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Výroční zpráva ČSML za rok 2010  
 

 
I. 

Složení orgánů ČSML v roce 2010 

 

Výkonný výbor  
Pavel Sedlák, prezident  

Radek Košťál  
Michaela Zvarová 

Robert Podoba 

Aleš Oulehla 
Pavel Poupě 

 
Kontrolní a disciplinární komise 

Daniel Ţák 
Aleš Veselý 

Tadeáš Pešek 

 
Komise rozhodčích 

Petr Poláček, předseda  
Vojtěch Schaffner  

Tomáš Janda 

 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  

Roman Pokorný 
 

Zástupce ČSML v KDK ČLU  

Pavel Došlý 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Volené orgány utvořily tyto komise:  

 
Grantová komise 

Aleš Oulehla 

 
Rozvojová komise 

Aleš Oulehla 
Michaela Zvarová 

 

Registrační komise 
Radek Košťál

II. 
Přehled lakrosových klubů sdružených v ČSML a počty hlasů na VH za rok 2010  

 (dle uhrazených příspěvků) 
 

Název LK Počet hlasů na VH 

LCC Radotín 7 

SK LC Jiţní Město 3 

Šumperk 2 

LK Slavia Praha 2 

TJ Malešice 2 

LC Pardubice 2 

Old Dogs Plzeň 1 

Celkem 19 
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III. 

Přehled účastníků mistrovských soutěží pořádaných ČSML v roce 2010 

 
 

Národní box lakrosová liga NBLL 2009/2010 
  
LCC Radotín  

SK LC Jiţní Město 

TJ Malešice 

Falcons Millionaires 

ForFun 

LC Slavia Praha 

LC Pardubice  

LK Kroměříţ 

Highlanders LT 

Bratislava Bats 

LC Old Dogs Plzeň 

 

Více viz zpráva vedoucího NBLL (příloha č. 5) 

 

Národní field lakrosová liga NFLL 2010 
  
SK LC Jiţní Město  

TJ Malešice  

Bratislava Tricksters 

LC Slavia Praha 

 
Více viz zpráva vedoucího NFLL (příloha č. 6)

 
Dětské soutěţe – Národní Lakrosová Juniorská Liga NLJL 2010 

 
U 11 – LC Old Dogs Plzeň, LC Custodes I, LC Custodes II 

U 13 – LC Custodes, SK Lacrosse Jiţní Město, LC Old Dogs Plzeň 
U 15 – LC Custodes, LC Jiţní Město Pardubice 

U 17 – LC Custodes, LC Jiţní Město Pardubice, LC Old Dogs Plzeň 

 
 

IV. 
Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML v roce 2010 

 

Výkonný výbor ČSML  
Viz příloha č. 1 

 
Kontrolní a disciplinární komise  

Viz příloha č. 2  

 
Komise rozhodčích 

Viz příloha č. 3 
 

Grantová komise  

Viz příloha č. 4 

V. 
Přehled hospodaření ČSML v roce 2010 

 

Viz příloha č. 7  
 

VII. 
Návrh rozpočtu ČSML na rok 2011 

 
Viz příloha č. 8 
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Příloha č. 1 
 

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML v roce 2010 

I. 
Výkonný výbor byl na Valné hromadě konané dne 6.2.2010 v souladu se stanovami zvolen na nové funkční 

období v tomto sloţení: 
 Michaela Zvarová 

 Aleš Oulehla 

 Robert Podoba 

 Pavel Poupě 

 Pavel Sedlák 

 

Prezidentem ČSML byl na 1. schůzi vv zvolen Pavel Sedlák. 
 

II. 

Výkonný výbor se do konání Valné hromady sešel celkem šestkrát, a to v tyto dny: 

 06.02.2010 

 23.02.2010 

 24.04.2010 

 04.08.2010 

 08.12.2010 

 09.02.2011 

 

Zápisy ze všech schůzí jsou k dispozici na www.lacrosse.cz. 

 

III. 
Na prvních schůzích výkonného výboru byli zvoleni členové jednotlivých komisí (Registrační komise – R. Košťál, 

Grantová komise – Aleš Oulehla) a byly přiděleny funkce členům (správa financí – M. Zvarová, administrativní 
práce – P. Poupě, komunikace s rozhodčími – R. Košťál, rozvoj dětské ligy – P. Sedlák). 

 

Výkonný výbor se zaměřil především na hospodárné rozvrţení financí. Příspěvky členů ČSML byly po prodlouţení 
lhůt splatnosti zaplaceny všemi týmy. Bohuţel přes opakované výzvy je stále velice nízká platební morálka 

ohledně povinného výkupu voucherů na MS v boxlakrosu. Ke dni 18.2.2011 mají z druhé vlny odkupů řádně 
zaplaceno pouze dva týmy – LC Slavia a LC Pardubice, a to i přesto, ţe lhůty jsou opakovaně prodluţovány. 

 
Na počátku NBLL se výkonný výbor mimo jiné zabýval stíţnostmi na kvalitu a systém nominace rozhodčích, 

situace byla úspěšně řešena s KR. 

 
Dále byla zařízena spolupráce se společností Bison Sportswear – reklama na webových stránkách. 

 
Výkonný výbor zajistil vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucích lig NBLL a NFLL a jejich zvolení. Podoba 

soutěţí byla přizpůsobena termínu konání MS v boxlakrosu. 

 
Na páté schůzi se vv zabýval vznesenými nároky na úhradu škod týmům Highlanders a Nationals, poţadované 

na základě incidentu nominace/nenominace J. Hlavy k utkání č. 5. (viz zápis ze schůze č. 5). 
 

IV. 

Vzhledem ke konání MS v boxlakrosu v Praze je činnost výkonného výboru zaměřena především na podporu MS 
– nejdůleţitějším úkolem bude tedy zajistit řádné zaplacení voucherů všemi týmy a dále důsledné vymáhání 

všech nezaplacených dluhů. 
 

V Praze dne 22.2.2011 
           Pavel Poupě 
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Příloha č. 2 

Zápis z činnosti Kontrolní a disciplinární komise ČSML za rok 2010 

 

V roce 2010 zůstala KDK ČSML ve stejném sloţení (nikdo na svou funkci nerezignoval): 
 

       Daniel Ţák (za LC Pardubice) – předseda KDK 

       Aleš Veselý (za LC Jiţní Město)  
       Tadeáš Pešek (za LC Slávia Praha)  

  
12. 11. 2010  –  Na základě podnětu rozhodčích a na základě zápisu o utkání NBLL 2010-11 č. 7 ze dne 

13.10.2010 rozhodla KDK ČSML o uloţení nepodmíněného trestu zákazu činnosti na jedno 

utkání hráči týmu ForFun Radotín č. 23 – Tomáši Rodovi za úmyslný nedovolený zákrok na 
hráče soupeře po ukončení utkání. 

  
12. 11. 2010 – Na základě podnětu rozhodčích a na základě zápisu o utkání NBLL 2011-11 č. 75 ze dne 

24.10.2010 rozhodla KDK ČSML o tom, ţe uloţení automatického trestu vyplývajícího z KDŘ 
ČSML zákazu činnosti na jedno utkání hráči LC Old Dogs Plzeň č. 17 – Škoulu je za uloţení 

trestu ve hře postačující a ţe nevyţaduje ţádné následné disciplinární potrestání. 

 
Zároveň se KDK ČSML usnesla, ţe jiţ nebude vydávat podobná rozhodnutí o nepotřebě 

následného disciplinárního potrestání při uloţení automatického trestu vyplývajícího z KDŘ 
ČSML, ale ţe bude naopak vydávat pouze rozhodnutí v případě, ţe bude z důvodu závaţnosti 

přestupku další disciplinární potrestání ţádoucí. 

 
KDK ČSML navrhuje VH ČSML drobnou změnu Kontrolního a disciplinárního řádu, a to 

začlenění odpovědnosti klubu resp. vedoucího týmu za vykonání automatického trestu, který 
obdrţel hráč týmu v předchozím utkání. Jedná se o změnu či doplnění odstavce 12.2 KDŘ 

ČSML. Např. doplnit zmíněný odstavec o větu: „Za vykonání automaticky uloţeného trestu je 
odpovědný vedoucí týmu hráče, kterému byl trest uloţen.“ Jedná se o doplnění pro případ, 

kdyţ by hráč automatický trest záměrně neslouţil, aby mohl být udělen trest i za tento 

přestupek. Současný řád předpokládá kontrolu odslouţení automatického trestu vedením 
příslušné soutěţe, ale tomu se můţe dostat informace např. o udělení trestu v utkání aţ se 

zápisem a to uţ můţe být odehráno následující utkání, kterého se měl týkat automatický trest 
hráče. Naopak vedoucí týmu hráče, který se provinil, ví o trestu neprodleně po udělení nebo 

nejdéle od kapitána týmu při podpisu zápisu na konci utkání.      

 
Závěr: 

KDK ČSML je v současném složení na konci svého prodlouženého volebního období a věří, že byla užitečným a 

fungujícím článkem legislativy Českého svazu mužského lakrosu. Děkuje všem ostatním orgánům svazu i klubům za 

spolupráci a respektování vydaných rozhodnutí. Opětovně však apeluje na všechny kluby, týmy i jednotlivce, aby 

dodržovali schválené řády a pravidla, která si sami stanovili, a zbytečně tak nenutili orgány svazu k restriktivním opatřením 

v podobě finančních pokut a dalších trestů za přestupky typu: neoznačení pořadatelské služby, včasného nepředložení 

soupisek, u rozhodčích včasného nedostavení se k utkání, nedostatečné práce zapisovatelů apod. V této ekonomicky ne 

úplně přející době je jistě škoda vysilovat finanční prostředky lakrosových klubů i jednotlivců hrazením pokut. Chceme-li 

však nadále úroveň lakrosu v České republice zvyšovat, je potřeba to dělat právě od základních a zdánlivě obyčejných věcí 

a povinností, které jsem právě zmínil.  

 

Přesto musí KDK ČSML konstatovat, že v roce 2010 musela řešit nejméně disciplinárních provinění za celé své 

funkční období, což je jistě pozitivní vývoj. 

 
V Pardubicích 25. 1. 2011 

 
         Daniel Ţák 

            předseda KDK ČSML 
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Příloha č. 3  
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ROZHODČÍCH ZA ROK 2010 
 
 

1. KOMISE ROZHODČÍCH 
/ zpracoval Poláček 
 

- KR pracovala ve složení : 
Petr Poláček / předseda, koordinace      
Tomáš Janda / zástupce předsedy, field lakros + mezinárodní 
Vojtěch Schaffner / box lakros 
V průběhu roku byl do Komise kooptován Petr Bek / junior liga 

- komise se za rok sešla 3 x, ostatní komunikace probíhala přes internet a telefonicky 
- nutno opakovat, že jednoznačnou předností komise je její nezávislost a nestrannost, v případě 

možného střetu člena komise s klubovými zájmy nahrazuje jeho činnost předseda / např. 
nominace rozhodčích na play-off, disciplinární záležitosti 

- návrh na složení KR pro další období 
/ tento návrh byl projednán a odsouhlasen KR v lednu 2011  
Petr Poláček  
Tom Janda 
Vojtěch Schaffner 
Petr Bek 

- pokud Valná hromada schválí KR v této podobě, tak budou zodpovědnosti a kompetence 
jednotlivých členů rozděleny takto : 
Poláček Petr / předseda, školení a kliniky, finance, materiálové zabezpečení 
Tom Janda / mezinárodní komunikace, field 
Vojtěch Schaffner / box 
Petr Bek / box, junior liga 

 
 

2. BOX LAKROS  
/ zpracoval Schaffner 
 

JARO 
-  jarní ligová soutěž proběhla bez komplikací 
-  odehrálo se 50 utkání, do kterých zasáhlo 26 rozhodčích 
-  vrcholem byla finálová série hraná v Radotín a v hale Slavie v Edenu 
-  hrán systém dvou skupin s nadstavbou + play off                                                                                       
-  KR se snažila dosazovat rozhodčí rovnoměrně, což se stoupající kvalitou jednotlivců, bylo 

možné 
 
PODZIM 
- podzimem byla zahájena nová sezona 2010/2011 
- hrací systém každý s každým dvakrát (doma –venku) + play-off 
- KR musela řešit na začátku sezóny nedostavení se rozhodčích k utkání v Šumperku 
- nastaven nový systém nominace rozhodčích 
- za podzim 2010 bylo odehráno 55 utkání 
- do sezony se aktivně zapojuje přes 30 rozhodčích 
- v rámci víkendů hraných v halách na Jižním Městě a v Plzni dostávají příležitost všichni aktivní a 

mladí rozhodčí / KR na tato utkání deleguje rozhodčí ze zúčastněných týmů z důvodu úspory 
nákladů 

- byla provedena širší nominace rozhodčích na MS box 2011 

 
DOPORUČENÍ : 

1. povinné kvóty všech týmů / nikoliv oddílů,  nominovat stanovený počet rozhodčích 
2. při nedostavení se rozhodčího, který potvrdil svojí nominaci, uložit pokutu oddílu 
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3. aktualizace pravidel 
4. přeložit boxové manuály / case-book + manuál pro rozhodčí 

 
 
 

3. FIELD LAKROS  
/ zpracoval Janda 
 
Dle propozic NFLL měly všechny týmy dodat KR 3 rozhodčí před začátkem soutěže, nicméně realita byla po 
celou dobu soutěže zcela odlišná : 

- LCJM – 3 / Martin Bartuška, Radek Košťál, Tomáš Janda 
- TJ Malešice – 1 / Vojta Schaffner 
- LC Slavia – 1/ Tadeáš Pešek 
- Bratislava Trickers 0 
- ČSML – 1/ Vilém Sýkora 

 
KR měla k dispozici celkem 6 rozhodčích / 5 nahlášených a 1 nezávislého. Vzhledem k formátu ligy a počtu 
rozhodčích bylo nutné situaci řešit – byl zaveden statut týmový rozhodčí (tzn. nejmenovaný hráč týmu) a na tuto 
sezónu došlo ke změně systému odměňování následovně: 

- nahlášený rozhodčí – 300 Kč / zápas + cestovné, stravné 
- týmový rozhodčí – 100 Kč / zápas pro tým bez cestovného a stravného 

Tato změna umožnila motivovat nahlášené rozhodčí k častějšímu řízení zápasů – ti měli celkem 46 nominací 
oproti 25 nominacím týmových rozhodčích. I přes tuto skutečnost se podařilo všechna utkání řídit v dostatečném 
počtu. 
Hlavním problémem byla nevyrovnaná úroveň rozhodčích co do znalosti pravidel, mechaniky a zkušeností. 
Nestrannost rozhodčích byla vždy na vysoké úrovni. Vybavení rozhodčích bylo dostačující. 
Vzhledem k tomu, že téměř všichni rozhodčí jsou zároveň i hráči, k výpadkům v nominacích téměř nedocházelo. 
 
DOPORUČENÍ: 

1. týmy i vedením ligy dodržovat povinné kvóty počtu nahlášených rozhodčích 
2. zvýšit počet nezávislých rozhodčích 
3. překlad a aktualizace pravidel 
 

4. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ A KOMUNIKACE 
/ zpracoval Janda 
 
Field lakros 
V evropském měřítku patříme mezi špičku spolu s Anglií a Německem, nicméně máme nejmenší počet 
mezinárodních rozhodčích - mezinárodní certifikaci má pouze Vilém Sýkora. 
Mezinárodnímu pískání fieldlakrosu se dále věnují Tomáš Janda, Radek Košťál a Martin Bartuška. Všichni 3 
rozhodčí zatím bez mezinárodní licence. Dále je zde Vojta Schaffner, který se profiluje spíše jako boxlakrosový 
rozhodčí. Navíc Bartuška i Schaffner zatím preferují hráčskou kariéru, což je vzhledem k jejich věku a 
hráčskému potenciálu pochopitelné. 
 
Mezinárodní akce s účastí českých rozhodčích (více v přiložených zprávách): 

- Austrian Lacrosse Open 
- Berlin Open (bez zprávy) – účast V. Sýkora, M. Bartuška, R. Košťál 
- Prague Cup 
- MS Manchester 
- Ken Galluccio Cup (pohár mistrů evropských zemí) 

 
DOPORUČENÍ : 
Podporovat české rozhodčí v účastech na mezinárodních turnajích alespoň formou doplacení 
cestovních výloh, pokud jsou vyšší než příspěvek pořadatele. 
 
 
Boxlakros 
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Mezinárodní akce s účastí českých rozhodčích (více v přiložených zprávách): 
- Memoriál Aleše Hřebeského (bez zprávy) 
- Boxmania Lille 

Byla provedena širší nominace rozhodčích pro MS box 2011. 
 
DOPORUČENÍ : 
Podpořit české rozhodčí v účasti na Canada Day Tournament 2011 (popř. jiném boxlakrosovém turnaji 
vysoké úrovně), a to formou proplacení cestovních výloh. 
 
 
Komunikace 
Probíhá ve stejném modelu jako v minulých letech. 
 
 
 

5. JUNIOR LIGA   
/ zpracoval Bek 
 
 

- rozhodčí na turnaje junior ligy koordinoval a zajišťoval Petr Bek 
- pořadatel zvolil systém motivačního vyplácení rozhodčích ze svých zdrojů 
- během roku se většinou pískal systém ve dvou, občas ve třech 
- na jaře 4 turnaje, na podzim 3 turnaje / kategorie U11/13/15/17 
- podzimní turnaje kolidovaly s mužským lakrosem, bylo komplikované zajistit účast rozhodčích 
- utkání na turnajích odřídili / Matěj Barák, Jakub Mareš, Martin Bartuška, Radek Prudký, Roman 

Seidl, Radek Skála, Petr Poupě, Radek Košťál, Petr Poláček, Jan Barák, Petr Bek 
 
 
 

6. ÚKOLY PRO ROK 2010 
 

1. zorganizovat školení pro rozhodčí 
2. rozšířit a stabilizovat listinu rozhodčích  
3. vytvořit listinu delegátů a zpracovat návrh jejich kompetencí 
4. zrealizovat nový systém hodnocení rozhodčích 
5. ve spolupráci s LCC Radotín zajistit před Memoriálem kliniku pro české a evropské 

boxové rozhodčí  
6. zajistit účast českých rozhodčích na zahraničních turnajích  
7. rozšířit listinu mezinárodních rozhodčích 
8. zajistit přípravu nominovaných rozhodčích pro MS 2011 

  
 
 
 

Za KR zpracoval :  Poláček Petr 
 
Dne :     24.2.2010   
 
 
 
Přílohy / 
 
refs_NBLL_jaro 
rozpis_NBLL_podzim 
rozpis_NFLL_2010 
zprávy refs 2010 

(přílohy na poţádání u vv) 



 

 8 

Příloha č. 4 

Zpráva o činnosti Grantové komise ČSML v roce 2010  

 

 
V roce 2010 přidělila GK dva granty a to výhradně na podporu mládeţnického lakrosu v ČR: 

 
 10.000,- Kč  obdrţel LC JM na podporu výjezdu juniorského týmu na fieldlakosový turnaj v Bruselu 

 

 70.000,- Kč  obdrţel juniorský výběr reprezentující ČR na turnaji v Calgary 

 

 
V roce 2011 počítáme pouze s jediným grantem a to 5.000,- Kč na podporu boxlakrosu na Slovensku. Jedná se 

o příspěvek na turnaj v Bratislavě. Podmínkou je  jeho konání v roce 2011. 
 

S ohledem na stávající situaci ve financování sportu v ČR a s tím souvisejícími nejasnostmi ohledně financování 
MS v Praze, budou další případné dotace a to včetně dotací pro ligové soutěţe, řešeny v průběhu roku 2011. 

 

 
 

V Pardubicích dne 23.2.2011 

 
   

Aleš Oulehla 
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Příloha č. 5 
 

Závěrečná zpráva o NBLL 2010 

 
 

Průběh soutěže. 
 

Národní boxlakrosová liga,  NBLL 2010, probíhala v období od  6.10 2009 do 20.5. 2010.  

Celkem se soutěţe zúčastnilo 11 týmů, které sehráli celkem 86 utkání. 
 

Týmy se v základní části utkali ve dvou skupinách v jednom zápase, kaţdý s kaţdým. 
 

V další fázi soutěţe, tzv. nadstavbě, se týmy rozdělily do dvou výkonostních skupin ve kterých opět odehrály 
jedno utkání s kaţdým soupeřem. 

 

Dále se pokračovalo systémem vyřazovacích bojů. 
 

 
Veškeré výsledky a statistiky naleznete na www.lacrosse.cz 

 

 
Hodnocení NBLL 2009/2010 

 
Negativa :  

       
- Hrací systém počítal  vyuţitím haly na Jiţním Městě, která však nebyla k dispozi. Bylo proto nutné hrát i na 

konci listopadu a začátkem březny, kdy byly nepříznivé podmínky. 

- Nevyrovnané výkony rozhodčích 
- Odstoupení týmy Kroměříţe ze soutěţe 

 
Pozitiva :  

 

     - propagace NBLL na www.sport.cz  
- přesné statistiky soutěţe, včasné zveřejňování výsledků zápasů 

- 8 záznamů ze zápasů NBLL na webu net-tv.cz 
 

 

 
 

 
 

   
 

V Praze 18.2.2011                                                                     Jan Barák 

                                                                                                   Vedoucí NBLL 2009/2010 
 

 

http://www.lacrosse.cz/
http://www.sport.cz/
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Příloha č. 6 

 
Zpráva o NFLL 2010 

 
Zúčastněné týmy 
  
LC Jiţní Město, TJ Malešice, Bratislava Tricksters, LC Slavia Praha  
 
Rozpis zápasů  
Rozpis zápasů byl dán před začátkem soutěţe. V něm byly stanoveny datumy, časy a organizátoři jednotlivých zápasů a 
hracích víkendů. Organizátoři hracích víkendů měli za povinnost ohlásit místo konání do 24.května. Soutěţ proběhla 
systémem zápasů 4x kaţdý s kaţdým a konečné pořadí bylo určeno podle získaných bodů (dle soutěţního řádu). Celkem 24 
zápasů bylo rozděleno do 6-ti hracích víkendů. Tento systém soutěţe byl vytvořen po domluvě s realizačním týmem 
reprezentace ČR, tak aby hráči odehráli co nejvíce soutěţních zápasů před mistrovstvím světa v Manchesteru 2010 i přes 

niţší účast týmů v NFLL neţ tomu bylo v předešlé sezoně 2009. Kaţdý hrací víkend byly odehrány 2 zápasy v sobotu a 2 v 
neděli (s výjimkou odloţených utkání). Soutěţ začala 29.5. a poslední zápas byl odehrán 3.10.2010.  
 
Rozhodčí, zapisovatelé  
V ročníku 2010 na sebe vzala komise rozhodčích úkol delegace všech rozhodčích pro jednotlivá utkání. K tomu si vyţádala 
prostřednictvím propozic soutěţe nominaci 3 stálých rozhodčích kaţdým týmem. K zapisovačům se podařilo začlenit také 
podavače míčků, za kaţdou brankou jedna osoba. Komplikace vnikaly při práci zapisovatelů. Většinou v zápisu nebyly 
vyplněny střely na branku, coţ komplikovalo vytváření statistik. Doporučuji aby zapisovatel nesl zodpovědnost za správně 
vyplněný zápis o utkání. V případě nedostatků v zápisu doporučuji brát práci zapisovače jako nedostatečnou a toto pokutovat 
dle propozic.  
 
 
Zpracování výsledků  
V ročníku 2010 bylo navázáno na jiţ zavedený systém zpracovávání výsledků zápasů pomocí automatického systému, který 
je zpracoval do přehledné formy a prezentoval na internetu (www.nfll.lakroska.cz). Ze zápisů převedených do elektronického 

formuláře výsledky do systému zadával Petr Tahal. Z těchto webových stránek bylo také moţno tisknout zápisy k utkání.  
 
Juniorské zápasy – Mistrovství světa ve fieldlacrossu U19 2012, Turku, Finsko 
 
Ve dnech 12.6. a 11.9. 2010 se v rámci NFLL odehrály juniorské fieldlacrossové zápasy U17. 
Proti sobě nastoupily týmy SK JM a LCC. Trenéři týmů z Pardubic a Plzně bohuţel neprojevili po výzvě zájem se účastnit. 
Rozhodčí zajistila komise rozhodčích a zapisovatele a pomocný personál zajistilo SK Jiţní Město. 
V roce 2012 se ve Finském Turku pořádá turnaj mistrovství světa v kategorii U19. Myslím si ţe tohoto turnaje by se měl 
v rámci rozvoje fieldlacrossu v Čechách zúčastnit i český tým. V tomto ohledu nabízím svou plnou spolupráci.   
 
Shrnutí  
 
V sezoně 2010 došlo ke sníţení počtu týmů v NFLL odstoupením Pardubic a LCC. Tým Pardubic svůj odchod ze soutěţe 
odůvodnil svým neúspěchem a ztrátou motivace v soutěţi pokračovat. Tým LCC odstoupil na základě vyjádření zástupců LCC 
k neumoţnění dohrávky proti týmu Slavie po termínu ukončení ročníku 2009 a tím ovlivnění celkového pořadí v soutěţi. 

Mnoţství odehraných zápasů se podařilo udrţet na slušné úrovni změnou hracího systému na 4krát kaţdý s kaţdým. Liga 
proběhla během 6ti hracích víkendů, přičemţ kaţdý tým organizoval jeden hrací víkend samostatně a jeden hrací víkend 
společně ve dvojici s dalším týmem. Tým Sk Lacrosse Jiţní Město uspořádal na své náklady dvě juniorská utkání (U17) mezi 
týmy LCC a SK JM. Po skončení druhého zápasu byli vyhlášeni nejlepší hráči z obou týmů pro podporu motivace.  
 
   
  
14. února 2010  
Marek Dobrý  
vedoucí NFLL  
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Příloha č. 7 
 

Přehled hospodaření ČSML v roce 2010 

 

Příjmy   

 MS Manchester 348.901,- Kč 

 Příspěvky 72.050,- Kč 

 Unie 306.901,- Kč 

 Sada holí - Plzeň 9.460,- Kč 
 Předplacené příspěvky                  35.400,-Kč 

 Prague cup - licence 40.000,- Kč 

   

 Celkem 812.712,- Kč 

   

   

Výdaje   

 Lakrosová asociace MS 374.402,- Kč 

 Letenky rozhodčí MS 10.000,- Kč 

 
Pronájem sportoviště na trenink field 
MS 4.800,- Kč 

 Trenky repre firma Bison 7.846,- Kč 

 Přenosy finále NBLL 22.000,- Kč 

 Příspěvek junioři Kanada 70.000,- Kč 

 Příspěvek junioři LCJM Brusel 10.000,- Kč 

 Pronájem haly JM                  35.370,-Kč 

 Vyhlášení field ligy 1.139,- Kč 

 Bankovní náklady 6.135,-Kč 

 Rozhodčí  

 1. Field zpětně za rok 2009 12.116,- Kč 

 2. Box 2009/2010 42.940,- Kč 

 3. Box 2010 78.627,- Kč 

 4. Field 2010 23.070,- Kč 

   

 Celkem 698.445,- Kč 

   

Počáteční zůstatek 1.1.2010  26.109,- Kč 

Současný zůstatek  140.376,- Kč 
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Příloha č. 8 

 

Návrh rozpočtu ČSML na rok 2011 
 

 
 

 

ROZPOČET 
 

Příjmy   

 Příspěvky 73.400,- Kč 

 Prague Cup 40.000,- Kč 

   

 Celkem 113.400,- Kč 

   

Výdaje   

 Rozhodčí box 95.000,- Kč 

 Rozhodčí field 25.000,- Kč 

 Účetnictví 6.000,- Kč 

 Bankovní poplatky 3.000,- Kč 

 Valná hromada 1.000,- Kč 

 Grand - Slováci 5.000,- Kč 

   

 Celkem 135.000,- Kč 

   

Předplacené příspěvky   

 LCC Radotín 20.400,- Kč 

 LC Slávia Praha 8.700,- Kč 

 LC Old Dogs Plzeň 6.300,- Kč 

 


