
Český svaz interkrosu 
V Praze dne 6.11.2014 

Zápis z VALNÉ HROMADY 
 

 

1. Prezentace 
VH se sešla v usnášení schopné následující sestavě:
Martin Nešpor -  T. Party, Mam.& Pap., Sokol Spolřilov 
Karel Schaffner – Severka 
Zdeněk Sedmík – 101.sportovní 
Zdeněk Bušek – Ontátiro 
Jan Sedmík - Ontário 
O.Sochna -  PS Bandits 

Ladislav Fidrmuc - PS Bandits 
Aneta Benešová – Vopice, Stings 
Radek Košťál – Gusano Rojo, Rafani 
Tomáš Pelikán – Hodge-Podge 
Milan Sobota – Žihle,Horní Bříza

 
2. Zprávy z ČLU  - přednesl M. Nešpor 
Finance přes ČLU – přislíbeny, ale zatím nejsou k dispozici (očekává se cca 200 tis. Kč). Další financování do 
budoucna je záleží i od stavu členské základny, její rozložení do regionů a hlavně počtu hráčů do 18 let, počtu 
dětských soutěží. 
Projekt ČLU: Podpora místních (lokálních) soutěží v interkrosu –  v r.2014 se podařilo zajistit centra na 7 nových 
místech, výstup se očekává do konce roku.                                                             VH ČSI  bere na vědomí 
 
3. Finance-účetnictví  ČSI 
• FINANČNÍ ZPRÁVA ČSI za rok 2014 (na období listopad-prosinec 2013 – odhad)               SCHVÁLENO 100%  
• ROZPOČET ČSI NA ROK 2015                                                                                      SCHVÁLENO 100%  
• ročník 2014-15 se nemění starostné. Kauce zůstávají (Extraliga – 4000 Kč, 1.liga 1000 Kč)    SCHVÁLENO 100%  
• Rozhodčí: schváleno hvizdné následovně:   -  150 Kč za zápas v Extralize  

-  100 Kč za zápas v 1.Lize 
-  500 Kč za 1 den (SO / NE) turnaj dětské ligy SCHVÁLENO 100%  

• Odměny vedoucím lig – schváleny odměny vedoucím lig následovně:    
                              Extraliga: 1000 Kč / turnaj 

1.liga, dětské ligy:  600 Kč za 1 turnaj při počtu týmů do 4 v lize 
                           800 Kč za 1 turnaj při počtu týmů od 5 do 8 v lize 

                                                        1000 Kč za 1 turnaj při počtu týmů od 9 výše  v lize   SCHVÁLENO 100%                                       
• Výdaje na ceny do soutěží do 35 000 Kč pro všechny kategorie                                          SCHVÁLENO 100%  
• Na základě doporučení VS dospělých schváleny výdaje pro potřeby ligových soutěží:  přenosnou laserovou 

tiskárnu (zápisy a tabulky během turnajů – do 8.000 Kč) - , nástěnka na ZŠ Mendelova (do 500 Kč),  4ks nové 
sítě pro branky na ZŠ Mendelova (do , nová počítadla skóre 
 

 
4. Soutěže ČSI – pro ročník 2014-15  
• Termíny pro ligové soutěže 2014-15 jsou známy od května 2014 
• ČSI pořádá dvoustupňovou ligu dospělých – Extraliga 5-6 týmů (z 8 možných), nižší 2. liga je otevřená soutěž, 

kam v tuto chvíli přihlášeno 9 týmů.  
•  v dětských kategoriích do 9, 11, 13 a 15 let CSI eviduje nárůst oddílů – letos opět otevřené všechny 

kategorie.                                                                                                        VH ČSI bere na vědomí 
 

5. Prezentace na internetu  
Vyvěšování výsledků a informací na webové stránky ČLU za interkros zajišťuje Ondra Sochna. Je třeba  zlepšení 
fotogalerie (jak dětské soutěže, dospělé i z MS či WG), kde nemá interkros žádné aktuální fotografie. VH  
schvaluje výdaj na odměnu administrátorovi webových stránek za interkros  (O. Sochna) ve výši do 5.000 Kč za 
rok.                                                                                                       VH ČSI bere na vědomí 
 
6. Propagace, rozvoj  
• V r. 2014 M. Nešpor opět jako lektor vyučoval interkros cvičitele 2. třídy v Sokolském Tyršově domě. 

V současnosti evidujeme nové oddíly, ale je třeba zkušené hráče za trenéry. . ČSI stále vyzývá 
možné zájemce o pomoc při trénování dětí nejen v Praze a okolí. 

• V současnosti se vyvíjí také slibně projekt ČLU Podpora místních soutěží v interkrosu, kterou zaštituje ČSI 
osobou M. Nešpora. Zájem projevila sokolská župa z Č. Budějovic. 

•                                                                                                               VH ČSI bere na vědomí 
  
7.  Zpráva o Word Games 2014 - Německo  



Zprávu přednesl J. Ehrler, nově zvolený člen Výboru mezinárodní federace  
                                                                                                                   VH ČSI bere na vědomí 

8. Reprezentace   
• VH pověřuje jmenováním realizačního týmu reprezentace ČR v interkrosu pro případné MS 2015 

(Maďarsko ?) výkonný výbor.                                                                SCHVÁLENO 100%  
 

9. Další zahraniční akce a zprávy:   
       EVROPSKÁ LIGA: 
• Vánoční turnaj Praha – termín 29.11. – 30.11.2014 – přihlášky týmů Tereze Koubové co nejdříve (max 

5 týmů z ČR) 
10. Registrace, registrační řád  
VH schvaluje záměr ČLU jednotné registrace. Pověřuje M.Nešpor a a VV jednáním o podobě nové registrace a 
případných jednotných RP. 
VH schvaluje zjednodušení reg. průkazů ČSI. Ruší se uvádění hostování, jediný požadovaný údaj je 
příslušnost k oddílu.  O tom, kde hráč hraje či kam hostuje, se  bude uvádět pouze na soupiskách.  
Hraní mimo týmy příslušící pod jiný oddíl lze pouze se souhlasem mateřského oddílu (MO). Řešit bude individuálně 
v případě nesouhlasu MO Vedoucí lig a Vedoucí soutěže. 
 
Soupiska bude obsahovat nový sloupeček – Platnost RP do … 
 
Registrační řád a způsob registrace se nemění. Poplatky za registraci zůstávají: 
200 Kč – 1 rok              500 Kč – 3 roky             800 Kč – 5 let 
 
11. Pravidla  
Byla schválena pouze 1 změna pravidel dle návrhu K. Schaffnera / Severka: 
PRAVIDLO  5.6 BRANKOVIŠTĚ - ….  útočící hráč MŮŽE nabírat míč nad brankovištěm. (dříve…NEMŮŽE …). 

SCHVÁLENO 100%  
12. Činnost komisí ČSI: 
Disciplinární komise:  
DK POKRAČUJE ve složení: V.Urban/LC Káča,  M.März/SK Lacrosse JM a O.Sochna/PS Bandits 

SCHVÁLENO 100%  
Komise rozhodčích: 
KR  - stávající 1 člen doplněn o další 2 členy   

1. Vláďa Kříž/Severka   
2. Kuba Nováček / Tea Party, Rafani  
3. Karel Schaffner / Severka                                                                                        SCHVÁLENO 100%  

 
Revizní komise  
Jediným členem Revizní komise zůstává Ladislav Fidrmuc / Ontário                                 SCHVÁLENO 100%  
 
14. Další 
Nebyl zadán žádný další bod k projednání. 
 
15. Ukončení VH 
Schůze ukončena ve 20,15 
 
 
Zapsal:  Martin Nešpor, předseda ČSI 
 


