný trest do konca stretnutia sa
toto automatické pozastavenie činnosti zvyšuje o jedno stretnutie. Za každé pozastavenie činnosti hráča
zaplatí jeho mužstvo pokutu vo výške 500,00 USD.
e)

Hráčovi, ktorému je v riadnom stretnutí súťaže ILF udelený druhý osobný trest do konca stretnutia za
urážku rozhodcu podľa pravidla Pravidlo 62 : Znevažovanie rozhodcu a iné nešportové chovanie, je
automaticky pozastavená činnosť na jedno nasledujúce stretnutie v súťaži ILF jeho mužstva. Za každý
ďalší osobný trest do konca stretnutia sa toto automatické pozastavenie činnosti zvyšuje o jedno
stretnutie.
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f)

V prípade, že je hráč potrestaný osobným trestom do konca stretnutia alebo trestom v hre v poslednom
stretnutí svojho mužstva v sezóne, pozastavenie činnosti sa prenáša do ďalšej sezóny.

PRAVIDLO 56 : TREST V HRE
a)

Trest v hre znamená vylúčenie hráča na zbytok stretnutia. Potrestaný hráč musí okamžite opustiť
priestory ihriska o odísť do šatne. V prípade vylúčenia hráča podľa pravidla Pravidlo 64 : Pokus
o zranenie hráča alebo podľa pravidla Pravidlo 76 : Úmyselné poranenie súpera, potrestaného hráča
pred uplynutím piatich minút hracieho času na trestnej lavici nahradí náhradný hráč, ktorý na hraciu
plochu nastúpi po uplynutí piatich minút z trestnej lavice.
Poznámka : Trest v hre sa bez ohľadu na dobu udelenia alebo bez ohľadu udelenia ďalších
trestov, do záznamov uvedie ako desať trestných minút.

b) Hráčovi potrestanému trestom v hre je automaticky pozastavená činnosť na jedno súťažné stretnutie
a je ďalej potrestaný ďalším pozastavením činnosti alebo finančnou pokutou podľa sadzobníka trestov
ILF.
PRAVIDLO 57 : DODRŽOVANIE ZÁSAD ŠPORTOVÉHO CHOVANIA
a)

ILF môže podľa svojho uváženia viesť vyšetrovanie akejkoľvek udalosti súvisiacej so stretnutím
a udeliť finančné tresty či pozastaviť činnosť za akýkoľvek priestupok hráča, trénera alebo iného
funkcionára či člena mužstva, spáchaný počas stretnutia či po jeho skončení bez ohľadu na to, či daný
priestupok už bol alebo nebol potrestaný rozhodcom.
Poznámka : Ak chce klub požiadať o vyšetrovanie udalosti, musí tak urobiť najneskôr do 48
hodín po skončení stretnutia, v ktorom k tejto udalosti došlo.

b) Ak manažér alebo tréner mužstva počas stretnutia či po jeho skončení ( vrátane prestávok medzi
periódami ) vstúpi na hraciu plochu, udelí rozhodca jeho mužstvu menší trest pre hráčsku lavicu
a priestupkom sa bude ďalej zaoberať príslušný orgán ILF.
PRAVIDLO 58 : POZASTAVENIE ČINNOSTI V DÔSLEDKU PRIESTUPKU PRI EXHIBIČNOM
STRETNUTÍ
Pokiaľ je hráčovi, trénerovi alebo funkcionárovi pozastavená činnosť v dôsledku priestupku počas
exhibičného stretnutia, ILF podľa vlastného uváženia rozhodne o tom, kedy bude daný trest odslúžený, tak
aby niektoré mužstvo nebolo v riadnom stretnutí súťaže ILF oslabené o menej hráčov, akoby tomu bolo
v prípade priestupku v riadnom stretnutí súťaže ILF.
PRAVIDLO 59 : PLATNOSŤ PRAVIDIEL
Všetky tu uvedené pravidlá platia pre riadne a exhibičné stretnutia. Všetky tresty ( pozastavenia činností )
udelené alebo vyplývajúce z exhibičného stretnutia sa prenášajú do riadnych súťaží ILF. Všetky tresty
udelené na konci turnaja sa prenášajú do nasledujúcich stretnutí ILF.
PRAVIDLO 60 : ODVOLANIE PROTI POZASTAVENIU ČINNOSTI
Pokiaľ nie je odvolanie proti pozastaveniu činnosti hráča rozhodnuté, môže sa hráč zúčastňovať stretnutí (
tj. byť na súpiske v oficiálnom zápise o stretnutí ). V prípade, že odvolaniu bolo vyhovené, proti
príslušnému hráčovi nesmú byť v danej záležitosti podniknuté žiadne iné kroky. V prípade, že je odvolanie
zamietnuté alebo stiahnuté, hráčovi je pozastavená činnosť na toľko stretnutí, koľko sa ich zúčastnil počas
prešetrovania, plus príslušný trest.
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PRAVIDLO 61 : TRESTY PRE BRANKÁROV
a)

Ak je brankár potrestaný väčším trestom, slúži trest na trestnej lavici do vypršania trestu, alebo pokiaľ
nepadnú dva góly. Po vypršaní svojho trestu sa brankár môže na hraciu plochu vrátiť až pri prvom
nasledujúcom prerušení. Jeho mužstvo pred vypršaním trestu vyšle na trestnú lavicu náhradného hráča,
ktorý môže do hry zasiahnuť ihneď po vypršaní trestu. Náhradný hráč za brankára nesmie na hraciu
plochu vstúpiť z hráčskej lavice. Pri porušení tohto pravidla je previnilé mužstvo potrestané menším
trestom pre hráčsku lavicu za chybné striedanie.

b) Hráč ( vrátane brankára ), ktorý úmyselne posunie bránku, bude potrestaný menším trestom za
zdržovanie hry. Rozhodca preruší hru, akonáhle previnilé mužstvo získa loptu do svojho držania.
Pokiaľ brankár alebo hráč úmyselne posunie bránku pri breakovej situácii súpera, je proti previnilému
mužstvu nariadené trestné strieľanie, ktoré musí vykonať hráč, ktorý mal loptu v držaní ako posledný.
Poznámka 1 : Pokiaľ by tento hráč nemohol kvôli zraneniu vykonať trestné strieľanie , vykoná
ho spoluhráč, ktorý bol v okamžiku priestupku na hracej ploche.
Poznámka 2 : Breaková situácia je situácia, kedy útočiaci hráč má loptu vo svojom držaní,
medzi ním a súperovým brankárom nie je žiadny súper a má primeranú možnosť streliť gól.
Pokiaľ je bránka úmyselne posunutá brániacim hráčom alebo brankárom, rozhodca podľa vlastného
uváženia môže udeliť menší trest, nariadiť trestné strieľanie, alebo uznať gól ( pre uznanie gólu, viď
Pravidlo 42 c ).
c)

Pokiaľ nejde s ohľadom na zostávajúci čas bežnej hracej doby či kvôli už udeleným trestom odslúžiť
celý menší trest pre hráčsku lavicu za úmyselné chybné striedanie, alebo pokiaľ je tento trest udelený
kedykoľvek počas predĺženia, je proti previnilému mužstvu nariadené trestné strieľanie.

d) Počas bitky nesmú brankári opustiť svoje bránkoviska. Pri porušení tohto pravidla je udelený menší
trest. Pokiaľ sa brankár zapojí do bitky, je potrestaný väčším trestom a osobným trestom do konca
stretnutia.
e)

Brankár, ktorý opustí svoje bránkové územie a udrie svojou lakrosovou palicou do skla či iného
materiálu pred bránkovým rozhodcom na znamenie nesúhlasu s jeho rozhodnutím, bude potrestaný
osobným trestom za nešportové chovanie.
Brankár, ktorému je udelený osobný trest, si ho musí osobne odslúžiť na trestnej lavici.
Poznámka : Ak je brankár súčasne potrestaný menším trestom a osobným trestom, slúži jeho
menší trest náhradný hráč.
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ODDIEL VIII – ĎALŠIE PRAVIDLÁ
PRAVIDLO 62 : ZNEVAŽOVANIE ČINOVNÍKOV STRETNUTIA A INÉ NEŚPORTOVÉ CHOVANIE
Poznámka : Pri uplatňovaní tohto pravidla má rozhodca v mnohých prípadoch možnosť udeliť
buď osobný trest, alebo menší trest pre hráčsku lavicu. V bežných situáciách by mal rozhodca
siahnuť k trestu pre hráčsku lavicu pri priestupkoch nehrajúcich osôb či funkcionárov mužstva,
ku ktorým dôjde mimo hracej plochy pri hráčskej lavici či priamo na nej. Osobný trest by mal
rozhodca udeľovať za priestupky na hracej ploche či trestnej lavici, v prípade, že je možné
previnilého hráča jednoznačne identifikovať.
a)

Hráč, ktorý slovne napadne akúkoľvek osobu, úmyselne odkopne či odhodí loptu z dosahu rozhodcu
alebo úmyselne odhodí výstroj alebo výzbroj z hracej plochy, bude potrestaný osobným trestom.

b) Hráč, ktorý počas stretnutia spochybňuje alebo odporuje rozhodnutiu rozhodcu, bude potrestaný
menším trestom. Pokiaľ hráč i po udelení tohto trestu pokračuje v nedovolenom jednaní, bude
potrestaný osobným trestom. Ďalšie pokračovanie nedovoleného jednania sa trestá osobným trestom
do konca stretnutia.
Spoluhráč potrestaného hráča, ktorý spochybňuje alebo odporuje rozhodnutiu rozhodcu o treste, bude
potrestaný osobným trestom.
Poznámka : Hráč, ktorý opustí trestnú lavicu pred vypršaním svojho trestu, bude potrestaný
príslušnými trestami a je mu taktiež automaticky pozastavená činnosť na nasledujúce stretnutie.
Toto pravidlo nenahradzuje prípadné ďalšie vyššie tresty, ktoré je možné udeliť za predčasné
opustenie trestnej lavice. Viď Pravidlo 91 : Opustenie hráčskej alebo trestnej lavice.
c)

Hráč, ktorý udiera lakrosovou palicou či iným predmetom o mantinel v snahe znevážiť rozhodnutie
rozhodcu, bude potrestaný osobným trestom.
Pokiaľ tento priestupok spácha tréner, vedúci mužstva alebo kustód, bude jeho mužstvo potrestané
menším trestom pre hráčsku lavicu.

d) Pri súčasnom vylúčení hráčov oboch mužstiev odchádza na trestnú lavicu ako prvý, hráč hosťujúceho
mužstva.
e)

Hráč, ktorý po ukončení bitky, ktorej sa zúčastnil a za ktorú je potrestaný, odmietne okamžite a priamo
odísť na trestnú lavicu, alebo ktorý zdržuje hru tým, že hľadá a zbiera svoju výstroj alebo výzbroj (
rukavice, lakrosovú palicu a pod. mu na trestnú lavicu majú doniesť spoluhráči ), bude okrem
príslušných trestov vylúčení, potrestaný pokutou prípadne pozastavením činnosti.

f)

Hráč, ktorý pokračuje alebo chce pokračovať v bitke potom, čo mu rozhodca nariadil, aby bitku
ukončil, alebo hráč, ktorý odporuje a braní rozhodcovi vo výkone jeho povinností, bude podľa
rozhodnutia rozhodcu okrem príslušných trestov vylúčení, potrestaný osobným trestom alebo osobným
trestom do konca stretnutia. Tento hráč bude ďalej potrestaný finančnou pokutou poprípade
pozastavením činnosti podľa sadzobníka trestov ILF.

g) Hráč, ktorý napriek upozorneniu rozhodcu pokračuje vo svojom jednaní ( vrátane vyhrážania,
nadávania či používania hanlivých gest a pod. ) s cieľom vyprovokovať súpera k priestupku, bude
potrestaný osobným trestom.
Pokiaľ po udelení osobného trestu hráč pokračuje vo svojom jednaní, za ktoré bol potrestaný, bude
potrestaný osobným trestom do konca stretnutia a následne finančnou pokutou poprípade pozastavením
činnosti podľa sadzobníka trestov ILF.
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h) Menší trest pre hráčsku lavicu bude udelený mužstvu, ktorého hráč či funkcionár ( vrátane trénera,
vedúceho mužstva či kustóda ) použije hanlivé, neslušné alebo nemravné gestá či slovne napadne
akúkoľvek osobu, prípadne adresuje rozhodcovi hlasité poznámky.
Pokiaľ akákoľvek vyššie uvedená osoba použije nemravné gestá voči akejkoľvek osobe, bude okrem
menšieho trestu pre hráčsku lavicu potrestaná osobným trestom do konca stretnutia.
i)

V prípade, že sa vyššie uvedeným jednaním previní predstaviteľ mužstva ( tréner, vedúci mužstva či
kustód ), rozhodca ho vykáže z hráčskej lavice a celý prípad sa ohlási ILF ( viď Pravidlo 92 :
Používanie neslušných alebo sprostých výrazov a gest ).

j)

V prípade, že je predstaviteľ mužstva, tréner, vedúci mužstva či kustód vykázaný rozhodcom
z hráčskej lavice, nesmie sedieť v blízkosti tejto hráčskej lavice a akokoľvek usmerňovať hru svojho
mužstva alebo sa o to pokúšať.
Pokiaľ je tréner vykázaný z hráčskej lavice, bude mu udelený osobný trest do konca stretnutia.

k) Menší trest pre hráčsku lavicu bude udelený mužstvu, ktorého hráč či funkcionár ( vrátane trénera,
vedúceho mužstva či kustóda ) pohybujúci sa v blízkosti hráčskej alebo trestnej lavice, hodí v priebehu
hry na hraciu plochu akýkoľvek predmet.
Poznámka : Trest udelený podľa tohto pravidla sa pridáva k inému udelenému trestu. Vinník
môže byť taktiež potrestaný pokutou prípadne pozastavením činnosti zo strany ILF.
l)

Menší trest pre hráčsku lavicu bude udelený mužstvu, ktorého hráč či funkcionár ( vrátane trénera,
vedúceho mužstva či kustóda ) sa dostane do konfliktu s činovníkmi stretnutia, vrátane rozhodcov,
časomeračov alebo bránkových rozhodcov.
Rozhodca môže udeliť ďalšie tresty v súlade s pravidlom Pravidlo 62 : Znevažovanie činovníkov
stretnutia a iné nešportové chovanie, pokiaľ uzná udelenie takýchto trestov za vhodné.

m) Osobný trest bude udelený hráčovi, ktorý vstúpi do priestoru pre rozhodcov v okamžiku, kedy
rozhodca hlási alebo konzultuje určité okolnosti s inými činovníkmi stretnutia, vrátane iných
rozhodcov, časomerača, časomerača trestov, zapisovateľa a hlásateľa, vynímajúc prípady, kedy hráč
vstúpi do priestoru pre rozhodcov, aby usadol na trestnú lavicu.
n) Menší trest bude udelený hráčovi za nešportové chovanie, vrátane prípadov ťahania za vlasy,
pokúsania, stiahnutia celotvárovej mriežky súpera a pod.
Poznámka : V prípade, že sa jedná o nešportové chovanie väčšieho rozsahu, môže rozhodca
udeliť disciplinárny trest, väčší trest alebo trest v hre.
o) Okrem menšieho trestu za nešportové chovanie môže byť udelený disciplinárny trest za pľuvnutie
smerom k rozhodcovi. Pokiaľ je udelený disciplinárny trest podľa tohto pravidla, je hráčovi
automaticky pozastavená činnosť na dve najbližšie stretnutia usporiadané ILF. Hráčovi môže byť
taktiež udelená finančná pokuta podľa sadzobníka trestov ILF.
Menší trest za nešportové chovanie bude udelený hráčovi, ktorý predstiera faul na svoju osobu, aby
dosiahol vylúčenie súpera.
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PRAVIDLO 63 : ÚPRAVY ODEVU ALEBO VÝSTROJE
a)

Hra nesmie byť zastavená alebo zdržaná z dôvodu úpravy odevu, výstroje alebo lakrosovej palice.
Za porušenie tohto pravidla bude udelený menší trest.

b) Hráč je povinný mať riadnu výstroj a výzbroj. V prípade akéhokoľvek nedostatku na výstroji alebo
výzbroji je povinný opustiť hraciu plochu a v hre pokračuje jeho náhradník.
PRAVIDLO 64 : POKUS O ZRANENIE
a)

Trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý sa pokúsi úmyselne zraniť súpera. ILF bude odoslaný popis
priestupku za účelom udelenia pokuty prípadne zastavenie činnosti. Potrestané mužstvo musí za
potrestaného hráča poslať na trestnú lavicu iného hráča, ktorý odpyká päťminútový trest.

b) Disciplinárny trest bude udelený hráčovi, ktorý sa pokúsi úmyselne zraniť činovníka stretnutia či
predstaviteľa mužstva, vrátane trénera, vedúceho mužstva alebo kustóda. ILF bude odoslaný popis
priestupku za účelom udelenia pokuty poprípade pozastavenia činnosti. ( Viď Pravidlo 93 : Fyzické
napadnutie činovníkov stretnutia ).
Poznámka : ILF môže na základe predbežného vyšetrovania, ktoré naznačuje, že bude udelený
ďalší disciplinárny trest, nariadiť pozastavenie činnosti hráča, ktorému bol udelený trest v hre,
až do konečného rozhodnutia o ďalšom disciplinárnom treste.
PRAVIDLO 65 : LOPTA Z DOHĽADU
Pokiaľ lopta zmizne rozhodcovi z dohľadu pod telami hráčov alebo pokiaľ hráč loptu nechcene zaľahne,
rozhodca preruší hru. Loptu rozohráva mužstvo, ktoré loptu nezaľahlo.
PRAVIDLO 66 : ZASIAHNUTIE ROZHODCU LOPTOU
a)

Pokiaľ lopta zasiahne kdekoľvek na hracej ploche rozhodcu, hra sa nezastavuje bez ohľadu na
skutočnosť, či mužstvo hraje alebo nehraje v oslabení.

b) Pokiaľ lopta po zasiahnutí rozhodcom opustí hraciu plochu, vykoná sa vhadzovanie na najbližšom
bode pre vhadzovanie.
Poznámka : Pokiaľ padne gól v dôsledku toho, že rozhodca tečuje loptu priamo do brány, je gól
neplatný.
PRAVIDLO 67 : NARAZENIE NA MANTINEL
a)

V prípade narazenia súpera na mantinel prehnanou silou, bude previnilému hráčovi udelený menší
alebo väčší trest podľa uváženia rozhodcu na základe závažnosti priestupku.

b) Pokiaľ je udelený väčší trest podľa tohto pravidla za faul vedúci ku zraneniu tváre alebo hlavy súpera,
bude naviac udelený osobný trest do konca stretnutia.
c)

Hráčovi, ktorému budú v základnej časti alebo play-off udelené dva osobné tresty do konca stretnutia
za narazenie na mantinel, bude automaticky pozastavená činnosť na najbližšie stretnutie jeho mužstva.
Za každý ďalší osobný trest do konca stretnutia sa automaticky pozastavenie činnosti predlžuje o jedno
stretnutie.

d) Pokiaľ je udelený väčší trest podľa tohto pravidla, bude previnilému hráčovi taktiež udelená finančná
pokuta podľa sadzobníka trestov ILF.
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PRAVIDLO 68 : ZLOMENÁ LAKROSOVÁ PALICA
Poznámka : Zlomená lakrosová palica je palica, ktorá je podľa názoru rozhodcu nespôsobilá
k normálnej hre.
a)

Hráč bez lakrosovej palice sa môže zúčastniť hry. Hráč, ktorého lakrosová palica je zlomená, sa môže
zúčastniť hry, pokiaľ nespôsobilú lakrosovú palicu odhodí. Za porušenie tohto pravidla bude udelený
menší trest.

b) Brankár môže pokračovať v hre so zlomenou lakrosovou palicou do prerušenia hry alebo dokiaľ
nedostane novú lakrosovú palicu, ktorá je v súlade s pravidlami.
c)

Brankár, ktorého lakrosová palica je zlomená alebo nespôsobilá ku hre, nesmie odísť na hráčsku lavicu
pre novú lakrosovú palicu, ale musí počkať, až mu novú lakrosovú palicu prinesie niektorý z jeho
spoluhráčov. Za porušenie tohto pravidla bude udelený brankárovi menší trest.

d) Hráč, ktorý stratil alebo zlomil lakrosovú palicu, môže dostať novú lakrosovú palicu iba na hráčskej
lavici svojho mužstva alebo od niektorého zo svojich spoluhráčov na ihrisku. Za porušenie tohto
pravidla bude udelený menší trest.
PRAVIDLO 69 : BODNUTIE KONCOM LAKROSOVEJ PALICE
Poznámka : Bodnutie koncom lakrosovej palice je bodnutie súpera koncom násady lakrosovej
palice.
a)

Väčší trest bude udelený hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnúť súpera koncom lakrosovej palice.

b) Väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý bodne súpera koncom
lakrosovej palice. Viď tiež Pravidlo 64 : Pokus o zranenie.
c)

Trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý zraní súpera bodnutím koncom lakrosovej palice. Viď tiež
Pravidlo 76 : Úmyselné zranenie súpera.

d) Okrem väčšieho trestu a osobného trestu do konca stretnutia podľa tohto pravidla bude hráčovi udelená
finančná pokuta prípadne mu bude pozastavená činnosť.
PRAVIDLO 70 : NAPADNUTIE
Poznámka : Napadnutie je jednanie hráča, ktorý nabehnutím hrubo vrazí do súpera. Napadnutie
môže mať formu narazenia na mantinel či na bránkovú konštrukciu alebo napadnutie vo voľnom
priestore hracej plochy.
a)

Menší alebo väčší trest bude udelený hráčovi, ktorý nabehne alebo napadne súpera.

b) Pokiaľ je udelený väčší trest podľa tohto pravidla za faul vedúci ku zraneniu tváre alebo hlavy súpera,
bude udelený osobný trest do konca stretnutia. ILF môže ďalej previnilému hráčovi udeliť pokutu.
c)

Menší trest, väčší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý
napadne brankára, ktorý sa pohybuje v bránkovisku.
Poznámka : Na brankára mimo bránkoviska sa síce uplatňujú rovnaké pravidlá ako na hráča
v poli, avšak súper ho nesmie neprimerane atakovať lakrosovou palicou či telom. Trest za
nedovolené bránenie alebo napadnutie ( menší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca
stretnutia ) bude udelený za akýkoľvek zbytočný kontakt s brankárom
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PRAVIDLO 71 : VRAZENIE ZOZADU
Poznámka : Vrazenie zo zadu je vrazenie do hráča ( súpera ), ktorý takéto vrazenie nečaká
a preto sa nemôže brániť a ktoré smeruje na zadnú časť tela hráča. Pokiaľ hráč úmyselne
nastaví zadnú časť svojho tela, aby bol faulovaný, nebude udelený žiadny trest.
a)

Hráčovi, ktorý krosčekuje, vrazí alebo napadne zo zadu súpera, ktorý sa nemôže brániť, na mantinel
bude previnilému hráčovi udelený väčší trest. Pokiaľ sa hráč dopustí závažného vrazenia zozadu, bude
mu udelený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia.

b) Hráčovi, ktorému boli udelené dva osobné tresty do konca stretnutia za vrazenie zozadu v exhibičnom
zápase prípadne turnaji počas jedného roka, bude previnilému hráčovi automaticky pozastavená
činnosť na najbližšie stretnutie jeho mužstva. Za každý ďalší osobný trest do konca stretnutia sa
automaticky pozastavenie činnosti predlžuje o jedno stretnutie.
c)

Hráčovi, ktorý sa dopustil vrazenia zo zadu, bude vždy udelená finančná pokuta prípadne mu bude
pozastavená činnosť.

d) Vrazenie zozadu, ktoré preruší možnosť rýchleho protiútoku, bude potrestané menším trestom. To sa
týka situácii, kedy je súper v držaní lopty alebo sa snaží získať voľnú loptu.
e)

Menší alebo väčší trest, podľa uváženia rozhodcu, bude udelený hráčovi za narazenie zozadu.

PRAVIDLO 72 : PODRAZENIE
Poznámka : Podrazenie je bránenie súpera položením tela pod úroveň jeho kolien. Hráčovi,
ktorý sa dopustí podrazenia,bude udelený menší alebo väčší trest. Pokiaľ v dôsledku podrazenia
dôjde ku zraneniu súpera, hráčovi bude udelený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia.
Hráč sa nesmie položiť pod nohy súpera alebo znížiť svoje ťažisko svojho tela s úmyslom naraziť na
súpera, na úroveň jeho kolien alebo pod ňu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá chodidlá na zemi.
PRAVIDLO 73 : ÚDER LAKROSOVOU PALICOU
a)

Hráč môže udrieť do lakrosovej palice súpera v prípade, že súper má loptu vo svojom držaní.

b) Narazenie spredu lakrosovou palicou do súpera, ktorý má loptu vo svojom držaní, je povolené
v prípade, ak pri tom dôjde ku kontaktu „telo na telo“ a medzi hráčmi nie je voľný priestor. Brániaci
hráč môže na súpera vyvinúť „rovnomerný tlak“ pomocou násady lakrosovej palice medzi rukavicami
( tzv. odtláčanie ).
PRAVIDLO 74 : KROSČEK
Poznámka : Povolený krosček je vrazenie do paží súpera, ktorý má loptu vo svojom držaní, pod
úroveň ramien a nad úroveň pasu, prevedené oboma rukami držiacimi lakrosovú palicu, pričom
ruky na lakrosovej palici nemusia byť pri sebe.
a)

Menší alebo väčší trest bude podľa uváženia rozhodcu udelený hráčovi, ktorý pri údere ( pri vrazení do
súpera ) použije nadmernú fyzickú silu. Pokiaľ v dôsledku krosčeku dôjde k zraneniu, bude hráčovi
udelený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia.

b) Menší alebo väčší trest, alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude podľa uváženia
rozhodcu udelený hráčovi, ktorý krosčekuje súpera nad úroveň ramien, pod úroveň pasu alebo zozadu.
c)

Pokiaľ je udelený väčší trest podľa tohto pravidla, hráč je automaticky potrestaný finančnou pokutou
alebo pozastavením činnosti podľa sadzobníka trestov ILF.
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PRAVIDLO 75 : ZDRŽOVANIE HRY
a)

Menší trest bude udelený hráčovi alebo brankárovi, ktorý zdržuje hru úmyselným vystrelením alebo
odpálením lopty mimo hraciu plochu.
Poznámka 1 : Pokiaľ brankár vystrelí loptu priamo ( bez tečovania ) mimo hraciu plochu,
s výnimkou prípadu, kedy ihrisko nie je ohraničené mantinelmi s plexisklom, bude udelený trest
za zdržovanie hry.
Poznámka 2 : Rovnako bude trest udelený, pokiaľ hráč alebo brankár úmyselne vystrelí alebo
odpáli loptu svojou lakrosovou palicou mimo hraciu plochu po akomkoľvek prerušení hry (
vrátane prerušenia hry po uplynutí útočného času, viď Pravidlo 31 : Útočný čas ).

b) Menší trest bude udelený hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne vyhodí alebo odpáli loptu mimo
hraciu plochu alebo ktorý odhodí loptu smerom od rozhodcu.
Hráči nesmú úmyselne hodiť loptu do svojho obranného územia, pokiaľ im doposiaľ nevypršal 30
sekundový útočný čas, s cieľom získať čas pre vystriedanie obrancov.
V prípade porušenia tohto pravidla bude udelený menší trest pre hráčsku lavicu previnilého mužstva
( viď taktiež Pravidlo 33 : Zahranie lopty späť na obrannú polovicu ).
c)

Menší trest bude udelený hráčovi ( vrátane brankára ) za úmyselné posunutie bránky. Rozhodca preruší
hru, pokiaľ je previnilé mužstvo v držaní lopty.
Pokiaľ brankár alebo hráč posunie bránkovú konštrukciu počas „breakovej“ situácie, bude nariadené
trestné strieľanie v prospech neprevinilého mužstva. Trestné strieľanie vykoná hráč, ktorý mal loptu
v držaní ako posledný.
Poznámka : Breaková situácia je situácia, kedy útočiaci hráč má loptu vo svojom držaní, medzi
ním a súperovým brankárom nie je žiadny súper a má primeranú možnosť streliť gól.
V prípade, že bránku úmyselne posunie brániaci hráč alebo brankár, rozhodca podľa vlastného
uváženia udelí menší trest podľa tohto pravidla, nariadi trestné strieľanie alebo uzná strelenie gólu
( viď Pravidlo 42 : Strelenie gólu, odstavec c), upresňujúce uznanie gólu ).
Pokiaľ je brankár na hráčskej lavici svojho mužstva a jeho brániaci spoluhráč úmyselne posunie
bránku, bude neprevinilému mužstvu priznaná technická chyba.

d) Pokiaľ z dôvodu nedostatku času v normálnej hracej dobe alebo v dôsledku udelených trestov nemôže
potrestaný hráč odsedieť celý menší trest za úmyselné posunutie bránky v normálnej hracej dobe, bude
proti previnilému mužstvu nariadené trestné strieľanie. Trestné strieľanie bude nariadené za úmyselné
posunutie bránky kedykoľvek počas predĺženia.
e)

Menší trest pre hráčsku lavicu bude udelený mužstvu, ktoré potom, čo rozhodca upozornil kapitána
alebo zástupcu kapitána, aby zaistil správny počet hráčov na hracej ploche a zahájil hru, neuposlúchne
pokyny rozhodcu a zdržuje hru dodatočným striedaním.

PRAVIDLO 76 : ÚMYSELNÉ ZRANENIE HRÁČA
a)

Trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý úmyselne zraní súpera.
Poznámka : Hráčovi, ktorý nosí pásku alebo iný predmet na rukách ( pod úrovňou zápästia ),
ktorým poreže alebo zraní súpera v bitke, bude udelený trest v hre podľa tohto pravidla.
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b) Okrem trestu v hre bude hráč potrestaný automatickým pozastavením činnosti až do rozhodnutia zo
strany ILF.
c)

Náhradník môže nahradiť vylúčeného hráča až po uplynutí piatich minút čistého času od okamžiku
vylúčenia.

d) Osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý úmyselne zraní rozhodcu, činovníka
stretnutia mimo hracej plochy, trénera, predsedu mužstva, kustóda alebo iného predstaviteľa mužstva.
Okolnosti prípadu budú oznámené ILF k prejednaniu.
e)

Rovnako ako pri všetkých trestoch v hre bude za úmyselné zranenie súpera hráčovi udelená finančná
pokuta poprípade mu bude pozastavená činnosť podľa sadzobníka trestov ILF.

PRAVIDLO 77 : NEDOVOLENÁ HRA LAKŤOM
Poznámka : Nedovolená hra lakťom je použitie lakťa od tela spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť
zranenie súpera.
a)

Menší alebo väčší trest bude podľa uváženia rozhodcu udelený hráčovi, ktorý použil lakeť na to, aby
nedovoleným spôsobom kontaktoval ( fauloval ) súpera.

b) Pokiaľ je udelený väčší trest podľa tohto pravidla za faul lakťom vedúci ku zraneniu tváre alebo hlavy
súpera, bude navyše potrestanému hráčovi udelený osobný trest do konca stretnutia.
c)

Za všetky fauly lakťom bude previnilému hráčovi automaticky udelená finančná pokuta poprípade mu
bude pozastavená činnosť podľa rozhodnutia ILF.

PRAVIDLO 78 : DRŽANIE ZA CELOTVÁROVÚ MASKU ( MRIEŽKU )
Menší alebo väčší trest, alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý drží
súpera za celotvárovú masku ( mriežku ).
PRAVIDLO 79 : BITKA
Poznámka 1 : Podnecovateľom bitky je hráč, ktorý svojím jednaním alebo chovaním splňuje
akékoľvek z nasledujúcich kritérií : vydá sa za svojím súperom, zhodí rukavice ako prvý, udrie
ako prvý, používa vyhrážky alebo zaujme výhražný postoj, ústne podnecuje alebo sa vyhráža,
opláca predchádzajúcu situáciu v hre.
Poznámka 2 : Bitka je situácia, na ktorej sa podieľajú dvaja hráči, pričom aspoň jedenému
z nich je udelený trest.
a)

Menší trest za hrubosť alebo dvojnásobný menší trest za hrubosť, väčší trest alebo väčší trest a osobný
trest do konca stretnutia, podľa uváženia rozhodcu, bude udelený hráčovi, ktorý sa zúčastni bitky.
Hráčovi, ktorý je označený za podnecovateľa bitky, bude udelený menší trest za podnecovanie k bitke,
väčší trest za bitku a osobný trest do konca stretnutia.
Hráč, ktorému bol udelený väčší trest alebo osobný trest do konca stretnutia za agresívne správanie (
chovanie) v bitke, bude mať záznam o podnecovaní k bitke pre účely štatistiky a pozastaveniu činnosti.
Hráčovi, ktorý je označený za podnecovateľa bitky po druhý krát v exhibičnom zápase alebo turnaji
poriadanom ILF počas jedného roka, bude automaticky pozastavená činnosť na najbližšie stretnutie
jeho mužstva. Za každý ďalší osobný trest do konca stretnutia sa automatické pozastavenie činnosti
predlžuje o jedno stretnutie poriadané ILF.ILF môže hráčov za každé pozastavenie činnosti pokutovať.
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Hráčovi, ktorý úmyselne vyzlečie svoj dres pred zapojením do bitky, bude udelený menší trest za
nešportové chovanie a osobný trest do konca stretnutia, a to naviac k iným trestom udelených
účastníkom bitky.
Hráčovi, ktorý sa zúčastnil bitky a ktorý si vyzlečie dres, bez toho, aby sa na tomto vyzlečení podieľal
jeho súper v bitke alebo rozhodca, bude udelený osobný trest do konca stretnutia.
b) Menší trest bude udelený hráčovi, ktorý bol udretý a ktorý úder oplatí alebo sa ho snaží oplatiť. Môže
však byť podľa uváženia rozhodcu udelený väčší trest alebo osobný trest do konca stretnutia, pokiaľ
takýto hráč v bitke pokračuje.
Poznámka 1 : Zámerom a účelom tohto pravidla je, aby rozhodcovia udelili „väčší trest
a osobný trest do konca stretnutia“ vo všetkých prípadoch, kedy je podnecovateľ alebo
„pomstiteľ“ agresorom a kedy sa zúčastňuje bitky za účelom zastrašovania alebo potrestania.
Poznámka 2 : Rozhodca má zámerne k dispozícii celú radu trestov podľa tohto pravidla, aby
mohol rozlíšiť stupeň zodpovednosti účastníkov za vyvolanie bitky alebo za pokračovanie
v bitke. Rozhodca by mal reálne využiť svoju možnosť voľby.
Poznámka 3 : Rozhodcovia by mali využiť všetky prostriedky, ktoré im toto pravidlo poskytuje,
aby zabránili „výtržnostiam“ a mali by použiť toto pravidlo a Pravidlo 62 : Znevažovanie
činovníkov stretnutia a iné nešportové chovanie.
Poznámka 4 : Hráčovi, ktorý nosí pásku alebo iný predmet na rukách ( pod úrovňou zápästia ),
ktorým poreže alebo zraní súpera v bitke, bude udelený trest v hre podľa pravidla 76
o úmyselnom zranení súpera.
c)

Osobný trest alebo osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý sa zúčastnil bitky
mimo hracej plochy alebo bitky s iným hráčom, ktorý bol mimo hracej plochy a to naviac k iným
udeleným trestom účastníkom bitky.

d) Osobný trest do konca stretnutia podľa uváženia rozhodcu bude udelený hráčovi alebo brankárovi,
ktorý sa ako prvý zapojí do už prebiehajúcej bitky, vynímajúc prípady, kedy bol udelený trest v hre za
pôvodnú bitku. Trest je udelený naviac k iným udeleným trestom za rovnaký incident.
Hráčovi, ktorý sa zapojí do bitky, bude automaticky pozastavená činnosť na najbližšie stretnutie jeho
mužstva poriadané ILF.
e)

Pokiaľ dôjde k bitke, všetci hráči, ktorý sa na bitke nepodieľajú, musia okamžite odísť na svoju
hráčsku lavicu. Pokiaľ dôjde k bitke na hráčskej lavici, hráči daného mužstva, ktorí sú na hracej
ploche, musia odísť do svojho obranného územia. Za porušenie tohto pravidla môže byť udelený menší
trest pre hráčsku lavicu alebo osobný trest podľa uváženia rozhodcu. Nerešpektovanie pokynov
rozhodcu môže mať za následok udelenie pokuty mužstvu zo strany ILF.

f)

Osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorému bol udelený väčší trest za bitku po
pôvodnej bitke.
Bez toho aby boli porušené ustanovenia tohto pravidla, môže byť podľa uváženia rozhodcu zrušený
automatický osobný trest do konca stretnutia hráčovi v bitke, pokiaľ bol jednoznačný podnecovateľ
bitky jeho protivník v bitke.

g) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý sa podieľal na bitke a je potrestaný väčším trestom, osobným trestom
alebo trestom v hre mimo periódy stretnutia, bude automaticky udelený osobný trest do konca
stretnutia podľa tohto pravidla a taktiež mu bude automaticky pozastavená činnosť na najbližšie
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stretnutie jeho mužstva poriadané ILF. Za každé ďalšie previnenie rovnakého hráča sa automatické
pozastavenie činnosti zvyšuje o dve stretnutia.
Mužstvo hráča, ktorému bol udelený osobný trest do konca stretnutia podľa tohto pravidla, môže byť
pokutované zo strany ILF za prvé a každé ďalšie previnenie.
O pozastavení činnosti a pokutách rozhoduje ILF, ktorá má taktiež právo potvrdiť, zmierniť alebo
zvýšiť udelené tresty vedúce k pozastaveniu činnosti alebo pokutovaniu.
Poznámka : Pokiaľ k bitke dôjde po štvrtine alebo stretnutí, bude pokuta podľa tohto pravidla
udelená iba v prípade, že k vyvolaniu bitky došlo po skončení štvrtiny alebo stretnutia.
PRAVIDLO 80 : ÚDER HLAVOU
a)

Väčší trest bude udelený hráčovi, ktorý sa pokúsi udrieť súpera hlavou.

b) Väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý udrie hlavou súpera ( viď
taktiež Pravidlo 64 : Pokus o zranenie ).
c)

Trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý zraní súpera v dôsledku úderu hlavou ( viď taktiež Pravidlo 76
: Úmyselné zranenie súpera ).

PRAVIDLO 81 : DRŽANIE
a)

Menší trest bude udelený hráčovi, ktorý drží súpera pažami, nohami alebo rukami.

b) Hráč, ktorý má loptu vo svojom držaní, nesmie použiť voľnú ruku k odrážaniu súpera, taktiež nesmie
voľnú ruku alebo pažu použiť k držaniu alebo usmerňovaniu súpera, ale môže použiť voľnú ruku
k tlmeniu kontaktu so súperom alebo k tlmeniu úderu od súpera. Previnenie proti tomuto pravidlu má
za následok stratu lopty v prospech súpera.
c)

Menší trest bude udelený hráčovi, ktorý drží súpera, vráža do súpera alebo uchopí súpera pri snahe
získať voľnú loptu alebo pri bránení hráča, ktorý ma loptu v držaní.
Poznámka : Hráč brániaci súpera lakrosovou palicou držanou jednou rukou môže mať so
súperom len kontakt „palica na palicu“. Akonáhle sa brániaci hráč voľnou rukou dotkne
súpera, bude mu udelený menší trest.

d) Menší trest za držanie bude udelený hráčovi, ktorý bráni súperovi ( s loptou či bez nej ) v pohybe,
pričom má iba jednu ruku na lakrosovej palici.
Poznámka : Hráč môže iniciovať kontakt so súperom, ktorý ma loptu v držaní alebo ktorý je
maximálne 90 cm od voľnej lopty, jednou rukou držiacou násadu lakrosovej palice alebo
predlaktím. Pri iniciovaní kontaktu so súperom nemusia byť obidve ruky na lakrosovej palici.
PRAVIDLO 82 : DRŽANIE SÚPEROVEJ LAKROSOVEJ PALICE
Hráč nesmie držať lakrosovú palicu súpera. V prípade porušenia tohto pravidla bude previnilému hráčovi
udelený menší trest.
Poznámka : Hráčovi je dovolené brániť sa proti úderu lakrosovou palicou súpera. Musí však
lakrosovú palicu súpera okamžite pustiť a umožniť tak hráčovi návrat k normálnej hre.
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PRAVIDLO 83 : HÁKOVANIE
Poznámka 1 : Hákovanie je spôsob použitia lakrosovej palice, ktorý umožňuje hráčovi pridržať
súpera.
Poznámka 2 : Pokiaľ hráč blokuje svojou lakrosovou palicou iba lakrosovú palicu súpera
a dochádza tak ku kontaktu ich lakrosových palíc, nie je to hákovanie.
a)

Menší trest bude udelený hráčovi, ktorý bráni súperovi v pohybe hákovaním pomocou svojej
lakrosovej palice.

b) Väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý zraní súpera v dôsledku
hákovania. Hráčovi, ktorý bol potrestaný väčším trestom a osobným trestom do konca stretnutia podľa
tohto pravidla môže byť udelená pokuta zo strany ILF.
PRAVIDLO 84 : BRÁNENIE TELOM
a)

Bránenie telom súperovi, ktorý má loptu vo svojom držaní, spredu alebo zo strany nad úrovňou pasu
a pod úrovňou ramien je dovolené.

b) Bránenie telom súperovi, ktorý nemá loptu vo svojom držaní, nie je dovolené a bude potrestané
príslušným trestom, tj. stratou lopty alebo vylúčením.
PRAVIDLO 85 : NEDOVOLENÉ BRÁNENIE / NEDOVOLENÁ HRA TELOM
Poznámka : U tohto pravidla musí mať rozhodca na pamäti, že akékoľvek bránenie hráča telom,
ktoré je upravené inými pravidlami ( napr. krosček, podrazenie, napadnutie, vrazenie zozadu,
a pod. ) musí byť potrestané podľa príslušného pravidla.
a)

Pokiaľ sa dvaja súperi snažia získať voľnú loptu, úder do súperovej lakrosovej palice a telesný kontakt
je dovolený maximálne 90 cm od voľnej lopty. Pri súboji o voľnú loptu „dvaja na jedného“ je
spoluhráčovi dovolené brániť súpera v získaní voľnej lopty pri využití rovnomerného tlaku.

b) Brániaci hráč môže brániť v pohybe útočiacemu hráčovi, ktorý nemá loptu vo svojom držaní a nie je
zapojený do boja o voľnú loptu alebo ktorý neprijíma prihrávku, telom alebo rovnomerným tlakom
lakrosovej palice na paže súpera.
c)

Atakovanie súpera ( vrátane brankára ) telom po odhodení lopty ( nahrávke ) spoluhráčovi alebo po
strele na bránku nie je dovolené, pokiaľ možno, treba sa takému atakovaniu telom vyvarovať.

d) Nie je dovolené atakovať súpera telom zozadu, nad úrovňou ramien a pod úrovňou pásu.
e)

Brániacemu hráčovi nie je dovolené zostať stáť na mieste za účelom iniciovania kontaktu, prerušenia
kontaktu alebo prerušenia prihrávky do rýchleho protiútoku.

f)

Brankár nesmie opustiť bránkovisko a atakovať hráča prijímajúceho prihrávku do rýchleho protiútoku.
Poznámka : Za porušenie týchto pravidiel môže rozhodca udeliť menší trest, väčší trest alebo
väčší trest a osobný trest do konca stretnutia.

g) Brankár alebo hráč musí umožniť súperovi prijímaciemu prihrávku pri rýchlom protiútoku vykonať
aspoň jeden krok po prijatí lopty, aby získal stabilitu a snahu o zastavenie telom musí bezprostredne
nasmerovať na lakrosovú palicu súpera. Telesný kontakt je dovolený, pokiaľ je náhodný, avšak atak
čisto smerujúci na telo nie je dovolený. Väčší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia
bude udelený, pokiaľ dôjde v tejto situácii k napadnutiu hráča za chrbtom rozhodcu.
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Poznámka : Atakovanie telom je dovolené s jednou rukou na lakrosovej palici, pokiaľ ide
o kontakt pod úrovňou ramien a nad úrovňou pásu a lakrosová palica nie je násilne vytrčená
proti súperovi.
PRAVIDLO 86 : ÚTOČNÁ CLONA NA NAHRÁVKU / NA LOPTU / BLOK
a)

Útočná clona na nahrávku je dovolené bránenie súpera brániaceho útočiaceho hráča bez lopty, ktorý sa
snaží prijať prihrávku ( princíp rovnomerného tlaku ).

b) Útočná clona na loptu je dovolené bránenie súpera brániaceho útočiaceho hráča s loptou, pričom
cloniaci hráč sa snaží prijať prihrávku ( princíp rovnomerného tlaku ).
c)

Útočný blok je dovolené bránenie súpera brániaceho útočiaceho hráča s loptou alebo bez lopty, pričom
blokujúci hráč sa nesnaží prijať prihrávku.

d) Clona na nahrávku / na loptu / blok je dovolené z pokojného postavenia; nesmie dôjsť k nedovolenému
kontaktu so súperom spredu alebo zozadu ( napr. krosček [ kedy dochádza k natiahnutiu paží
cloniaceho hráča ], sekanie, držanie a pod. ).
e)

Clona na nahrávku / na loptu / blok je dovolené z postavenia bez pohybu. Krosček nie je dovolený.

f)

Pri clone na nahrávku / na loptu / blok sa predpokladá kontakt. Pokiaľ je však kontakt nadmerný, bude
udelený trest podľa príslušného pravidla.

g) Nedovolená clona na nahrávku / na loptu / blok je technický priestupok, pokiaľ nedôjde k nadmernému
kontaktu ( porušenie princípu rovnomerného tlaku ). Nadmerný kontakt sa trestá vylúčením.
h) Clona na nahrávku / na loptu / blok je dovolená, pokiaľ smeruje spredu alebo zo strany na paže súpera
( tj. pod úrovňou ramien a nad úrovňou pásu ) a pokiaľ je lakrosová palice držaná v horizontálnej
polohe.
Poznámka 1 : Vo všetkých situáciách musí byť cloniaci hráč pri kontakte v normálnom postoji
bez pohybu a nesmie do súpera vrážať.
Poznámka 2 : Pokiaľ je hráč, ktorý napadá ( bráni ) súpera, nedovolene bránený pohyblivou
clonou, loptu získa neprevinilé mužstvo.
PRAVIDLO 87 : HRA VYSOKOU LAKROSOVOU PALICOU
a)

Väčší trest bude udelený hráčovi, ktorý atakuje súpera takým spôsobom, že dôjde ku kontaktu medzi
jeho lakrosovou palicou a krkom, tvárou alebo helmou súpera. Pokiaľ dôjde ku zraneniu atakovaného
hráča, bude udelený väčší trest a osobný trest do konca stretnutia.
Poznámka : Náhodný kontakt s helmou sa neberie do úvahy.

b) Pokiaľ sa hráč, ktorý je atakovaný dovoleným spôsobom, úmyselne zohne, tak aby došlo ku kontaktu
medzi lakrosovou palicou súpera a jeho krkom, tvárou alebo helmou, nebude udelený žiadny trest.
PRAVIDLO 88 : KOPNUTIE HRÁČA
Trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť iného hráča, bez ohľadu na to, či
dôjde ku zraneniu alebo nie.
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PRAVIDLO 89 : NEDOVOLENÁ HRA KOLENOM
Poznámka : K nedovolenej hre kolenom dochádza, pokiaľ hráč jednoznačne vykoná pohyb
kolenom.
Menší trest, väčší trest alebo trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý fauluje súpera kolenom. Pokiaľ je
hráčovi udelený väčší trest za hru kolenom, bude mu taktiež udelený osobný trest do konca stretnutia.
PRAVIDLO 90 : NARUŠENIE STRETNUTIA DIVÁKMI
a)

V prípade, že diváci bránia hráčovi v hre, rozhodca preruší hru, pokiaľ družstvo daného hráča nemá
loptu v držaní. Rozhodca môže ponechať ( povoliť ) dokončenie akcie. Rozohráva družstvo, ktorého
hráč sa dostal do kontaktu s divákmi a to na čiare vymedzujúce obranné územie ( restraining line ).

b) Hráčovi, ktorý fyzicky napadne divákov, bude automaticky udelený disciplinárny trest. Rozhodca
oznámi priestupok ILF, ktorá mu môže udeliť finančnú pokutu poprípade pozastaviť činnosť.
c)

V prípade, že diváci vhodia na hraciu plochu predmety, ktoré znemožňujú pokračovanie hry, rozhodca
preruší hru. Rozohrávať bude mužstvo, ktoré malo pred prerušením hry loptu v držaní.
Poznámka 1 : V prípade, že diváci vhodia na hraciu plochu predmety v priebehu hry alebo pri
prerušení ( vrátane po strelení gólu ), bude udelený menší trest pre hráčsku lavicu domácemu
mužstvu. Pred udelením tohto trestu musí byť verejne oznámené varovanie.
Poznámka 2 : Rozhodca nahlási ILF pre účely disciplinárneho riadenia všetky prípady, kedy sa
hráč zapojí do bitky s divákmi.

PRAVIDLO 91 : OPUSTENIE HRÁČSKEJ ALEBO TRESTNEJ LAVICE
a)

Hráč nesmie opustiť hráčsku lavicu alebo trestnú lavicu počas bitky alebo za účelom vyvolania bitky.
Striedanie hráčov pred bitkou je dovolené, pokiaľ sa náhradníci nezapoja do bitky.
Hráčovi, ktorý naskočí do hry po striedaní a zapojí sa do bitky, bude udelený trest podľa sadzobníka
trestov ILF.

b) Za porušenie tohto pravidla bude udelený osobný trest do konca stretnutia hráčom, ktorí ako prvý
a druhý opustia hráčsku alebo trestnú lavicu a to u oboch mužstiev alebo jedného z mužstva.
c)

Hráčom, ktorí ako prvý a druhý opustia hráčsku lavicu alebo trestnú lavicu, bude automaticky udelený
trest pozastavenia činnosti na jedno stretnutie v základnej časti a/alebo play-off jeho mužstva. Hráčom
môže byť taktiež udelená finančná pokuta poprípade ďalšie pozastavenie činnosti.

d) Mužstvo, ktorého hráči boli vylúčený podľa ustanovenia bodu a), môže byť potrestané finančnou
pokutou zo strany ILF za prvé a každé ďalšie previnenie.
e)

Všetci hráči, vrátane tých, ktorý opustia hráčsku alebo trestnú lavicu ako prvý či druhý a to u oboch
mužstiev alebo jedného z mužstiev, môžu byť potrestaný finančnou pokutou zo strany ILF.

f)

Hráč nesmie opustiť trestnú lavicu, pokiaľ nebol ukončený poločas stretnutia alebo pokiaľ mu
nevypršal trest.

g) Vylúčenému hráčovi, ktorý opustí trestnú lavicu pred vypršaním trestu, v hre či v prerušenej hre, bude
udelený ďalší menší trest po skončení pôvodného trestu.
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h) Pokiaľ hráč opustí trestnú lavicu pred úplným vypršaním trestu, časomerač trestov si poznamená čas
priestupku a dá signál rozhodcom, ktorí zastavia hru, akonáhle mužstvo daného hráča získa loptu do
svojho držania.
i)

Hráči zostanú na svojich hráčskych laviciach a nevstúpia na hraciu plochu počas bitky, vrátane bitiek
na konci štvrtín, poločasu a na konci stretnutia, dokiaľ nedostanú pokyn k opusteniu hráčskej lavice od
činovníkov stretnutia. Pravidlo nebráni hráčom oslavovať individuálne , oddielové alebo ligové
úspechy. Za porušenie tohto pravidla môže rozhodca udeliť menší trest pre hráčsku lavicu previnilému
mužstvu ( viď taktiež Pravidlo 91 : Opustenie hráčskej alebo trestnej lavice, odsek o)).

j)

Pokiaľ sa hráč vráti na hraciu plochu pred vypršaním jeho trestu v dôsledku chyby časomerača trestov,
nebude mu udelený žiadny ďalší trest, avšak bude musieť odpykať zostávajúcu časť pôvodného trestu.

k) Pokiaľ má hráč v útočnom pásme loptu vo svojom držaní, medzi ním a brankárom nie je žiadny
obranca a je zastavený súperom, ktorý nedovolene vstúpil na hraciu plochu, rozhodca nariadi trestné
strieľanie proti previnilému mužstvu.
l)

Pokiaľ súper odvolá brankára a hráč hodí akúkoľvek časť svojej výstroje alebo iný predmet na loptu
alebo hráča, ktorý má loptu v držaní, alebo pokiaľ je hráč s loptou faulovaný zozadu a je mu preto
znemožnené vystreliť na prázdnu bránku, bude útočiacemu mužstvu uznaný gól.
Pokiaľ súper odvolá brankára a útočiaci hráč pred prázdnou bránkou je nedovolene zastavený hráčom,
ktorý nedovolene vstúpil na hraciu plochu, bude neprevinilému mužstvu uznaný gól.

m) Pokiaľ tréner alebo manažér vstúpi na hraciu plochu po zahájení štvrtiny alebo pred jej skončením,
rozhodca udelí menší trest pre hráčsku lavicu danému mužstvu a pošle správu o priestupku ILF pre
účely disciplinárneho riadenia.
Predstaviteľovi mužstva alebo jeho členovi realizačného týmu, ktorý sa dopustí tohto priestupku, bude
udelená finančná pokuta alebo mu bude pozastavená činnosť ( pôsobenie v mužstvu ).
n) Pokiaľ sa vylúčený hráč vráti na hraciu plochu pred vypršaním trestu v dôsledku vlastnej chyby alebo
chyby časomerača trestov, nebude uznaný gól, ktorý jeho mužstvo strelí v dobe, kedy je nedovolene na
hracej ploche. Všetky tresty pre ktorékoľvek mužstvo sa slúžia bez akéhokoľvek skrátenia.
o) Pokiaľ hráč nedovolene vstúpi na hraciu plochu z hráčskej lavice alebo trestnej lavice, nebude uznaný
gól, ktorý jeho mužstvo strelí v dobe, kedy je nedovolene na hracej ploche. Všetky tresty pre
ktorékoľvek mužstvo sa slúži bez akéhokoľvek skrátenia.
p) Menší trest pre hráčsku lavicu bude udelený mužstvu, ktorého hráč/i opustia svoju hráčsku lavicu za
iným účelom, než je striedanie hráčov, pokiaľ práve neprebieha bitka.
q) Hráčovi, ktorý sa potom, čo bol rozhodcom vykázaný do šatne, vráti späť na hráčsku lavicu alebo na
hraciu plochu z akéhokoľvek dôvodu pred vypršaním príslušnej doby, bude udelený osobný trest do
konca stretnutia a bude mu automaticky pozastavená činnosť na najbližšie stretnutie jeho mužstva.
Bude mu taktiež udelená finančná pokuta alebo ďalšie pozastavenie činnosti.
r)

ILF môže pozastaviť činnosť trénerom, ktorých hráči opustia hráčsku lavicu počas bitky, až do
preskúmania prípadu. Trénerom môže byť taktiež udelený finančná pokuta.
ILF bude požadovať preskúmanie všetkých prípadov, aby rozhodla, či bude zahájené disciplinárne
riadenie proti trénerovi, ktorého hráči následne ( ako druhý ) opustia hráčsku lavicu alebo trestnú
lavicu. V takomto prípade môže ILF uplatniť toto pravidlo, avšak finančná pokuta alebo pozastavenie
činnosti nesmie presiahnuť finančnú pokutu alebo pozastavenie činnosti pre prvého trénera.
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PRAVIDLO 92 : POUŽÍVANIE NESLUŠNÝCH ALEBO SPROSTÝCH VÝRAZOV A GEST
a)

Hráči nesmú používať neslušné gestá na hracej ploche alebo kdekoľvek v športovej aréne a to pred,
počas alebo po stretnutí. Za porušenie tohto pravidla bude udelený osobný trest do konca stretnutia
a rozhodca oznámi okolnosti prípadu ILF pre účely disciplinárneho riadenia. Hráčovi, ktorý dostane
osobný trest do konca stretnutia podľa tohto pravidla, bude automaticky pozastavená činnosť na
najbližšie stretnutie jeho mužstva.

b) Hráči nesmú používať sprosté výrazy na hracej ploche alebo kdekoľvek v športovej aréne a to pred,
počas alebo po stretnutí. Za porušenie tohto pravidla bude udelený osobný trest, vynímajúc prípady,
kedy k porušeniu tohto pravidla dôjde v blízkosti hráčskej lavice. V tomto prípade bude udelený menší
trest pre hráčsku lavicu.
Poznámka : Je povinnosťou všetkých činovníkov stretnutia a všetkých predstaviteľov mužstva
zaslať ILF dôvernú správu s podrobnosťami o použití neslušných gest a výrazov hráčmi,
trénermi alebo inými členmi realizačného tímu. ILF môže zahájiť disciplinárne riadenie podľa
vlastného uváženia.
c)

Predstavitelia mužstva, tréneri alebo ostatný členovia realizačného tímu nesmú používať neslušné
alebo sprosté výrazy a gestá kdekoľvek v športovej aréne. Za porušenie tohto pravidla bude udelený
menší trest pre hráčsku lavicu a bude odoslaná správa ILF. Okrem menšieho trestu pre hráčsku lavicu
bude predstaviteľ klubu používajúci neslušné gestá, ktorými bude urážať iné osoby, vykázaný
a rozhodca odošle okolnosti prípadu ILF pre účely disciplinárneho riadenia.

PRAVIDLO 93 : FYZICKÉ NAPADNUTIE ČINOVNÍKOV STRETNUTIA
a)

Hráčovi, ktorý úmyselne fyzicky napadne, pokúsi sa zraniť či fyzicky ponížiť činovníka stretnutia, aby
sa vymanil tomuto činovníkovi stretnutia počas bitky alebo bezprostredne po bitke, bude udelený
osobný trest do konca stretnutia.
Okrem vyššie uvedeného trestu bude hráčovi udelený nasledujúci disciplinárny trest :
Kategória I
Hráčovi, ktorý úmyselne udrie činovníka stretnutia a spôsobí mu zranenie alebo ktorý úmyselne
použije fyzickú silu proti činovníkovi stretnutia s úmyslom ho zraniť, alebo ktorý sa pokúsi zraniť
činovníka stretnutia, bude automaticky pozastavená činnosť do konca sezóny. Po sezóne sa rozhodne
o ďalšej hráčskej budúcnosti takéhoto hráča. ( Pre účely tohto pravidla sa „úmyselne zraniť“ rozumie
použitie fyzickej sily, kedy si hráč musí alebo by mal uvedomiť, že môže privodiť zranenie. )
Kategória II
Hráčovi, ktorý úmyselne použije fyzickú silu proti činovníkovi stretnutia ( s výnimkou jednania
uvedeného v Kategórii I ) bez úmyslu ho zraniť, bude automaticky pozastavená činnosť na najmenej
päť stretnutí.
Kategória III
Hráčovi, ktorý svojím jednaním fyzicky napadne činovníka stretnutia alebo ktorý úmyselne použije
fyzickú silu, aby sa vymanil tomuto činovníkovi stretnutia počas bitky alebo bezprostredne po bitke,
bude pozastavená činnosť na najmenej jedno stretnutie.
Ihneď po stretnutí, v ktorom je udelený tento osobný trest do konca stretnutia, rozhodca po konzultácii
s ostatnými činovníkmi stretnutia rozhodne o kategórii priestupku.
ILF preskúma všetky tieto osobné tresty do konca stretnutia a do skončenia tohto preskúmania môže :
1) Potvrdiť počet stretnutí v danej kategórii a/alebo pokutovať hráča.
2) Zvýšiť počet stretnutí v danej kategórii a/alebo pokutovať hráča.
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3) Preklasifikovať trest do nižšej kategórie.
4) Preklasifikovať trest do nižšej kategórie a zvýšiť počet stretnutí v danej kategórii a/alebo
pokutovať hráča.
Pokiaľ sa hráč dopustí viac než jedného priestupku podľa tohto pravidla, okrem trestov za tieto
priestupky, bude jeho prípad postúpený ILF za účelom zváženia zahájenia disciplinárneho riadenia.
b) Predstaviteľ klubu, manažér, tréner alebo člen realizačného tímu, ktorý drží alebo udrie činovníka
stretnutia, bude automaticky potrestaný pozastavením činnosti na najbližšie stretnutie a bude vykázaný
do šatne. Zároveň bude ILF odoslaná správa pre účely disciplinárneho riadenia ( finančná pokuta
poprípade ďalšie pozastavenie činnosti ).
PRAVIDLO 94 : OCHRANA BRANKÁRA
a)

Menší trest za nedovolené bránenie bude udelený hráčovi, ktorý svojou lakrosovou palicou alebo telom
nedovolene bráni alebo prekáža v pohybe brankárovi, pričom dochádza ku fyzickému kontaktu.
Poznámka 1 : Na brankára mimo bránkoviska sa síce uplatňujú rovnaké pravidlá ako na hráča
v poli, avšak súper ho nesmie neprimerane atakovať lakrosovou palicou či telom. Trest za
nedovolené bránenie alebo napadnutie ( menší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca
stretnutia ) bude udelený za akýkoľvek zbytočný kontakt hráča s brankárom.
Poznámka 2 : Rozhodca by však mal vylučovať brankára za podrazenie, sekanie alebo pichnutie
lakrosovou palicou v blízkosti bránky.

b) Hráč útočiaceho mužstva nesmie stáť v bránkovisku. Pokiaľ je dosiahnutý gól a útočiaci hráč stojí
v bránkovisku, gól nebude uznaný. Pokiaľ sa útočiaci hráč dostane do kontaktu s brankárom pred
dosiahnutím alebo počas dosiahnutia gólu, gól nebude uznaný a bude udelený trest za nedovolené
bránenie brankára. Rozohrávať bude brániace mužstvo.
c)

Pokiaľ je útočiaci hráč atakovaný brániacim hráčom a ocitne sa v bránkovisku a pokiaľ je dosiahnutý
gól, zatiaľ čo je hráč takto atakovaný, gól bude uznaný.

d) Menší trest bude udelený útočiacemu hráčovi, ktorý je atakovaný brániacim hráčom a nesnaží sa
vyhnúť kontaktu s brankárom. Pokiaľ je dosiahnutý gól, nebude uznaný.
e)

Menší trest za nedovolené bránenie bude udelený útočiacemu hráčovi, ktorý sa dostane do úmyselného
kontaktu s brankárom v bránkovisku alebo mimo neho. Podľa uváženia rozhodcu môže byť udelený
väčší trest podľa Pravidla 96 : Hrubosť.

f)

Pokiaľ je brankár zatlačený do bránky spoločne s loptou potom, čo loptu chytil, gól nebude uznaný.
Pokiaľ je to vhodné, budú udelené príslušné tresty.

PRAVIDLO 95 : ODMIETNUTIE ZAHÁJIŤ HRU
a)

Pokiaľ mužstvo, ktoré je mimo hraciu plochu na začiatku stretnutia alebo na začiatku štvrtiny alebo
ktorému rozhodca nariadil alebo dovolil odchod z hracej plochy, nenastúpi na hraciu plochu a nezačne
hrať do piatich minút od pokynu rozhodcu, bude zápas zrušený, previnilé mužstvo pokutované a celá
záležitosť odovzdaná ILF k prešetreniu.

b) Pokiaľ sú obe mužstvá na hracej ploche a jedno z nich z akéhokoľvek dôvodu odmietne zahájiť hru na
pokyn rozhodcu alebo opustí hraciu plochu bez príkazu alebo dovolenia rozhodcu, rozhodca upozorní
previnilé mužstvo vyčká pätnásť sekúnd na zahájenie alebo obnovenie hry. Pokiaľ po vypršaní tejto
časovej lehoty mužstvo odmietne zahájiť hru, rozhodca udelí menší trest hráčovi previnilého mužstva
určenému trénerom alebo kapitánom. Pokiaľ previnilé mužstvo znovu odmietne zahájiť hru, rozhodca
ho upozorní, že ma jednu minútu, aby nastúpil ku hre, inak môže byť pokutované. Pokiaľ ani po tomto
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upozornení mužstvo hru nezaháji, rozhodca ho upozorní, že má päť minút na zahájenie hry, inak bude
stretnutie zrušené a celá záležitosť odovzdaná ILF k prešetreniu.
c)

Oznámenie alebo upozornenie podľa tohto pravidla môže byť oznámené týmto osobám :
predstaviteľovi mužstva, generálnemu manažérovi, trénerovi alebo kapitánovi.
Poznámka : Tréner, ktorý odvolá svoje mužstvo z hracej plochy a odmietne zahájiť hru alebo
dohrať stretnutie na pokyn rozhodcu, bude automaticky potrestaný pozastavením činnosti do
konca sezóny a previnilé mužstvo môže byť pokutované.
Vedúci orgán súťaže v proporciách súťaže vydá pokyny týkajúce sa záznamov a postupu
v prípade zrušených stretnutí.

PRAVIDLO 96 : HRUBOSŤ
Poznámka : Hrubosť je bitka, ktorej účastníci sú potrestaný menším trestom alebo väčším
trestom. ( Bitka vyžaduje dvoch hráčov, kde aspoň jeden z nich musí byť potrestaný. )
a)

Menší trest, dvojnásobný menší trest, väčší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia
bude udelený hráčovi, ktorý udrie súpera ( viď taktiež Pravidlo 79 : Bitka ).

b) Hráč, ktorý hrubo podrazí alebo vrazí do súpera, bude potrestaný príslušným trestom spomenutom
v odseku a).
c)

Hráč, ktorý úmyselne alebo hrubo atakuje alebo krosčekuje súpera, ktorý mu dovolene vytvoril clonu /
blok, bude potrestaný príslušným trestom spomenutom v odseku a).

d) Hráč, ktorý úmyselne alebo hrubo atakuje súpera telom alebo lakrosovou palicou, pričom tomuto
kontaktu bolo možné sa vyhnúť, bude potrestaný príslušným trestom spomenutom v odseku a).
PRAVIDLO 97 : SEKANIE
Poznámka : Sekanie je úder súpera lakrosovou palicou bez zrejmého úmyslu zasiahnuť loptu,
bez ohľadu na to či dôjde ku kontaktu alebo nie. Neagresívny kontakt lakrosovej palice s palicou
alebo rukami súpera sa nepovažuje za sekanie.
a)

Menší trest, väčší trest alebo väčší trest a osobný trest do konca stretnutia , podľa uváženia rozhodcu,
bude udelený hráčovi, ktorý zastaví súpera v pohybe sekaním lakrosovou palicou.

b) Väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý zraní súpera v dôsledku
sekania.
c)

Hráč, ktorý udrie súpera lakrosovou palicou v bitke, môže byť finančne pokutovaný poprípade mu
môže byť pozastavená činnosť podľa rozhodnutia ILF.

PRAVIDLO 98 : PICHNUTIE LAKROSOVOU PALICOU
Poznámka : Pichnutie lakrosovou palicou je pichnutie či pokus o pichnutie súpera lakrosovou
palicou, bez ohľadu na to či dôjde ku kontaktu alebo nie.
a)

Väčší trest bude udelený hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť súpera lakrosovou palicou, pričom nedôjde
ku kontaktu.

b) Väčší trest a osobný trest do konca stretnutia bude udelený hráčovi, ktorý pichne súpera lakrosovou
palicou ( viď taktiež Pravidlo 64 : Pokus o zranenie ).
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c)

Trest v hre bude udelený hráčovi, ktorý zraní súpera v dôsledku pichnutia lakrosovou palicou ( viď
taktiež Pravidlo 76 : Úmyselné zranenie súpera ).

d) Hráč, ktorý bol potrestaný za pichnutie lakrosovou palicou, bude finančne pokutovaný poprípade mu
bude pozastavená činnosť v závislosti od rozhodnutia ILF.
PRAVIDLO 99 : HODENIE LAKROSOVEJ PALICE
a)

Pokiaľ akýkoľvek člen brániaceho mužstva, vrátane hráčov a členov mužstva na hráčskej lavici,
úmyselne hodí alebo vystrelí lakrosovú palicu, jej časť alebo iný predmet na loptu alebo hráča s loptou
cez stredovú čiaru, rozhodca nechá dokončiť akciu a pokiaľ nie je strelený gól, nariadi trestné
strieľanie v prospech neprevinilého mužstva. Trestné strieľanie vykoná hráč označený rozhodcom za
faulovaného hráča.

b) Pokiaľ je odvolaný brankár a člen brániaceho mužstva alebo niekto z hráčskej lavice úmyselne hodí
alebo vystrelí lakrosovú palicu, jej časť alebo iný predmet na loptu alebo hráča s loptou, ktorý
jednoznačne môže streliť gól do prázdnej bránky, bude útočiacemu mužstvu priznaný gól.
Poznámka 1 : Pokiaľ rozhodcovia nie sú schopný určiť hráča, ktorý bol faulovaný, útočiace
mužstvo prostredníctvom svojho kapitána určí hráča, ktorý bol na hracej ploche v okamžiku
priestupku, aby vykonal trestné strieľanie.
Poznámka 2 : Pre účely tohto pravidla sa „prázdnou bránkou“ rozumie bránka, z ktorej bol
odvolaný brankár a bol vystriedaný ďalším hráčom v poli.
c)

Menší trest bude udelený hráčovi na hracej ploche, ktorý hodí svoju lakrosovú palicu, jej časť alebo
iný predmet smerom k lopte, vynímajúc prípady, kedy je za takéto jednanie nariedené trestné strieľanie
alebo kedy je uznaný gól.
Poznámka : Pokiaľ hráč odhodí zlomenú časť lakrosovej palice na stranu hracej plochy ( a nie
cez mantinel ) a nebráni pri tom hre alebo súperovi, nebude udelený žiadny trest.

d) Osobný trest alebo osobný trest do konca stretnutia, podľa uváženia rozhodcu, bude udelený hráčovi,
ktorý hodí svoju lakrosovú palicu alebo jej časť mimo hraciu plochu. Pokiaľ k priestupku dôjde na
protest proti rozhodnutiu rozhodcu, bude previnilému hráčovi udelený menší trest za nešportové
chovanie a osobný trest do konca stretnutia.
PRAVIDLO 100 : PODRAZENIE
Poznámka 1 : Náhodné podrazenie, ku ktorému dôjde súbežne s dokončením akcie hráča,
nebude potrestané.
Poznámka 2 : Náhodné podrazenie, ku ktorému dôjde súbežne s prerušením hry alebo po
prerušení hry, nebude potrestané.
a)

Menší trest bude udelený hráčovi, ktorý použije svoju lakrosovú palicu alebo akúkoľvek časť tela tak,
že súpera podrazí a následne spadne.

b) Pokiaľ ma hráč loptu vo svojom držaní na polovičke súpera a pred sebou má iba brankára a je
podrazený alebo inak zozadu faulovaný, v dôsledku čoho nemôže dokončiť breakovú situáciu, bude
nariadené trestné strieľanie v prospech neprevinilého mužstva. Rozhodca však nepreruší hru, pokiaľ
má loptu vo svojom držaní útočiace mužstvo.
Poznámka : Zámerom tohto pravidla je obnovenie breakovej situácie, ktorá nemohla byť
dokončená v dôsledku faulu zozadu, pokiaľ k tomuto faulu dôjde na súperovej polovičke.
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c)

Technický gól bude uznaný v prospech útočiaceho mužstva, pokiaľ súper odvolá brankára a brániaci
hráč podrazí alebo inak fauluje hráča s loptou, pred ktorým nie je žiadny brániaci hráč a znemožní mu
tak zakončiť gólovú príležitosť.

***
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