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Zápis ze 4. schůze VV ČSML 

konané dne 4.8.2010 

 
Přítomni: M.Zvarová, A. Oulehla, R. Košťál, P. Poupě, P. Sedlák 

Omluveni: R. Podoba 

Host: P. Došlý 

 

Místo: Restaurace Sokolovna, Vykoukových 622/2, Praha 

 

Program: 
1) finanční situace svazu 

2) hodnocení MS ve fieldu 

3) systém ligy NBLL a NFLL 

4) dětská liga 

5) ostatní 

 

Jednání: 
1) Na začátku schůze M. Zvarová podala informace o účtu svazu. Je potřeba zajistit vhodný systém 

vyplácení rozhodčích, revidovat odchozí a příchozí platby týkající se MS ve fieldu a fakturovat 

lakrosové hole poskytnuté klubu Old Dogs Plzeň. 

 

Do 15. září podá A. Oulehla zprávu o možnostech grantů a dotací pro lakros. 

 

2) Výkonný výbor považuje za vhodné vytvořit zprávu o MS ve fieldu. Zpráva by měla zhodnotit 

mistrovství z pohledu české reprezentace široké veřejnosti a podpořit tak zvyšování vědomosti o 

lakrosu ve společnosti. 

 

3) Ve třetím bodě byl projednáván systém boxlakrosové a fieldlakrosové ligy. Především P. Došlý 

upozorňoval na nutnost zvýšit zájem o fieldlakros obecně z důvodů jeho nezbytnosti pro celkový rozvoj 

schopností hráčů.  

 

Dále proběhla debata nad uspořádáním boxlakrosové ligy a její podoby do budoucna. Výkonný výbor 

se usnesl na vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí boxlakrosové ligy 2010/2011 a pozici 

Vedoucí fieldlakrosové ligy 2011 (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) do konce srpna. Informace o 

požadavcích na vedoucí jsou uvedeny v příloze. Ligu boxlakrosu by dle uvážení výkonného výboru 

bylo s ohledem na konání MS v Praze vhodné zakončit s dostatečným předstihem před tímto 

mistrovstvím. 

 

Dále bylo projednáváno překrývání se ligových soutěží. Tato otázka bude řešena po zvolení vedoucích 

lig s ohledem na jejich návrhy. 

 

4) Výkonný výbor se zabýval dětskou ligou a usnesl se na změně názvu ze současného na Národní 

lakrosová juniorská liga. Systém dětské ligy se nemění, hlavním vedoucím zůstává stále P. Sedlák 

s tím, že bude do budoucna řešen harmonogram zápasů dětské ligy. 

 

5) Na závěr nebyly vzeseny žádné námitky a schůze byla ukončena. 

 

 

V Praze dne 4.8.2010 

 

Zapsal: Pavel Poupě 


