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Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 7. 4. 2015

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

Ondřej Mika (OM), David Plecháček (DP)

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

Na pořadu:

1. NBLL 2015: Petr Chmelař (PCh) převzal řízení NBLL. Výbor schválil odměnu ve výši 

5.000 Kč. Nový vedoucí dořeší termínové kolize, zprovozní výsledky na webu a 

dokončí propozice. Týmům byly rozeslány faktury za startovné a zároveň byly 

rozeslány faktury na dorovnání kaucí – pokuty za NFLL.

2. JBL, podpora dětí a juniorů: Soutěž probíhá. VV schválil odměnu ve výši 5.000 Kč 

vedoucímu JBL, Antonínovi Gottwaldovi. Vedoucí zajistí výsledkový servis na webu a 

pro příští školní rok předloží návrh na flexibilnější hrací systém, který umožní zapojit 

nové týmy i třeba jen nárazově.

3. NFLL 2015: Vedoucí ligy rozeslal týmům propozice pro NFLL 2015.

4. Český (boxlakrosový) pohár: vzhledem k podzimnímu programu (WILC+NFLL), 

ČSML nebude zastřešovat boxlakrosové turnaje, avšak přivítá jakoukoliv aktivitu 

jednotlivých týmů pořádat turnaje. 

5. Registrační systém na webu: Řeší MZ s PCh.

6. Dopingový nález: Rozhodnutí DK v anglické verzi odesláno na WADA a FIL. Čeká se 

na vyjádření českého Antidopingového výboru (AVČR). Řeší Karel Poupě. 

7. European Indoor Lacrosse Invitational: Vše je připraveno.

8. Hrací systémy dalších let: PS dopracuje varianty formou tabulky (pro snadné 

pochopení). Optimálně do MAH, aby návrhy mohly být diskutovány v klubech. 

9. Komise rozhodčích: Přípravu rozhodčích pro WILC řeší Petr Poláček. Činnost KR je 

nedostatečná. Je třeba zajistit překlad nových pravidel, problém je, že jsou zcela jinak 

strukturována. Je třeba zajistit kliniku rozhodčích a seznámit je se změnami. OM 

zajistí v rámci EILI a MAH školení s Gregem Hartem a Seanem Gibsonem.
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10. WILC 2015: PS informoval o aktuálním vývoji příprav. S FIL řeší finanční 

kompenzaci za změnu termínu a místa konání.

11. Podpora lakrosu v Brně: Probíhají tréninky pro členy týmu a příchozí. Je třeba 

získat použitou výbavu, např. od zahraničních týmů na EILI a MAH – zajistí OM.

12. Prague Cup: bude se konat 26.-28.6.2015

13. Finanční uzávěrka 2014: dokončena, odevzdána na FÚ.

14. Valná hromada: uskuteční se v sobotu 23.5. od 10:00 v zasedací místnosti 

sportovní haly v Radotíně (U Starého stadionu 9, Praha-Radotín).

15. Disciplinární trest Marek Kytka: během utkání OD Plzeň a SKL Jižní Město došlo 

k incidentu, který nyní řeší KDK. VV registruje podnět a postupuje k vyřešení KDK.

16. Další schůze výboru proběhne 5.5. 2015 v 19:00 ve sportovní hale v Radotíně.

Zaznamenali: O.Mika, P.Semerák

8.4.2015




