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Výroční zpráva ČSML za rok 2008  
 
I.  Slo�ení orgánů ČSML v roce 2008 
 
Výkonný výbor  
Petr Chmelař, prezident  
�těpán Suchánek  
Pavel Do�lý 
Jan Hanák 
Jan Jůza (12. 6. odstoupil a náhradou byl kooptován 
Ale� Oulehla) 
 
Kontrolní a disciplinární komise 
Daniel �ák 
Ale� Veselý 
Tadeá� Pe�ek 
 
Komise rozhodčích 
Petr Poláček, předseda  
David Vortel  
Radek Ko�ťál 
Vilém Sýkora  
 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 
 
Zástupce ČSML v KDK ČLU  
Pavel Do�lý 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volené orgány utvořily tyto komise:  
 
Registrační komise 
Petr Chmelař 
 
Grantová komise 
Petr Chmelař, prezident  
�těpán Suchánek  
Pavel Do�lý 
Jan Hanák 
Jan Jůza (nahrazen Ale�em Oulehlou) 
 
Rozvojová komise 
�těpán Suchánek 
Pavel Do�lý 

II.  Přehled lakrosových klubů sdru�ených v ČSML,  
 počty jejich členů k 31. 12. 2008 a počty hlasů na VH za rok 2008 
 

Z toho Název LK  
Počet 

vykázaných 
členů 

Počet členů 
s placeným 
členstvím junioři  senioři  

Počet hlasů 
na VH 

SK LC Ji�ní Město 84 39 4 35 3 
LCC Radotín 162 54 12 43 5 
TJ Male�ice  40 25 8 20 2 
LK Slavia Praha 55 25 0 25 2 
Old Dogs Plzeň  17 10 4 6 1 
LC Pardubice  31 19 1 18 1 
LK Kroměří�  22 18 2 16 1 
LC �umperk 23 21 3 18 2 
LC Plzeň 6 6 0 6 0 
Celkem  440 217 34 187 17 

 
Oproti předchozímu roku se zvý�il jak počet vykázaných členů (372 v roce 2007), tak počet členů s placeným 
členstvím (204 v roce 2007).  
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III.  Přehled účastníků mistrovských soutě�í pořádaných ČSML v roce 2008  
 
Národní box lakrosová liga NBLL 2008 
  
LCC Radotín  
LC Ji�ní Město 
TJ Male�ice 
Falcons Millionaires 
Old Dogs Plzeň 
LK Slavia Praha 
LC Pardubice  
LK Kroměří� 
LC �umperk 

 
Více viz zpráva vedoucího NBLL (příloha 6) 

Národní field lakrosová liga NFLL 2008 
  
LCC Radotín 
SK LC Ji�ní Město  
TJ Male�ice  
Bratislava Tricksters 
LK Slavia Praha 

 
Více viz zpráva vedoucího NFLL (příloha 7)

 
Dětské soutě�e  
 
U 13 - LCC Radotín,  SK Lacrosse Ji�ní Město, LC Pardubice 
U 15 - LCC Radotín, SK Lacrosse Ji�ní Město, Old Dogs Plzeň 
U 17 - LCC Radotín, SK Lacrosse Ji�ní Město, Poznań Hussars, Kosynierzy Wrocław 
 
 
III.  Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML v roce 2008 
 
Výkonný výbor ČSML  
Viz příloha 1 
 
Kontrolní a disciplinární komise  
Viz příloha 2  
 
Komise rozhodčích  
Viz příloha 3  
 
Registrační komise  
Viz příloha 4 
 
Grantová komise  
Viz příloha 5  
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IV. Přehled hospodaření ČSML v roce 2008  
 
Majetek, pohledávky, závazky (v Kč) 

účet počáteční stav konečný stav

21100 pokladna ČSML 22 340,50 141,50

21203 pokladna USD 602,72 645,00

22100 bankovní účet ME 18 282,47 18 566,14

22101 bankovní účet ČSML e-banka 0,00 49 921,15

22109 bankovní účet ČSML KB 91 150,62 0,00

31100 pohledávky za odběrateli -3 350,00 0,00

31400 poskytnuté provozní zálohy 11 000,00 4 000,00

32100 dodavatelé -720,00 6 000,00

32400 přijaté zálohy 66 400,00 47 010,00
 
Výnosy (v Kč) 

účet  

 MEf  

64501 kurzové zisky ME 1 083,35

64900 jiné výnosy ME 0,00

68111 příspěvky mezi org. slo�kami ME 0,00

68211 dary ME 397 639,41

 ČSML  

60409 prodej zbo�í ČSML 1 300,00

60209 startovné ČSML 3 400,00

64411 úroky z bě�ného účtu ME 37,48

64419 úroky z bě�ného účtu ČSML 31,14

68119 příspěvky ČSTV 206 118,00

68409 členské příspěvky* 53 100,00
*Členské příspěvky v sobě zahrnují pokuty, poplatky za přestupy a hostování a registrační poplatky 
 
Náklady (v Kč) 

účet 

 MEf  

50121 spotřeba re�ijního materiálu ME 572,00

50131 sportovní potřeby ME 3 995,00

51211 cestovné ME 23 948,68

51801 ostatní slu�by, ME 55 489,96

51811 ubytování ME 177 414,23

51821 spoje ME 1 222,00

51831 nájemné ME 13 500,00

54501 kurzové ztráty ME 3 212,32

54931 bankovní náklady ME 3 775,23

58201 startovné ME 40 628,11

 Prague Cup  

51812 ubytování PC, chyba v platbě, omylem posláno navíc 720,00

 3



                         Výroční zpráva ČSML za rok 2008  
 

 ČSML  

50129 spotřeba re�ijního materiálu ČSML 20 769,00

50139 sportovní potřeby ČSML 10 934,59

51219 cestovné ČSML 5 800,00

51809 ostatní slu�by ČSML 34 764,00

51829 spoje ČSML 37,00

51841 doprava ME 177 896,18

51869 rozhodčí ČSML 80 310,00

54609 dary/granty ČSML 47 000,00

54939 bankovní náklady ČSML 3 770,20

58209 startovné a členské přísp. CSML 11 033,40
 
Detailní přehled polo�ek nákladů na vy�ádání. 

účet 
Stav na 

začátku období
Stav na konci 

období 

90100 vlastní jmění 212 716,75 74 346,31

93200 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0,00 0,00

95900 dlouhodobé závazky 0,00 0,00

96100 počáteční účet rozva�ný 0,00 0,00

96200 konečný účet rozva�ný 0,00 0,00

96300 účet hospodářského výsledku -138 370,44 0,00
  

Fond rozvoje (v Kč)  

Popis   
Zůstatek na počátku roku  
 zůstatek z r 2007  10 896,16    
 Odprodej helem  1 300,00    
 Příspěvky  48 550,00    
 Příjmy celkem  60 746,16    
  
  
Ceny Hráč roku 2007 -12 000,00    
Plakát NBLL -3 570,00    
 DJ na vyhlá�ení Hráče roku  -3 000,00    
Ceny Hráč roku 2008 -6 584,00    
Grant CSML 2008 LC �umperk -8 000,00    
Grant CSML 2008 LK Kroměří� -10 000,00    
Výdaje celkem -43 154, 00 
Zůstatek na konci roku 17 592,16 

 
 

V.  Rozpočet na rok 2009 
 
Viz příloha 8  
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Příloha 1 
 

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML v roce 2008 
 

 
Plán práce VV ČSML na rok 2008 
1) Příprava trenérské metodiky � formou překladu 
2) Příprava reprezentace na MEf v roce 2008 
3) Vytvoření plně funkční a fungující Rozvojové komise, definování jejích úkolů  
4) Vytvoření Redakce lacrosse.cz a definování jejích úkolů 
5) Navázání spolupráce s německým svazem (klubové výměny s výhledem na propojení ligových soutě�í)  
6) Úspě�ná prezentace nabídky na pořádání MSb 2011 v ČR a spolupráce s přípravným výborem 
 
Plnění plánu práce a zadaných úkolů 
V roce 2008 se VV ČSML se�el celkem čtyřikrát (10. 2., 29. 3., 12. 6. 4. 9.) a jednou (19. 11) jednal per rolam. 
Zápisy ze zasedání a jednání VV a rozhodnutí přijatá per rolam jsou k dispozici na webových stránkách 
www.lacrosse.cz.  
 
V červnu na vlastní �ádost ode�el z VV Jan Jůza, na jeho místo byl kooptován Ale� Oulehla. 
 
Přípravný výbor pro MSb 2011 podal jménem ČSML nabídku na pořádání Mistrovství světa v halovém lakrosu 
v České republice. Na zasedání ILF ve Finsku během MEf 2008 nabídku úspě�ně prezentoval O. Mika � 
organizace MSb 2001 byla svěřena České republice. 
 
Podařilo se konečně zabezpečit evidenci členské základny a vydávání členských průkazů. 
 
ad 1) Stále nesplněno, zru�eno. 
ad 2) Splněno. 
ad 3) Splněno, úkol trvá nadále 
ad 4) Nové webové stránky lacrosse.cz začínají vznikat, tvoří se redakce, v návrhu rozpočtu ČSML jsou 
vyčleněny peníze na výplaty redaktorům. Koordinuje Petr Chmelař. 
ad 5) Nesplněno, úkol trvá nadále 
ad 6) Splněno 
 
Plán práce VV ČSML na rok 2009 
1) Příprava reprezentace na MEb v roce 2009 
2) Zaji�tění přípravy MSb 2011 
3) Publicita národních soutě�í � ve spolupráci s vedoucími NBLL a NFLL 
4) Otevření juniorské field lakrosové ligy 
5) Zahájení bě�né práce redakce lacrosse.cz 
6) Organizace box lakrosového kempu zaměřeného na nové regiony a mlad�í hráče. V návrhu rozpočtu 
vyčleněné prostředky získá pořadatel na základně výběrového řízení. 
7) Organizace Letní lakrosové �koly � ve spolupráci s agenturou Global Players během letních měsíců tréninky 
vedené americkými kouči. 
8) Překlad změn pravidel field lakrosu a jejich uvedení do �ivota, vytvoření komise pro pravidla, která by 
sledovala změny, překládala pravidla a navrhovala, případně hlasovala o jejich změnách. 
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Příloha 2 
 

Zpráva o činnosti Kontrolní a disciplinární komise ČSML v roce 2008 
 
 
2. 2. 2008 � Valnou hromadou ČSML byla zvolena KDK ČSML ve slo�ení: 

Ale� Veselý 
 Tadeá� Pe�ek  
 Daniel �ák  
 
2. 4. 2008 � Předsedou KDK ČSML byl zvolen Daniel �ák 
  
3. 4. 2008 � Na základě podnětu předsedy VV ČSML ze dne 2.4.2008 ve věci zru�ení automatického  trestu 

hráči LC �umperk � Roberu Podobovi, KDK ČSML rozhodla o zamítnutí návrhu a potvrzení 
automatického trestu. 

  
1. 7. 2008 � Na základě podnětu předsedy KR ČSML podaného dne 2.6.2008 rozhodla KDK ČSML o tom, �e se 

zamítá odvolání pana Romana Pokorného (zplnomocněného panem Petrem Bekem) proti rozhodnutí 
KR ČSML č. 1/2008 a potvrzuje se vý�e trestu uděleného KR ČSML rozhodčím v utkání NBLL 2007 LC 
JM vs. Old Dogs Plzeň a ukládá tak napomenutí panu Petru Poupěmu a Petru Bekovi a uhrazení 
příslu�né pokuty. 

 
 Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno týmem LCC Radotín odvolání k VV ČSML a toto rozhodnutí KDK 

ČSML bylo tedy změněno rozhodnutím VV ČSML ze dne 4. 9. 2008. 
  
1. 7. 2008 � Na základě podnětu rozhodčích utkání č. 29 NBLL 2008 ze dne 27. 5. 2008 uvedeného v zápise o 

utkání rozhodla KDK ČSML o ulo�ení napomenutí a podmíněného trestu uhrazení pokuty týmu LC 
Ji�ní Město za nepředlo�ení registračních průkazů k utkání č. 29 NBLL 2008. 

 
1. 7. 2008 � Na základě podnětu rozhodčích utkání č. 31 NBLL 2008 ze dne 7. 6. 2008 uvedeného v zápise o 

utkání rozhodla KDK ČSML o ulo�ení napomenutí a podmíněného trestu uhrazení pokuty týmu TJ 
Male�ice za nepředlo�ení registračních průkazů k utkání č. 31 NBLL 2008. 

 
1. 7. 2008 � Na základě podnětu kapitána hostujícího týmu LC Pardubice v utkání č. 36 NBLL 2008 ze dne 19. 

6. 2008 rozhodla KDK ČSML o ulo�ení napomenutí a podmíněného trestu uhrazení pokuty týmu LC 
�umperk za nepředlo�ení zápisů k utkání domácím týmem k utkání č. 36 NBLL 2008. 

 
1. 7. 2008 � Na základě podnětu rozhodčích utkání č. 35 NBLL 2008 ze dne 17. 6. 2008 uvedeného v zápisu o 

utkání rozhodla KDK ČSML o ulo�ení nepodmíněného trestu uhrazení pokuty týmu Old Dogs Plzeň za 
nezaji�tění pořadatelské slu�by domácím týmem 
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9. 7. 2008 � Na základě podnětu rozhodčích utkání č. 33 NBLL 2008 ze dne 10. 6. 2008 uvedeného v zápisu o 

utkání a na základě  vyjádření kapitánů obou týmů uvedených v zápisu o utkání, prohlá�ení 
prezidenta klubu LCC Radotín,  prohlá�ení předsedy klubu LC Ji�ní Město, vyjádření vedoucího NBLL 
2008, vyjádření pana Leo�e Nováka zúčastněného při zaji�tění pořádku po incidentu, prohlá�ení VV 
ČSML a ústního vyjádření pana Petra Beka k incidentu ze dne 8. 7. 2008 rozhodla KDK ČSML o: 

  
1) ulo�ení nepodmíněného trestu uhrazení pokuty týmu LCC Radotín za nezaji�tění dostatečné a 
řádně označené pořadatelské slu�by domácím týmem k utkání č. 33 NBLL 2008; 

  
2) ulo�ení nepodmíněného trestu pozastavení činnosti na jedno následující utkání NBLL 2008 panu 
Pavlovi Do�lému z týmu LC Ji�ní Město za nedisciplinované chování; 

 
 3) ulo�ení nepodmíněného trestu pozastavení činnosti na 29 měsíců panu Petru Bekovi, hráči týmu 

Falcon Milionaires, v době incidentu v pozici diváka, za napadení hráče na trestné lavici a jeho 
zranění v obličeji. 

 
 Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno týmem LCC Radotín odvolání k VV ČSML a toto rozhodnutí KDK 

ČSML bylo tedy v bodech 1) a 3) změněno rozhodnutím VV ČSML ze dne 4.9.2008. 
 
 
V Pardubicích 27. 1. 2009 
 
Daniel �ák 
předseda KDK ČSML 
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Příloha 3 

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČSML v roce 2008  
 
1. KOMISE ROZHODČÍCH (zpracoval P. Poláček) 

- KR pracovala ve slo�ení: 
Petr Poláček � předseda, koordinace, junior liga      
Ko�ťál Radek � zástupce předsedy, box lakros 
David Vortel � mezinárodní styk 
Vilém Sýkora � field lakros 

- Komise se za rok se�la 3x, ostatní komunikace probíhala přes internet a telefonicky. 
- Nutno opakovat, �e jednoznačnou předností komise je její nezávislost a nestrannost, v případě 

mo�ného střetu člena komise s klubovými zájmy nahrazuje jeho činnost předseda (např. nominace 
rozhodčích na play-off, disciplinární zále�itosti). 

- KR uvolnila Viléma Sýkoru z funkce a na jeho místo navrhuje Vojtěcha Schaffnera. 
- Po Valné hromadě a v návaznosti na termínovou listinu lig budou po vzájemné dohodě stanoveny 

zodpovědnosti a kompetence jednotlivých členů. 
 
2. BOX LAKROS (zpracoval P. Poláček) 

- Boxovou sezónu 2008 hodnotí KR jako vyvá�enou, bez vá�ných vad a nedostatků, za celou sezónu 
nebyl vznesen �ádný protest na výkon rozhodčích ani oficiální stí�nost. 

- Před zahájením sezóny proběhlo dvoudenní �kolení v Nymburce (jednalo se o první �kolení v 
takovémto rozsahu po mnoha letech, tento trend je nutno zachovat i do dal�ích sezón, �kolení je do 
budoucna potřeba více zaměřit na metodiku pískání a  zejména sjednocení výkladu herních situací, 
pokud mo�no na základě videa). 

- Podařilo se stabilizovat listinu rozhodčích, přínosem byl příchod nových mladých rozhodčích, kterým 
se za pomoci zku�eněj�ích kolegů podařilo zvládnout řízení utkání bez zásadních problémů, v tomto 
je potřeba pokračovat. 

- V�ichni rozhodčí jsou vybaveni dresy + pí�ťalkami + teplákovými soupravami, teplákové soupravy 
pro nové rozhodčí budou zaji�těny sponzorsky v průběhu 2009. 

- KR doporučuje ponechat povinné kvóty v�ech oddílů nominovat stanovený počet rozhodčích. 
- KR doporučuje přelo�it boxové manuály (case-book + manuál pro rozhodčí) 

 
3. FIELD LAKROS (zpracoval D. Vortel) 

- V�echna utkání NFLL (s výjimkou jednoho utkání) byla obsazena 3 rozhodčími (mimo CBO) a 
proběhla bez problémů. 

- K jednomu utkání se 2 rozhodčí nedostavili, bylo odpískáno laiky, s absentujícími rozhodčími bylo 
projednáno a byla jim udělena důtka. 

- Kladem byla skutečnost, �e se do pískání úspě�ně zařadili i noví rozhodčí pískající první rok (Janda, 
�edivec, Bartu�ka) 

- V�ichni rozhodčí jsou přiměřeně vybaveni. 
- Problémem byl malý počet rozhodčích na listině, KR po�aduje ře�it systémově, navrhuje ře�it 

povinnými kvótami rozhodčích v�ech oddílů (stejně jako v boxu). 
- KR po�aduje zaji�tění překladu aktuální verze pravidel � v současné době neexistuje! 
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4. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ A KOMUNIKACE (zpracoval D. Vortel) 
 
Field lakros 

- V evropském měřítku patříme mezi �pičku spolu s Anglií a Německem, nicméně máme nejmen�í 
počet mezinárodních rozhodčí (4). 

- V roce 2008 si plnou certifikaci doplnil Vilém Sýkora, praktické zkou�ky absolvovali Vojtěch Schaffner 
a Radek Ko�ťál. 

- Pro pří�tí sezónu projevil zájem o mezinárodní pískání Tomá� Janda. 
 

S Anglií a Německem byl dohodnut systém obsazování rozhodčích na mezinárodní turnaje (dosavadní praxe, kdy 
organizátor obesílá a shání rozhodčí individuálně, nevyhovuje): 

- pokud bude po�adavek na rozhodčí z konkrétní země, bude zaslán po�adavek a podmínky na KR 
konkrétní země a ta nominuje rozhodčí podle po�adované úrovně a potřeby v rámci přípravy 
rozhodčích; 

- individuální vyjednávání rozhodčího a organizátora není přípustné; 
- informativně � s Anglií bylo dohodnuto, �e na nabídky, které nebudou splňovat �minimální standard� 

(tj. 100 eur na dopravu, dopravu v místě je-li třeba, ubytování se snídaní, 5 eur za utkání nebo jídlo 
během celého dne), nebudeme reflektovat 

- kontaktní osoby 
Phil Pearson   ENG 
Matthias Lockemann  GER 
David Vortel   CZ 

 
Zúčastnili jsme se v�ech důle�itých mezinárodních akcí s výjimkou MS19, če�tí rozhodčí svojí účastí ve 
vrcholných utkáních potvrdili svojí kvalitu a kredit: 

- Berlin Open (4 rozhodčí, účast ve finále) 
- MEf (4 rozhodčí, účast v semifinále, o 3.místo, finále) 
- Champions Cup (1 rozhodčí, účast ve finále) 

 
Náklady na účast na ME byly svazem pokryty zhruba ze 75 % procent, KR po�aduje 100 % pokrytí akcí do 
budoucna. 
 
Pří�tí rok bude sestaven začátek přípravy rozhodčích pro MSf 2010. Na tomto MSf KR plánuje účast čtyř 
rozhodčích celkem, z toho jednoho v Blue Division. Na přípravu po�adujeme pro rok 2009 vyčlenit 35 000 Kč 
s mo�ností čerpání a� v roce 2010. 
 
V rámci této přípravy se KR pokusí zajistit účast českých rozhodčích na evropských mezinárodních turnajích, a to 
bez finančního po�adavku na ČSML.  
 
Box lakros 
�ádných zahraničních akcí jsme se v roce 2008 nezúčastnili. 
Na rok 2009 je plánována účast 4 rozhodčích na 1. MEb v Grazu (Rakousko, 12. � 18.7.) 
Pro toto MEb KR prostřednictvím ČSML nominovala na pozici R-I-C Davida Vortela, zároveň byl nominován na 
pozici Deputy R-I-C pro MS 2011 v Praze. 
 
Mezinárodní komunikace 
Zástupce KR pro mezinárodní styk dostával od svazu minimum informací ohledně dokumentů, návrhů a změn 
týkajících se rozhodčích na úrovni ELF, ILF a FIL (např. návrh ELF na změnu nominačních kritérií pro rozhodčí na 
ME nebo změnu pravidel FIL). 
KR po�aduje zlep�it a nastavit komunikaci (Svaz � KR) k úplné informovanosti. 
David Vortel byl nominován do Official´s Comitee FIL. 
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5. Junior liga (zpracoval Poláček) 

- Rozhodčí na turnaje junior ligy koordinoval Petr Bek, ve spolupráci s KR byla účast rozhodčích na 
v�ech turnajích zaji�těna 

- Komunikace s pořadatelem junior ligy LCC Radotín byla bez jakýkoliv závad a připomínek 
- Pořadatel zvolil systém motivačního vyplácení rozhodčích ze svých zdrojů na základě nezávislého 

hodnocení pozorovatele, tento model je motivační a osvědčil se 
 
 
6. Úkoly pro rok 2009  

- Zorganizovat �kolení pro rozhodčí (box + field) 
- Stabilizovat listinu boxových rozhodčích (20 rozhodčích) 
- Vytvořit listinu fieldových rozhodčích (15 rozhodčích) 
- Vytvořit listinu delegátů a zpracovat návrh jejich kompetencí 
- Zrealizovat nový systém hodnocení rozhodčích 
- Ve spolupráci s LCC Radotín zajistit před MAH (23. - 26.4.) kliniku pro české a evropské boxové 

rozhodčí  
- Zajistit účast českých rozhodčích na zahraničních turnajích  

 
7. Přílohy 

 
Příloha 1: Listina rozhodčích 
Příloha 2: �kolení Nymburk 
Příloha 3: Vyúčtování NBLL jaro 
Příloha 4: Vyúčtování NBLL podzim 
Příloha 5: Vyúčtování NFLL 
 
(Tyto přílohy na vy�ádání u VV ČSML) 
 
 
 
V Praze dne 30. 1. 2009   
 
Petr Poláček 
předseda KR ČSML
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Příloha 4 

Zpráva o činnosti Registrační komise ČSML v roce 2008 
 
 
Během zimní přestávky 2007/2008 se podařilo zavést registrační průkazy a lep�í evidenci členské základny. 
Dobře se osvědčila mo�nost zasílání dokumentů e-mailem s následným dodáním originálu. 
 
Výkaz o členské základně byl ČLU odevzdán včas. Přehledy členské základny jsou v úvodu Výroční zprávy. 
 
 
V Praze dne 29. 1. 2009 
 
Petr Chmelař 
Registrační komise 
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Příloha 5 

Zpráva o činnosti Grantové komise ČSML v roce 2008  
 
 
Grantová komise se se�la dne 12. 6. 2008 ve slo�ení P. Do�lý, P. Chmelař, �. Suchánek a A. Oulehla, aby 
rozhodla o přidělení grantů z Fondu rozvoje dle doručených platných �ádostí.  
 
Předseda GK Pavel Do�lý seznámil přítomné s �ádostmi o granty. Po diskusi byla celková částka ve Fondu 
rozvoje celkem 37 000 Kč rozdělena takto: 
 
K rozhodnému datu podány tři �ádosti � LK Kroměří� (10 000 Kč), LK Slavia Praha (2 500 Kč) a LC �umperk (24 
000 Kč). 
 
1) Grant pro LK Kroměří� -  10 000 Kč 

Zdůvodnění: Projekt zaměřen na mláde� a rozvoj lakrosu. velmi dobře vypracován a dlouhodobý. Je 
nezbytné sledovat jeho plnění. 

 
2) Grant pro LK Slavia Praha -  2 500 Kč 

Zdůvodnění: Vý�e po�adované částky na částečnou refundaci nákladů na pořádání utkání v hokejové hale 
v Edenu odpovídá omezenému (lokálnímu) dopadu celé akce. Účel akce je v souladu s cíli grantového 
programu ČSML. 

 
3) Grant pro LC �umperk � 8 000 Kč 

Částka grantu je účelově vázána na zařízení pro měření 30 sekund a je podmíněna vyúčtováním grantu z 
roku 2007 a termínem dokončení zařízení do 1. utkání nadstavby na domácím hři�ti LC �umperk. Současně 
se ru�í půjčka schválená VV.  

 
Příjmy a výdaje Fondu rozvoje jsou uvedeny vý�e.  
 
 
V Praze dne 12. 6. 2008  
 
Pavel Do�lý 
předseda Grantové komise ČSML 
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Příloha 6 
 

Závěrečná zpráva o NBLL 2008 
 

1. Průběh soutě�e 
 
Národní box lakrosová liga  NBLL 2008 probíhala od 29. 3. do 31. 10. 2008.  
Celkem se soutě�e zúčastnilo 9 týmů, které sehrály celkem 78 utkání. 
 
Týmy se v základní části utkaly v jednom zápase, ka�dý s ka�dým. 
 
V dal�í fázi soutě�e, tzv. nadstavbě, se týmy rozdělily do dvou výkonnostních skupin, ve kterých opět odehrály 
jedno utkání s ka�dým soupeřem. 
 
Po odehrání nadstavbové části se vytvořily dvojice pro čtvrtfinále 
 
1. LCC Radotín vs. 8. LC �umperk 
2. SK LC Ji�ní Město vs. 7. LC Old Dogs Plzeň 
3 TJ Male�ice vs. 6. LC Pardubice 
4. Falcon Millionaires vs. 5. LK Slavia Praha 
 
Pora�ené týmy vytvořily skupinu o 5 - 9 místo, kde na ka�dý tým čekaly poslední čtyři zápasy v sezóně. 
 
Vítězné týmy ze čtvrtfinále se utkaly o konečné pořadí ve vyřazovacích zápasech play-off. 
 
Konečné pořadí NBLL 2008 
 

1. LCC Radotín 
2. SK LC Ji�ní Město 
3. TJ Male�ice 
4. Falcon Millionaires  
5. LC Old Dogs Plzeň 
6. LK Slavia Praha 
7. LC Pardubice 
8. LC �umperk 
9. LK Kroměří� 

 
Ve�keré výsledky a statistiky naleznete na www.lacrosse.cz 
 
2. Hodnocení NBLL 2008 
 
Negativa:  

- velké výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými týmy a tím mno�ství nezajímavých zápasů 
- malá prezentace NBLL v médiích 

 
Pozitiva:  

- dodr�ení termínové listiny 
- stabilní výkony rozhodčích 
- zápasy hrané v hale HC Slavie Praha a ČEZ Aréně v Pardubicích 
- účast zahraničních hráčů ve finálové sérii 
- přesné statistiky soutě�e, včasné zveřejňování výsledků zápasů 
- průběh a náv�těvnost finálové série 
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3. NBLL 2009 
 
Pro pří�tí ročník NBLL doporučuji pokračovat v nastoupené cestě a předev�ím klást důraz na vět�í propagaci 
soutě�e a kvalitní hrací plochy, včetně zázemí pro diváky. 
 
Pro NBLL 2009 registrujeme zájem cca 14 týmů. Jedná se tedy o nárůst celkem o 5 týmů oproti NBLL 2008. Je 
to myslím ukázka toho, �e kvalitní a dobře prezentovaná soutě� je nejlep�ím prostředkem pro 
roz�íření lakrosu. 
 
Doporučuji tedy zachovat stávající celoroční model soutě�e s hracím systémem, který přihlédne k počtu 
zúčastněných týmů.  
 
   
V Praze 2. prosince 2008                                                                       
 
Jan Barák 
vedoucí NBLL 2008  
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Příloha 7 
 

Závěrečná zpráva o NFLL 2008 
 
Zúčastněná dru�stva 
LCC Radotín, SK LC Ji�ní Město, TJ Male�ice, LK Slavia Praha, Bratislava Tricksters 
 
Rozpis zápasů 
Rozpis zápasů byl dán před začátkem soutě�e. V něm byly stanoveny datum, čas a organizátor zápasu. 
Organizátor měl za povinnost ohlásit alespoň týden dopředu místo konání. 
 
Soutě� proběhla systémem zápasů 2x ka�dý s ka�dým a konečné pořadí bylo určeno podle získaných bodů (dle 
soutě�ního řádu). Celkem 20 zápasů bylo rozděleno do pěti hracích víkendů tak, aby v�dy jeden tým jeden 
víkend nehrál. Soutě� začala 10. 5. 2008 a poslední zápas byl odehrán 6. 7. 2008. 
 
Rozhodčí, zapisovatelé 
V ročníku 2008 na sebe vzala komise rozhodčích (KR) úkol delegace v�ech rozhodčích pro jednotlivá utkání. 
Vzhledem k nedostatku dobrovolných rozhodčích sní�ila KR jejich počet pro některá utkání ze 3 na 2, co� se 
ukázalo pro aktuální úroveň ligy jako dostačující nouzové ře�ení. Pro pří�tí ročníky je ov�em nutné nedostatek 
rozhodčích ře�it. 
 
Nově byla zavedena povinnost nominovaného týmu dodat k zapisovatelům i 2 podavače míčů za brankami. Toto 
opatření vedlo jednak ke zrychlení hry a tím i ke zvý�ení divácké atraktivity a zároveň k úspoře míčů. Povinnost 
dodat k začátku utkání 6 míčů připadla pořádajícímu týmu, co� mělo za účel motivovat pořadatele k výběru 
vhodného hři�tě, instalaci sítí za brankami atd. 
 
Výsledky 
viz www.lacrosse.cz 
 
Shrnutí 
V roce 2008 do�lo k výraznému pokroku ve smyslu roz�íření ligy o 2 nové týmy. Jako začínající domácí celek se 
přidal LK Slavia Praha a ze Slovenska přibyl tým Bratislava Tricksters. Po té, co LCC Radotín přehodnotil své 
původní rozhodnutí, �e se ročníku nezúčastní, se liga rozrostla na 5 týmů, co� při vý�e popsaném hracím 
systému vydalo na příjemných 5 víkendů.  
 
Dal�ím pozitivem proti loňskému ročníku bylo odehrání v�ech plánovaných utkání bez nutnosti odkladů či 
kontumací některého z nich. Komisi rozhodčích občas stě�ovalo práci při nominaci rozhodčích pozdní hlá�ení 
místa konání ze strany pořadatele, ale předem určení pevných časů jistě i v této věci pomohlo.  
Částečné pozastavení NBLL na dobu odehrání NFLL prospělo, ale k opravdovému pozvednutí kvality a presti�e 
soutě�e a motivaci dal�ích týmů hrát field lakros je nutné tyto dvě soutě�e od sebe oddělit úplně.  
 
Náměty pro zlep�ení v roce 2009 

Nutnou podmínkou k účasti v soutě�i musí být nominace určitého počtu stálých rozhodčích, tak jak 
je tomu v NBLL. Začínajícím týmům je mo�no povinný počet sní�it. 

• 

• 
• 

• 

Bylo by vhodné zcela oddělit box lakrosovou a field lakrosovou ligu. 
Motivovat organizátory k propagaci jejich domácích zápasů, případně pomoci - tisk plakátů, 
nabídnout prostor webu. I z tohoto důvodu nutno dříve oznamovat místo konání. 
Zapojení dal�ích, ať u� domácích, či zahraničních týmů, do ligy je vítáno. 

 
V Praze dne 26. ledna 2009 
Jakub Nosek 
vedoucí NFLL 
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Příloha 8 
 

Rozpočet ČSML na rok 2009 
 
 

Při svém jednání dne 11. 1. 2009 doporučil VV ČSML Valné hromadě ke schválení tento rozpočet na rok 2009: 
 

 

 

NÁKLADY (v Kč)  
Reprezentace   
   MEb 55 000,00 
NBLL   
   rozhodčí 60 000,00 
   vedoucí soutě�e   8 000,00 
NFLL   
   rozhodčí 10 000,00 
   vedoucí soutě�e   4 000,00 
Fond rozvoje   
   granty  30 000,00 
Hráč roku   
   pronájem   2 000,00 
   ceny 15 000,00 
Dětské soutě�e   
   dotace - dle rozhodnutí VV 10 000,00 
Valná hromada   
   cestovné 4 000,00 
   občerstvení    400,00 
ČSML kemp box 10 000,00 
Dotace pro účastníky vzd. kurzů ČSTV   6 000,00 
Letní lakrosová �kola ČSML fieldlakros 10 000,00 
Kliniky pro rozhodčí 30 000,00 
Web ČSML 20 000,00 
Vedení účetnictví   6 000,00 
Re�ijní materiál   1 000,00 
Bankovní náklady   2 000,00 
Doplatek rozp. 2008  13 000,00 
Celkem 296 400,00 
  
  
  
VÝNOSY (v Kč)   
Členské příspěvky             42 000,00     
Dotace ČLU           240 000,00     
Letní lakrosová �kola ČSML               4 000,00     
Splátka půjčky LK Kroměří�               2 000,00     
Celkem          288 000,00 
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