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Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 10. 3. 2015

Přítomni: Michaela Zvarová (MZ), Pavel Semerák (PS), Matěj Řezníček (MŘ), 

Karel Poupě (KP), Ondřej Mika (OM), Antonín Gottwald-jako host

Místo: Sportovní hala, ul. U Starého stadionu, Praha - Radotín

Na pořadu:

1. NBLL 2015: Současná úroveň komunikace vedoucího ligy s týmy je 

nedostatečná a je třeba ji zásadně zlepšit. Jan Barák, který nebyl schůzi 

přítomen, musí sdělit, zda je schopen a ochoten funkci vykonávat (termín: 

15.3.2015). Nutno vyřešit nejasnosti:   

- Proč nemá zapisování na starosti domácí tým?

- Jak funguje předávání zápisu, jeho kontrola a přepsání na web? Chyb je 

příliš mnoho.

- Je třeba, aby zajistit jasný, přehledný a kompletní rozpis na webu.

Startovné: MZ vystaví a rozešle všem týmům faktury

Úhrada haly pro začátek NBLL: JM připraví fakturu na Svaz a naúčtuje služby 

spojené s pořádáním.

Před finále NBLL (20.6.) výbor doporučil uspořádat exhibiční utkání JBL U15, 

celé regulérní kolo nelze z důvodu rozehranosti soutěže (viz. níže). 

2. JBL, podpora dětí a juniorů: VV potvrdil záměr vyplacení odměny za 

každého juniora, který se zúčastní alespoň dvou turnajů JBL během jarní 

sezóny 2015. JBL pokračuje jarní částí v těchto termínech: 29. 3., 10. 5., 24. 

5., 31. 5., 14. 6. Všechna utkání se hrají v Radotíně, hraje se celý den.

Přehled kategorií: U10 – LCC, PLZ

U11 – LCC, PLZ, LJM

U13 – LCC, PLZ, LJM

U15 – LCC, PLZ, LJM

U17 – LCC, PLZ, LJM

Nové zájemce z jiných klubů bude možno zařadit do stávajících týmů. 

Kompletní nové týmy mohou hrát přátelská utkání mimo turnaje. Výbor 

doporučuje zvážit na příští školní rok flexibilnější systém, např. turnajový, 

který umožní zapojit nové týmy i třeba jen nárazově.
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3. NFLL 2015: proběhla schůzka PS s P.Chmelařem (PCh), na které diskutovány 

varianty letošní ligy v návaznosti na zářiové MS (WILC) . O podobě NFLL 2015 

se rozhodne po turnaji v Drážďanech, kdy bude jasněji o soupisce pro WILC a 

U19 a tedy, kterým týmům budou chybět hráči. PCh připraví a rozešle týmům 

aktuální informace.

4. Registrační systém na webu: Je třeba vyjasnit, jaké jsou požadavky ze 

strany ČUS/ČLU a co má databáze obsahovat. KP zjistí, jak to mají jiné 

sportovní svazy. Podle toho bude možné zvážit řešení buď v rámci Infonie, 

nebo konzultovat s P.Tahalem, zda by to šlo provázat s výsledkovým 

systémem, pro soupisky, statistiky atd.

5. Dopingový nález: Kauza je uzavřena rozhodnutím DK, které bylo předáno 

českému Antidopingovému výboru (AVČR).  Je třeba rozhodnutí DK přeložit do 

angličtiny a odeslat na FIL a WADA. O překlad požádá VV P. Chmelaře (PS 

odešle mailem, MŘ domluví s PCh osobně), honorář za překlad bude 

požadován po provinilci. PS zjistí poštovní adresu na FIL, KP na WADA. Pokud 

se AVČR neodvolá, je kauza uzavřena, to však musí AVČR písemně potvrdit.

Výbor potvrdil, že během jarní sezony budou probíhat namátkové kontroly na 

rekreační drogy. KP připravuje směrnici pro provádění testů a návrh 

případných trestů.

6. European Indoor Lacrosse Invitational: Rozpis utkání je finální. OM zařídí 

webové stránky turnaje jako podstránky AHM, upřesní sanitku a rozhodčí. PS 

zjistí od jednotlivých týmů kam zaslat faktury na startovné. Všechny kluby 

osloví juniory na zapisování.

7. Hrací systémy dalších let: PS vyzval kluby k připomínkám, očekáváme 

jejich podněty do konce dubna, na jejich základě vypracuje VV návrhy pro VH 

(termín viz níže). 

8. Komise rozhodčích: FIL doporučil, aby se WILC zúčastnili rozhodčí: Košťál, 

Poláček, Bek. Výbor potvrdí nominaci až po předložení návrhu přípravy a 

činnosti rozhodčích od předsedy KR V.Schaffnera.

9. WILC 2015: PS informoval o změně termínu a místu konání zářiového MS, 

které potvrdil FIL dne 9.3.2015. Toto rozhodnutí bude mít zásadní dopad na 

finanční stránku české účasti, neboť již byly provedeny rezervace 70 letenek 

na původní termín a destinace, které bude nyní třeba zrušit. FIL finanční 

kompenzaci plošně odmítl.
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10.Podpora lakrosu v Brně: Výbor deklaruje jednoznačný zájem na podporu 

rozvoje lakrosu v Brně a okolí. PS zaslal zástupci brněnského lakrosu Michalovi 

Kvapilovi email s návrhy podpory. Výbor dále doporučil nabídnout právní 

pomoc s formalitami týkajícími se založení spolku, klubu, atd.

11.Prague Cup: PS uskuteční schůzku s P.Tahalem.

12.Finanční uzávěrka 2014: zajišťuje OM. MZ zašle zbylé faktury a výpisy z 

RB, PS zajistí výpisy FIO.

13.Rezignace člena výboru M.Řezníčka: MŘ požádal o uvolnění z funkce 

člena výboru, aby se mohl věnovat funkci předsedy JM. Výbor žádosti vyhověl 

a schválil kooptaci D.Plecháčka. Příští schůze VV se zúčastní oba.

14.Termín valné hromady: VV navrhuje předběžný termín v sobotu 23.5. od 

10:00.

15.Další schůze výboru proběhne 7. 4. 2015 v 19:00 ve sportovní hale v 

Radotíně.

Zaznamenali: O.Mika, P.Semerák

10.3.2015




