Zápis z 12. schůze VV ČŽL v roce 2015
Místo: restaurace Wine & Food, Praha - Smíchov
Datum: 14. prosince 2015
Prezence:

Veronika Brychcínová
Alice Veselá
Kateřina Došlá
Iveta Drbohlavová
Lenka Pešková
Barbora Vinařová

prezidentka ČŽL
člen VV
člen KK
člen VV
člen VV
člen VV

1. Nenastoupení týmu SIS do ligy 2016
Zástupci týmu Sokol I. Smíchov informovali VV o nenastoupení jejich týmu do NLŽL 2016.
2. Vyúčtování ligy
VV prosí K. Dvořákovou, aby odstranila nesrovnalosti v předloženém vyúčtování ligy. VV
nesedí součet hodin za jednotlivé dny a žádá také o přepočítání hodinové sazby za juniorskou
i seniorskou ligu zvlášť. Cena by neměla být rozdělena napůl, když juniorky strávily na hřišti
méně času.
3. Česko-německý pohár
K pořadatelství Česko-německého se přihlásily dva týmy – LCC Radotín a Brno Lacrosse.
Hlasování: 5 hlasů pro LCC Radotín, 0 hlasů pro Brno.
Prosíme LCC Radotín o písemné potvrzení, že pořadatelství přijímá (na mail
alicekralickova@seznam.cz), kde prosíme také o uvedení dvou kontaktních osob pro další
komunikaci. Poté budou domluveny další organizační záležitosti. Hřiště zařizuje zástupce VV
(L.Pešková) a je hrazeno ČŽL. Prosíme pořadatele, aby zajistil pro rozhodčí ubytování (5-7
osob) v blízkosti hřiště (např. hotel Smaltovna). Ubytování rozhodčích platí ČŽL. Ostatní
záležitosti ohledně rozhodčích má na starosti K. Richterová.
VV zve tým Brna, aby se přijel na turnaj Česko-německý pohár podívat, v rámci získávání
lakrosových zkušeností. Je možné zařídit levné ubytování v Sokolovně (informace na mail
alicekralickova@seznam.cz)
4. Týmy pro Česko-německý pohár
Prosíme týmy LCC Radotín, LC Jižní město a Sokol I. Smíchov, aby potvrdily svoji účast na
Česko - německém poháru do konce ledna 2016.
5. MS 2017
V. Brychcínová odešle za ČŽL závaznou přihlášku na seniorské MS v roce 2017. I. Drbohlavová
odešle nevratnou zálohu na startovné.

6. Stránky ČŽL na Facebooku
VV informuje o snaze obnovit dění na stránkách Český ženský lakros na Facebooku. Prosíme
aktivní lakrosové nadšence o „likování“ a sdílení přidaných příspěvků.
Spolu s obnovením dojde i ke změnám některých admin pozic v rámci stránky. Hlavním
adminem byla zvolena výkonným výborem A. Veselá, která osloví další adminy.
7. Komunikace s pokladníkem
VV upozorňuje vedoucí ligy (NLŽL, WILL) na nutnost komunikace s pokladníkem ČŽL
(I. Drbohlavová) pro výběr startovného.
8. Vyúčtování ČŽL
Vyúčtování ČŽL musí být uděláno do konce roku, tj. 31. 12.; udělá ho I. Drbohlavová.

DALŠÍ SCHŮZE VV SE BUDE KONAT V RÁMCI PŘÍŠTÍHO KOLA WILL, 17. LEDNA 2016 VE SPORTOVNÍ
HALE RADOTÍN OD 16:00 HODIN.

Dne 20. 12. 2015 zapsala Alice Veselá

