
                         Výroční zpráva ČSML za rok 2009  
  

Výroční zpráva ČSML za rok 2009  
 
 
I.  Slo�ení orgánů ČSML v roce 2009 
 
Výkonný výbor  
Petr Chmelař, prezident  
�těpán Suchánek  
Michaela Zvarová 
Jan Hanák 
Ale� Oulehla 
 
Kontrolní a disciplinární komise 
Daniel �ák 
Ale� Veselý 
Tadeá� Pe�ek 
 
Komise rozhodčích 
Petr Poláček, předseda  
Vojtěch Schaffner  
Radek Ko�ťál 
Vilém Sýkora  
 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 
 
Zástupce ČSML v KDK ČLU  
Pavel Do�lý 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volené orgány utvořily tyto komise:  
 
Grantová komise 
Petr Chmelař  
�těpán Suchánek  
Michaela Zvarová 
Jan Hanák 
Ale� Oulehla 
 
Rozvojová komise 
�těpán Suchánek 
Michaela Zvarová 
 
Registrační komise 
Petr Chmelař

II.  Přehled lakrosových klubů sdru�ených v ČSML, počty jejich členů k 31. 12. 2009  
 a počty hlasů na VH za rok 2009 
 

Název LK  
Počet 

vykázaných 
členů 

Počet členů 
s placeným 
členstvím 

Počet hlasů 
na VH 

SK LC Ji�ní Město 98 42 4 
LCC Radotín 482 71 7 
TJ Male�ice  47 28 2 
LK Slavia Praha 59 26 2 
Old Dogs Plzeň  36 27 2 
LC Pardubice  56 26 2 
LK Kroměří�  24 13 1 
Highlanders LT 32 19 1 
Celkem  834 252 21 

 
Oproti předchozímu roku se zvý�il jak počet vykázaných členů (440 v roce 2008), tak počet členů s placeným 
členstvím (217 v roce 2008).  
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III.  Přehled účastníků mistrovských soutě�í pořádaných ČSML v roce 2008  
 
 
Národní box lakrosová liga NBLL 2009 
  
LCC Radotín  
SK LC Ji�ní Město 
TJ Male�ice 
Falcons Millionaires 
Old Dogs Plzeň 
Falcons Millionaires 
ForFun 
LC Slavia Praha 
LC Pardubice  
LK Kroměří� 
LC Highlanders 
Bratislava Bats 
Kosynierzy Wroclaw 

 
V leto�ním roce pře�la NBLL na systém podzim/jaro. 
Více viz zpráva vedoucího NBLL (příloha 5) 

 
Národní field lakrosová liga NFLL 2009 
  
LCC Radotín 
SK LC Ji�ní Město  
TJ Male�ice  
Bratislava Tricksters 
LC Slavia Praha 
LC Pardubice 

 
Více viz zpráva vedoucího NFLL (příloha 6)

 
Dětské soutě�e  
 
U 11 � LC Old Dogs Plzeň, LC Custodes 
U 13 � LC Custodes,  SK Lacrosse Ji�ní Město, LC Old Dogs Plzeň 
U 15 � LC Custodes, SK Lacrosse Ji�ní Město, LC Old Dogs Plzeň, LC Pardubice 
 
 
IV.  Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML v roce 2008 
 
Výkonný výbor ČSML  
Viz příloha 1 
 
Kontrolní a disciplinární komise  
Viz příloha 2  
 
Komise rozhodčích  
Viz příloha 3  
 
Grantová komise  
Viz příloha 4  
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V. Přehled hospodaření ČSML v roce 2009  
 
Majetek, pohledávky, závazky (v Kč) 

účet počáteční stav konečný stav 

21100 pokladna ČSML 141,50 3 209,00 

21203 pokladna USD 645,00 612,39 

22100 bankovní účet WILC 18 566,14 67 055,66 

22101 bankovní účet ČSML 49 921,15 26 129,80 

31400 poskytnuté provozní zálohy 4 000,00 2 000,00 

32400 přijaté zálohy 47 010,00 42 000,00 
 
 

Tr�by (v Kč) 

účet  

60409 prodej zbo�í ČSML 4 400,00 

64419 úroky z bě�ného účtu ČSML 251,62 

64909 jiné výnosy ČSML 6 100,00 

68119 příspěvky ČSTV 92 263,70 

68409 členské příspěvky 101 200,00 

Dílčí součet   204 215,32 

   

60201 startovné, vstupné MS 3 000,00 

68211 dary MS 133 335,00 

Dílčí součet   136 335,00 

   

60202 startovné PC 340 402,15 

Dílčí součet   340 402,15 

   

Celkem   680 952,47 

*Členské příspěvky v sobě zahrnují pokuty, poplatky za přestupy a hostování a registrační poplatky 
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Náklady (v Kč) 

účet 

50129 spotřeba re�ijního materiálu ČSML 4 200,00 

50139 sportovní potřeby ČSML 26 806,72 

51219 cestovné ČSML 3 960,00 

51809 ostatní slu�by ČSML 14 720,00 

51829 spoje ČSML 97,00 

51849 doprava ČSML 43 454,00 

51869 rozhodčí ČSML 145 550,00 

54509 kurzové ztráty ČSML 157,61 

54609 dary/granty ČSML 43 370,00 

54939 bankovní náklady ČSML 1 849,70 

Dílčí součet   284 165,03 

   

50131 sportovní potřeby MS 41 474,00 

51801 ostatní slu�by, MS 33 040,00 

54931 bankovní náklady MS 652,02 

Dílčí součet   75 166,02 

   

50122 spotřeba re�ijního materiálu PC 11 335,00 

51802 ostatní slu�by, PC 255 140,00 

51822 spoje PC 331,00 

51832 nájemné PC 6 660,00 

51862 rozhodčí PC 9 609,50 

54502 kurzové ztráty PC 986,94 

54932 bankovní náklady PC 815,92 

Dílčí součet   284 878,36 

   

Celkem  644 209,41 
 
 
 

účet 

Stav na 
začátku 
období 

Stav na konci 
období 

90100 vlastní jmění 74 346 20 264

93200 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0,00 0,00

95900 dlouhodobé závazky 0,00 0,00

96100 počáteční účet rozva�ný 0,00 0,00

96200 konečný účet rozva�ný 0,00 0,00

96300 účet hospodářského výsledku -54 083 36 743
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Výpis řádků z rozvahy 

řádek účet název částka (v Kč) 

55 31400 poskytnuté provozní zálohy 2 000,00 

70 21100 pokladna CSML 3 209,00 

70 21203 pokladna USD 612,39 

72 22100 bankovní účet MS 67 055,66 

72 22101 bankovní účet ČSML e-banka 26 129,80 

85 90100 vlastní jmění 20 263,79 

102 32400 přijaté zálohy 42 000,00 
 
 
Výpis řádků z výsledovky 

řádek účet název částka (v Kč) 

1 50122 spotřeba re�ijního materiálu PC 11 335,00 

1 50129 spotřeba re�ijního materiálu ČSML 4 200,00 

1 50131 sportovní potřeby MS 41 474,00 

1 50139 sportovní potřeby ČSML 26 806,72 

6 51219 cestovné ČSML 3 960,00 

8 51801 ostatní slu�by, MS 33 040,00 

8 51802 ostatní slu�by, PC 255 140,00 

8 51809 ostatní slu�by ČSML 14 720,00 

8 51822 spoje PC 331,00 

8 51829 spoje ČSML 97,00 

8 51832 nájemné PC 6 660,00 

8 51849 doprava ČSML 43 454,00 

8 51862 rozhodčí PC 9 609,50 

8 51869 rozhodčí ČSML 145 550,00 

21 54502 kurzové ztráty PC 986,94 

21 54509 kurzové ztráty ČSML 157,61 

22 54609 dary/granty ČSML 43 370,00 

24 54931 bankovní náklady MS 652,02 

24 54932 bankovní náklady PC 815,92 

24 54939 bankovní náklady ČSML 1 849,70 

35 60201 startovné, vstupné MS 3 000,00 

35 60202 startovné PC 340 402,15 

36 60409 prodej zbo�í ČSML 4 400,00 

48 64419 úroky z bě�ného účtu ČSML 251,62 

51 64909 jiné výnosy ČSML 6 100,00 

59 68119 příspěvky ČLU 92 263,70 

59 68211 dary MS 133 335,00 

61 68409 členské příspěvky 101 200,00 
 
 

VI.  Návrh rozpočtu ČSML na rok 2010 
 
Viz příloha 7  
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Příloha 1 
 

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML v roce 2009 
 

 
Plán práce VV ČSML na rok 2009 
1) Příprava reprezentace na MEb v roce 2009  
2) Zaji�tění přípravy MSb 2011 
3) Publicita národních soutě�í � ve spolupráci s vedoucími NBLL a NFLL 
4) Otevření juniorské field lakrosové ligy 
5) Zahájení bě�né práce redakce lacrosse.cz 
6) Organizace box lakrosového kempu zaměřeného na nové regiony a mlad�í hráče. V návrhu rozpočtu 
vyčleněné prostředky získá pořadatel na základně výběrového řízení. 
7) Organizace Letní lakrosové �koly � ve spolupráci s agenturou Global Players během letních měsíců tréninky 
vedené americkými kouči. 
8) Překlad změn pravidel field lakrosu a jejich uvedení do �ivota, vytvoření komise pro pravidla, která by 
sledovala změny, překládala pravidla a navrhovala, případně hlasovala o jejich změnách. 
 
Plnění plánu práce a zadaných úkolů 
V roce 2009 se VV ČSML se�el celkem 5x (11. ledna, 5. dubna, 7. června, 15. září a 9. prosince) a dvakrát (15. 
května a 2. listopadu) jednal per rolam. Zápisy ze zasedání a jednání VV a doporučení a rozhodnutí přijatá per
rolam jsou k dispozici na webových stránkách www.lacrosse.cz, v sekci Mu�ský lakros/Dokumenty/Výkonný 
výbor.  

 

 
ad 1) MEb bylo zru�eno 
ad 2) Probíhá, zprávu podá R. Pokorný 
ad 3) Trvá nadále. Díky iniciativě vedoucího NBLL se podařilo prezentovat lakrosové záznamy některých utkání 
na webu. 
ad 4) Nepodařilo se. 
ad 5) Zcela bez zájmu ze strany členů; nejsou �ádní zájemci o psaní příspěvků ani o práci v redakci. 
ad 6) Nepodařilo se. 
ad 7) Zru�eno americkou stranou, chystá se na rok 2010. 
ad 8) Neuskutečněno, úkol trvá. 
 
Plán práce VV ČSML na rok 2010 
1) Zaji�tění přípravy MSb 2011 
2) Publicita národních soutě�í � ve spolupráci s vedoucími NBLL a NFLL 
3) Otevření juniorské field lakrosové ligy 
4) Zahájení spolupráce s německým svazem � výměny na úrovni reprezentace (reprezentační pohár � 2x ročně 
víkendové dvojutkání reprezentace v ČR resp. Německu; klubové výměny) 
5) Dota�ení jednotné registrace na úrovni ČLU  
6) Podpora bě�né práce redakce lacrosse.cz 
7) Organizace Letní lakrosové �koly � ve spolupráci s agenturou Global Players během letních měsíců tréninky 
vedené americkými kouči. 
8) Překlad změn pravidel field a box lakrosu a jejich uvedení do �ivota, vytvoření komise pro pravidla, která by 
sledovala změny, překládala pravidla a navrhovala, případně hlasovala o jejich změnách. Překlad case booků pro 
rozhodčí.  
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Příloha 2 
 

Zpráva o činnosti Kontrolní a disciplinární komise ČSML v roce 2009 
 

V roce 2009 zůstala KDK ČSML ve stejném slo�ení (nikdo na svou funkci nerezignoval): 
• Daniel �ák 
• Ale� Veselý 
• Tadeá� Pe�ek 
 
14. 4. 2009  �  Na základě �ádosti pana Mgr. Petra Beka ze dne 8. 4. 2009 rozhodla KDK ČSML o změně 

zbytku trestu zastavení činnosti jmenovaného na podmíněný. 
  
16. 9. 2009  �  Na základě podnětu vedoucího NFLL 2009 ze dne 8. 9. 2009 rozhodla KDK ČSML o ulo�ení 

napomenutí týmu LC Pardubice za nedodání dostatečného počtu pomocného personálu 
k utkání č. 17 NFLL 2009. 

  
13. 11. 2009 � Na základě podnětu vedoucího NFLL 2009 ze dne 11. 10. 2009 rozhodla KDK ČSML o ulo�ení 

podmíněného trestu uhrazení pokuty ve vý�i Kč 2.000,- týmu LCC Radotín za nedodání 
pomocného personálu k utkání č. 27 NFLL 2009. 

 
KDK ČSML tímto rozhodnutím zároveň doporučila Výkonnému výboru ČSML vytvoření směrnice 
o statusu hlavního kontaktu klubu (včetně e-mailové adresy), který bude zodpovědný za 
komunikaci klubu a za převzetí oficielních informací orgánů ČSML a aby stanovil přesnou formu 
nahlá�ení a případných změn tohoto kontaktu a samozřejmě pověřil některý orgán svazu 
k vedení evidence těchto kontaktů. 

 
13. 11. 2009 � Na základě podnětu rozhodčího R1 utkání č. 16 NBLL 2009/2010 ze dne 6. 11. 2009 

uvedeného v zápise o utkání rozhodla KDK ČSML o ulo�ení napomenutí týmu LCC Radotín za 
nedostatečné označení pořadatelské slu�by. Dále KDK ČSML na základě tohoto podnětu 
rozhodla, �e jsou automatické tresty zákazu činnosti na jedno následující utkání pro hráče 
potrestané v tomto utkání trestem ve hře postačující, a �e tedy nebude přikročeno k dal�ímu 
disciplinárnímu potrestání. 

 
Závěr 
KDK ČSML opětovně apeluje na v�echny kluby,  týmy i jednotlivce, aby dodr�ovali schválené řády a pravidla, 
která si sami stanovili, a zbytečně tak nenutily orgány svazu k restriktivním opatřením v podobě finančních pokut 
a dal�ích trestů za přestupky typu: neoznačení pořadatelské slu�by, včasného nepředlo�ení soupisek, u 
rozhodčích včasného nedostavení se k utkání, nedostatečné práce zapisovatelů apod. V této ekonomicky ne 
úplně přející době je jistě �koda vysilovat prostředky lakrosových klubů i jednotlivců udělováním pokut. Chceme-
li v�ak nadále úroveň lakrosu v České republice zvy�ovat, je potřeba to dělat právě od základních a zdánlivě 
obyčejných věcí, které jsem právě zmínil vý�e, jinak nezbude KDK ČSML nic jiného ne� postupovat přísněji a dle 
platných řádů vymáhat i tyto věci  disciplinárními opatřeními. 
 
 
 
V Pardubicích 8. ledna 2010 
 
Daniel �ák 
předseda KDK ČSML 
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Příloha 3 

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČSML v roce 2009  
 
(Příloha doplněna dodatečně) 

 
1. KOMISE ROZHODČÍCH (zpracoval Poláček) 
 

- KR pracovala ve slo�ení: 
Petr Poláček / předseda, koordinace, junior liga      
Ko�ťál Radek / zástupce předsedy, box lakros 
David Vortel / mezinárodní styk 
Tom Janda / field lakros 

- komise se za rok se�la 3 x, ostatní komunikace probíhala přes internet a telefonicky 
- nutno opakovat, �e jednoznačnou předností komise je její nezávislost a nestrannost, v případě 

mo�ného střetu člena komise s klubovými zájmy nahrazuje jeho činnost předseda / např. nominace 
rozhodčích na play-off, disciplinární zále�itosti 

- návrh na slo�ení KR pro dal�í období 
/ tento návrh byl projednán a odsouhlasen na schůzi KR dne 2.12.2009  
Petr Poláček  
Tom Janda 
Vojtěch Schaffner 

- pokud Valná hromada schválí KR v této podobě, tak budou zodpovědnosti a kompetence 
jednotlivých členů rozděleny takto : 

Poláček Petr / předseda, �kolení a kliniky, finance, materiálové zabezpečení, junior liga 
Tom Janda / mezinárodní komunikace, field 
Vojtěch Scha ner / box ff

- vzhledem k ukončení ve�kerých lakrosových aktivit Davida Vortela mu tímto KR děkuje 
za jeho dlouholetou aktivní činnost rozhodčího a člena komise  
 

2. BOX LAKROS (zpracoval Schaffner) 
 

- boxovou sezónu 2009 hodnotí KR jako vyvá�enou 
- za celou sezónu nebyl vznesen �ádný protest na výkon rozhodčích ani oficiální stí�nost 
- před zahájením jarní části sezóny proběhly v rámci 2 hracích víkendů jednodenní �kolící bloky /Praha 

+ Králíky/, které byly zaměřené na sjednocení výkladu některých pravidel a na praktickou ukázku 
mechaniky a týmové spolupráce rozhodčích při řízení utkání 

- v�ichni rozhodčí jsou vybaveni dresy + pí�ťalkami, stálí rozhodčí i teplákovými soupravami, 
teplákové soupravy pro dal�í rozhodčí budou zaji�těny sponzorsky v průběhu 2009 

JARO 
- jarní zkrácená ligová soutě� proběhla bez komplikací 
- mo�nost odpískat náročněj�í utkání dostali dal�í rozhodčí, v�ichni rozhodčí odřídili přibli�ně stejný 

počet utkání 
 

PODZIM 
- základní část NBLL 2009/10 provázely komplikace 
- před podzimní částí sezóny se několik rozhodčích omluvilo z rodinných a zdravotních důvodů 
- pozdě dodaná termínová listina / cca 1 týden před prvním zápasem 
- v průběhu ligy změny a potvrzení termínů na poslední chvíli 
- pro opakovaný souběh utkání na domácích hři�tích v�ech týmů ligy se nepodařilo zajistit 

rovnoměrné zapojení v�ech rozhodčích 
- z těchto důvodů pozdní omluvy rozhodčích a jejich neúčast na nominovaném utkání 
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DOPORUČENÍ : 

1. povinné kvóty v�ech oddílů - nominovat stanovený počet rozhodčích 
2. při nedostavení se rozhodčího, který potvrdil svojí nominaci, ulo�it pokutu oddílu 
3. aktualizace pravidel 
4. přelo�it boxové manuály / case-book + manuál pro rozhodčí 

 
3. FIELD LAKROS (zpracoval Vortel) 
 

- na v�echna utkání byli nominováni 3 rozhodčí (mimo CBO) a utkání proběhla bez problémů 
- v�ichni rozhodčí jsou přiměřeně vybaveni 
- pokud se rozhodčí nedostavili ( s výjimkou posledního víkendu), byli omluveni a nepovedlo se za ně 

získat náhradu 
- výpadek v posledním hracím víkendu si zcela nedovedu vysvětlit, důvod neznám, částečně snad 

mohl být způsobem komunikací na poslední chvíli před bratislavským víkendem, nicméně nominace 
byla udělána a komunikována s rozhodčími v řádné lhůtě 

- poděkování rozhodčím za nadstandardní přístup � kolegům Bartu�kovi, Ko�ťálovi, 
Jandovi a Vláďovi Beranovi (byli ochotni kdykoliv a často na poslední chvíli zaskočit). 

 
DOPORUČENÍ: 

1. povinné kvóty v�ech oddílů - nominovat stanovený počet rozhodčích 
2. při nedostavení se rozhodčího, který potvrdil svojí nominaci, ulo�it pokutu oddílu 
3. překlad a aktualizace pravidel !!! 

 
4. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ A KOMUNIKACE (zpracoval Poláček) 
 
Field lakros 

- v evropském měřítku patříme mezi �pičku spolu s Anglií a Německem, nicméně máme nejmen�í 
počet mezinárodních rozhodčích 

- mezinárodní certifikaci má Vilém Sýkora, praktické zkou�ky absolvovali Vojtěch Schaffner a Radek 
Ko�ťál 

- v roce 2009 začali mezinárodně pískat Tomá� Janda a Martin Bartu�ka 
- v roce 2009 účast na Berlin Open (Vortel, Sýkora, Janda, Ko�ťál, Bartu�ka) a Prague cupu 

(Schaffner, Sýkora, Janda, Ko�ťál, Bartu�ka). 
 
DOPORUČENÍ: 

ř

Zajistit finanční krytí účasti 2 rozhodčích na MS 2010, Manchester. 
  
Box lakros 
Zaji�tění rozhodčích na mezinárodním turnaji v Hannoveru (Poláček, Ko�ťál, Schaffner V., Janda, Chmelař M.). 
Účast 2 rozhodčích na mezinárodním turnaji v Calgary, Canada / viz p íloha. 
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Komunikace 
S Anglií a Německem byl dohodnut systém obsazování rozhodčích na mezinárodní turnaje (dosavadní praxe, kdy 
organizátor obesílá a shání rozhodčí individuálně, nevyhovuje). 
Informativně: 

- pokud bude po�adavek na rozhodčí z konkrétní země, bude zaslán po�adavek a podmínky na KR 
konkrétní země a ta nominuje rozhodčí podle po�adované úrovně a pot eby v rámci p ípravy 
rozhodčích 

ř ř

ř

r tř

 
 

  

- individuální vyjednávání rozhodčího a organizátora není p ípustné 
- princip (s Anglií bylo dohodnuto, �e na nabídky, které nebudou splňovat �minimální standard� - tj. 

100 EUR na dopravu, dop avu v místě je-li eba, ubytování se snídaní, 5 EUR za zápas nebo jídlo 
během celého dne ) nebudeme reflektovat 

- kontaktní osoby 
Phil Pearson  ENG 
Matthias Lockemann GER 
Tomá� Janda CZ 

 
 
Mezinárodní komunikace 
Zástupce KR pro mezinárodní styk dostával od svazu minimum informací ohledně dokumentů, návrhů a změn 
týkajících se rozhodčích na úrovni ELF-ILF-FIL. Zástupcem KR pro mezinárodní komunikaci a to ve v�ech 
zále�itostech týkajících se rozhodčích je Tomá� Janda, e-mail tom.janda@gmail.com. 
 
DOPORUČENÍ : 

1. KR po�aduje zlep�it a nastavit komunikaci (Svaz � KR) k úplné informovanosti 
 
5. JUNIOR LIGA (zpracoval Poláček) 
 

- rozhodčí na turnaje junior ligy koordinoval a zaji�ťoval Petr Bek 
- pořadatel zvolil systém motivačního vyplácení rozhodčích ze svých zdrojů na základě nezávislého 

hodnocení pozorovatele, tento model je motivační a osvědčil se 
 
6. ÚKOLY PRO ROK 2010 
 

1. zorganizovat �kolení pro rozhodčí 
2. roz�ířit a stabilizovat listinu rozhodčích  
3. vytvořit listinu delegátů a zpracovat návrh jejich kompetencí 
4. zrealizovat nový systém hodnocení rozhodčích 
5. ve spolupráci s LCC Radotín zajistit před Memoriálem kliniku pro české a evropské 

boxové rozhodčí  
6. zajistit účast českých rozhodčích na zahraničních turnajích z důvodu jejich 

přípravy na MS 2010 field Manchester a MS 2011 box Praha 
7. roz�ířit listinu mezinárodních rozhodčích 
8. obsadit funkci Deputy R-I-C pro MS 2011 
9. nominace rozhodčích pro MS 2011  

 
 

 
1. února 2010    
 
Petr Poláček  
předseda KR 
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Příloha 
 

Zpráva o účasti českých rozhodčích na Canady Day Tournament 2009 / Calgary, Kanada. 
 
Na přelomu června a července se v kanadském Calgary tradičně koná dětský boxlakrosový turnaj Canada Day 
Tournament. Turnaj je pořádán u příle�itosti oslav Canada Day, co� je obdoba amerického Independence Day. 
Akce proběhla v období od 27. do 29. června 2009. 
 
Turnaje se účastnilo okolo stovky týmů ze Severní Ameriky, převá�ně z Kanady, ve věkových kategoriích U10 
(Novice), U12 (PeeWee), U14 (Bantam), U16 (Midget), které byly dále rozděleny do dvou skupin dle výkonnosti.  
 
Tohoto turnaje se účastnil také tým z ČR a Kanadskou asociací byli pozváni dva če�tí rozhodčí � KR delegovala 
Vojtu Schaffnera a Tomá�e Jandu. 
 
Úroveň rozhodčích odpovídala kvalitě turnaje, nicméně i zde byly znát výkonnostní rozdíly � tým rozhodčích se 
skládal jak z ostřílených veteránů, tak z nováčků. Na�i rozhodčí se díky svým výkonům zařadili do elitní skupiny, 
o čem� svědčí nominace na 9 utkání převá�ně v kategoriích U16 a U14, z toho 3 nominace společné a nominace 
k zápasu o 7. místo v A skupině kategorie U16. 
 
Co se týče postřehů o pískání v Kanadě, kanad�tí rozhodčí neumějí pískat v týmu, u nás je na spolupráci a 
mechaniku rozhodčích dáván daleko vět�í důraz. Kanadská pravidla se �ádným zásadním způsobem od 
mezinárodních neli�í. Velmi přínosným pro hru se ukázalo pravidlo �men�í (minor) faul�, kdy rozhodčí pomocí 
jediného signálu a bez dal�ího vysvětlování mů�e hru přeru�it a dát míč do dr�ení druhého týmu. Toto pravidlo 
se pou�ívá za v�echny drobné fauly, při aplikaci mezinárodních pravidel se v těchto případech buďto nepíská 
nebo přichází trest v podobě vyloučení. Tímto �preventivním pískáním� se citlivě usměrňuje hra a nedochází ke 
zbytečným prodlevám. Dal�í známkou vysoké úrovně v�ech aktérů je chování vůči rozhodčím � rozhodnutí 
rozhodčích jsou akceptována bez jakýkoliv protestů. 
 
Účast na tomto turnaji znamenala pro české rozhodčí získání dal�ích zku�eností na mezinárodním poli a to přímo 
v kolébce lakrosu. O tom, �e na�e účast zvedla kredit českých rozhodčích, svědčí oficiální pozvání na rok 2010 a 
návrh na u��í spolupráci mezi kanadskými a českými rozhodčími do budoucna. 
 
 
Zpracovali: Tomá� Janda 
  Vojtěch Schaffner 
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Příloha 4 

Zpráva o činnosti Grantové komise ČSML v roce 2009  
 
 
Grantová komise se se�la dne 7. 6. 2009 ve slo�ení M. Zvarová, předsedkyně, P. Chmelař, �. Suchánek a A. 
Oulehla (via Skype), aby rozhodla o přidělení grantů z Fondu rozvoje dle doručených platných �ádostí.  
 
K rozhodnému datu byla přijata �ádost klubu Old Dogs Plzeň.  
 
Na základě jednání mezi M. Zvarovou a zástupci Old Dogs Plzeň hlasoval VV ČSML o poskytnutí částky do 
20 000 Kč na nákup dvou sad lakrosových holí pro potřeby projektu LC Plzeň.  
Jedna sada zůstane v majetku ČSML.  
 
Schváleno v dodatečném hlasování per rolam. 
 
 
 
 
V Praze dne 7. 6. 2009  
 
Michaela Zvarová 
předsedkyně Grantové komise ČSML 
 
 
 
Přehled dosud vyplacených grantů v letech 2004 a� 2009 na vy�ádání u VV ČSML. 
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Příloha 5 
 

Zpráva o NBLL 2009 
 

Průběh soutě�e 
Národní box lakrosová liga, NBLL 2009, probíhala ve zkráceném období od  24.3. do 4.6. 2009. Celkem se 
soutě�e zúčastnilo 13 týmů, které sehrály celkem 75 utkání. 
 
Týmy se v základní části utkaly ve dvou skupinách v jednom zápase, ka�dý s ka�dým. 
 
V dal�í fázi soutě�e, tzv. nadstavbě, se týmy rozdělily do dvou výkonnostních skupin ve kterých opět odehrály 
jedno utkání s ka�dým soupeřem. 
 
Dále se pokračovalo systémem vyřazovacích bojů. 
 
Ve�keré výsledky a statistiky naleznete na www.lacrosse.cz 
 
Hodnocení NBLL 2009 
Negativa:  

- �ádná prezentace NBLL v médiích 
 
Pozitiva:  

-     stabilní výkony rozhodčích 
- přesné statistiky soutě�e, včasné zveřejňování výsledků zápasů 
- 12 záznamů ze zápasů NBLL na webu videosport.cz 
- záznam finálového utkání na ČT 4 sport 

 
 
 
 
3. února 2010                                                                       
 
Jan Barák 
vedoucí NBLL 2009 
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Příloha 6 
 

Zpráva o NFLL 2009 
 
Zúčastněná dru�stva 
LC Ji�ní Město, LCC Radotín, TJ Male�ice, Bratislava Tricksters, LC Slavia Praha, LC Pardubice 
 
Rozpis zápasů 
Rozpis zápasů byl dán před začátkem soutě�e. V něm byly stanoveny datum, čas a organizátor zápasu. 
Organizátor měl za povinnost ohlásit místo konání do 31.května. Soutě� proběhla systémem zápasů 2x ka�dý s 
ka�dým a konečné pořadí bylo určeno podle získaných bodů (dle soutě�ního řádu). Celkem 30 zápasů bylo 
rozděleno do 5-ti hracích víkendů. Týmu LC Pardubice byla jako nováčkovi v soutě�i odpu�těna povinnost 
pořádat hrací víkend. Ka�dý hrací víkend byly odehrány 3 zápasy v sobotu a 3 v neděli (s výjimkou odlo�ených 
utkání). Soutě� začala 6.6. a poslední zápas byl odehrán 4.10. 
 
Rozhodčí, zapisovatelé 
V ročníku 2009 na sebe vzala komise rozhodčích (KR) úkol delegace v�ech rozhodčích pro jednotlivá utkání. K 
tomu si vy�ádala prostřednictvím propozic soutě�e nominaci 4 resp. 2 stálých rozhodčích ka�dým týmem. 
Komplikace pro komisi rozhodčích způsobovala hlavně nekomunikativnost některých rozhodčích - zejména 
zpětná informace, jestli nominaci přijímají, či se na utkání dostavit nemohou. V delegování rozhodčích nastaly 
vá�né problémy v posledních 2 víkendech z důvodů mno�ství překládaných zápasů a z toho vyplývajících změn 
v rozpisu soutě�e. Na základě těchto zku�eností doporučuji v dal�ích ročnících přistupovat na po�adavky 
na změnu rozpisu jen krajních případech. 
 
Pokračovala povinnost nominovaného týmu dodat k zapisovatelům i 2 podavače míčů za brankami. Opět s 
pozitivními zku�enostmi - zrychlení hry, zvý�ení divácké atraktivity, úspora míčů. Povinnost dodat k začátku 
utkání 6 míčů připadla pořádajícímu týmu, co� mělo za účel motivovat pořadatele k výběru vhodného hři�tě, 
instalaci sítí za brankami atd. 
 
Zpracování výsledků 
Poprvé v tomto ročníku byly výsledky vyhodnocovány pomocí automatického systému, který je zpracoval do 
přehledné formy a prezentoval na internetu (www.nfll.lakroska.cz). Ze zápisů převedených do elektronického 
formuláře výsledky do systému zadával Petr Tahal. Z těchto webových stránek bylo také mo�no tisknout zápisy k 
utkání. 
 
Shrnutí 
V roce 2009 do�lo k dal�ímu roz�íření ligy o nový tým LC Pardubice na celkový počet �esti týmů. Týmy LC Slavia 
Praha a ze Slovenska Bratislava Tricksters, které se přidaly loni, se ji� v české lize plně etablovaly. Počet 6-ti 
týmů byl pro organizaci ligy v rámci víkendů velmi vhodný. Ka�dý hrací den mohl ka�dý tým hrát svůj zápas. 
Takto liga proběhla v rámci 5 víkendů. Původně bylo v plánu odehrát je�tě finálový víkend s krátkým play-off, 
ale na to se bohu�el v nabitém kalendáři čas nena�el. Začátek ligy 6. 6. je vzhledem k tradičním turnajům v 
červnu (Berlin Open, Prague Cup) příli� pozdě. 
 
 
6. ledna 2010 
 
Jakub Nosek 
vedoucí NFLL 
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Příloha 7 
 

Návrh rozpočtu ČSML na rok 2010 
 
 

Hlasováním per rolam dne 17. 1. 2010 VV ČSML Valné hromadě doporučil ke schválení tento rozpočet na rok 
2010: 
 

č. NÁKLADY   

1 Reprezentace   

a MEf 25 000,00 

2 NBLL   

a    rozhodčí 95 000,00 

b    odměna za vedení soutě�e 8 000,00 

c    záznamy  8 000,00 

3 NFLL   

a    rozhodčí 25 000,00 

b    odměna za vedení soutě�e 4 000,00 

4 Fond rozvoje   

a    granty  35 000,00 

5 Hráč roku   

a    pronájem 2 000,00 

b    ceny 8 000,00 

6 Dětské soutě�e   

a    dotace - dle rozhodnutí VV 10 000,00 

7 Valná hromada   

a    cestovné 4 000,00 

8 Dotace pro účastníky vzd. kurzů ČSTV 2 000,00 

9 Kliniky pro rozhodčí, cestovné  40 000,00 

10 Web ČSML 10 000,00 

11 Vedení účetnictví 6 000,00 

12 Re�ijní materiál 1 000,00 

13 Bankovní náklady 3 000,00 

14 Rezerva 2 000,00 

 Celkem 288 000,00 

   

č. VÝNOSY   

1 Členské příspěvky 96 000,00 

2 Dotace ČLU 150 000,00 

3 Splátka půjčky LK Kroměří� 2 000,00 

5 Licence PC 2010 40 000,00 

 Celkem 288 000,00 
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