
 
 
 
 
 
 
Návrh programu valné hromady ČSML 2013 
 
 
1. Zahájení 
2. Volba pracovního předsednictva VH 
3. Schválení programu 
4. Zpráva o činnosti VV za rok 2012 
5. Zpráva o hospodaření ČSML za rok 2012 
6. Zpráva o činnosti KDK 
7. Zpráva o činnosti KR 
8. Zpráva o činnosti ČLU 
9. Zpráva z NBLL 2012-2013= 
10. Zpráva z NFBLL 2012-2013 
11.Návrh na organizaci  NBLL 2013-2014 
12.Návrh na organizaci NFLL 2013-2014 
13.MS Denver 2014 
14.Dětská liga 
15.Rozhodčí NBLL 
16.Volby do orgánů ČMSL / zvolené orgány zvolí ze svého středu prezidenta a    
předsedy komisí/ 
17.Návrh rozpočtu ČSML na rok 2013 
18.Pověření zástupců na VH ČLU 
19.Různé, diskuze 
20.Ukončení VH 
 



Počty hlasů jednotlivých týmů na VH ČSML 2013 
 
 

Název LK Počet hlasů na VH 

LCC Radotín 7 

SK LC Jižní Město 5 

TJ Malešice 2 

LK Slavia Praha 3 

LC Pardubice 2 

Old Dogs Plzeň 2 

  

Celkem 21 

 



Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML v roce 2012 
 

I. 

Výkonný výbor byl na Valné hromadě konané dne 16.6.2012 v souladu se stanovami zvolen a 
v průběhu roku 2012 se scházel v tomto složení: 

• Michaela Zvarová 
• Aleš Oulehla 
• Matěj Řezníček 
• Pavel Semerák 
• Pavel Sedlák 

 

II. 

Výkonný výbor se během kalendářního roku 2012 sešel celkem pětkrát, a to v tyto dny: 

• 19.01.2012 
• 30.03.2012 
• 25.04.2012 
• 01.10.2012 
• 05.11.2012 

 
Zápisy ze všech schůzí jsou k dispozici na www.lacrosse.cz. 

 

III. 

Činnost výkonného výboru v roce 2012 byla zaměřena především na běžný chod soutěží a 
reprezentaci.  
 
Seniorský reprezentační tým se v červnu 2012 zúčastnil Mistrovství Evropy ve fieldlakrosku, které se 
konalo v Amsterdamu. Zprava o vystoupení českého týmu - viz. samostatný dokument.  
 
Juniorský tým U-19 se poprvé v historii zúčastnil MS ve fieldlakrosu. Český tým obsadil v silné 
konkurenci výborné 6. místo, hned za elitní světovou pětkou (USA, Kanada, Irokézové, Anglie, 
Austrálie) a např. před Německem. Zpráva o vystoupení - viz. samostatný dokument.  
 
 

IV. 
 
V roce 2012 vyhlásil VV celkem tato výběrová řízení: 
 - Manažer mužské reprezentace pro MS 2014 v Denveru (fieldlakros) 
 - Manažer mužské reprezentace pro MS 2015 v Buffalu (boxlakros) 
 - Šéftrenér mužské reprezentace pro obě MS (Denver i Buffalo) 
 - Vedoucí dětské ligy pro 2013 
 
Vítězem výběrového řízení na manažera reprezentace pro boxlakrosové MS 2015 v Buffalu a 
šéftrenérem reprezentace se stal Roman Pokorný. Na pozici manažera reprezentace pro MS 2014 v 
Denveru se nikdo nepřihlásil. Vedoucím dětské ligy 2013 byl jmenován Michal Marz, avšak svoji 
činnost nezačal vykonávat. 
 
 



 
V. 

 
Za rok 2012 přiznal výkonný výbor tyto odměny: 

- odměna vedoucímu ligy NFLL 2012 Petrovi Chmelařovi ve výši 4.000,- Kč ( který tuto odměnu 
věnoval na superfinále NFL ) 

- odměna vedoucímu ligy NBLL 2011/2012 Tomášovi Procházkovi ve výši 4.000,- Kč  
- odměna vedoucímu dětské ligy NJBL 2012 Tomášovi Procházkovi ve výši 4.000,- Kč 

 
 
 
Zpracoval: Pavel Semerák 
V Praze dne 9.5.2013 



Zpráva o NFLL 2012 
 
Konečné pořadí a systém, viz http://www.lacrosse.cz/nfll-2015 
 
Za současného počtu družstev se systém 2x každý s každým, doplněný superfinále mezi 1. 
a 2. družstvem po základní části, zdá jako optimální. 
 
Klady ročníku 2012: 

- žádná kontumace, odehrálo se všech 31 utkání 
- relativně vyrovnaná soutěž, zejména ve druhé polovině základní části (14 utkání z 31 

skončilo rozdílem 5 a méně branek), mírně se zvýšila herní kvalita – např. první utkání 
LCC v. MAL v základní části či Superfinále bylo velmi kvalitní 

- díky systému bonus/malus se výrazně zvýšila kvalita hřišť a organizačního zajištění 
- byť družstvo MON skončilo na 5. místě, jeho účast oživila ligu, navíc jím pořádané 

kolo ve Vídni bylo jak herně, tak organizačně povedené 
- povedené Superfinále 

 
Zápory ročníku 2012: 

- jen v jediném utkání byl CBO, hlavně z finančních důvodů 
- incident v utkání mezi Tricksters a Slavií, řešeno dodatečně Disciplinární komisí 
- nulová propagace 
- tradiční problémy s kvalitou zápisů o utkání, občasné výpadky organizačního zajištění 

(sběrači míčů, personál – řešeno napomenutím či pokutou) 
- dlouhá přestávka mezi prvními dvěma hracími víkendy a pokračováním soutěže – 

prázdniny + MS U19 
- vzhledem k systému hracích víkendů a nemožnosti družstev TRI a MON účastnit se 

některých víkendů (národní mistrovství) je rozpis „nelogický“ – např. obě důležitá 
utkání MAL v. JM sehrána během prvních dvou víkendů 

 
Blízká budoucnost (v letošním ročníku): 

- systém bonus/malus se ukázal jako velmi složitý na vyhodnocování. Povinnost 
každého družstva vyhodnotit po utkání kvalitu hřiště a organizační zajištění zůstane 
zachována, avšak pouze jako podklad pro následná řízení ze strany vedoucího NFLL 
(pokuty, napomenutí apod.) 

- zavedení kariérního systému pro rozhodčí, důkladné školení rozhodčích, snad už 
i dokončím překlad aktuálních pravidel… 

- zavedení povinnosti pro rozhodčí vyhodnotit kvalitu hřiště a vedení zápisu jako 
součást zápisu o utkání (navíc k hodnocení družstev), poslouží jako podklad 
pro následná řízení ze strany vedoucího NFLL (pokuty, napomenutí apod.) 

- snaha o vložení utkání juniorských týmů – zástupci LCC a JM 
 
Vzdálenější budoucnost (v následujícím ročníku a později):  

- zavedení povinnosti jednotné barvy přileb 
- rozšíření počtu účastníků – Plzeň, Pardubice, německý tým? – soustředěné úsilí celé 

lakrosové komunity 
- stanovení základních požadavků na hřiště pro NFLL 
- ustoupení od společných herních víkendů – hrací dny by sice zůstaly o víkendech, ale 

každé družstvo by si zajišťovalo svá domácí utkání na svém hřišti – to by zřejmě nutně 
vyplynulo ze zvýšeného počtu účastníků 

- postupné rozšiřování hracího kalendáře i do srpna 

http://www.lacrosse.cz/nfll-2015�


- vložení finálového kola    
o varianta A: vítěz základní části by automaticky postupoval do finále, o druhé 

místo ve finále by bojovala družstva na 2. až 4. místě;  
o varianta B: klasická Final Four. 

- založení juniorské fieldlakrosové ligy – úkol pro VV 
- možnost česko-německého poháru mezi vítězi národních lig, případně 1. a 2. týmem - 

úkol pro VV 
- financování ligy ze sponzoringu, kromě startovného hráčů – úkol pro VV a vedoucího 

NFLL 
- obecně snaha hrát víc utkání a každý víkend – problém kolize s NLL 

 
 
Finanční část: 
 
Příjmy NFLL 2012: 
Podíl na příspěvcích členů ČSML          ?,- 
Startovné TRI a MON  15 300,- 
Pokuty       2 000,- 
 
Výdaje NFLL 2012: 
Celkové náklady na rozhodčí  36 820,- 
Náklady na Superfinále    9 000,-  
Celkem    45 820,- 
 
 
Očekávané příjmy NFLL 2013: 
Startovné 160 hráčů x 300 Kč 48 000,- 
Pokuty       2 000,- 
Celkem    50 000,- 
 
Očekávané výdaje NFLL 2013: 
Rozhodčí    40 000,- 
Superfinále      9 000,- 
Celkem    49 000,-  
 
 
 
8. května 2013 
 
Petr Chmelař 
vedoucí NFLL 



 
ZPRÁVA 

 
Rozhodčí: Tomáš Janda, Radek Košťál, Vilém Sýkora 

Akce:  ME fieldlakrosu 2012 

Místo: Amsterdam, Holandsko 

Termín: 20.6. - 30.6. 

Datum odjezdu: 19.6. 

Způsob dopravy: autem 

Datum návratu: 1.7. 

Ubytování: v hotelu - vzdálen od hřiště cca 30 min. shuttle busem 

Stravování: snídaňový bufet v hotelu, oběd na hřišti (bageta), večeře podle 
nominace na večerní zápasy – buď na hřišti, nebo v hotelu (obojí 
teplý bufet) 
 

Náklady: doprava - cca 3.500 - hrazeno z vlastních prostředků 
kapesné - individuálně 
 

Počet odpískaných 
utkání: 

každý den jsme měli na programu jedno utkání jako "on-field" 
rozhodčí nebo dvě utkání jako CBO nebo bench manager 
 

Odměna za pískání: žádná 

Hodnocení rozhodčích: Po každém utkání absolvovala celá skupina rozhodčích daného 
zápasu assessment, přičemž hodnocení dostávali pouze "on-field" 
rozhodčí. Hodnocení českých rozhodčích bylo nadprůměrné, většina 
hodnocených zápasů byla mezi 80% a 90%. 
O velmi kladném hodnocení našich výkonů svědčí i nominace dvou 
českých rozhodčích na semifinále jako "on-field" (každý na jedno) a 
jednoho na zápas o třetí místo jako bench managera. Jedná se o 
velký úspěch, a to i s ohledem na minoritní postavení Českého 
fieldlakrosu v Evropě.  
 

Komentář: Na ME jsme měli jako ČR možnost nominovat tři rozhodčí. Kvóta byla 
dostatečná, protože více mezinárodních rozhodčích jsme na ME 
garantovat nemohli. 
Fyzická příprava probíhala individuálně, testy fyzičky nakonec na ME 
neproběhly. Příprava znalosti a sladěnosti pravidel a mechaniky 
probíhala zejména na lize a mezinárodních turnajích, dále také 
individuálně. 
 

  

Zpracoval: Tomáš Janda 



Dne: 25.7.2012 

 



 
FIELD LAKROS  
zpracoval Janda 
 
V ročníku 2012 měla KR k dispozici 3 netýmové rozhodčí a každý tým musel, dle 
propozic soutěže, nominovat 5 rozhodčích z vlastních. Tento počet se ukázal jako 
zbytečně vysoký – týmy sice limit splnili, ale úroveň rozhodčích to nijak nezvýšilo. 
KR tak sice disponovala cca 40 rozhodčími, použitelných pro pravidelné pískání jich 
však bylo cca 10. 
 
Trvalým problémem je nevyrovnaná úroveň rozhodčích co do znalosti pravidel, 
mechaniky a zkušeností. Nestrannost rozhodčích je vždy na vysoké úrovni. Vybavení 
rozhodčích bylo dostačující. 
Vzhledem k tomu, že téměř všichni rozhodčí jsou zároveň hráči, k výpadkům 
v nominacích nedocházelo. 
 
Dalším problémem je, že česká verze pravidel je zastaralá. Mnoho rozhodčích 
(hráčů, trenérů) neumí anglicky na takové úrovni, aby jim porozumělo. 
 
DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK: 

1. Uspořádat školení rozhodčích 
2. Otestovat znalost pravidel pomocí testu 
3. Překlad pravidel do ČJ 
4. Navázat odměňování na kvalitu znalostí pravidel a množství odpískaných 

zápasů 
 
 
MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ 
zpracoval Janda 
 
V loňském roce se uskutečnilo několik mezinárodních turnajů, kterých se účastnili i 
čeští rozhodčí: 
Boxmania Lille 
Lax in the box (Drážďany) 
Berlin Open 
Austrian Lacrosse Open (Vídeň, field) 
ME Amsterdam 
 
 
 



1. BOX LAKROS / zpracoval Schaffner 
 
 Rozhodl  jsem se hodnocení vypracovat trošku jinak, než v předešlých letech  a 

to shrnutím problému a pozitiv do jedné zprávy. 
 

K velkému překvapení nás všech, začalo po dlouhých letech docházet 
k odstraňování některých restů a problémů. 
 
Komunikace s vedoucím ligy je na daleko vyšší úrovni a je možné se 
spolehnout na okamžitou komunikaci v případě jakýchkoliv změn. 
Můžeme se spolehnout na aktuální verzi pravidel, což několik posledních let 
nebylo!!! 
 
Počet rozhodčích se podařilo navýšit na množství, které je v současné době 
dostačující, ovšem jen díky absolutní flexibilitě některých jedinců (Košťál, 
Bartuška, Schaffner). Zároveň ukončili spolupráci rozhodčí, kteří po několika 
sezónách, měli svou kvalitu a bylo možné se spolehnout na jejich spolupráci 
(Bek, Kozumplík, Chmelař), což se nám vrátí v příštích sezónách, 
nepředejdeme-li této skutečnosti. 
Týmové rozhodčí po dlouhém čekání dodali všechny týmy NBLL. 

        Vyjímkou jest nominování rozhodčího za LCJM B, který neodřídil jedině utkání! 
         Všechna utkání předal jiným kolegům z klubu.  
  

Pro následující ročník NBLL je absolutně nutné, aby proběhlo školení všech 
rozhodčích (nutno sjednotit výklady herních situací, upozornit na změny) 
Vzhledem k velimi vřelé spolupráci rozhodčích z Kanady ( účastnících se AHM),  
jsme si ujasnili nejasnosti v některých pravidlech. V případě nejasností jsou nám 
nápomocni emailovou komunikací, o kterou se výborně stará Tomáš Janda. 
 
Potřeby do budoucna : 
- stanovit jasné možnosti pro překládání utkání (ideálně 2týdny dopředu,  
popř.doložit, že nemají dostatečný počet hráčů pro utkání, lékařskou zprávou) 
- rozpis soutěže vyvěsit měsíc dopředu, týden před první zápasem, je  hodně 
pozdě 
- zajistit odpovědnost týmu za rozhodčí (nedostavení se po potvrzení nominace) 
- zvážit možnost proškolení cca 5 rozhodčích z týmu a nechat na nich, kdo 
pojede odřídit utkání, v případě nutnosti koordinátor rozhodčích dohodne jména 
(dle důležitosti utkání) – tzn.nominovat týmy k řízení utkání!!! 
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