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ZÁPIS z 12. schůze VV ČSML  
konané dne 9. 12. 2009 

 
Přítomni:  P. Chmelař, �. Suchánek, M. Zvarová, A. Oulehla    
Omluveni: J. Hanák  
Host: J. Barák, vedoucí NBLL 
 
Místo: sídlo SpeedPress 
 
Na pořadu: 
1. Jednání o termínové listině s vedoucím NBLL 
2. Zápis z hlasování per rolam ohledně nabídek na pořádání MEf 2012  
3. Zápis z hlasování per rolam ohledně nabídky na pořádání Turnaje mistrů EZ 2010 
4. Hlasování o koncesi PC 
5. Směrnice o kontaktních osobách klubů 
6. VH � termín, místo, příprava (rozpočet)  
7. Námět T. Jandy k jednání na VH 
8. Vouchery  
 
 
Jednání: 
1) Na zasedání byl přítomen jako host vedoucí NBLL Jan Barák. VV s ním projednal termín konce 

NBLL podle po�adavků trenéra field lakrosové reprezentace a závěrů VH 2009. Vzhledem k 
velkému mno�ství utkání se konec NBLL oproti plánu schválenému VH posune o jeden týden a 
NBLL tak skončí nejpozději po víkendu 15.-16. 5., kdy budou v týdnu naplánovány 4. a 5. 
finálový zápas (do 19.5). 

 
Herní systém spodní části: pora�ené týmy z osmifinále sehrají play-off (5-8, 6-7, pora�ení 
s pora�enými, vítězové s vítězi). Týmy, které nehrály osmifinále, tj. 9. a� 11. si zahrají ka�dý 
s ka�dým jednou o konečné pořadí. 

 
 Jan Barák vznesl po�adavek na vyhrazení určité částky při torbě rozpočtu ČSML na rok 2010 k 

úhradě výroby záznamů utkání Videosportem. Jedna reportá� stojí 2000 Kč.  
Z rozpočtu by bylo mo�né vyčlenit 8 000 a� 10 000 Kč, dle mo�ností. 
 
VV zadal J. Barákovi, aby zajistil přístup ke statistikám četnosti prohlí�ení lakrosových 
záznamů. 
 
VV po�ádal Jana Baráka o vysvětlení, proč otálel s vyhlá�ením a zveřejněním rozpisu NBLL 
2009/2010.  
 
VV rovně� upozornil J. Baráka, aby dával podněty KDK či sám činil opatření, k nim� má 
pravomoc, na základě přestupků vyplývajících ze zápisů o utkání (nedostatečná pořadatelská 
slu�ba, nedostatečně vyplněný zápis, neodpovídající počet činovníků utkání apod.). 
 



VV s J. Barákem diskutoval o nedostatcích v nominacích rozhodčích a o nedostatečné 
kvalifikaci některých rozhodčích. Bude ře�eno s KR, zvý�it počet �kolení (vy��í částka z 
rozpočtu ČSML na �kolení rozhodčích v roce 2010). 
 
AO diskutoval s JB o dětských soutě�ích�.. 
  

3) Členské státy ELF byly vyzvány k hlasování o nabídkách tří zemí, které kandidovaly na 
pořádání MEf v roce 2012. ELF rozeslala tři nabídky � Dánsko, Nizozemí a Rakousko. Členové 
VV ČSML se důkladně seznámili se v�emi nabídkami. Stručné hodnocení jednotlivých nabídek: 
 
Zázemí: v�echny 3 nabídky ok 
Ubytováni: AT a NL dobré, DK drahé 
Startovné: AT nejni��í, NL nejvy��í 
Cestovní dostupnost: AT nejlep�í, NL dobré, DK komplikované 
Ceny zbo�í: AT nejlevněj�í, NL drahé, DK mimořádně drahé 
Spolehlivost organizátorů: NL nejlep�í, DK podprůměrné, AT nejhor�í 

 Nabídka NL velmi dobře připravená, promy�lené vyu�ití ME k dal�ímu rozvoji, jednoznačně 
největ�í potenciál  

 
 V hlasování per rolam byly tři hlasy pro nabídku NL, dva se zdr�ely. 
 
 ELF byl za ČSML odeslán hlas pro Nizozemí, které nakonec zvítězilo v celém hlasování na 

úrovni ELF a kandidaturu získalo. 
 

3)   VV ČSML vyhlásil soutě� o nabídky na pořádání Turnaje mistrů evropských zemí v field lakrosu 
v roce 2010. Nabídku do soutě�e v termínu zaslal pouze skupina Prague Lacrosse Tours 
(Bohdan Fuka a spol.). Nabídka je velmi zajímavá, zejména mo�ným spojením �enského 
česko-německého poháru (případně roz�ířeného o vítěze dal�ích evropských ligových soutě�í) 
a zku�enostmi skupiny s pořádáním MEf, MS�, PC� v areálu Slavia Praha (viz příloha č. 1). 
Tato skupina by turnaj pořádala jménem ČSML. 
 
V hlasování per rolam byly čtyři hlasy pro nabídku, jeden se zdr�el. 
 

 ELF byla zaslána nabídka ČSML na pořádání turnaje mistrů EZ v roce 2010. 
 
4) VV ČSML vyhlásil soutě� o nabídky na získání koncese na pořádání mu�ského field lakrosového 

turnaje Prague Cup v letech 2010 a� 2015. Nabídku do soutě�e v termínu zaslal pouze skupina 
Prague Lacrosse Tours (Bohdan Fuka a spol.). Nabídka je velmi zajímavá ze stejných důvodů 
jako vý�e (viz příloha č. 2). Roční licenční poplatek pro ČSML činí 40 000,- Kč s 5% roční 
valorizací + účast reprezentace zdarma. 

 
V hlasování per rolam byly čtyři hlasy pro nabídku, jeden se zdr�el. 

 
5) PCh dopracuje do 18. prosince 2009 a roze�le členům VV k připomínkování a schválení per 

rolam. 
 
6)  Výroční volební valná hromada ČSML se uskuteční dne 6. února 2010 od 10.30 v 

Pardubicích.  
 

AO do 18. prosince zajistí místo a oznámí je PCh. PCh nejpozději 5. ledna 2010 roze�le 
pozvánku na VH a zveřejní ji na webu.  
PCh do 18. prosince vypracuje návrh rozpočtu a roze�le VV ke schválení. 
PCh vypracuje výroční zprávu (zajistí zprávy KDK, KR, vedoucích NBLL, NFLL a dětských lig 
atd.) 
 
V�ichni členové se zamyslí nad zále�itostmi, které sdělit následujícímu VV, zvolenému na VH 
2010 (zku�enosti, pravidelné povinnosti, ústní dohody atp.), je� by mu usnadnily jeho činnost, 
a jednotlivé náměty předají PCh.   



Na VH v roce 2010 bude volen nový VV � je proto nutné v klubech ji� shánět kandidáty.  
 
Kandidáty oznamujte PCh, kandidáti se mohou hlásit a� do zahájení VH.  
 
Na VH v roce 2011 bude volena KR a na VH 2012 KDK (vychází to z voleb konaných na 
předchozích VH � ka�dý orgán je volen na tříleté funkční období a bude vhodné, aby nebyly 
v�echny volené orgány svazu voleny ve stejném roce � tento rytmus by se měl ji� nadále 
dodr�ovat).  
 
AO doporučuje na VH znovu upozornit kluby na termín odkupu prvních voucherů (28. února). 

 
7) VV byl seznámen s námětem T. Jandy na bod jednání VH. Nejedná se o zále�itost spadající do 

rozsahu pravomocí valné hromady, a proto je nutné tuto zále�itost předlo�it VV, a� bude 
jednat o odměně pro vedoucího NBLL na základě směrnice č. 4/2009.  

 
8) Přítomní členové VV zakoupili první vouchery na koupi vstupenek na MSb 2011 s pořadovými 

čísly 0001, 0002, 0003 respektive 0004. 
 
 
V Praze dne 9. prosince 2009 
 
 
Zapsal: Petr Chmelař 


