
Zápis ze schůze Juniorské komise 
 
konané v neděli 20. 9. 2015 v 16:00 hodin 
letní cvičiště Mrázovka, Praha 5 
Přítomny: 
Alice Pečinková  
Iveta Drbohlavová 
Simona Baráková 
Blanka Kloudová 
Veronika Brychcínová 
Tereza Bartušková – omluvena 
 
Program:  
 

1. WILL 2015/16 
2. ŽL 2015/16 
3. PROGRAM To dokážeme 

 
ad1) 
termíny Will (žákovská liga) 2015/16: 
1.11. / 13.12. / 17.1. / 21.2. / 20.3.  
Čas:   12:30 – 18:00 
Počet týmů: U10 3 
  U15 6 
PIR 2 x U15 
 2 x U10 
DRA 1 x U15 
 1 x U10 
JIM 1 x U15 
ANG 2 x U15 
 
Bude se hrát v hale v Radotíně. 
 
Ad2) 
Pro další soutěže (WILL, ŽL) bylo dohodnuto: 

o Rozdělení na kategorie U10 a U15 bude změněno takto: Rozhodující je věk v den začátku 
soutěže, tj. hráčka se může zúčastnit soutěže v kategorii U10/U15	  jestliže nedosáhla věku 
10let/15let (původně 11/16 let)v den začátku soutěže. 

o Před každou soutěží bude klubem stanovená uzavřená soupiska (neomezený počet hráček). 
K zápasu ŽL nastoupí max. 18 hráček (U15), resp. 13 hráček (U10).  K zápasu WILL nastoupí 
max 10 hráček (U10, U15). Hráčka může být uvedená pouze na jedné soupisce týmu. Za tým 
můžou k zápasu nastoupit max 4 hostující hráčky, které budou na soupisce označeny. 
Hostující hráčka musí být uvedena na soupisce jiného týmu. V týmu musí být zachován 
většinový počet vlastních hráček (nemůže být více hostujících hráček). 

 
ad3) 
O programu IBOD „To dokážeme“ poslala Iveta všem týmům informační email (15.9.2015).  
Cílem je získat finanční prostředky pro juniorskou reprezentaci (MS 2019). Získané peníze budou 
ukládány na účet juniorské reprezentace (ČŽL). 
Abychom splnili podmínky dle smlouvy s firmou IBOD je nutné uspořádat sportovní akce pro juniorky. 
Předpokládané termíny, které jsou v jednání: 
Jaro 2016 výjezd do Frankfurtu předpoklad 2 týmy U15 (LCC Radotín, SIS)  

Jižní Město by mohlo zvážit svou účast, oba týmy se nabídli 
s doplněním případně z řad svých hráček 

Jaro 2016 společné soustředění U15, U10 
31.8.-4.9.2016 Mezinárodní turnaj U16 
  Zatím je vše v jednání. Předpoklad 2 - 3 týmy z ČR, 2 týmy z UK, 2 týmy z Německa 
 
Zapsala 
Alice Pečinková	  


