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Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 5. 5. 2015

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

Ondřej Mika (OM), Jan Barák (JB), Karel Poupě (KP)

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

Na pořadu:

1. NBLL 2015: MZ zkontroluje platby od týmů za startovné a dorovnání kaucí.

2. JBL, podpora dětí a juniorů: Nutno zajistit výsledkový servis na webu.

3. NFLL 2015: vedoucí ligy zveřejní propozice a info na webu.

4. Registrační systém na webu: Trvá - řeší MZ s P. Chmelařem.

5. Dopingový nález: dle sdělení KP je vše vyřešeno a hráč může hrát.

6. European Indoor Lacrosse Invitational: akce proběhla k všeobecné spokojenosti 

všech zúčastněných. Předpoklad opakování i v dalších letech.

7. Hrací systémy dalších let: PS předložil 6 možností, které byly diskutovány. Všichni 

členové výboru připraví své komentáře tak, aby nejpozději do 15.5. bylo možno vše 

zveřejnit na webu před hlasováním na VH.. 

8. Komise rozhodčích: Přípravu rozhodčích pro WILC řeší Petr Poláček – trvá. Během 

EILI a MAH bylo zajištěno školení Gregem Hartem a Seanem Gibsonem, avšak nikdo 

z rozhodčích neprojevil o účast zájem.

9. WILC 2015: PS informoval o aktuálním vývoji příprav.

10. Podpora lakrosu v Brně: Zástupci z Brna si během MAH vyzvedli použitou výbavu

od zahraničních týmů.

11. Valná hromada 23.5.: byl schválen návrh programu - PS zveřejní na webu. OM a 

MZ připraví zprávu o hospodaření, PS připraví zprávu o činnosti VV, JB připraví zprávu 

z NBLL 2014, A.Gottwald a OM připraví zprávu o JBL.
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12. Směrnice hlasování na VH: V návaznosti na změnu stanov a úkol z minulé VH 

výbor schválil následující pravidla pro hlasování na VH: Každý oddíl na valnou 

hromadu posílá dva členy s tolika hlasy, kolik jich oddílu náleží podle tohoto klíče: 

Jeden hlas za každých 10 aktivních členů oddílu, tzn. registrovaných sportovců, 

trenérů, rozhodčích, technicko-organizačních pracovníků a funkcionářů, podle 

evidence členské základny ČSML k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

13. Účast na MS juniorů 2016: PS informoval o aktuálním vývoji nákladů za účast 

juniorské reprezentace U19 na MS v kanadském Coquitlamu: 2,5 mil.Kč (150 tis. 

náklady FIL, 1.400 tis. Kč ubytování, 700 tis. Kč letenky, 250 tis. Kč další). PS 

vyjednal s organizátory bydlení u rodin, pak náklady ve výši 1,5 mil. Kč, tzn. cca 65 

tis. Kč na hráče. Po diskusi výbor rozhodl, že se juniorský tým ČR tohoto MS 

nezúčastní. Namísto toho doporučil účast na turnajích v Evropě.

14. Spolupráce s Německem: PS informoval o proběhlých jednání s Simonem Krausem 

(DLax) – návrh na CZ-GER pohár (field, box), přátelská utkání před WILC 2015  a 

další užší spolupráci. Bude se dále řešit.

15. Boxlakrosové ME: PS informoval o schválení záměru ELF na uspořádání ME 

v boxlakrosu v roce 2017, pravděpodobně v Drážďanech. 

16. ME 2016: JB připraví propozice pro účast seniorského týmu na fieldovém ME 

v Maďarsku.

Zaznamenali: O.Mika, P.Semerák

5.5.2015




