
DRUHÁ SCHŮZE KPLR BŘEZEN 2013 

 

Kde: Lékárna DR. Maxe na Národní Třídě 

Kdy: čtvrtek 7.3.2013 

Přítomni: Dominika Brožková, Tereza Laláková, Gabriela Dvořáková, Jana Veselá, 

Barbara Bažantová, Bohdan Fuka 

Omluveni: Kateřina Dvořáková, Markéta Paseková 

  

1. Tereza Laláková zajistila březnový termín Will ligy, který se bude konat v neděli 

17.3.2013 v hale v Radotíně. Rozpis zápasů bude co nejdříve zaslán na 

laxcz@googlegroups.com. 

 

2. Bohdan Fuka předložil kompletně vypracovaný návrh inovativního systému 

nominace rozhodčích. Systém obsahoval tři pilíře. Jednohlasně byl odsouhlasen pilíř II. - 

každý klub dodá 3 hráčky (mezi nimi mohou být i již proškolení rozhodčí s 5. a nejvýše 4. 

licencí), které povinně projdou školením a odpískají 3 zápasy, které jim odmentoruje 

zkušený rozhodčí s licencí 1. či 2.  

Do konce léta 2013 musí každý klub mít 3 plně proškolené rozhodčí, které splní 

výše uvedené podmínky, jinak s klubem nebude podepsána smlouva na ligy 2013/2014. 

Odpískat tyto 3 odmentorované zápasy je možné během jarní části Minifieldu, NLŽL či 

během Prague cupu 2013.   

 

3. Bohdan Fuka do 17.3.2013 zašle termín(y) školení nových rozhodčích.  

 

4. Dalším bodem k projednání byla jarní NLŽL, kterou vede Kateřina Dvořáková. Je 

známo, že nastoupí 4 týmy LCJM, LCC P (+ 6 hráček z Lax Ladies), LCC G a SIS F. Byla 

schválena hrací doba tedy 2x30 min running time. Každý tým odehraje během víkendu 3 

zápasy, rozpis bude vytvořen tak, aby byla dlouhá sobota a krátká neděle. Všechny tři 

hrací víkendy budou odehrány v Radotíně. Rozpis zápasů spolu se smlouvami budou co 

nejdříve vypracovány a zaslány na laxcz@googlegroups.com.  

 

5. Kateřina Dvořáková se spolu se Simonou Barákovou (JK) domluví ohledně časové 

dotace pro zápasy žákyň, která budou vsunuty do každého sobotního programu NLŽL. 

 

6. Druhé kolo jarní části Minifieldu musí být odehráno do pondělí 15.4.2013. Finále 

se odehraje v neděli 28.4.2013 v Radotíně. Dominika Brožková zajistí, aby všechny týmy 

byly informovány o stavu odehraných a neodehraných zápasů, také zajistí hřiště na 

finále.  

 

7. Termín další schůze bude upřesněn. Místo zůstává stále stejné, tedy bageterie 

Boulevard na Národní Třídě. 

 

Zápis provedla: Brožková 
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