
 
 

 
Zápis z druhé schůze KPLR, dne 23.3. 2009, Boullvaire, Dejvice 

Klimoszková, Vinařová, Fuka, Baráková, Babičová, Mahová, Chudlařská 
Přítomni: 

 
1. Návrh rozpočtu jednomyslně schválen viz. příloha. 
 
2. Návrh na zvýšení příspěvků do ČŽL na 1000 Kč seniorky, 800 Kč juniorky, 500 Kč 

žáci – jednomyslně schváleno. Tento návrh bude předložen finančnímu kongresu. 
 

3. Delegáti – Petra Babičová vytvoří jednotný formulář pro hodnocení rozhodčích do 3.4. 
Eva Ch. pošle starou verzi. Bohdan F. rozepíše rozpis delegátům a jednotlivé zápasy. 

 
4. Hřiště pro ligu 2008/09 – první hrací víkend nelze na FTVS z důvodu poškození 

trávníku. Na FTVS se odehrají turnaje 25-26.4. a 30-31.5. a 6.6. V Radotíně se bude 
hrát 16-17.5. 

 
5. Zdravotní prohlídka členů ČŽL – stále není jasné, zda je povinností každého člena mít 

každý rok zdravotní prohlídku.  
Stanovisko KPLR: každý člen ČŽL mladší 18ti let má povinnost se podrobit 
každoročně zdravotní prohlídce do 5.září kalendářního roku. Členi starší 18ti let mají  
tuto povinnost, pokud chtějí využít úrazového pojištění v rámci pojištění ČSTV. 
 

6. Sezóna 2009/10 
Termíny NLŽL : 12-13.9., 19-20.9., 3-4.10., 17-18.10. (Jeden z těchto víkendů se 
odehraje česko-německý pohár. B.Fuka kontaktuje německou stanu, zda by měla 
zájem. Jednalo by se o 4 týmy z Čech a 4 z Německa.) 
 
Indoor liga 2009/2010 
Odehraje se 5 turnajů v průběhu listopadu až března. Upravená pravidla ženského 
lakrosu, menší počet hráčů na hřišti. Simona Baráková zjistí možnosti konání této akce 
v Radotínské hale. Náklady na tuto ligu půjdou mimo rozpočet KPLR. 
Termíny a organizace ligy budou stanoveny po zjištění všech potřebných informací. 
 

7. Liga jaro 2009 
KPLR upozorňuje všechny hostující hráče, že musí nastoupit za týmy, ve kterých 
hostují až do konce základní části NLŽL. Přestup povolen až do play off tj. 16.5. 
 
KPLR  připomíná, že před každým zápasem je tým povinen odevzdat platné 
registrační průkazy a soupisku týmu ke kontrole u zapisovacího stolu. 
 

8. Rozhodčí 
Byla zrušena povinnost každého týmu mít ve svých řadách rozhodčího licence A. 

 
 
Zapsala, 23.3.2009  
Barbara Klimoszková 


