
PÁTÁ SCHŮZE KPLR SRPEN 2013  

 

Kde: Kavárna Creperie, Nový Smíchov 

Kdy: 27.8.2013 

Přítomni: Dominika Brožková, Tereza Laláková, Kateřina Dvořáková, Bohdan 

Fuka, Tereza Veselá, Gabriela Dvořáková 

Omluveni: Barbara Bažantová, Markéta Paseková 

 

1. Předběžně byly navrhnuty termíny na podzimní minifieldové turnaje. 

Tedy na poslední víkend v září 28. - 29.9.2013, jelikož termín 21. - 22.9.2013 je 

předběžně zarezervovaný pro mezinárodní turnaj. Říjnový hrací turnaj se 

předběžně plánuje na 12. - 13.10.2013, kdyby náhodou nebylo hřiště volné, tak 

hned následující víkend tedy 19. – 20.10.2013. Oba hrací turnaje budou 

odehrány v Radotíně na umělce. Třetí a poslední minifieldový turnaj bude 

odehrán na jaře - datum i místo bude upřesněno později.  

 

2. Správce Radotínské umělé trávy ochotně navrhl, že nalajnuje hřiště 

latexem, tedy na stálo. Proto pravidla minifieldu zaznamenávají změnu 

v rozměrech hřiště, bude se hrát na normální NLŽL rozměry.  

 

3. Připomínáme všem klubům, aby nezapomněli, na pravidlo 3 

proškolených a odmentorovaných rozhodčí. Nové termíny školení již byly 

Bohdan Fuka vypsány. Poslední možnost odmentorovat zápasy bude na prvním 

hracím minifieldovém turnaji, který se viz. výše uskuteční na konci září. 

Upozorňujeme, že klubům, které toto pravidlo nesplní, bude jako sankce 

odebrána minifieldová kauce. 

 

4. V průběhu léta byl Adélou Blahovcovou vznesen návrh na uspořádání Mix 

Ligy. Tento návrh byl KPLR projednán a bylo dohodnuto, že se uspořádá jeden 

Mix turnaj v průběhu října až listopadu. S tím, že Tereza Laláková zjistí, jak na 

tom jsou mužské týmy s volným časem. Případným vedoucím této ligy byla 

navržena a schválena Gabriela Dvořáková.  



5. Pro Will sezónu 2013/2014 byla Terezou Lalákovou navržena změna 

pravidel, a to tak, že by se povolilo sekání. A to z důvodů, aby i tato liga byla pro 

začínající hráčky přínosnější a pro diváky atraktivnější. Tento návrh zatím nebyl 

odsouhlasen ani zamítnut, s tím, že do příští schůze se vypracuje podrobnější 

plán. 

 

6. KPLR vyzývá VV, zda by byl tak laskav a zorganizoval Česko-Německý 

pohár, který má proběhnout v termínu 12. – 13.4.2014. KPLR prosí o případnou 

reakci, bereme však jen kladné odpovědi.;) Děkujeme 

 

7. Kateřina Dvořáková, jakožto vedoucí NLŽL zjišťovala, kolik týmů se bude 

v roce 2014 účastnit NLŽL. Dále jsme předběžně dohodli, že se odehrají 3 – 4 

hrací víkendy, přičemž se budou situovat do období konce dubna až začátku 

června. Byl také vznesen návrh, aby na sezónu 2014 nebyla ve smlouvě 

uvedena podmínka uzavřené soupisky. Tento návrh byl KPLR jednohlasně přijat, 

pod podmínkou, že se finálového víkendu může zúčastnit pouze ta hráčka, 

která odehrála v této NLŽL sezóně (tedy 2014) minimálně 2 celé zápasy. 

 

Zápis provedly: Brožková a Gabriela Dvořáková 


