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Zápis z 8. schůze VV ČSML 

konané dne 26. května 2011 

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

Omluveni: 

Host: Tomáš Janda 

 

Místo: Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice, Zimní stadion Eden 

Čas zahájení: 16:30 hod 

 

Na pořadu: 

1) field lakros – pravidla 

2) předběžný finační stav MS v box lakrosu 

3) odměna vedoucímu ligy box lakrosu 

4) odměna vedoucímu dětské ligy 

5) pozvání na další zasedání VV ČSML 

6) diskuze, závěr 

 

Jednání: 

 

1) Host Tomáš Janda informoval o změnách FIL ve field lakrosových pravidlech. VV se usnesl, že 

NFLL se bude hrát dle mezinárodně platných oficiálních a aktuálních pravidel FIL (dostupné 

v anglickém jazyce) . Překlad změn bude zajištěn v rámci časových možností R. Košťálem ve 

spolupráci s T. Jandou. 

 

Systém nominací a výplaty rozhodčích ve field lakrosu se nemění (rozdělení rozhodčích na 

registrované a týmové), přičemž konkrétní podoba systému je v rukách vedoucího ligy. VV 

apeluje na co nejúspornější způsob nominace rozhodčích především tak, že na turnaje budou 

přiřazováni rozhodčí, kteří se daného turnaje účastní i v rámci týmu. Dle schváleného rozpočtu 

na rok 2011 je na rozhodčí ve field lakrosu vymezena částka 25.000,- Kč. 

 

Dále bylo informováno o nabídce spolupráce s Německem v oblasti výměny rozhodčích nebo o 

návrhu středoevropského modelu field lakrosu. Tato otázka zůstává otevřena k budoucím 

jednáním. 

 

2) Prezident svazu informoval o předpokládaném příznivém stavu finančního výsledku MS v box 

lakrosu. Případný zisk, který by po MS byl produkován, bude použit pro účely lakrosové 

reprezentace, buď formou uložení na termínový vklad a použití na další MS v box lakrosu, 

nebo obecnějšího rozvrstvení pro reprezentaci (např. MS ve field lakrosu). 

 

3) VV přiznal vedoucímu NBLL 2010/2011 Danielovi Žákovi dle podmínek výběrového řízení po 

úspěšném zakončení ligy odměnu v celkové výši 8.000,- Kč splatnou ihned. 

 

4) VV se dále usnesl na poskytnutí odměně vedoucímu dětské ligy 2011 Tomášovi Procházkovi za 

předpokladu, že bude na dále zajištěno zveřejňování výsledku na internetových stránkách 

svazu, v celkové výši 4.000,- Kč, splatnou na konci roku. 
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5) VV zve na další schůzi VV, plánovanou na konec června 2011, z důvodu konsolidace termínů 

lakrosových událostí a dalšího obecného směru vývoje lakrosu v Česku: 

 

 vedoucího Evropské lakrosové ligy Jana Baráka 

 představitele rozhodčích Petra Poláčka 

 Romana Pokorného k informování o hospodářských výsledcíh MS v box lakrosu 

 vedoucí lig NBLL a NFLL 

 

VV žádá výše uvedené, aby se v rámci zajištění dalšího bezproblémového a co nejlepšího 

rozvoje a podoby lakrosu v Česku dostavili na plánovanou schůzi VV. 

 

6) Na závěr nebyly vzneseny žádné námitky a schůze byla v 17:45 hod ukončena. 

 

 

V Praze dne 26.5.2011 

Zapsal: Pavel Poupě 


