
Zápis z 8. schůze Výkonného výboru ČŽL 
(společná schůze s Komisí pro ligu a rozhodčí) 
 
Mí sto: TJ Sokol I. Smí chov, Praha 5 
Datum: 4. 9. 2014 
 
Prezence:  Brychcí nova  Veronika   prezidentka Č Ž L 

Vinar ova  Barbora    c lenka VV 
Pes kova  Lenka   c lenka VV 
S pac kova  Petra   c lenka VV 
Kater ina Dvor a kova    c lenka KPLR 
Tereza Lala kova    c lenka KPLR 
Dominika Broz kova    c lenka KPLR 
Jana Vesela     c lenka KPLR 

  Kristy na Richterova    host 
  Barbara Baz antova    host 
 
Omluvena: Mrlí kova  Tydlita tova  Eva   c lenka VV 
 
1. Kristy na Richterova , vedoucí  rozhodc í ch, informovala o (1) schu zce s rozhodc í  Evou 
Čhudlar skou a (2) ustavení  pe tic lenne  neforma lní  Rady rozhodc í ch se c lenkami Kristy nou 
Richterovou, Lenkou Pes kovou, Barborou Vinar ovou a Evou Čhudlar skou (5. mí sto zu sta va  
prozatí m volne ). 
 
2. Byly stanoveny termí ny podzimní  ligy: 20. – 21. 9. 2014, 18. – 19. 10. 2014 a 8. 11. 2014. 
Juniorska  liga se bude hra t v soboty 20. 9. a 18. 10. 2014. 
 
3. Na Č esko-ne mecky  poha r, ktery  se bude konat na jar e 2015, se bude u c astnit ví te z jarní  ligy 
2014. 
 
4. V letos ní  zimní  sezo ne  bude organizova n pouze juniorsky  WILL. Termí ny jsou: 14. 12. 2014, 
18. 1. 2015 a 15. 2. 2015. 
 
5. Na jar e 2015 bude nove  organizova n Č esky  poha r, ktery  se bude hra t be hem tr í  ví kendu  28. 
– 29. 3. 2015, 11. – 12. 4. 2015 a 16. – 17. 5. Poha r organizuje Lenka Pes kova . 
 
6. Simona Bara kova  podala zpra vu o seniorske  reprezentaci, ktera  se pr ipravuje na ME 2015. 
Do konce srpna 2014 se nepr ihla sila z a dna  dals í  za jemkyne  o reprezentaci. V souc asnosti 
v reprezentaci tre nuje 23 hra c ek, dve  hra c ky jsou v zahranic í . 22. za r í  se kona  první  podzimní  
tre nink seniorske  reprezentace. Novou asistentkou trene rky je Barbora Vinar ova . Simona 
Bara kova  zaurguje Andrew Hubschmanna a poz a da  ho stanovení  pevne ho harmonogramu 
jeho aktivit pr i reprezentaci (k pr edloz ení  do 30. 9. 2014). 
 
7. Barbara Baz antova  komunikuje s Lauren Reid o postu asistentky trene rky v juniorske  
reprezentaci. 
 



8. Vy bor r es il platbu za lohy za ubytova ní  MS juniorek. Veronika Brychcí nova  bude oficia lne  
kontaktovat organiza tory (Lorna Powell) s z a dostí  o pr edloz ení  financ ní ho pla nu vs ech 
plateb. 
 
9. Vy bor diskutoval organizaci lakrosove ho plesu. Žjis te ní m ceny prona jmu v TJ Sokole I. 
Smí chov byla pove r ena Barbara Baz antova . 
 
10. Vy bor hleda  zodpove dnou osobu za zpracova ní  vy sledku  ze za pasu  a jejich zver ejne ní  na 
lakroska.cz. Ža jemce osloví  Barbara Baz antova , dals í  za jemci se mohou hla sit rovne z  jí . 
 
11. Vy bor hleda  zodpove dnou osobu za registrace c lenu  Č Ž L, bude oslovena Kater ina Dos la . 
 
12. Veronika Brychcí nova  pos le oficia lní  zpra vu o zme ne  na postu vedoucí  rozhodc í ch (na 
ELF, FIL). 
 


