
Zápis z 6. schůze Juniorské komise ČŽL 
 

Datum :  16. 9. 2009  
Místo konání :  Restaurace McDonald´s, Eden, Vršovice 
Účastnily se :  Eva Chudlařská 
  Anna Dočkalová 

Milan Černík 
Lucie Lejčková 

Omluveni: Tereza Koubová 
Simona Baráková 
Michaela Srchová 

Hosté:  Veronika Brychcínová 
  Barbara Klimoszková 

 
Projednáno: 
 

1. Juniorská reprezentace – výběrové řízení na post head coach 
VV schválil formulaci textu k výběrovému řízení na post head coach juniorské 
reprezentace: 
Každý zájemce o trénování juniorské či seniorské reprezentace se přihlásí Výkonnému 
Výboru a dodá tréninkový plán, návrh realizačního týmu, předběžný rozpočet a 
představu o shánění sponzorských darů.  
Výkonný výbor (Veronika Brychcínová, Lenka Pešková, Petra Puldová    , Jitka Křížová, 
Barbora Vinařová) s výpomocí posledního head coache seniorské reprezentace Martina 
Mrlíka na základě nejlépe vypracovaných a nejvhodnějších plánů vybere trenéra na post 
head coach reprezentace jak juniorského tak seniorského týmu. Plán je platný pro 
nadcházející tréninkový rok. Datum uzavření přihlášek a požadovaných příloh: 30. 11. 
2009. 

2. Body z předešlé schůze juniorské komise 
Zástupci JK urgují Simonu Barákovou k zařízení juniorského dresu č. 8 do sady 
reprezentačních dresů. 
Dále urgujeme Milana Černíka k zjištění stavu hráček k trénování ženského lakrosu ve 
Velkých Přílepech. 
Michaela Srchová zveřejní statistiky individuálních ocenění, udělené tresty a hlavně 
výsledky zápasů a konečné umístění týmů za loňský ročník juniorské ligy, na konferenci 
ženského lakrosu pandora. 

 
3. Vyhlášení juniorské ligy 2008/2009 

Termín pro vyhlášení juniorské ligy 2008/2009 byl stanoven na sobotu 19.9.2009, 
během hracího víkendu letošního ročníku juniorské ligy. Ceny zajištěny od Evy 
Chudlařské, diplomy Anny Dočkalové. 

 
4. Proplacení příspěvku pro juniorské hráčky za turnaj v Bratislavě 

JK dostala příspěvek 6.000 Kč pro juniorské hráčky, které se účastnily turnaje ženského 
lakrosu v Bratislavě. Simona Baráková, která organizuje soustředění v Nymburce, je 
povinna tuto částku slevit na nákladech pro hráčky, které se ho budou účastnit. 

 



5. Hrací víkend 19.-20.9.2009 
JK připravila hrací systém, organizační podklady, rozpis rozhodčích (za spolupráce KPLR) 
pro nadcházející hrací víkend. 

 
6. Podklady pro registraci juniorských hráček do juniorské ligy 

Na schůzi JK proběhla kontrola potřebných podkladů pro registraci hráček, které mají 
zájem hrát juniorskou ligu 2009/2010. Jedná se o řádně vyplněné přihlášky ČŽL, 
potvrzení od lékaře, pasovou fotografii, příspěvky 500 Kč na osobu a 2000 Kč vratná 
kauce na tým. Týmy, které nesplnily podmínky, byly členy JK upozorněny na nedodané 
podklady a zároveň byly informování o strhnutí 1.000 Kč z vratné kauce za nedodržení již 
tří určených termínů k dodání podkladů. 
Hráčkám, které měly všechny podklady splněny, byly vytvořeny nové registrační karty. 

 
7. Cena pro „neužitečnějšího hráče“ z každého týmu na každém hracím víkendu 

Eva Chudlařská zařídí ceny pro nejužitečnější hráče na hrací víkend 19.-20.9.2009. Hráči 
nebudou posuzování dle produktivity. Juniorská komise společně s rozhodčími určí 
nejužitečnější hráče nebo-li „hvězdu“ daného týmu. 

 
 
Příští schůze JK se bude předběžně konat během měsíce října, po schuzce VV s KK, která se koná 
dne 16. 10. 2009. 
 
 
V Praze dne24. 9. 2009 
 
Zapsala: A. Dočkalová 


