Zápis z Výroční valné hromady
Českého svazu mužského lakrosu
konané dne 23. května 2015 od 10.00 hod.
v areálu sportovní haly Radotín
(U Starého stadionu, Praha-Radotín)
Program VH
1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva VH
3. Schválení návrhu programu VH
4. Zpráva činnosti VV za rok 2014
5. Zpráva o hospodaření ČSML za rok 2014
6. Zpráva o činnosti KDK
7. Zpráva KR
8. Zpráva o činnosti ČLU
9. Zpráva registrační komise
10. Zpráva rozvojové komise
11. Zpráva o NBLL 2014
12. Zpráva o NFLL 2014
13. Zpráva o Juniorské lize
14. Zpráva o účasti na MS 2014 (Denver)
15. Zpráva o přípravách na WILC 2015 (Syrakusy)
16. Informace o přípravách na ME 2016 (Budapešť)
17. Informace o neúčasti na MS U19 2016 (Coquitlam)
18. Diskuse a hlasování o systému soutěží ČSML
19. Změna ve VV
20. Ukončení VH
1. Zahájení VH, prezence, seznámení přítomných s počty hlasů
Prezident ČSML seznámil přítomné se stavem placených členů k rozhodnému dni 31. 12. 2014 a informoval
o počtech hlasů jednotlivých klubů zastoupených na valné hromadě.
Počty hlasů jednotlivých týmů na VH ČSML 2015:
Název LK
LCC Radotín
SK LC Jižní Město
TJ Malešice
Sokol I Smíchov (bývalá LK Slavia Praha)
LC Pardubice
Old Dogs Plzeň
Celkem

Počet hlasů na VH
13
5
2
2
2
4
28

Přítomni jsou zástupci těchto klubů: LCC Radotín (Jan Barák, Ondřej Mika, Karel Poupě, Pavel Poupě),
SK Lacrosse Jižní Město (Michaela Zvarová, Pavel Došlý, David Plecháček), Sokol I Smíchov (Petr
Chmelař), TJ Malešice (Pavel Semerák), LC Pardubice (Lukáš Hencl, Radek Knoll) a LC Old Dogs Plzeň
(Pavel Kraus). VH je usnášeníschopná. Prezenční listina je přiložena k tomuto zápisu.
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2. Volba předsedy VH
Předsednictvo VH je navrženo ve složení Pavel Semerák (předsedající), členové Michaela Zvarová, Ondřej
Mika. Žádný protinávrh není podán.
Hlasování: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
3. Schválení programu valné hromady
Předseda VH přečetl program. Bez dalších návrhů.
Hlasování o schválení programu VH: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
4. Zpráva činnosti VV za rok 2014
Zprávu zpracoval a přednesl Pavel Semerák (plné znění v příloze). VH byla seznámena s výroční zprávou
ČSML za rok 2014.
Hlasování o schválení zprávy o činnosti VV: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
5. Zpráva o hospodaření ČSML za rok 2014
Zprávu zpracoval a přednesl Ondřej Mika (plné znění v příloze). VH byla seznámena se zprávou
o hospodaření ČSML za rok 2014 a stavu finančních prostředků.
VH ukládá VV připravit rámcový přehledný rozpočet.
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
6. Zpráva o činnosti KDK (Kontrolní a disciplinární komise)
Zprávu zpracoval Emil Moravec. VH byla seznámena se zprávou KDK (plné znění v příloze).
Hlasování o schválení zprávy o činnosti KDK: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
Konstatuje se, že kontrolní činnost nebyla žádná.
7. Zpráva KR (Komise rozhodčích)
VH projednala činnost rozhodčích s tímto závěrem: Činnost KR je nedostatečná. Neproběhlo školení
rozhodčích před NBLL, nefunguje vzdělávání a rozvoj. VH ukládá hledat nového aktivního šéfa KR, který
bude motivován roční finanční odměnu. Cílem je vytvoření funkční komunity rozhodčích. Je třeba, aby se
aktivně zapojily kluby do hledání nových rozhodčích a jejich pravidelného zlepšování. Je třeba zajistit
transparentní výpočet odměn rozhodčích.
Hlasování o schválení závěrů: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
8. Zpráva o činnosti ČLU (České lakrosové unie)
Informaci o činnosti ČLU přednesl Pavel Semerák, který se zúčastnil VH ČLU. ČLU přijala SALH (český
lakros) za člena ČLU s omezenými právy.
VH bere zprávu ČLU na vědomí a požaduje doplnění zápisů z VH ČLU na web.
9. Zpráva Registrační komise
Zprávu zpracovala a přednesla Michaela Zvarová. VH byla seznámena se zprávou (plné znění v příloze).
VH ustanovuje, že zdravotní prohlídky hráčů jsou povinné. Všichni účastníci JBL a hráči do 18 let je musí
doložit a dát k dispozici klubu. Povinnost opatřit si zdravotní prohlídku je pro hráče nad 18 let věcí jejich
odpovědnosti.
VH ukládá doplnit formulář přihlášky do ČSML o ustanovení, že člen ČSML souhlasí s tím, že vstupem do
ČSML se automaticky stává členem ČLU.
VH pověřuje VV k zabezpečení funkční registrační databáze bez fyzických registračních průkazů.
Hlasování o schválení zprávy registrační komise: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
10. Zpráva Rozvojové komise
Zprávu zpracovala a přednesla Michaela Zvarová. VH byla seznámena se zprávou (plné znění v příloze).
Hlasování o schválení zprávy o činnosti rozvojové komise: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
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11. Zpráva o NBLL 2014
Informace o NBLL prezentoval Jan Barák (plné znění v příloze).
Hlasování o schválení zprávy o NFLL 2014: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
12. Zpráva o NFLL 2014
Zprávu zpracoval a přednesl Petr Chmelař (plné znění v příloze).
Hlasování o schválení zprávy o NFLL 2014: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
13. Zpráva o Juniorské lize (JBL)
Zprávu zpracoval Antonín Gottwald (plné znění v příloze), přednesl ji Ondřej Mika.
VH ukládá VV připravit systém soutěže tak, aby bylo možné ad hoc zapojit i nové týmy, tzn. turnajovým
způsobem, a dále zkvalitnit prezentaci a informace o výsledkách. P. Chmelař se nabízí k zpracování zápisů
do systému na www.lakroska.cz.
Hlasování o schválení zprávy o JBLL 2014: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
14. Zpráva o účasti na MS 2014 (Denver)
Zprávu prezentoval Pavel Semerák. Celkové náklady dosáhly výše 1,311 mil. Kč.
VH bere zprávu na vědomí.
15. Zpráva o přípravách na WILC 2015 (Syrakusy)
Zprávu přednesl Pavel Semerák.
VH bere zprávu na vědomí.
16. Informace o přípravách na ME 2016 (Budapešť)
Jan Barák má zájem podílet se na přípravě. Jako první příprava by mohl posloužit KGC v Gentu v 9/2015,
kde by tým hrál pod hlavičkou LCC.
VH bere zprávu na vědomí.
17. Informace o neúčasti ČR na MS U19 2016 (Coquitlam)
Pavel Semerák sdělil, že z důvodu finanční náročnosti (náklady cca 2,5 mil. Kč) se ČR tohoto juniorského
MS nezúčastní.
VH bere informaci na vědomí.
18. Diskuse o systému soutěží ČSML
Výbor připravil varianty herních systémů, které byly zveřejněny na webu k široké diskusi (v příloze). Během
VH proběhla bohatá diskuse, kdy každý ze zástupců prezentoval preference svého klubu. Na základě této
diskuse se VH shodla na následujících závěrech:
- Je třeba mít pravidelné, přehledné a dopředu řádně avizované soutěže s pevnou strukturou.
- Všechny kluby chtějí hrát co možná nejvíce ligových utkání.
- Většina klubů (JM, RAD, MAL, ODP) chce hrát oba druhy lakrosu (box i field).
- Měly by se hrát obě soutěže odděleně.
- Není vhodné upřednostňovat reprezentaci před klubovou činností.
VV se shodla na následujícím systému soutěží:
- NBLL v termínu únor–červen,
NFLL v termínu srpen–listopad.
Během hlavní soutěže budou probíhat turnaje v „opačné“ disciplíně, které umožní aktivitu i těm klubům, které
se hlavní soutěže neúčastní. VV pro toto vytvoří termínové možnosti. Očekává se samostatná aktivita klubů,
zejména při pořádání boxlakrosových turnajů na podzim. Byl diskutován možný systém bodování turnajů tak,
aby byl na závěr sezóny vyhlášen vítěz „poháru“ – pro dořešení byla jmenována pracovní skupina ve složení
P. Kraus, P. Chmelař a P. Semerák.
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19. Změna ve VV
Matěj Řezníček odstoupil z VV. Novým členem VV byl navržen David Plecháček.
Hlasování o souhlasu s návrhem: pro 28; proti 0; zdrželo se 0.
20. Ukončení VH
Po závěrečné diskusi byla valná hromada v 15.30 ukončena.

V Radotíně dne 23. 5. 2015
Zapsal: Ondřej Mika

Ověřil: Jan Barák

Český svaz mužského lakrosu/Czech Men’s Lacrosse Association
sídlo/seat: Vykukových 622,/2 153 00 Praha-Radotín IČO/ID No. 406732, DIČ/Tax ID No. CZ00406732,
www.lacrosse.cz

Český svaz mužského lakrosu/Czech Men’s Lacrosse Association
sídlo/seat: Vykukových 622,/2 153 00 Praha-Radotín IČO/ID No. 406732, DIČ/Tax ID No. CZ00406732,
www.lacrosse.cz

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML
v roce 2014
I.
Výkonný výbor v období od poslední Valné hromady konané dne 22. 3. 2014 pracoval ve složení, které bylo
zvoleno na VH v r. 2013, tzn:
• Michaela Zvarová (registrace, finance)
• Karel Poupě (právní záležitosti)
• Matěj Řezníček (sekretář)
• Pavel Semerák (prezident, granty)
• Jan Barák (soutěže)
• Ondřej Mika (finance, granty, účetnictví)
Dne 10. 3. 2015 Matěj Řezníček požádal o uvolnění z funkce člena výboru, aby se mohl věnovat funkci
předsedy JM. Výbor žádosti vyhověl a schválil kooptaci Davida Plecháčka.
II.
Výkonný výbor se v období od VH (22. 3. 2014) až do konání této VH sešel celkem sedmkrát, a to v tyto dny:
• 31. 5. 2014
• 4. 11. 2014
• 18. 12. 2014
• 13. 1. 2015
• 10. 3. 2015
• 7. 4. 2015
• 5. 5. 2015
Zápisy ze všech schůzí jsou k dispozici na www.lacrosse.cz.
III.
Činnost výkonného výboru v období 2014–2015 byla zaměřena především na zajištění finančních prostředků
pro chod Svazu, přípravu nového systému soutěží, podporu juniorů, rozšíření činnosti mimo Prahu, přípravu
a účast na MS 2014 a přípravu na MS 2015 (WILC).
Byly zaregistrovány nové stanovy Svazu, sválené VH 2014 a sídlo Svazu bylo přeregistrováno z Rektorské
ul. na novou adresu Vykoukových 622/2, Praha-Radotín.
Proběhly dlouhodobé soutěže NFLL a NBLL, avšak nepodařilo se zorganizovat plánovaný Český pohár na
podzim 2014. Rovněž organizace začátku NBLL2015 vykazovala značné nedostatky. S cílem konsolidace a
stabilizace soutěží (NBLL a NFLL) připravil VV varianty systému soutěží, které předložil k diskusi a na VH
2015 se o nich bude hlasovat.
ČSML obdržel v r. 2014 od ČLU dotaci ve výši 250 000 Kč. Prostředky byly použity na členské příspěvky
v ELF a FIL a na pořádání soutěží (NBLL, NFLL, především na výplaty rozhodčí) a na zdravotní péči
reprezentantů (dr. Větvička). Další dotace od ČLU ve výši 694 000 Kč byla použita na pokrytí nákladů MS
2014.
ČSML nezískal od MHMP v r.2014 žádný grant. Grant přidělený v r. 2013 ve výši 317 000 Kč na rozvoj
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lakrosu mezi dětmi a mládeží v Praze byl splněn a v 6/2014 úspěšně vyúčtován. VV zpracoval a předložil na
MHMP žádost o grant pro r. 2015.
S cílem podpořit mládež VV rozhodl o finanční podpoře každého juniora, který se zúčastní JBL během jarní
sezóny 2015.
Byla prodloužena smlouva na specializovanou zdravotní péči o reprezentanty s Centrem zdravotnického
zabezpečení sportovní reprezentace.
VV se věnoval rozšiřování mezinárodních vztahů, především s Německem. Inicioval vznik European Indoor
Lacrosse Invitational, kterého se zúčastnily v 4/2015 týmy Finska, Irska, Švýcarska, Německa, Izraele a ČR.
V úzké spolupráci s ČLU a P. Chmelařem se VV podílel na přípravě registračního webového systému.
VV aktualizoval databázi členské základny. K 31. 12. 2014 má ČSML 1044 členů.

IV.
Reprezentační tým ČR se v roce 2014 zúčastnil fieldlakrosového MS v Denveru (červenec), kde obsadil
14. místo (z 38 účastníků). Celkové náklady za účast dosáhly částky 1,311 mil. Kč. Cca polovinu těchto
nákladů si hradili hráči sami.
V současné době probíhá příprava na boxlakrosové MS 2015 (WILC 2015), které se bude konat od 18. do
28. 9. 2015 v Syrakusách. Současně se seniorským týmem probíhá příprava juniorů, kteří se zúčastní
pilotního MS své kategorie (do 19 let) v termínu 11.–13. 9. 2015 v Six Nations v Kanadě. Výprava bude
společná.
VV rozhodl, že MS juniorů, které se bude konat v létě 2016 v kanadském Coquitlamu, se reprezentační tým
ČR nezúčastní (především z finančních důvodů).

V.
Za rok 2014 nebyly vyplaceny žádné odměny vedoucím ligy (NBLL, NFLL).

Zpracoval: Pavel Semerák
V Praze dne 21. 5. 2015
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Finanční zpráva pro VH ČSML 23. 5. 2015
Stav prostředků
Bankovní účty
hlavní účet ČSML
účet WILC
účet MS Denver
účet USD Denver (v Kč)
účet PayPal Denver

k 31. 12. 2014

k 23. 5. 2015

829 103,22
743 063,40
204 715,03
1 994,98
92 901,27

473 208,05
958 016,50
140 091,03
1 994,98
92 901,27

Hotovost
pokladna ČSML
pokladna WILC
pokladna Denver
pokladna Denver USD (v Kč)

12 789,00
40 534,00
87,00
7 548,01

12 789,00
140 534,00
87,00
7 548,01 (330 USD)

Závazky z titulu ČSML
Pohledávky

12 100,00
0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní příjmy ČSML:
z toho z ČLU
z toho příspěvky klubů
z toho dar Sokol Radotín
z toho úrok atp

455 319,62
299 673,71
101 615,00
54 000,00
30,91

Provozní náklady:
z toho oprava poháru NBLL
z toho zdrav. zajištění
z toho bank. popl.

75 905,13
15 110,50
60 000,50
794,63

Rozdíl:

379 414,49

z toho použito v roce 2014:
Winter Lax Cup, reportáž
NBLL 14
JLIGA14
MS Denver

8 476,00
57,00
16 287,00
141 724,15 (celková bilance –203 636,15)

Mimořádný příjem z NFLL 2014

8 977,00

Zpracoval Ondřej Mika
23. 5. 2015
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Zpráva o činnosti Kontrolní a disciplinární komise
ČSML za rok 2014
24. 11. 2014 – Na základě podnětu prezidenta ČLU Ing. Romana Pokorného bylo svoláno jednání
disciplinární komise k oznámení Antidopingového výboru ČR. Dne 19. října 2014 byla provedena při
finálovém utkání NFLL dopingová kontrola hráče Matěje Baráka s pozitivním nálezem zakázané látky
(marihuana).
Disciplinární komise pozastavila hráči Matěji Barákovi na jeho vlastní žádost sportovní činnost a další
jednání, vzhledem k tomu, že nebylo vydáno rozhodnutí Antidopingového výboru ČR, odročila.

Za KDK ČSML Emil Moravec
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Zpráva registrační komise ČSML
Dle seznamu, dodaného týmy jsou počty členů ČSML tyto:
hráči:
284
trenéři
44
rozhodčí:
21
technicko–organizační prac.:
12
funkcionáři:
25
ostatní:
742
celkem evidováno členů ČSML:
577
Počty podle klubů:
LCC:
Malešice:
SIS:
Pardubice:
LCJM:
Kroměříž:

577
146
25
76
141
14

Počty členů se v průběhu roku mírně zvyšují, ale pouze tím, že se žádné členství neruší. Jinak je všeobecný
úbytek hráčů i rozhodčích. Z evidovaných 21 rozhodčích fakticky píská max. 10.
Povinné lékařské prohlídky a jejich evidenci bych ráda nechala na klubech, není v silách svazu nutit
a kontrolovat hráče, aby měli každý rok platnou lékařskou prohlídku.
Někteří hráči nemají vyplněné přihlášky do svazu, mají pouze přidělená reg. čísla. vedoucí týmů dostanou
seznam těchto hráčů k doplnění agendy.
Námět do diskuse: potřebujeme registrační průkazy, když je týmy mají nekompletní, nevozí je na zápasy
a tím pádem rozhodčí nemají co kontrolovat?
(vysvětlení k novému systému registrací a evidence hráčů podá P. Chmelař)
Směrnice hlasování na VH:
V návaznosti na změnu stanov a úkol z minulé VH výbor schválil následující pravidla pro hlasování na VH:
Každý oddíl na valnou hromadu posílá dva členy s tolika hlasy, kolik jich oddílu náleží podle tohoto klíče:
Jeden hlas za každých 10 aktivních členů oddílu, tzn. registrovaných sportovců, trenérů, rozhodčích,
technicko-organizačních pracovníků a funkcionářů, podle evidence členské základny ČSML k 31. 12.
předchozího kalendářního roku.
Počty hlasů dle databáze:
KRO: 0 hráčů, 7 funkcionářů, celkem 7 – 0 hlasů na VH
RAD: 125 hráčů, 45 funkcionářů, celkem 170 – 17 hlasů na VH
PLZ: 41 hráčů, 6 funkcionářů, celkem 47 – 4 hlasy na VH
MAL: 24 hráčů, 14 funkcionářů, celkem 38 – 3 hlasy na VH
SIS: 25 hráčů, 9 funkcionářů, celkem 34 – 3 hlasy na VH
PAR: 18 hráčů, 11 funkcionářů, celkem 29 – 2 hlasy na VH
JM: 52 hráčů, 10 funkcionářů, celkem 62 – 6 hlasů na VH
Celkem: 387: 35 hlasů celkem
Zpracoval Michaela Zvarová

Český svaz mužského lakrosu/Czech Men’s Lacrosse Association
sídlo/seat: Vykukových 622,/2 153 00 Praha-Radotín IČO/ID No. 406732, DIČ/Tax ID No. CZ00406732,
www.lacrosse.cz

Český svaz mužského lakrosu/Czech Men’s Lacrosse Association
sídlo/seat: Vykukových 622,/2 153 00 Praha-Radotín IČO/ID No. 406732, DIČ/Tax ID No. CZ00406732,
www.lacrosse.cz

Zpráva vedoucího NFLL 2014
Vzhledem k nabitému lakrosovému kalendáři (zejména MSf) a vůbec z důvodu větší logiky a sevřenosti
soutěže došlo k přesunu celé ligy do doby po prázdninách, čili vypuštění jednoho nebo dvou červnových
turnajů, po nichž vždy následovala měsíc a půl trvající pauza, aby se pak na konci srpna pokračovalo. Z pohledu soutěže to byl krok dobrým směrem – soutěž je logičtější, má jasnější strukturu a harmonogram.
Počet účastníků zůstal letos stejný jako v posledních dvou letech, i když se v jednu chvíli uvažovalo nad
účastí šumavského LC Wild Boars, respektive neúčastí TJ Malešice.
Co se týče organizace soutěže, konkrétně té části, na které se podílí kluby, jsem z počátku nevěřil svým
očím a uším. Jakoby nastal věk lemplismu, a to přestože se veškerá administrativa kolem ligy maximálně
zjednodušila (paušální startovné za tým, zcela bezbyrokratické doplňování hráčů na soupisku apod.).
Nebudu tady adresný, protože si neukládám důkladně všechny informace, ovšem je pravda, že málokterý
klub zaplatil startovné včas, málokterý z klubů byl schopen dodat včas soupisku tak, aby byla v systému
před prvním utkáním, málokterý klub dokázal nahlásit nové hráče včas tak, aby se objevili na soupisce v následném utkání (většinou se hráči dopisovali v pátek večer před víkendovým turnajem, někdy i v sobotu…).
Můj požadavek, aby se na soupisku v zápisu z utkání, se v podstatě hned v prvním utkání ukázal jako
nepochopený.
Jakou cenu má soutěž, jejíž samotní účastníci nemají zájem na jejím vylepšování, považují jakékoliv snahy
vedení o zlepšení za zbytečnou buzeraci a sami nejsou schopni zajistit jakékoliv fungování? Pro české hráče
lakrosu asi bude nejlepší, když nikdo pořádat ligu nebude a oni se nějak sejdou a nějak a někdy si ten lakros
zahrají.
Pokud bych měl skutečně trestat všechny přestupky, pak by se liga nedohrála a většina klubů by odešla
s pokutami v řádu deseti tisíců korun. To ovšem není mým cílem. Proto jsem upomínal, otravoval, připomínal
a byl shovívavý.
Penalizaci jsem uplatňoval pouze v případech, kdy se to dotýkalo hry samotné, tedy zejména jednoznačné
nedodání personálu pro zajištění utkání a kontumace utkání.
Přístup klubů se postupem času trochu zlepšil, byť např. problémy s čitelností a smysluplným a jednotným
vyplněním zápisů přetrvávaly.
Jako další problém, a možná ještě hrozivější, vidím rozhodčí. Odstoupení šéfa rozhodčích těsně před
zahájením ligy hrozilo dost velkým problémem, naštěstí se uvolněné pozice ujal Vojta Schaffner a ligu
zachránil.
Pokud ovšem nezačne ČSML budovat organizaci rozhodčích celoročně a cílevědomě, do dvou nebo tří let
nebude, kdo by utkání rozhodoval. A jsem přesvědčen, že toto bude během několika let i problém
boxlakrosu. S rozhodčími obou lakrosů je třeba pracovat průběžně (nejlépe mít univerzální rozhodčí pro oba
druhy), průběžně a pravidelně (a často) připravovat školení pro rozhodčí, motivovat další hráče, ale i lidi
zvnějšku (z jiných sportů), aby se stali rozhodčími ČSML
Nejzásadnějším problémem je ovšem nedostatek mimopražských klubů. Fieldová liga se hraje od roku 1992
vlastně ve stále stejném složení tří pražských klubů, navíc ubyla Plzeň a Kralovice. Jediným nově vzniklým
klubem byla Slavia, respektive Sokol I. Smíchov.

Český svaz mužského lakrosu/Czech Men’s Lacrosse Association
sídlo/seat: Vykukových 622,/2 153 00 Praha-Radotín IČO/ID No. 406732, DIČ/Tax ID No. CZ00406732,
www.lacrosse.cz

Jedinou šancí pro lakros (jakýkoliv) je rozvoj v krajských městech. A tady jako jedinou možnost vidím využít
„profesionální zakladatele oddílů“ – tj. lidí (místních pedagogů, trenérů atd.) najatých v daných místech
svazem na konkrétní úkol, tj. založit a udržet lakrosový oddíl.
Odhlédnu-li od Německa s cca 55 kluby, které je přeci jenom trošku jinde, co do počtu obyvatel a síly
ekonomiky, musí každého zarazit rozmach hry v Polsku, kde je v současné době 8 nebo 9 klubů, ovšem co
je zásadní, v různých městech. Za poslední 4 roky 100% nárůst! Bez krajů budeme dalších dvacet let hrát
ligu ve třech týmech.
V sezóně 2015 bych rád dokončil úplný přechod na systém domácích hřišť a systém pravidelného hraní o víkendech. Vzhledem k reprezentačnímu turné a MSb v roce 2015 to ovšem ani tentokrát nepůjde jednoduše
a bude se muset použít nestandardní systém.
V každém případě (za současné situace, kdy účast v NFLL předběžně potvrdily všechny týmy) bude liga
s největší pravděpodobností opět hrána od srpna do začátku listopadu s tím, že oddíly, které nedodávají
reprezentanty (TRI, MON, SIS, MAL (?)) odehrají svá vzájemná utkání během konce srpna a září, a v říjnu
se do soutěže zapojí mužstva JME a RAD, na nichž stojí reprezentace. Velmi pravděpodobně by se soutěž
hrála jednokolově a poté spolu ještě jedno kolo mužstva na 1.–3. místě a mužstva na 4.–6. místě po
jednokolové základní části. Superfinále by pak bylo později, na začátku listopadu mezi 1. a 2. týmem v pořadí. Vše ovšem samozřejmě závisí na počtu skutečně přihlášených týmů.
Dále pak připojuji přehled příjmů a výdajů NFLL 2014.
Příjmy celkem
55 900 Kč
Výdaje celkem
51 590 Kč
Zisk/(ztráta)
4 310 Kč
(Podrobnější vyúčtování v samostatném excelovém souboru).
Petr Chmelař
listopad 2014
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Juniorská boxlakrosová liga 2014/2015
Juniorská boxlakrosová liga (JBL) je soutěž pro chlapce a dívky ve věku od 6 do 17 (resp. 18) let. Poslední
čtyři sezóny nemá soutěž oficiálně svazem pověřeného vedoucího a organizuje ji a koordinuje Tonda
Gottwald (za spolupráce Martina Preislera a Pavla Došlého). Kromě medailí pro vítěze jednotlivých kategorií
se ČSML na organizaci JBL nepodílí ani finančně a veškeré náklady hradí klub, na jehož hřišti se ligový
turnaj pořádá.
Jen pro informaci přikládám, co mělo fungovat a bylo dohodnuto už na minulou sezónu 2014, která trvala jen
půl roku:
● Měly být zavedeny registrační průkazy. Na starost je má Míša Zvarová – může podat zprávu, proč
zavedeny nebyly; předpokládám, že některý klub nedodal soupisky.
● Je zavedeno startovné 200 Kč na hráče. Každý pořádající klub obdrží poměrnou část podle toho, kolik
uspořádal turnajů. Svaz bude aspoň částečně dotovat pronájem drahých hal.
● Svaz dodá na každý turnaj aspoň dva proškolené rozhodčí.
● Pořádající klub má nově povinnost sepsat článek s fotografiemi o odehraném turnaji.
● Ze zápasů se povedou statistiky ve stejném systému jako v seniorské soutěži – svaz sežene člověka, který
je dostane na http://lakroska.cz/.
Poslední sezóna 2014/2015 (ještě probíhá) se hraje systémem podzim – jaro a skládá se z 11 turnajů (6 na
podzim, 5 na jaře), přičemž se střídají místa konání (Radotín, Plzeň, Jižní Město; na jaře už jen Radotín).
Termíny:
21. 9. 2014
Radotín
5. 10. 2014
Radotín
18. 10. 2014
Plzeň
26. 10. 2014
Radotín
16. 11. 2014
JM
7. 12. 2014
Plzeň
29. 3. 2015
Radotín
10. 5. 2015
Radotín
24. 5. 2015
Radotín
31. 5. 2015
Radotín
14. 6. 2015
Radotín
Vedou se klasické statistiky na interním zápisovém systému (střelec, kanadské bodování, úspěšnost
brankářů), které se rozesílají do klubů po každém kole.
Letošního ročníku se účastní tři kluby (LCC Radotín, Old Dogs Plzeň, SK Lacrosse Jižní Město), vypsány
byly kategorie U10, U11, U13, U15 a U17. Dohromady nastoupilo 126 hráčů (LCC 65, PLZ 31, JM 30).
Celkově je týmů takový počet, že se všechny zápasy vejdou do jednoho hracího dne:
U10: LCC a PLZ
U11: LCC, PLZ, JM
U13: LCC, PLZ, JM
U15: LCC, PLZ
U17, LCC, PLZ, JM
V okamžiku, kdy přibude byť jen jeden tým (předpokládám, že se tak pro příští sezónu stane), budou muset
být zavedeny dva hrací dny – lakrosové víkendy.
Tonda Gottwald
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