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ZÁPIS VV ČSML z 10. 11. 2005 (sokolovna Radotín) 
Přítomni:  P. Chmelař, P. Bek, J. Nosek, P. Sedlák; Ondřej Mika 
 
Na pořadu: 
A) Připomínky k vedení NBLL 

1) Vedoucí ligy sepíše zprávu; po jejím předložení VV rozhodne o výši odměny 
2) vVedoucí ligy A. Gottwald se vzdává funkce na příští ročník NBLL 
3) Připomínky zástupců VV k vedení ligy, ke kterým se vedoucí ligy může vyjádřit ve 

své zprávě: 
a) nebyly průběžné výsledky a statistiky (všichni), 
b) nedostatečnjé uplatňování pravomocí a striktnější vystupování (i např. spolupráce 

s KR) (všichni), 
c) pozdní dodávání rozpisů (Nosek), 
d) jasnější formulace rozpisů (Chmelař + Nosek), 
e) nezorganizování nadstavby a poškození týmu Rascals of South; z toho plynoucí 

kolize termínů s fieldovou ligou (Nosek). 
4) Do budoucí smlouvy o lize („předloha“ pro příští rok) zapracovat: 

a) herní sankce a pokuty za neodevzdání zápisu nebo jeho špatné vyplnění, 
b) zápis o utkání si tisknou rozhodčí, 
c) potřeba jednoznačné identifikace hráče na soupisce (ne pouze číslem dresu), 
d) aktualizovat soupisky na webu, 
e) udělat „manuál“ pro zapisovatele (řádně vyplněný zápis, 30 sec, góly, střely, 

rozhozy apod.) (Chmelař + KR) 
f) každý tým NBLL zajistí alespoň 3 zapisovatele na zápas, na který je určen 
g) odměna zapisovatelům min. 40,-Kč 

B) Členská základna a členský příspěvek 
1) Dle zápisu z poslední VH měly být dle návrhu B zaplaceny do 1. 4. 2005 členské 

příspěvky. 
kategorie výše příspěvku 
senior (vč. dovršení 18 let v kalendářním roce) 200 
do 18 let 100 
Klub přátel lakrosu 50 bez hlasovacího práva 
pro:  JM (10), Par (3), Kro (6) = 19  
proti:  nikdo SCHVÁLENO 19 hlasy 

2) Do dnešního dne má kompletně zaplacen jen LK Kroměříž a hráči účastnící se NBLL. 
3) Bek vypracuje dle členské základny poslané na ČLU seznam i s výší příspěvku, který 

je nutno zaplatit.  Peníze půjdou do Fondu rozvoje, jak bylo schváleno VH. 
C) Juniorské ligy 

1) Návrh nového modelu:  nad soutěží, kterou organizuje TJ Sokol LCC Radotín 
převezme ČSML záštitu.  Podmínkou záštity je členství všech hráčů juniorské ligy 
v ČSML, t. j. registrace a placení členských příspěvků.  V případě, že ČSML nebude 
ligu zaštiťovat, nesmí vítěz užívat označení mistra ČR. 



D) Podpora reprezentace 
a) Do 20. 11. 2005 Pavel Sedlák vyplní ve spolupráci s Jiřím Mikulkou (senioři 

field), Janem Barákem (senioři box), Tomášem Beranem a Alešem veselým 
(junioři field), event. dalšími zúčastněnými (junioři box) tabulky pro zařazení do 
programu podpory státní reprezentace; poslat na cmla@lacrosse.cz 

E) Ekonomická náročnost, výkazy soutěží 
1) Chmelař aktualizuje ek. náročnost. 
2) Nosek podá výkaz fieldového poháru. 
3) Antonín Gottwald podá výkaz NBLL. 
pozn. výkazem se rozumí konečné pořadí týmů a přehled všech vzájemných zápasů; vše 
do 20. 11. 2005; poslat na cmla@lacrosse.cz 

F) Termín VH 
1) Po prověření jarních prázdnin dá Chmelař návrh; VH se uskuteční v Pardubicích. 

G) Podpora rozvoje nových týmů 
1) Zprávu o činnosti podají Volyně (Činovský) a Liberec (Tahal). 
2) Liberec vrátí zapůjčenou adu lakrosek (Chmelař). 
3) Pavel Sedlák převezme zatím záštitu nad Novým Strašecím. 

H) Podoba fieldové ligy 2006 
1) Zvážení o možnosti částečného propojení s fildovou ligou v Německu (ne tento rok, 

jen komunikace); doporučeno reprezentaci odehrát 2 zápasy / půl roku v Německu, 
Němci 2 zápasy u nás (např. tým Blax?). 

2) Jakub Nosek zvolen vedoucím ligy a ve spolupráci s Jiřím Mkulkou (pomůže Tahal, 
kontaktovat jej emailem) připraví úpravu fieldových pravidel (schválí VV emailem) 

3) Mistrovská soutěž ponese název NFLL (Národní field lakrosová liga). 
I) Jiné 

1) Na schůzi VV pro MS 2006 bude aktualizována a upravena mandátní smlouva s Jiřím 
Mikulkou. 

2) Jiří Mikulka má právo jmenovat realizační tým. 
3) Jan Barák se vzdává účasti v realizačním týmu pro MS 2006; je ochoten poskytnout 

své kontakty. 
4) Dnes se sešel VV pro MS 2006. 

 
10. 11. 2005 zapsal Petr Bek 
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