
Zápis z 3.schůze VV ČŽL v roce 2018 

 

 

Místo: Hala Radotín, Praha 5 

Datum: 11.3. 2018 

 

Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 

                    Drbohlavová Iveta, člen VV 

                    Pečinková Alice, člen VV 

                    Došlá Kateřina, člen VV 

                    Hlavsová Jana, člen VV 

                    Felixová Klára, host 

 

 

1. Česko - německý pohár 2018 

      Členky VV shrnuly plnění svých úkolů při přípravě turnaje. Vše je již zajištěno a tak byly 

domlouvány pouze detaily týkající se soupisek, zápisů, lajnování a zajištění dovezení brán a 

dalších potřeb na hřiště. 

 

            2. Navýšení dotace pro juniorskou reprezentaci 

        Stejně jako v případě podpory senioské reprezentace v minulém roce, tak i letos VV ČŽL 

přistoupil k navýšení dotace pro reprezentaci, která se zúčastní mezinárodní akce tento rok. 

Navýšení bylo schváleno ve výši 75 000 Kč a je na realizačním týmu, na jaké aktuální potřeby jej 

využije. Hlasování - pro : 4, proti : 0, zdržel se :1.  

  

3. Trenérské licence ČŽL 

      VV připomíná těm, kdo potřebují potvrdit trenérkou licenci za rok 2018, aby do 31.3.2018 

poslali Barbaře Bažantové (barbara.bazantova@gmail.com) sken certifikatu o platném školeni 

první pomoci. Trenérská legitimace jim bude potvrzena na ligoveho vikendu nebo po domluvě 

emailem jindy. Během jara bude zorganizováno další školení pro nováčky a workshop pro 

pokročilé.         

 

4. Zkušební pravidla 

     Alice Pečinková přednesla znění zkušebních pravidel ženského lakrosu, které byly přeloženy a 

VV zaslány předsedou komise pro rozhočí, Pavlem Urbanem. Bylo dohodnuto, že pravidla budou 

ještě probrána na schůzi juniorské komise a kvůli některým nejasnostem budou s komisí pro 

rozhodčí konzultovány i Lindou Sádlovou.  

   

5. Mix turnaj 

      VV projednal možnost uspořádání dalšího mix turnaje juniorek a seniorek, jehož organizaci 

budou mít na starosti hráčky seniorské reprezentace. Bylo předjednáno, že by se odehrál v neděli 

10.6.2018. V sobotu 9.6.2018 bude po finálovém zápase NLŽL odehrán i zápas rodičů, trenérů a 

hráček žákovské ligy.  

 

Další schůze VV se bude konat během česko-něm poháru. 

 

Dne 15.3.2018 zapsala Kateřina Došlá 

 

Příloha : Tabulka odměn rozhočích pro rok 2018 
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