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ZÁPIS ze 6. schůze VV ČSML 
konané dne 17. ledna 2018 

 
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer  
Jako hosté: Jakub Hruška, Daniela Šeinerová 
Omluveni: Tomáš Žipaj 
Místo: Thomayerova nemocnice, Naše kavárna   
 
Program  
6.1 Úkoly z minulých schůzí 
6.2 Jednání o změně/úpravě webu 
6.3 Jednání o marketingových službách 
6.4 Dotace MHMP 2018 
6.5 Field Lacrosse Cup 
6.6 Příprava VH 
6.7 Přenos finále NBLL 
 
Jednání: 
6.1 Úkoly z minulých schůzí 
  - (3.5) JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů - probíhá 
  - (3.16) PCh zajistí grafický návrh banneru 2,7 x 0,8 m a plakátu na mantinel (www.lacrosse.cz) - hotovo 
  - (4.3) PCh vytvoří podklad pro povinná hlášení při utkáních NBLL – bude hotovo do 21. ledna 
  - (4.4) PCh řeší otázku peněz uložených u LCC - hotovo 
  - (4.7) PCh řeší s KR otázku rozhodčích pro NFLL - hotovo 
  - (4.8) PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku – probíhá  
  - (5.3) PCh připraví vyúčtování dotace ČLU (vyúčtování 80 % do 30.10, 100 % do 15. ledna) - hotovo 
  - (5.3) JP si nechá upřesnit některé výrazy ze smlouvy o dotaci ČLU - hotovo 
  - (5.3) JP připraví co nejjednodušší smlouvu o pořádání turnaje JLL - hotovo 
  - (5.3) JT připraví vyčíslení ceny/nákladů jednotlivých turnajů JLL – hotovo 
  - (5.4) PCh vyvěsí poptávku na úč. sl., market. služby a design. služby na lacrosse.cz + rozešle klubům - hotovo 
  - (5.5) PCh předjedná kandidáty na pozici koordinátora trenérské skupiny (komise) - hotovo 
  - (5.6) PCh zajistí hlasování per rollam o směrnici o povinnostech vedoucího soutěže (NBLL/NFLL) - hotovo 
  - (5.4 a 5.7) JP připraví podklady pro výběrová řízení (účetní služby, marketing, webdesign) - hotovo 
  - (xx) PCh a JP dál řeší propagační prostor a jeho využití v TV Sport 5 – probíhá 
  - (5.8)  PCh zajistí nákup vybavení dle schváleného návrhu - hotovo 
  - (5.9) Každý člen VV se pokusí najít možnost uložení částky cca 300 až 400 tis. Kč na 6 měs. - probíhá 
  - (5.10) PCh (vedoucí NBLL) zajistí informování klubů o podání přihlášek do NBLL 2018 - hotovo 
  - (5.11) PCh zjistí u Karla Poupěte, jaké náležitosti jsou třeba pro vyškrtnutí rezignujících členů VV z rejstříku spolků + 
změna stanov – přebírá JP 
 
6.2 Jednání o změně/úpravě webu  
Vítěz výběrového řízení Jakub Hruška (jakub@hruskovi.eu) 
Současný vzhled nevyhovující, nutná změna, diskuse o možnostech. 
Požadavky ČSML: 

- zachovat co největší otevřenost pro přispěvatele 
- pokud možno zůstat u Infonie, pokud by nešlo, přechod jinam 
- moderní, atraktivní a responzivní vzhled 

http://www.lacrosse.cz/�
http://www.lacrosse.cz/�
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- zachování současné struktury stránek a podstránek a obsahu 
- „hezká“ integrace PointBenche (pozn. pro Jakuba: to je náš výsledkový systém), aktuální výsledky a tabulky 
na viditelném místě na hlavní stránce, pokud možno automatizované z PointBenche 
- pružná možnost budování jednotlivých stránek soutěží a klubů 
- hlavní cíle webu: informování o výsledcích a dění v lakrosové komunitě navenek i dovnitř 

1. PCh se zeptá svazů, co od webu chtějí – ČŽL a ČSI  
2. PCh pošle Jakubovi Hruškovi kontakty na Infonii (jakub@hruskovi.eu)  
 
6.3 Jednání o marketingu  
Vítězkou výběrového řízení Daniela Šeinerová (dseinerova@gmail.com) 
Diskuse od čeho se odrazit, z čeho vycházet, co využít  
1. Prezentace „hotových“ produktů – NBLL, NFLL, JLL, reprezentační akce - sociální média, internetové portály  
2. Motivovat kluby, aby se ještě častěji účastnily sportovních veletrhů a táborů 
3. Odměna – zkušební doba 6 měsíců – odměna 2000 Kč měsíčně, po 6 měsících zhodnotíme, a buď doplatíme do 
4000 Kč měsíčně, anebo skončíme. 
4. Parametry/úkoly – JP do 1. února vypracuje smlouvu s rámcovými požadavky, členové VV mu mohou posílat náměty 
5. Fotografie – pokračovat ve spolupráci s J. Hirnšálem, JP dohodne odměnu za všechny ligy. Fotografie ukládat do 
databáze ČLU + Instagram atd. 
6. MZ předá přístupy na Facebook, PCh dohodne předání přístupů na Instagram (Míša Kurková), PCh zajistí přístup na 
webové stránky, příp. YouTube NBLL kanál 
 
6.4 Dotace MHMP 2018 
Bude vypsána v únoru 2018 (zajišťuje JP) 
 
6.5 Field Lacrosse Cup 
Kluby, které se neúčastní NBLL; fieldová soutěž, 9+1, standardní délka utkání; zatím se nepovede v PointBenchi, ovšem 
na lacrosse.cz bude dedikovaná stránka s informacemi 
1. Hlasování o Propozicích FLC 2018 (v příloze) – pro 4, proti 0, zdržel se 0 
2. Hlasování o vedoucím FLC: Tomáš Adamec – pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
6.6 Příprava VH 
1. Návrhu rozpočtu ČSML na rok 2018 (v příloze) - pro 4, proti 0, zdržel se 0 
2. Zpráva o činnosti VV (PCh) (Mariánky, Tábor, člověk na marketing/marketingový plán, člověk na web, oficiální 
fotograf, přenosy v ČT, oficiální účetní, dětská fieldová liga, zapojily se nové kluby do fieldové ligy, konsolidace 
rozhodčích díky práci KR, získali jsme dotaci MHMP, rozjel se trenérský úsek – uspořádání školení trenérů, nový způsob 
financování JLL, nová soutěž) 
3. Výroční zpráva (sestaví PCh) 
4. Pozvánka zveřejní a rozešle PCH  
5. Účetní závěrka (+ přiznání k dani) (JP + účetní) 
6. Vyúčtování akcí: NFLL (součástí zprávy vedoucího), NBLL (součástí zprávy vedoucího), MEb – R. Pokorný 
7. Členská základna a zpráva reg. komise (PCh, MZ) 
8. PCh předjedná s KDK úpravu dle výsledku jednání VV 
8. Cíle na rok 2018: 

1. Zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu v ČR 
2. Jeden nový klub 
3. Zahájení juniorské fieldlakrosové ligy 
4. Zajištění reprezentace na MSf 2018 
5. Nový/inovovaný web 

Hlasování o cílech: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

6.7  Přenos finále NBLL  
ČT, nebo Sport5? – VV se vyslovil pro přenos v ČT. 
PCh zahájí jednání s ČT a s Jardou Koubíkem. 
Možnost přenosu ještě jednoho utkání ze základní části či play-off 
Jingle NBLL – PCh osloví p. Koubíka nebo Baráka ml. 
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Shrnutí:  
 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 
1. VV ČSML schválil Propozice FLC 2018 
2. VV ČSML schválil Tomáše Adamce do pozice vedoucího FLC 
3. VV ČSML schválil návrh rozpočtu ČSML na rok 2018 (v příloze) 
4. VV ČSML schválil cíle na rok 2018 
 
Úkoly: 
(3.5)  JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů 
(4.3) PCh vytvoří do 21. února podklad pro povinná hlášení při utkáních NBLL 
(4.8) PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku 
(NN) PCh a JP dál řeší propagační prostor v TV Sport 5  
(5.9) Každý člen VV se pokusí najít výhodnou možnost uložení částky cca 300000 až 400000 Kč na 6 měsíců. 
(5.11) JP zjistí u Karla Poupěte, jaké náležitosti jsou třeba pro vyškrtnutí rezignujících členů VV z rejstříku spolků 
(6.2.1) PCh se zeptá svazů, co od webu chtějí – ČŽL a ČSI  
(6.2.2) PCh pošle Jakubovi Hruškovi kontakty na Infonii 
(6.3.4) JP do 1. února vypracuje smlouvu s rámcovými požadavky, členové VV mu mohou posílat náměty 
(6.3.5) JP dohodne odměnu s J. Hirnšálem za všechny ligy, PCh bude zajišťovat ukládání do fotobanky ČLU, ostatní 
média dle svých správců 
(6.3.6 a) MZ předá D. Šeinerové přístupy na Facebook 
(6.3.6 b) PCh dohodne předání přístupů na Instagram (Míša Kurková) 
(6.3.6 c) PCh zajistí D. Šeinerové přístup na webové stránky 
(6.4) JP zajišťuje žádost o dotaci MHMP 
(6.6.2) PCh vypracuje zprávu o činnosti VV 
(6.6.3) PCh ze shromážděných podkladů sestaví výroční zprávu ČSML, rozešle klubům nejpozději 19. února 
(6.6.4) PCh vystaví na webu a rozešle klubům pozvánu na VH ČSML (nejpozději 23. ledna) 
(6.6.5) JP + pí účetní připraví účetní závěrku + přiznání k dani 
(6.6.7) PCh a MZ připraví zprávu reg. komise 
(6.6.8) PCh předjedná s KDK úpravu 
(6.7.1) PCh zahájí jednání s ČT a s Jardou Koubíkem o přenosu utkání NBLL 
(6.7.2) PCh osloví J. Koubíka nebo Baráka ml. ohledně znělky/jingle NBLL 
 
Jednání ukončeno 21.30 hod. 
 
V Praze 20. ledna 2018 
 
Zapsal: Petr Chmelař  
Ověřil: Jan Přib 
 
Přílohy: 
1. Schválené Propozice FLC 2018 
2. Návrh rozpočtu ČSML na rok 2018 
 



Návrh rozpočtu ČSML na rok 2018 

 Příjmy  
1. Zůstatek z r. 2017  845000  
2. Členské příspěvky 131492  
3. Startovné 120000  
4. Dotace ČLU 300000  
5. Pokuty aj. 4000  
6. Dotace MHMP 300000  
7. Sponzoring 40000  

 Celkem  1740492  

 
 
 Výdaje   Položky Celkem Popis 
1. Soutěže   115000   
1.1   NBLL      
1.1.1.       rozhodčí 90000   hvizdné + cestovné 
1.1.2.       finále 20000   pronájem a doprovodné akce 
1.1.3.       odměna ved. ligy 5000     
1.2   NFLL  60000   
1.2.1.      rozhodčí 40000   hvizdné + cestovné 
1.2.2.      finále 15000   pronájem a doprovodné akce 
1.2.3.      odměna ved. ligy 5000     
1.3.   JBLL  187000   
1.3.1.      provoz 180000     
1.3.2.      odměna ved. ligy 7000     
1.4.   FLC  22000   
1.4.1.     rozhodčí 14000     
1.4.2.     ceny 6000     
1.4.3.     odměna ved. ligy 2000     
2. Fond rozvoje    50000 granty pro kluby 
3. Marketing, PR, média celkem  193000   
3.1      web 45000   vylepšení webu, reportáže, externí 

přispěvatelé 
3.2      média 60000   průnik do on-line a tištěných médií, 

přenosy 
3.3      propagace 40000   zvyšování povědomí, účast na akcích, 

materiál pro propagační akce, Hráč roku, 
případně Lakrosový večer 

3.4      odměna marketing 48000     
4. Rozhodčí celkem  47000   
4.1      příspěvek na dopr. 20000   cesty do zahraničí apod. 
4.2      výstroj, výstroj 20000   vč. propagačních předmětů 
4.3     příspěvek na dopr. JLL 2000     
4.4     odměna KR 5000     
5. Dotace klubům MHMP    300000   
6. Školení trenérů    23000   
6.1   realizace 20000  nájemné, odměny školitelům, cestovné 
6.2   odměna koordinátora 3000    
7. Administrativa    36000   
7.1   vedení účetnictví 8000     
7.2   odměna VV 25000     
7.3   kanc. potřeby, VH 3000     
8. Zdr. péče    60000   
9. Projekty  celkem  85000   
9.1   Zámoří 70000     
9.2   Patroni 15000     
 Celkem     1178000   
 Přebytek (+)/schodek (-)   562492  

 

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
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Propozice FLC 2018 
 
Tyto propozice upravují podmínky účasti a pořádání prvního ročníku soutěže Field Lacrosse Cup (dále jen 
FLC).  
 
A.  Systém soutěže 
 
1. Soutěž je rozdělena na dvě části, a to na část základní a finálovou. Základní část se odehraje 

dvoukolově (dvakrát každý s každým). Po základní části vznikne tabulka pořadí týmů a následuje 
část finální, kde týmy, které skončily po základní části na 1. a 2. místě, sehrají rozhodující utkání 
o vítěze FLC. Týmy umístěné po základní části na 3. a 4. místě pak sehrají zápas o konečné třetí 
místo v FLC. 

2. Na finálovém turnaji dojde po odehrání zápasů k vyhlášení konečného pořadí všech zúčastněných 
týmů, předání putovního poháru, cen a vyhlášení nejlepšího střelce a nahrávače FLC. 

3. Soutěž bude konána od března do června o celkovém počtu čtyř hracích víkendů. Tři hrací víkendy 
pro základní část, čtvrtý víkend pro část finálovou.  

4. Bodové hodnocení zápasů: Vítězství 1 bod, prohra 0 bodů. V případě nerozhodného výsledku po 
základní hrací době postup viz Pravidla FIL 2017-2018. 

5. Každý tým bude pořadatelem jednoho hracího víkendu a platí pro něj povinnosti viz 11.1. 

6. Rozpis zápasů včetně informací o pořadateli, rozhodčích a personálu, dále pak soupiska týmů a zápis 
k utkání budou k dispozici ve sdíleném dokumentu, který lze nalézt na odkazu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_wrVBzr8_zqdu3JN-
saCSUOa8IFtLLw_5qvNGOl9IM/edit?usp=sharing 

Úpravy sdíleného dokumentu může provádět jen vedoucí soutěže nebo osoba jím určená. 

7. Aktuální tabulka bodového hodnocení hráčů (střelci a nahrávači) bude k dispozici ve sdíleném 
dokumentu, který lze nalézt na odkazu viz bod 6. Úpravy sdíleného dokumentu může provádět jen 
vedoucí soutěže nebo osoba jím určená. 

8. Každé družstvo dodá nejméně 4 rozhodčí. Své rozhodčí (jméno a příjmení, e-mail a telefon) 
družstva oznámí vedoucímu soutěže (adatomik@seznam.cz) a Komisi rozhodčích 
(m.chmelar@atlas.cz) do 21. února 2018. 

9. Každé družstvo dodá soupisku hráčů (jméno a příjmení, registrační číslo, číslo dresu) vedoucímu 
soutěže (adatomik@seznam.cz) nejpozději do 21. února 2018. 

10. Startovné pro ročník FLC 2017 činí 2 000 Kč za družstvo. Startovné je splatné do 
21. února 2018 na bankovní účet ČSML č. 2801205689/2010. 

 

11. Povinnosti pořádajícího družstva, domácího družstva a družstva zajišťujícího personál (viz 
také soutěžní řád ČSML): 

11.1 Pořádající družstvo je povinno zajistit: 

11.1 a) Řádně označené a vybavené hřiště (všechny čáry, branky, sítě, kužele, stolek zapisovatelů, 
minimálně dvě židle (lavici) pro personál, minimálně dvě židle (lavici) jako trestná lavice na 
straně každého družstva, vhodnou ochranu stolku zapisovatelů proti povětrnostním vlivům, 
ukazatel skóre (velikost číslic min. 25 cm)) 

11.1 b) Areál musí mít vhodné šatny pro hostující družstvo a šatny musejí být hostujícímu družstvu 
přístupné 1 hodinu před plánovaným začátkem utkání. 

11.1 c) Vybavení (všechny míčky k utkání, stopky, tužku, zápis o utkání, vytisknuté soupisky, 
atd.) 

11.1 d) Sepíše článek o hracím víkendu, který pořádalo. Článek bude zaslán vedoucímu ligy 
(adatomik@seznam.cz) a ten ho nechá umístit na webové stránky. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_wrVBzr8_zqdu3JN-saCSUOa8IFtLLw_5qvNGOl9IM/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_wrVBzr8_zqdu3JN-saCSUOa8IFtLLw_5qvNGOl9IM/edit?usp=sharing�
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11.2 Družstvo zajišťující personál je povinno zajistit: 

11.2 a) Personál k utkání (tj. dvě osoby jako zapisovatele a měřiče času/trestoměřiče, minimálně dva 
podavače míčků dle situace v areálu.  

12. Každé porušení povinností pořadatele či personálu podle odstavce 11.1 a 11.2 se trestá udělením 
pokuty ve výši 500 Kč. 

13.  Zápis z utkání nebo jeho skenovanou kopii předají/odešlou rozhodčí vedoucímu soutěže do 24 hodin 
po utkání na adresu adatomik@seznam.cz. V případě řádného zaslání skenované kopie je rozhodčí 
povinen předat papírový zápis vedoucímu soutěže do 10 dnů. Za zápis z utkání odpovídají od 
okamžiku ukončení utkání do jeho fyzického předání vedoucímu soutěže rozhodčí.  

14. Nedostavení se k utkání bez řádné omluvy vedoucímu soutěže viz bod 16 – Kontumace utkání 
a pokuta 2000 Kč. 

15.  V případě, že některý z týmů není schopen odehrát utkání dle finálního rozpisu schváleného všemi 
týmy před začátkem soutěže, tak lze po domluvě se soupeřovým družstvem odehrát utkání v jiný 
termín. Obě družstva si ovšem musí sami zajistit povinnosti dle 11.1, 11.2 a rozhodčí pro utkání. 
Rozhodčí dle původního rozpisu pak nemají povinnost toto utkání odpískat (musí si vyřešit oba týmy, 
které se na změně termínu utkání dohodly). Nutno oznámit tuto změnu vedoucímu soutěže 
nejpozději 48 hodin před původním utkáním (včetně nahlášení nového domluveného 
termínu utkání nebo podání informace o tom, že nebyl nalezen náhradní termín utkání), 
aby byla možnost operativně změnit rozpis hracího víkendu. V případě, že nedojde ke 
shodě se soupeřem ohledně odehrání utkání v jiném termínu, tak dochází ke kontumaci 
utkání v neprospěch družstva, které nebylo schopno odehrát utkání dle původního 
rozpisu. 

16. Kontumační výsledek znamená přiznání jednoho bodu neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se 
započítá výsledek 1:0. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo 
v utkání na hřišti příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za 
kontumační výsledek. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek dle 
pravidel v neprospěch obou družstev, body se nepřiznají nikomu. 

B. Další podmínky 
 

Družstva odevzdají vedoucímu soutěže oficiální soupisku pro FLC 2018 do 21. února 2018. Soupiska 
musí obsahovat všechny požadované údaje, včetně registračního čísla viz bod 9. Na soupisce mohou být 
zapsáni hráči z mateřského týmu nebo hráči hostující z jiných týmů nepřihlášených do FLC. Maximální počet 
jsou však 4 hostující hráči. Po odevzdání soupisky dochází k uzavření soutěže a do soutěže již nesmějí 
zasahovat žádní jiní registrovaní hráči než ti, kteří jsou zapsaní na soupiskách jednotlivých týmů. 

Soupiska, hostování 

 
Výjimku představují hráči, kteří doposud nejsou registrováni v žádném klubu. Jedná se například o nově 
příchozí hráče v průběhu sezóny, u kterých ještě neproběhla registrace. Tito hráči mohou být dopsáni na 
soupisku vždy před konkrétním utkáním a jejich počet není omezen. Tato informace ovšem musí být sdělena 
soupeři a hráči mohou nastoupit pouze v případě, že soupeř projeví se zapojením hráčů do utkání souhlas. 
 
Povolené je pak hostování v rámci soutěže, ale to vždy se souhlasem soupeře. Například, pokud by nastal 
problém s poskládáním týmu pro nějaký zápas, je možné na soupisku pro utkání doplnit hráče z jiných týmů 
přihlášených do FLC. Maximální počet 3 hostující hráči. Tato informace musí být sdělena soupeři a hostující 
hráči mohou do utkání nastoupit pouze v případě, že soupeř s jejich hostováním v konkrétním utkání bude 
souhlasit.   
 
Soupiska se tiskne spolu se zápisem utkání ze sdíleného dokumentu (viz bod 7) pro každé utkání. Tisk 
soupisek zajišťuje pořadatel turnaje. 
 
V případě, že do utkání nastoupí hráč, který není zapsán na oficiální týmové soupisce, nebo který hostuje 
v rámci soutěže bez souhlasu soupeře, či se jedná o neregistrovaného hráče zapojeného do utkání bez 
souhlasu soupeře, utkání se kontumuje v neprospěch provinivšího se družstva.  
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Veškerá komunikace vůči družstvu bude vedena prostřednictvím vedoucího družstva, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedené v přihlášce do soutěže (soupisce), a to především e-mailem. 
 

Zápis k utkání je dostupný ze sdíleného dokumentu viz bod 7.  
Zápis z utkání 

 
V zápisu se vyplňují tyto statistiky (kromě standardní úpravy čísel dresů, vyškrtání hráčů, kteří se utkání 
neúčastní, zápisu času branek, trestů, oddechových časů: 

- začínající brankaři a případné střídání brankařů 
- face-offs 
- střely mimo (Shots wide) 
- zvednuté míče (Groundballs) 
- zásahy brankaře (Saves) 
- využité a nevyužité přesilovky (EMO) 

 

Rozměry hřiště – viz pravidla FLC 2015 na webu. V případě menšího hřiště, než je předepsaných 110 x 60 m, 
nahlédněte na web FIL, kde v záložce Rules/Field Dimensions naleznete v dolní části nákresy rozměrů a 
značení pro hřiště menších rozměrů. Dodržujte nová pravidla, aby byla zachována jednotnost v rámci celého 
ročníku FLC. 

Rozměry a značení hřiště 

 

Soutěž se hraje podle pravidel FIL 2017-2018 (viz web, buď český překlad, nebo anglické znění). Odkaz 
níže: 

Pravidla 

 
http://www.lacrosse.cz/csml-pravidla/35917308/pravidla_fieldlakrosu_fil_2017-2018_v1.pdf 
 
 
V Červených Pečkách dne 15. ledna 2018 
Tomáš Adamec, vedoucí FLC 
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