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1.  Složení orgánů ČSML v roce 2019  
 

Petr Chmelař, prezident  
Výkonný výbor  

Michaela Zvarová, viceprezidentka  
Jan Přib, granty, propagace 
Tomáš Žipaj, rozvoj a zahraničí 
Jiří Tilšer, junioři a rozvoj 
 

Karel Poupě 
Kontrolní komise 

Emil Moravec 
Lukáš Kadlec 
 

Karel Poupě 
Disciplinární komise 

Emil Moravec 
Lukáš Kadlec 
  

Michaela Zvarová
Registrační komise 

Michal Chmelař 
Komise rozhodčích 

Václav Frank 
Martin Bartuška 
 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 
 
Zástupce ČSML v Revizní komisi ČLU  
Jan Přib

 
 
2.  Přehled účastníků a pořadí mistrovských soutěží pořádaných ČSML v roce 2019 

Národní boxlakrosová liga NBLL 2019  

1. LCC Radotín  
2. LCC Wolves  
3. SKL Jižní Město  
4. LC Pardubice 
5. TJ Malešice  
6. LC Old Dogs Plzeň 
7. Bratislava Bats DNV 
8. Vienna Monarchs 

Národní fieldlakrosová liga NFLL 2019  

1. LCC Wolves  
2. SKL Jižní Město 
3. Polish Development Team 
4. Ravens Brno LC 

Jarní lakrosová série 2019 

1. Ravens Brno LC  
2. SKL Jižní Město  
3. LC Wild Boars Šumava 

 

Juniorská boxlakrosová liga JBLL 2018/19 

Kategorie U10 
1. LCC Blue 
2. LCC Red 

Kategorie U12 
1. SKL Jižní Město + LC Old Dogs Plzeň 
2. LCC Ants 
3. TJ Sokol Zbraslav 

Kategorie U14 
1. LCC Foxes 
2. TJ Sokol Zbraslav 
3. SKL Jižní Město + LC Old Dogs Plzeň 

Juniorská fieldlakrosová liga JFLL 2019 
Kategorie U12 

1. LCC Ants 
2. SKL Jižní Město + LC Old Dogs Plzeň 
3. TJ Sokol Zbraslav 

Kategorie U14 
1. LCC Foxes 
2. TJ Sokol Zbraslav 
3. SKL Jižní Město + LC Old Dogs Plzeň 
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3.  Přehled účastníků a pořadí mezinárodních akcí ELF a WL v roce 2019

Mistrovství světa v boxlakrosu 

1. Kanada 
2. Irokézové 
3. USA 
4. Anglie 
5. Izrael 
6. Finsko 
7. Česko 
8. Nizozemsko 
9. Austrálie 
10. Německo 
11. Irsko  
12. Srbsko 
13. Slovensko 
14. Rakousko 
15. Švédsko  
16. Skotsko 
17. Švýcarsko 
18. Hongkong 
19. Mexiko 
20. Kostarika 

 

Mistrovství Evropy ve fieldlakrosu U20 

1. Anglie 
2. Německo 
3. Česko 
4. Irsko 
5. Izrael 
6. Wales 
7. Polsko 
8. Lotyšsko 
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4.  Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML 
 
4.1  Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML za rok 2019 
 
Výkonný výbor ČSML se v roce 2019 sešel celkem dvakrát a průběžně jednal per rollam, o čemž vydal čtyři zápisy. 
Zápisy ze zasedání VV a přijatá rozhodnutí/usnesení jsou k dispozici na webových stránkách www.lacrosse.cz.  
 
I. Své cíle pro rok 2019 si VV stanovil takto: 

 
A. Zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu v ČR 
B. Jeden nový klub 
C. Zajištění reprezentace MSb a MEf u20 
D. Nový/inovovaný web 
E. Upřesnění struktury vedení reprezentačního úseku 

 
A) Zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu v ČR 

Provedli jsme výběrové řízení na nového poskytovatele marketingových služeb prostřednictvím portálu 
jobs.cz. Na opakovaně vystavený inzerát se hlásilo několik uchazečů, z nichž 5 bylo neadekvátních a zbylí 2 po 
sdělení bližších podmínek spolupráce o tuto nemělo dále zájem. Hledání vhodného kandidáta tedy bude 
i nadále pokračovat. 

 
Podařilo se zajistit přenos finále NBLL v České televizi, vybraná utkání NBLL byla vysílána živě prostřednictvím 
internetové televize tvcom (www.tvcom.cz), přičemž odkaz/náhled na tato utkání byl umístěn přímo na webu 
lacrosse.cz. 

 
B) Jeden nový klub 

Podařilo se založit klub v Ostravě s názvem LK Ostrava Pitbulls, který se však dosud žádných soutěžních utkání 
pořádaných ČSML nezúčastnil (v plánu je nicméně účast v roce 2020). Výkonný výbor i nadále spolupracuje se 
základními školami v Mariánských Lázních a Táboře, kde školy obdržely startovací sady a probíhají hodiny 
lakrosu v rámci tělesné výchovy, stejně jako nově se základními školami v Ústí nad Orlicí a v České Třebové, 
kde se aktivně angažuje p. Martin Suchomel. 

 
C) Zajištění reprezentace MSb a MEf U20 
 Reprezentace se zúčastnila obou turnajů. Výsledky viz výše, zprávy realizačních týmů nedodány. 
 
D)  Nový/inovovaný web 

Na spolupráci nového/inovovaného webu se VV podílí s ČSML, ČŽL a ČSI. Přes prvotní slibné náznaky 
spolupráce prakticky nikam nepokročila, když hlavním problémem se ukázala koordinace jednotlivých kroků 
napříč více subjekty, resp. výběr vhodného kandidáta pro poskytnutí služby. 

 
E) Upřesnění struktury vedení reprezentačního úseku 

Výkonný výbor na svém zasedání dne 28. května 2019 upřesnil schéma vedení a řízení reprezentačního úseku. 
Předmětný systém je přístupný v zápise z uvedeného zasedání: www.lacrosse.cz/zapisy-z-jednani-vv-csml-v-
roce-2019/46478310/csml_vv_19_05_28.pdf. Výkonnému výboru zbývá vymezit jasné kompetence v rámci 
zvolené struktury. VV bude na jednotlivé akce (MS a ME) vybírat hlavního trenéra na základě výběrového 
řízení. 
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Cíle na rok 2019 se zcela naplnit nepodařilo.  
 
II.   Dlouhodobé cíle (2019–2022) 
 

A. Každý rok jeden nový klub  
B. Získat strategického partnera pro NBLL/NFLL  
C. Zajistit přípravu na všechny mezinárodní akce 
D. Vybudovat systém trenérského vzdělávání a klasifikace včetně licencí 
E. Získávání a proškolování nových rozhodčích 

 
Na plnění dlouhodobých cílů výkonný výbor pracuje, viz předchozí body. Co se týče vybudování systému 
trenérského vzdělávání a klasifikace, výkonný výbor ve spolupráci s Vyšší odbornou školou České unie sportu 
zajistil uspořádání trenérského školení v listopadu 2019. 

 
III. Cíle na rok 2020 

Původně plánované cíle bylo nutné přeformulovat s ohledem na opatření proti šíření COVID-19. Také byl 
zrušen plánovaný mezinárodní turnaj ve fieldlakrosu U15 (Prague Cup, konec června). 
 
A. Zajistit bezbolestný start soutěží po odvolání opatření. 
B. Podpořit kluby v rozjezdu činnosti (především zabránit úbytku dětí a hráčů). 
C. Realizovat ukázkové hodiny lakrosu ve školách v celém Česku. 
D. Zajistit hladký přechod na nový systém soutěží. 
E. Dopracovat smluvní podchycení NBLL. 

 
IV. Další 
 

A. V roce 2019 získal ČSML opětovně dotaci od magistrátu hl. m. Prahy ve výši 400 000 Kč a dotaci od ČLU ve 
výši 378 029 Kč. 

B. Výkonný výbor schválil novelizovanou směrnici ČSML č. 7.1/2019 o výpočtu počtu hlasů na valnou 
hromadu. 

C. Výkonný výbor s nabídkou eventuální spolupráce oslovil Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
D. Výkonný výbor navázal spolupráci s firmou Global Players zajišťující studijní pobyty hráčů v USA. 
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4.2 Zpráva Registrační komise za rok 2019 
 
Přehled lakrosových klubů sdružených v ČSML, počty jejich členů k 31. 12. 2019 a počty hlasů na VH za rok 2019: 

Klub Celkem Nehráči  Hráči 
celkem 

Z toho 
senioři 

Z toho 
junioři 

Počet hlasů  
na VH 

Brno Ravens LC 31 (44) 9 (19) 22 (25) 22 (23) 0 (2) 3 
SKL Jižní Město 205 (194) 139 (120) 66 (74) 32 (42) 34 (32) 7 
LSC Knights Červené Pečky 22 (22) 18 (4) 4 (18) 4 (15) 0 (3) 1 
LC Pardubice 113 (96) 89 (72) 24 (24) 23 (22) 1 (2) 3 
LCC Radotín 643 (630) 516 (489) 127 (141) 49 (61) 78 (80) 13 
LK Kroměříž 14 (14) 14 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
LC Old Dogs Plzeň 93 (91) 67 (60) 26 (31) 15 (17) 11 (14) 3 
TJ Malešice 179 (173) 152 (149) 27 (24) 22 (20) 5 (4) 3 
TJ Sokol Smíchov 22 (23) 18 (16) 4 (7) 4 (6) 0 (1) 1 
TJ Sokol Zbraslav 40 (36) 18 (11) 22 (25) 0 (0) 22 (25) 3 
LC Wild Boars Šumava 14 (14) 5 (6) 9 (8) 8 (7) 1 (1) 1 
LK Ostrava Pitbulls 14 (0) 14 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
Celkem 1390 (1337) 1059 (960) 331 (377) 179 (213) 152 (164) 38 
(Čísla v závorkách jsou počty k 31. prosinci 2018) 
 
 
Přehled výše a úhrad členských příspěvků za rok 2019: 
Klub                Datum úhrady 
Brno Ravens LC 11 009,- 16. ledna 2020 
SKL Jižní Město 21 239,- 12. února 2020 
LSC Knights Červené Pečky 2 018,- 4. února 2020 
LC Pardubice 11 739,- 11. února 2020 
LCC Radotín 36 716,- 18. ledna 2020 
LK Kroměříž 14,- 5. února 2020 
LC Old Dogs Plzeň 9 217,- 5. března 2020 
TJ Malešice 11 902,- 28. ledna 2020 
TJ Sokol I. Smíchov 2 018,- 21. dubna 2020 
TJ Sokol Zbraslav 3 318,- 29. dubna 2020 
LC Wild Boars 4 155,- 14. února 2020 
Ostrava Pitbulls             14,- 17. ledna 2020 
Celkem 113 359,-  
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4.3 Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSML za rok 2019  
 
Kontrolní komise ČSML v uplynulém období neobdržela žádný podnět k provedení kontroly. Průběžně byla 
seznamována s rozhodnutími Výkonného výboru a neshledala důvod kontrolu provádět. 
 
 
4.4 Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČSML za rok 2019 

Disciplinární komise obdržela v roce 2019 jeden podnět (LC Pardubice, projednání uložení automatického trestu). 
 
Zápis z jednání DK a její rozhodnutí je uložen na webových stránkách ČLU (Mužský lakros/Dokumenty). 
 
 
4.5 Zpráva Komise rozhodčích za rok 2019 

A. Shrnutí činnosti 
• Vyslání čtyř rozhodčích na MSb 2019 do Langley (Bartuška, Košťál, Rod, Tilšer) 
• Testování konceptu „zaškolení rozhodčích“ v rámci juniorských turnajů. Systém bude stabilizován a 

postupně rozšířen i na další turnaje a soutěže – podle možností KR a zájmu potencionálních rozhodčí. 
• Dokoupeny flagy a píšťalky. Příprava na kompletní obnovu rozhodcovských dresů – náklady hrazeny 

částečně sponzorsky. 

B. Přehled kvalifikačních tříd rozhodčích 
• Počty rozhodčí podle tříd pro F/B 

o Boxlakros: 
 I. třída  - 6 
 II. třída  - 4 
 III. třída - 12 
 bez kvalifikace - 18 

 Mírně poklesl počet registrovaných rozhodčích (ze 42 na 40), oproti loňskému roku se zvýšil 
 počet rozhodčích I. třídy (ze 4 na 6). O jednoho rozhodčího poklesl počet NQ rozhodčích. 

  
o Fieldlakros 

 I. třída  - 4 
 II. třída - 4  
 III. třída - 10 
 Bez kvalifikace  - 16 

Značně poklesl registrovaných rozhodčích (ze 46 na 34), oproti loňskému roku se zvýšil počet 
rozhodčích I. třídy (z 3 na 4). O 9 rozhodčích poklesl počet NQ rozhodčích! 
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C. MSb 2019 
Zúčastnili se Bartuška, Košťál, Rod, Tilšer 
Přehled zápasů: 

Bartuška: 
19. 9. Irsko vs. Nizozemsko (R1) 
20. 9. Anglie vs. Kanada (rezerva) 
20. 9. USA vs. Izrael (R1) 
21. 9. Rakousko vs. Švédsko (stand-by) 
22. 9. Nizozemsko vs. Švýcarsko (crew chief) 
23. 9. USA vs. Anglie (R2) 
25. 9. Austrálie x Skotsko (R2) 
25. 9. Irsko vs. Slovensko (rezerva) 
26. 9. Německo vs. Srbsko (R1) 
28. 9. Finsko vs. Izrael (o 5. místo) (R1) 

Tilšer: 
Kostarika vs. Austrálie (minor official) 
Nizozemsko vs. Srbsko (R2) 
Švýcarsko vs. Hongkong (R1) 
Austrálie vs. Švédsko (R1) 
Švédsko vs. Kostarika (R2) 
Slovensko vs. Kostarika (R1) 
Austrálie vs. Skotsko (minor official) 
Izrael vs. Nizozemsko (R1)  
Kostarika vs. Mexiko (R1)  
Rakousko vs. Slovensko (minor official)  
 

Košťál 
19. 9. Kostarika vs. Austrálie (HR) 
20. 9. Rakousko vs. Kostarika (R2) 
21. 9. Švýcarsko vs. Honk Kong (rezerva) 
22. 9. Kanada vs. Izrael (R1) 
23. 9. King Kong vs. Nizozemsko (HR) 
24. 9. Anglie vs. Finsko (rezerva) 
25. 9. Izrael vs. Anglie (R2) 
26. 9. Švédsko vs. Rakousko (HR) 
28. 9. Anglie vs. USA (o 3. místo) (rezerva) 
 

Rod: 
19. 9. Srbsko vs. Švýcarsko  (minor official) 
20. 9. Švédsko vs. Finsko  (R2) 
21. 9. Slovensko vs. Mexiko (R2) 
22.9. Nizozemsko vs. Švýcarsko (R2) 
23.9. Německo vs. Slovensko  (crew chief) 
24.9. Švýcarsko vs. Švédsko (R2) 
25.9. Irsko vs. Slovensko (R1) 
26.9. Švédsko vs. Rakousko (R1) 
27.9. Skotsko vs. Švédsko  (minor official) 
28.9. Irsko vs. Srbsko (R2) 

D. Plány na další období 
• Užší zapojení do European Lacrosse Officials 
• Užší spolupráce s JBLL 
• Další práce na získávání nezávislých rozhodčích 
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4.6 Zpráva Grantové komise za rok 2019 
 

A.  V roce 2019 získal ČSML tyto granty/dotace: 
- grant hl. m. Prahy ve výši 400 000 Kč 
- dotaci ČLU ve výši 378 029 Kč (prostřednictvím Sekce ML) 
 

B.  V roce 2019 ČSML rozdělil resp. přidělil tyto granty, dotace a příspěvky: 
 

Grant hl. m. Prahy 400 000 Kč 
Částka Kč Příjemce Datum vyplacení 
 199 000 LCC Radotín 30. srpna 

33 000 TJ Malešice 30. srpna 
84 000 TJ Sokol Zbraslav 30. srpna 
84 000 SKL Jižní Město 30. srpna 

400 000 Celkem  

 
Granty z Fondu rozvoje 
Přislíbená částka Kč Čerpaná částka Kč Příjemce Datum vyplacení 
15 000 0 Brno Ravens  
20 000 19 703,22 Ostrava Pitbulls průběžně 
25 000 25 000 LCC Radotín 12. září 2019 
25 000 25 000 SKL Jižní Město a Sokol Zbraslav 16. července 2019 
85 000 69 703,22 Celkem  

 
Příspěvky z programu Zámoří 

Částka Kč Příjemce Datum vyplacení Účel 
25 000 Kč Jan Janhuba 22. července 2019 příspěvek na dopravu (Atascocita High School) 
25 000 Kč Celkem   

 
Příspěvky z programu Patron 

Částka Kč Příjemce Číslo a datum vyplacení Účel 
1 158 Kč Petr Chmelař č. 1  Ukázkové hodiny v ZŠ Česká Třebová 
1 080 Kč Petr Chmelař č. 2 Ukázkové hodiny v VOŠ Česká Třebová 
1 080 Kč Petr Chmelař č. 3 Ukázkové hodiny v Gymnáziu Ústí nad Orlicí 
3 318 Kč Celkem   

 

Podrobné informace, včetně žádostí, jsou na požádání k nahlédnutí u předsedy Grantové komise. 
 
Granty z Fondu rozvoje se proplácejí na základě faktur vystavených přímo na ČSML (tzn. že uvedeným plátcem je 
ČSML). 
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5. Přehled hospodaření ČSML v roce 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

94 651,00 
2 928,00 

8 766,00 94 651,00 
2 451,00 
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Plnění rozpočtu v roce 2019 
 Příjmy       Rozpočet Plnění 
1. Členské příspěvky    132 060,00 132 060,00 
2. Startovné (NFLL+JBLL+JFLL+FLC)    104 000,00 42 000,00 
3. Dotace ČLU    533 950,00 378 028,97 
4. Pokuty aj.    8 000,00 23 600,00 
5. Dotace MHMP    300 000,00 400 000,00 
6. Sponzoring    20 000,00 37 350,00 
 Celkem     1 098 010,00 1 013 038,97 
            
 Výdaje  Položka   Rozpočet Plnění 

1 Soutěže         
1.1   NBLL  125 000,00 115 628,00 

1.1.1.       rozhodčí 110 000,00   101 628,00 
1.1.2.       finále 10 000,00   9 000,00 
1.1.3.       odměna ved. ligy 5 000,00   5 000,00 

1.2   NFLL  65 000,00 27 902,64 
1.2.1.      rozhodčí 45 000,00   22 902,64 
1.2.2.      finále 15 000,00   0,00 
1.2.3.      odměna ved. ligy 5 000,00   5 000,00 

1.3   JLL  155 000,00 137 202,00 
1.3.1.      pořádání turnajů 140 000,00   124 982,00 
1.3.2.      odměna ved. ligy 7 000,00   7 000,00 
1.3.3.      ceny 8 000,00   5 220,00 

1.4.   JLS  20 000,00 16 160,00 
1.4.1.     rozhodčí 14 000,00   9 615,00 
1.4.2.     ceny 4 000,00   4 545,00 
1.4.3.     odměna ved. ligy 2 000,00   2 000,00 

2 Publicita celkem   320 000,00 155 475,00 
2.1      web 30 000,00   0,00 
2.2      média 200 000,00   151 975,00 
2.3      propagace 30 000,00   3 500,00 
2.4      odměna PR 60 000,00   0,00 

3 Rozhodčí celkem   120 000,00 104 003,20 
3.1      cestovné 80 000,00   102 043,00 
3.2      výstroj, vybavení 35 000,00   1 960,20 
3.3     odměna KR 5 000,00   0,00 

4 Vzdělávání celkem   18 000,00 7 500,00 
4.1     školení trenérů 15 000,00   7 500,00 
4.2     školení rozhodčích 3 000,00   0,00 

5 Administrativa celkem   54 000,00 8 159,93 
5.1     vedení účetnictví 8 000,00   8 000,00 
5.2     odměna VV 25 000,00   0,00 
5.3     kanc. potřeby 1 000,00   159,93 
5.4     odměna trenérům repre 20 000,00   0,00 

6 Zdr. péče     60 000,00 60 000,00 
7 Rozvoj celkem   470 000,00 567 603,63 

7.1     Zámoří 40 000,00   25 000,00 
7.2     Patroni 10 000,00   3 318,00 
7.3     Fond rozvoje ČSML 50 000,00   89 698,23 
7.4     dětské kempy apod. 20 000,00   8 750,00 
7.5     dotace klubům MHMP 300 000,00  400 000,00 
7.6     dotační rezerva a materiál 50 000,00   40 837,41 

8 Příspěvky ČLU celkem   233 950,00 233 950,00 
8.1     příspěvky 2018 117 600,00  117 600,00 
8.2     příspěvky 2017 116 350,00  116 350,00 

  Celkem     1 640 950,00 1 433 584,40 
  Přebytek (+)/schodek (-)     -542 940,00 -420 545,43 
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6.  Rozpočet na rok 2020 
VV hlasováním per rollam schválil návrh rozpočtu ČSML na rok 2020 (upravený s ohledem na pandemii covid-19): 
 

Příjmy     Rozpočet 
1. Členské příspěvky    113 359,00 
2. Startovné    96 000,00 
3. Dotace ČLU    600 000,00 
4. Dotace MHMP    320 000,00 
5. Sponzoring    20 000,00 
6. Jiné příjmy    20 000,00 
 Celkem     1 169 359,00 
     
Výdaje Položka   Rozpočet 

1 Soutěže       
1.1   NBLL  125 000,00 

1.1.1.       rozhodčí 110 000,00   
1.1.2.       finále 10 000,00   
1.1.3.       odměna ved. ligy 5 000,00   

1.2   NFLL  30 000,00 
1.2.1.      rozhodčí 30 000,00   
1.2.2.      finále -   
1.2.3.      odměna ved. ligy -   

1.3   JLL  230 000,00 
1.3.1.      pořádání turnajů 215 000,00   
1.3.2.      odměna ved. ligy 7 000,00   
1.3.3.      ceny 8 000,00   

1.4.   JLS  16 000,00 
1.4.1.     rozhodčí 10 000,00   
1.4.2.     ceny 4 000,00   
1.4.3.     odměna ved. ligy 2 000,00   

2 Publicita celkem   50 000,00 
2.1      web -   
2.2      média 40 000,00   
2.3      propagace 10 000,00   

3 Rozhodčí celkem   30 000,00 
3.1      cestovné zahr. 0,00   
3.2      výstroj, vybavení 10 000,00   
3.3     odměna KR 20 000,00   

4 Vzdělávání celkem   5 000,00 
4.1     školení trenérů 5 000,00   
4.2     školení rozhodčích -   

5 Administrativa celkem   54 000,00 
5.1     vedení účetnictví 8 000,00   
5.2     odměna VV 25 000,00   
5.3     kanc. potřeby 1 000,00   
5.4     odměna trenérům repre 20 000,00   

6 Zdravotní péče     60 000,00 
7 Rozvoj celkem   470 000,00 

7.1     Zámoří -   
7.2     Patroni 5 000,00   
7.3     Fond rozvoje ČSML 115 000,00   
7.4     dětské kempy apod. -   
7.5     dotace klubům MHMP 320 000,00  
7.6    nákup materiálu, ostatní 30 000,00  
7.7    dotace Ken Gallucio -  
7.8     turnaj PC Junior -   

8 Příspěvky ČLU celkem   117 600,00 
9 Rezerva     50 000,00 

  Celkem     1 237 600,00 
  Přebytek (+)/schodek (-)     -68 241,00 
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Zpráva vedoucího soutěže o NBLL 2019 
 

Soutěž proběhla bez zásadních organizačních problémů, byť určité obtíže přineslo odstoupení družstva Rascals Jižní 
Město na začátku soutěže. Účast družstva Rascals byla v souladu se soutěžním řádem ČSML anulována. Družstvo 
nebylo nijak postiženo – předpokládám, že k odstoupení ze soutěže došlo po zralé úvaze a v dobré víře. Pokud by se 
ale podobné jevy měly opakovat (jak u stejného družstva, tak u jiných družstev), bylo by nutné přistoupit k nějakým 
penalizacím (pokuty, zákaz nastoupit do dalšího ročníku apod.). Fakticky tak bylo místo 81 utkání odehráno 65 utkání. 

Průběh 

 
Oproti předchozímu roku vzrostl o jedno počet kontumovaných utkání  (3, vloni 2). 
 
Rovněž určení termínů utkání play-off bylo díky přístupu klubů bezproblémové. 
 

V roce 2019 se soutěže zúčastnilo osm družstev (po odstoupení Rascals JM; 2011/12 jedenáct, 2012/13 deset, 2014 
osm, 2015 a 2016 sedm, 2017 osm a 2018 osm). Na soupiskách družstev se objevilo celkem 215 hráčů (vloni 220). 
Soutěže se letos nově zúčastnilo mužstvo Vienna Monarchs (své domácí hřiště mělo v Bratislavě) v rámci přípravy na 
MSb, ovšem skončilo na posledním místě a vyšší kvalitu to nepřineslo, snad jen zmenšení problémů při nominacích 
rozhodčích na utkání v Bratislavě. 

Účastníci 

 

V základní části se odehrálo 56 utkání (vloni 56), v play-off pak 9 utkání, celkem tedy 65 zápasů (vloni 65). Postupné 
rozšiřování ligy do února potažmo ledna se zdá být jediné možné řešení, ovšem 8 účastníků je v takovém případě asi 
maximum. Oproti předchozím rokům také došlo k posunutí finálového utkání později do června – zde ovšem hrozí 
kolize s vyvrcholením řady dalších sportovních soutěží. 

Utkání 

 

Úroveň vedení zápisů z utkání byla letos v porovnání s loňským ročníkem lepší. Letos byly kluby pokutovány za 
nedostatky v zápisech. Kluby měly povinnost vést on-line elektronický zápis z utkání v systému PointBench a používat 
místní rozhlas ke komentování utkání dle dodaného manuálu, pokud jej mají k dispozici. Zápisy byly víceméně bez 
problémů (pozdě zadáno nebo nezadáno bylo 9 zápisů – kluby byly pokutovány).  

Zápisy 

 
Příslušné kluby – týkalo se vlastně jen Jižního Města a Plzně – zpočátku místní rozhlas používaly, postupně ovšem kvůli 
chybějícím lidem pro obsluhu od toho ustupovaly. Byla to škoda především pak v utkáních play-off, kde např. 
semifinále mezi Wolves a Jižním Městem přilákalo relativně hodně diváků. 
 
Obě novinky vnímám jako krok vpřed z hlediska komfortu pro diváky. Nelze s těmito kroky čekat, až přijdou diváci, ale 
naopak, těmito kroky (spolu samozřejmě s rostoucí sportovní kvalitou) diváky lákat.  
 
Většina družstev jako omluvu v případě zápisu do PointBenche i hlasatelské služby uvádí, že nemá lidi. Tento argument 
ale nepřijímám; kluby jen zakrývají svou neochotu se dané věci věnovat. Nezdá se mi jako nesplnitelný úkol zajistit pro 
osm domácích utkání vždy po čtyřech lidech – brigádnících. Kluby mají slevu na startovném (cca 4 000 Kč) a odměna 
pro tyto čtyři osoby na domácích utkáních činí cca 8 000 Kč. Nemůže být problém sehnat brigádníka na 
8 dvouhodinových směn po min. 250 Kč a pro klub to není neřešitelná částka (dotace od města, dotace od ČSML, 
příspěvky členů...). 
 

I letos byly kluby motivovány k psaní reportáží na web lacrosse.cz. Reportáží ovšem bylo minimum – celkem 5 od 
klubů (MAL 3, WOL 1, ODP 1; vloni 10). (Viz návrh opatření č. 4.) 

Reportáže 
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Všechny výsledky a statistiky jsou na www.lacrosse.cz/Mužský lakros/Soutěže/NBLL/Výsledky. Po určité době se 
přesunou do složky Archiv. 

Výsledky 

 

Komise rozhodčích pokračovala v nakročeném trendu zkvalitňování nominací i práce rozhodčích. Informace 
o rozhodčích přináší samostatná zpráva šéfa KR. 

Rozhodčí 

  

Veškeré automatické disciplinární tresty a tresty vyhlášené KDK byly řádně odslouženy. V letošním ročníku bylo celkem 
5 vyloučení do konce utkání (trest ve hře nebo vyloučení do konce utkání) (vloni 8). 

Disciplinární tresty 

 
Došlo k úpravě databáze, takže hráč, který obdrží disciplinární trest zastavení činnosti, je v systému (databáze ČLU) na 
dobu trestu označen statusem STOP, který se u něho objeví v soupisce k utkání, současně vedoucí ligy zasílá 
informační e-mail dotčeným družstvům a komisi rozhodčích. 
 

V letošním ročníku se bodovalo standardním evropským způsobem (3-2-1-0), což kluby vnímají jako spravedlivější. 
Bodování 

 

Aktuální systém je při vymezeném čase optimální. Zavedení tie-breakeru na deset minut bez zlatého gólu a až poté 
s prodloužením na zlatý gól se ukázalo jako vhodné řešení časového problému jiných způsobů rozhodování (třetí 
utkání). Z hlediska diváka je to velmi atraktivní způsob, jak ukázalo letošní play-off, kde byl tie-breaker využit dvakrát. 
Je třeba připravit zápisy a systém PointBench na tuto variantu. (Viz návrh opatření č. 7.) 

Herní systém 

 
Došlo ke zmatkům při přesunech utkání, zejména kvůli nedostatečné komunikaci mezi NBLL a reprezentačním úsekem. 
(Viz návrh opatření č. 6.) 
 

Ve spolupráci s tvcom se podařilo zajistit 14 přenosů ze základní části a play-off NBLL. Počet přenosů je limitován jejich 
cenou, ale snažil jsem se, aby bylo vysíláno alespoň jedno utkání týdně. Kvalita přenosů na jednu kameru je dostatečná 
(v jednom případě jsem přenos reklamoval a reklamace byla uznána). Je třeba zvážit poměr přínosu a nákladů, 
případně využívat ke streamování a uložení utkání vlastní kanál na YouTube. (Viz návrh opatření č. 1.) 

Propagace 

 
Podařilo se opět zajistit vysílání finálového utkání v ČT, komentování se po odmítnutí čtyř profesionálních 
komentátorů výborně zhostil Jan Barák a Dominik Pešek. Vzhledem k tomu, že ČT je ochotná vysílat finále jen na 
internetové televizi a nechce dávat záznam do pozemního vysílání, volil bych do dalších let vysílání na kanále NBLL 
YouTube anebo na platformě tvcom (či obojí). Přenos finále i letos technicky zajišťovala firma ToDo. 
 
Nepodařilo se získat zájem žádného z celostátních periodik či větších webových portálů – i přes snahy vedení soutěže i 
VV ČSML stále chybí osoba, která by za PR a komunikaci odpovídala. Několik zájemců se objevilo, ovšem kvalita jejich 
práce nebyla dostatečná. 
 

 
Finanční přehled 

 Příjmy Výdaje 
Startovné 31 500   
Pokuty 19 600   
Rozhodčí   -101 628 
Odměna ved. ligy        -5 000 
TV přenosy (tvcom)   -117 975 
Finále (ceny, propagace, zdrav. asistence)        -9 000 
Výroba přenosu finále      -34 000 
Bonusy pro kluby (reportáže apod.)            -500 
Celkem     -217 003
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Přehled pokut a bonusů 

Bonusy 
TJ Malešice 300 Kč 
LCC Wolves  100 Kč 
Old Dogs Plzeň  100 Kč 

 
Pokuty 
LCC Radotín        900 Kč 
TJ Malešice   1 000 Kč 
LCC Wolves      700 Kč 
Bratislava Bats   6 000 Kč 
Old DOgs Plzeň   5 500 Kč 
Vienna Monarchs     500 Kč 
Pardubice  5 000 Kč 
 

O bonusy (odměny za reportáže) bude družstvům sníženo startovné v následujícím ročníku, pokuty družstva uhradí na 
základě vystavené faktury. 
 

Obecně je třeba soutěž zatraktivnit, zvýšit počet účastníků a rozšířit do větších měst v České republice, což je 
samozřejmě i obecný cíl ČSML.  

Budoucnost 

 
Je třeba získat trvalý zájem médií, zejména „nových“, zaměřujících se na nové nebo malé sporty. 
 
Bylo by vhodné získat stálý prostor v alespoň jednom deníku či týdeníku (papírovém i digitálním) zaměřeném na sport, 
k tomu je ale nutné motivovat (finančně, jak jinak) reportéry (jak z našich řad, tak z řad externích osob, např. studentů 
žurnalistiky a dalších zájemců). (Viz také návrh opatření č. 3.) 
 

1. Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení startovného a ČSML dotuje NBLL z vlastních prostředků (prostředků 
členů), bylo by vhodné, aby zahraniční kluby platily kromě startovného částku za hráče v maximální výši 
členských příspěvků hrazených členy ČSML (250 Kč), případně celkově zvýši startovné. 

Návrhy opatření 

2.  Přimět a podporovat družstva, aby sama začala streamovat svá utkání (YouTube Live apod.). 

3. Zajistit vyšší propagaci a „mediální penetraci“ soutěže – jak kluby, tak ČSML. 

4. Zavést medaile pro 1. až 3. místo a plakety pro ostatní účastníky. Zavést nějaký dárek pro rozhodčí, kteří 
pískají finále (mince, skleněná plaketa…).  

5. Doprovodný program a vůbec vylepšení scénáře finále – vyžaduje spolupráci dalších lidí… 

6. Omezit přesuny utkání v průběhu soutěže. Zlepšit komunikaci – společný kalendář akcí, spravovaný jednou 
osobou. Včas předložené programy reprezentace. 

7. Upravit PointBench a zápisy pro variantu tie-breakeru. 
 
 
31. července 2019 
Petr Chmelař 

 



 
 
Zpráva vedoucího NFLL 2019 
 
I. Soutěž, systém, rozpis a výsledky 
Letošní NFLL probíhala od konce července do začátku listopadu, a to z důvodu delší zářijové přestávky, způsobené 
reprezentačními a turnajovými povinnosti. Soutěže se letos zúčastnily pouze čtyři týmy: SKL Jižní Město, LCC Wolves, Brno 
Ravens a polský ansámbl hrající pod hlavičkou Polish Development Team. Kalendář soutěže byl tak jako v minulém ročníku 
rozdělen na tzv. hrací víkendy, sestávající vždy ze 4 zápasů, celkem tedy soutěž sestávala z 16 utkání, kdy každý z týmů 
pořádal jeden turnajový víkend. 
 
Stejně jako v loňském roce se opakoval scénář, kdy se těsně před zahájením soutěže se odhlásil již přihlášený tým (tentokrát 
Bratislava Tricksters), díky čemuž přišly veškeré plánované termíny zápasů i loňský závazek mít termínovou listinu dořešenou 
s dostatečným předstihem navzdory vynaloženému značnému úsilí vniveč. Prakticky několik dnů před úvodním turnajem tak 
bylo nutné zápasovou listinu kompletně předělat a hledat nové volné termíny, což jednak nijak nepřispívá důvěryhodnosti 
soutěže a zadruhé naráží na volné termínové kapacity jednotlivých ligových účastníků. Jako možné řešení se jeví postup, kdy 
by bylo nutné podat přihlášku v dostatečném časovém předstihu, a to při současném zaplacení poplatku za účast v soutěži. 
V případě odhlášení týmu po podání přihlášky by zaplacená kauce byla nevratná. 
 
V průběhu sezóny bylo nutné řešit otázku termínové kolize hracího víkendu se zápasy tzv. neoficiálního boxlakrosového 
Mistrovství Evropy hráčů (European Lacrosse Challenge). Důvod vzniku této kolize mi není znám, v každém případě 
v důsledku došlo k přesunu naplánovaného hracího víkendu a s ohledem na nadcházející termínové kolize dále k uzpůsobení 
celého hracího formátu soutěže. To vše opětovně v průběhu soutěže, kdy uvedené bylo z časových důvodů „šito horkou 
jehlou“, což důvěryhodnosti soutěže samozřejmě nepřidalo. Namísto původního plánu, kdy měl odehrát první s druhým 
týmem po základní části tzv. superfinále, se improvizovaně přešlo na formát Final Four, tj. první se čtvrtým a druhý se třetím 
odehráli semifinálová utkání, jejichž vítězové se následně utkali v boji o celkové prvenství v soutěži, resp. poražení v zápase o 
třetí místo. Navzdory skutečnosti, že se jednalo o řešení do značné míry improvizované, se tento model setkal s pozitivní 
odezvou týmů a podle mého názoru stojí za úvahu jeho implementace též do dalších ročníků. Zůstává nicméně otázkou, do 
jaké míry je formát Final Four udržitelný v případě jiného počtu účastníků. V každém případě vyvstává urgentní potřeba 
zlepšení komunikace mezi všemi zúčastněnými činovníky ČSML, tak aby k termínovým kolizím (zápasovým, turnajovým, 
reprezentačním) pro futuro nedocházelo.  
 
Totožně jako v minulém roce lze s ohledem na skladbu účastníků NFLL pouze smutně konstatovat, že se soutěže účastnily 
pouze tři české kluby, což jen odráží stagnaci klubového rozvoje lakrosu v České republice. Je otázkou, nakolik by soutěži 
napomohl jiný uvažovaný formát, např. hraní v průběhu celého roku (zejména na jaře). Další otázkou přitom je, jaké množství 
účastníků se do příštího ročníku soutěže přihlásí a zda by takováto uvažovaná změna měla smysl, v neposlední řadě je 
potřeba vzít v potaz též mezinárodní sportovní akce, které do termínové listiny zcela jistě zasáhnou. 
 
Jako poslední další „systémovou“ záležitost je vhodné zmínit otázku věku hráčů, nastupujících k zápasům NFLL. K mým rukám 
dorazilo několik žádostí o souhlas s účastí hráčů mladších 15 let věku (samozřejmě za podmínky souhlasu zákonných 
zástupců). S ohledem na skutečnost, že z mého pohledu právně neexistoval důvod takovouto účast (za podmínky souhlasu 
zákonných zástupců) nepovolit, nabízí se otázka, zda tento pohled do budoucna nezměnit. V této věci bych rád otevřel širší 
diskuzi, a to jak na poli VV ČSML, tak případně na valné hromadě ČSML. 
 
 
II. Administrativa a zápisy 
Výsledkový servis byl tak jako v předchozích ročnících zajišťován systémem PointBench na webových stránkách lacrosse.cz. 
Lze jen kvitovat, že o všech utkáních byl vyhotovován elektronický zápis. Navzdory této skutečnosti kvalita papírové formy 
zápisu o utkání byla do značné míry kolísavá. Rád bych otevřel diskuzi i ohledně bodu, zda je při vyhotovování 
elektronického zápisu o utkání paralelní vyhotovování listinného zápisu nezbytné a zda se tak nejedná ze strany pořadatele 
zápasu o zbytečnou administrativní zátěž. Osobně mám za to, že snad kromě statistiky úspěšnosti brankářských zásahů 
listinný zápis nic nového nepřináší a přikláněl bych se od dalších ročníků soutěže k jeho plnému nahrazení elektronickou 
formou. 
 
Stejně jako v minulých ročnících se s nevolí / nechutí klubů setkala možnost připravit reportáž z utkání, která by mohla být 
následně vyvěšena na web lacrosse.cz, když příprava takovéhoto článku byla finančně honorována částkou 100,- Kč. Článek 
nebyl vyhotoven žádný. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dlouhodobý setrvalý stav, jsem toho názoru, že by měla 
povinnost informování o utkání, resp. přípravy reportáže ležet na jiných bedrech než na hrajících týmech, které toho nejsou 

  
 



zjevně schopny, tj. nastavený model se ukázal jako naprosto neúčinný. Jako východisko vidím v nalezení externího 
zpravodaje, který by byl za vyhotovení reportáže honorován.   
 
Mužstva obdržela včas všechny informace o NFLL (rozpis, propozice atd.), navíc vše bylo zpřístupněno na webu lacrosse.cz, 
byť oba dokumenty musely v průběhu času s ohledem na objektivní výše popisované okolnosti doznat značných změn. 
Odevzdání soupisek a vedení zápisů se opět neobešlo bez problémů, jakkoliv lze v tomto ohledu pozorovat zlepšení. 
 
 
III. Rozhodčí 
Co do personálního zajištění rozhodčích lze jen rekapitulovat loňské závěry, tj. nedošlo k zápasu, na který by nedorazil žádný 
z rozhodčích. Spíše, než o důsledek systémové změny se však jednalo o příznivější rozpis zápasů, na základě kterého ze 
zápasové termínové listiny odpadly „osamocené“ zápasy, k nimž bylo se museli rozhodčí dostavovat z jiného města. Navzdory 
tomuto faktu se však i letos vyskytnuly zápasy, ve kterých nebyl počet rozhodčích kompletní, resp. rozhodčí dorazili k utkání 
pozdě či nepřipraveni apod. Obecně lze přitom stále ze strany některých týmů pozorovat nechuť utkání rozhodovat, tým SKL 
Jižní Město nebyl schopen dodat ani požadovaný počet rozhodčích (sankcionováno pokutou). 
 
 
IV. Návrhy na zlepšení 
NFLL tlačí hned několik problémů: nízký počet kubů, tj. i nízký počet zápasů, nedostatečná transparentnost a důvěryhodnost 
soutěže v důsledku změn, které byly prováděny v průběhu soutěže a v neposlední řadě malý zájem a iniciativa ze strany 
klubů. Jedná se o dlouhodobé problémy, které se táhnou s fungováním soutěže již několik let a které vyžadují zásadnější 
systémové zásahy. 
 
Pokud jde o krátkodobé reálné návrhy (cíle) na zlepšení fungování soutěže, tyto jsou z mé strany následující: 
 
1. Zlepšení komunikace mezi činovníky ČSML, „zarezervování“ termínů NFLL s dostatečným časovým předstihem 
2. Harmonogram hracích víkendů ve formátu alespoň: 1 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0 – 1 – 1 (tj. vždy dva víkendy turnaj a jeden 

víkend volno) 
3. Dřívější úhrada poplatku za účast v soutěži, snižující motivaci a možnost odstoupení 
4. Nalezení vhodného kandidáta na pozici reportéra, který by nezávisle připravoval a zpracovával články pro umístění 

na web lacrosse.cz a ideálně též na samostatné stránce soutěže www.nfll.cz.  
5. Znovuobnovení ankety Hráč sezóny. 
6. Začátek soutěže nejpozději v polovině srpna (pokud to dovolí soutěže FIL a ELF) 
7.  Zajištění přenosu finále / superfinále do ČT/YouTube 
 
V. Vyúčtování 

 Příjmy Výdaje  
Startovné  + 16.000   
Pokuty + 5.000   
Plakát (superfinále)    - 700  
Odměna ved. ligy    - 5.000  
Rozhodčí    - 23.069 
Štítek na pohár  - 85 
 + 21.000 - 30.654 
Celkem 
 

  - 9.654 

 
V.1 Vyúčtování hvízdného 
 

PŘÍJMENÍ SUMA 

Olšovský 500 

Costa 250 

Ševčík 500 

Tabor 375 



Bartuška 5700 

Chmelař 8544 

Sochna 500 

Polák 1200 

Ševcovic 125 

Bezecný 900 

Rydzak 1000 

Tilšer 2100 

Fišer 125 

Barák 125 

Košťál 1000 

Kajor 125 
 
 
 

Jan Přib 
19. listopadu 2019 



Zpráva vedoucího FLC 2019 

1. Soutěž, systém, rozpis a výsledky 

V pořadí již 4. ročník jarní série fieldlakrosu proběhl na jaře roku 2019. Oproti roku 2018 se soutěž 

opět vrátila k minifieldu a to z důvodu nedostatku hráčů účastnících se týmů. Prostor ke hře, a tak 

udržování lakrosu v regionech tak dostalo větší množství klubů. V první fázi se počítalo s účastí klubů 

Brno Ravens lacrosse club, SK Jižní město, Šumava WildBoars, Old Dogs Plzeň a LC Knights Červené 

Pečky. Avšak nedostatkem hráčů v lokalitách a neúspěchem navyšovat základny se nakonec účast 

zredukovala na 3 účastníky: SKL Jižní město, Brno Ravens Lacrosse club a Šumava WildBoars 

(doplněné o hráče z Plzně). 

Finální počet účastněných klubů byl tedy zklamáním, obzvlášť když důvodem je malý počet hráčů 

v nedávno vzniklých klubech. To, že se ligových utkání (i přes nutnost účasti v týmu pouze cca 10 

hráčů) tyto týmy neúčastní není vůbec radostná zpráva. S takovýmto trendem zde budou kluby 

vznikat a zanikat, bez naděje na ustálenou budoucnost (stejný problém jako NFLL).  

FLC se hrála celkem ve čtyřech kolech, s tím že poslední bylo finálové. Každé z hracích kol se konalo 

v sobotu vesměs v odpoledních hodinách, kde se vždy vzájemně proti sobě utkaly všechny tři týmy. 

10 zápasů je tedy konečný počet odehraných utkání. 

Žádné z kol nebylo odkládáno či rušeno, na všechny kola se vždy dostavily veškeré týmy. Což zajistilo 

plynulý průběh sezóny bez nutných náhrad. 

Finálové kolo se odehrálo v Brně na novém minifieldovém hřišti ve večerních hodinách za nezvykle 

velké účasti místních fanoušků – což hodnotím jako velký přínos. Po zkušenostech z NFLL, či FLC (ať už 

jde o běžné utkání, či finále) v posledních letech šlo opravdu o krásný počet přihlížejících. Finále bylo 

zpestřeno během přestávek utkání soutěžemi pro fanoušky, což lákalo zejména mladé kluky k tomu si 

lakrosky osahat – to považuji také za pozitivní. Poprvé v rámci jarní soutěže fieldlakrosu byl vítězům 

ligy udělen putovní pohár (do rukou Ravens), který bude kolovat Českou republikou následující roky. 

Finálový vývoj (skóre) bylo, díky užívání PointBenche v průběhu utkání, možno po celou dobu možno 

sledovat na stránkách lacrosse.cz. 

Výsledky byly zanášeny prostřednictvím PoinBenche vždy až po utkání vedoucím ligy. 

 

2. Administrativa a zápis 

Termíny utkání byly domluveny s dostatečným předstihem.  Během ligy nedošlo ke změně termínů. 

Soupisky a zápisy byly vždy po skončení celého kola rovnou odevzdány do rukou vedoucího ligy. 

Soupisky byly vyplněny vesměs správně s veškerými náležitostmi. Nedostatky byly spíše výjimkou. 

Jako drobná komplikace se jevila snad jen soupiska SKL Jižního Města, která byla příliš dlouhá na tisk 

přímo z webu – bylo však operativně vyřešeno a nedošlo tak k problému na hřišti. 

Komunikace mezi vedoucím ligy a vedoucími klubů probíhala bez problémů a vstřícně. 

3. Rozhodčí 

Ligové zápasy si kluby pískaly vzájemně (ne příliš vhodně strávené mezičasy mezi zápasy), případně 

byly pískány a vedeny pány Petrem Chmelařem a Radkem Košťálem, kteří dorazili na celé jedno kolo 

a finále, což velice oceňuji a děkuji jim za to. Úroveň rozhodčích je znatelná. Musím však říci, že 

členové klubů, kteří zápasy pískali se zlepšili, a i pod jejím vedením byly všechna utkání velice dobře 



zvládnuta. Pro ještě lepší fungování by bylo určitě na místě častější školení. Kromě zmíněných dvou 

jmen zmíněných výše nikdo jiný mimo hráče FLC nominován nebyl, a tedy ani na zápasy nedorazil (i 

přes případnou vidinu dobrého ohodnocení při pískání 3 zápasů v krátkém čase). Z toho radost 

nemám a byl bych do budoucna rád, aby bylo komisí rozhodčích doporučováno a oslovováno více lidí 

z lakrosové komunity rozhodčích. Připadá mě, že FLC byla z tohoto pohledu brána jako 

neplnohodnotná liga, což mělo tento důsledek. 

4. Návrhy na zlepšení 

• Zvětšit počet školení rozhodčích (min 2x ročně), možno zorganizovat např. před jedním 

z ligových kol přímo na místě (za mě lepší volba). 

• Oslovovat celou komunitu rozhodčích (případně natáhnout i lidi z klubů, kteří se zrovna ligy 

neúčastní) a tedy zajistit rozhodčí z nehrajících týmů 

• Předat organizování finále pod záštitu pořádajícího týmu s podporou svazu (znalost 

domácího prostředí, lepší možnost zacílení propagace apod.). 

• Změnit název na Jarní lakrosová série. 

• Nalákat do soutěže více týmů – zachovat minifield a tím lákat i nové týmy s menšími počty 

hráčů. 

• Dát možnost vytvoření „otevřeného“ týmu, který by měl svého vedoucího, jenž by zaštitoval 

organizaci a fungování tohoto týmu v lize. V této souvislosti by bylo vhodné zvážit placení 

příspěvků pro členy tohoto týmu. Navrhuji platit členství až po účasti hráče v alespoň jednom 

z utkání. Dá se tak možnost na soupisku zainteresovat i hráče, kteří z nějakých důvodů 

nemůžou ligové termíny potvrdit předem. Tento tým by se pak účastnil ideálně všech kol, 

v druhém případě jen některých kol bez možnosti účasti ve finále ligy. 

 

 

V Brně dne 25.6.2019                   Bc. Jakub Kološ 

          Vedoucí FLC 

 



 
 
 
 
 
 

Juniorská boxlakrosová liga 2018/2019 – zpráva 
 
Juniorská boxlakrosová liga (JBLL) je soutěž pro chlapce a dívky ve věku od 6 do 17 (resp. 18) let. Soutěž vede, 
organizuje a koordinuje Antonín Gottwald (za spolupráce zástupců klubů Pavla Došlého, Jirky Mikulky, Vládi 
Berana, Anny Dočkalové Votrubcové a Martina Huleše). ČSML hradí medaile pro vítěze jednotlivých kategorií 
JBLL a odměny pro nejlepší hráče a náklady na jednotlivé turnaje, přičemž kluby se na nákladech podílejí 
startovným 4000 Kč za tým. 
 
Tady navrhuji lépe promyslet, za co a kolik se má platit. Logičtější by bylo vyměřit startovné za zápas a pak ho 
násobit počtem plánovaných zápasů v sezóně. Každá kategorie totiž může odehrát rozdílný počet zápasů, ale 
startovné mají vyměřeno stejné. Např. U10 odehráli jen 5 zápasů. U12 i U14 odehráli 16 zápasů… Platiuli ale 
stejně. Není to logické. Lepší by tedy bylo např. startovné 250 Kč za zápas… 
 
● Ze zápasů se vedou statistiky ve stejném systému jako v seniorské soutěži: 
U10 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u10-1 
U12 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u12-1 
U14 – http://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u14-1 
 
● Požadavek svazu, aby se zápisy vedly on-line, popř. se objevily na internetu (na poinbench) do tří dnů byl 
tentokrát splněn. Stejně tak publikování článků na webu lacrosse.cz po každém odehraném turnaji. 
● Registrační průkazy nejsou, je tu ale databáze všech hráčů, kde lze zkontrolovat data narození. 
● Byly dále zpřesněny propozice (viz níže str. 2–4). 
● Znovu konstatuji, že ČSML ani letos nedokázal přimět svazové rozhodčí, aby pomohli s JBLL. Je to jeden z 
největších nedostatků. Hlavně PLZ, ale i JM nedodržovaly odst. 4 propozic: 
„– zápasy U10 může pískat výjimečně jen jeden zkušený rozhodčí (18 a více let); 
– zápasy U12 a starších musí pískat minimálně dva rozhodčí; doporučujeme preferovat princip: jeden rozhodčí 
zkušený + jeden nebo dva mladí, kteří se to "učí".“ 
Zápasy pískal často jen jeden rozhodčí, a byť by byl zkušený, je to u starších kategorií málo. 
 
Řešením podle mě je zavést pro rozhodčí, kteří chtějí pískat NBLL, povinnost mít odpískaný určitý počet zápasů 
JBLL, resp. získat určitý počet kreditů ze zápasů JBLL. Např.: aby mohl rozhodčí začít pískat NBLL, musí mít na 
kontě aspoň 12 kreditů z juniorky. Byl by tedy rozdíl mezi kreditem z juniorky a kreditem z ligy dospělých. A protože 
NBLL se hraje až od zimy, zatímco JBLL od září, každý rozhodčí by měl čas a možnost kredity získat. Za takových 
podmínek by pak bylo možné snížit finanční odměny rozhodčích za JBLL, protože neodpovídají ani délce zápasu, ani 
„vypětí“. Podle třídy navrhuji odměny ve výši 200, 300, 400 Kč. 
 
● Sezóna 2018/2019 se hrála systémem podzim – jaro, odehrálo se nakonec 8 turnajů (5 na podzim, 3 na jaře), 
přestože v plánu bylo 9, ale pro únorový turnaj v Plzni se nepodařilo zajistit halu; přičemž se střídají místa konání 
(Radotín, Malešice, Plzeň, Jižní Město). Pořadatelem je vždy domácí klub, tj. dodává rozhodčí, zapisovatele a 
časoměřiče. 
Způsob bodování zůstal zachován stejný jako loni – viz Propozice. 
 
Termíny: 
NE 23. 9. Radotín 
NE 7.10. Malešice 
NE 11. 11. Jižní Město 
SO 8. 12. Plzeň 
NE 20. 1. Jižní Město 
NE 17. 3. Plzeň 
NE 7. 4.  Malešice 
NE 14. 4. Radotín 
 
● Mělo být odehráno 56 zápasů, odehrálo se jich v reálu 53 (U10 pět, U12 dvacet čtyři, U14 dvacet čtyři), plus 
pokus o U16 mimo soutěž, ale odehrál se jen jeden zápas. 
Ročníku 2018/2019 se účastnily čtyři kluby (LCC Radotín, Old Dogs Plzeň, SK Lacrosse Jižní Město, Lakros 
Zbraslav). Vypsány byly kategorie U10, U12, U14. Pro U16 kluby nebyly schopny dát dohromady dostatečný počet 



hráčů, většina z této kategorie už navíc nastupuje za dospělé. Dohromady nastoupilo jen 118 hráčů (LCC 65, 
ZBR 26, JM 20, PLZ 5, MAL 2), z nichž ale 8 bylo starších (patřili by do U16). Je to kontrolováno podle registrační 
databáze ČSML. Jasně z toho plyne, že juniorský lakros je u nás na sestupu. 
 
Určitým řešením by mohlo být organizování kempů (jeden už dokonce v květnu proběhl), kam by si „skutečný“ 
dvojruční lakros mohli přijít zkusit i neregistrovaní hráči. Chtělo by to „kampaň“ jednak na veřejnosti, jednak mezi 
interkrosáky a jednak mě napadli i hráči tzv. českého lakrosu – zkusit je oslovit. ČSML by se měl pokusit více 
spolupracovat s ČSI, minimálně v tom, aby halový sport interkros už neměl ligovou soutěž v době mimo halovou 
sezónu (tedy že by se v květnu už nehrálo)!!! Byla by to další malá motivace pro ty, co si chtějí zahrát lakros, jít si 
zkusit juniorský field. „Kampaň“ je ale potřeba nastartovat HNED. 
 
Celkově byl týmů takový počet, že se všechny zápasy vešly do jednoho hracího dne: 
U10: LCC (mistrem LCC) 
U12: LCC, JM+PLZ, ZBR (mistrem JM+PLZ) 
U14: LCC, JM+PLZ, ZBR (mistrem LCC) 
 
● Pro příští sezónu (2019/2020) se zúčastněné kluby domluvily na změně věkových kategorií ze sudých na liché. 
Bude se tedy hrát U11, U13 a U15. Je tu příslib, že v U11 už konečně bude mít LCC nějakého soupeře, protože se 
ozvali zástupci LC Pardubice, kteří mají 10 hráčů v rozmezí 2006 až 2012. 
 
Antonín Gottwald 
20. 5. 2019 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Propozice Juniorské boxlakrosové ligy 2018/2019 
 

U10: LCC Radotín Blue, LCC Radotín Red 
Kategorie 

U12: LCC Radotín, Lakros Zbraslav, Old Dogs Plzeň+SKL Jižní Město 
U14: LCC Radotín, Lakros Zbraslav, Old Dogs Plzeň+ SKL Jižní Město 
 
Rozdělení do kategorií: 
Přípravka U10 ?–9 let (201–2009) 1. 1. 2009–? 
Mladší žáci U12 10 a 11 let (2008 a 2007) 1. 1. 2007–31. 12. 2008 
Starší žáci U14 12 a 13 let (2006 a 2005) 1. 1. 2005–31. 12. 2006 
Mladší dorost U16 14 a 15 let (2004 a 2003) 1. 1. 2003–31. 12. 2004 
Starší dorost U18 16 a 17 let (2002 a 2001) 1. 1. 2001–31. 12. 2002 
 

Soutěž se řídí mezinárodními pravidly FIL s následujícími výjimkami: 
Systém soutěže, bodování utkání 

1. Hrací doba: U10 3x10 min, U12 3x10 min, U14 3x10 min. Hraje se hrubý čas. Čas se zastavuje jen na pokyn 
rozhodčího a pak v případě vylučování – po zapískání rozhodčího, které přerušuje hru před udělením trestu. Čas 
znovu začíná běžet se zahájením hry. 
U kategorie U10 zastavovat hru i po vstřelení gólu (pokud to samozřejmě dovolí časový rozvrh turnaje). 
2. Každý tým má právo na jeden oddechový čas za periodu. 
3. Tresty/vyloučení: menší trest 1 min., větší trest 3 min., trest ve hře (vyloučení hráče na zbytek utkání). 
4. Rozhodčí: 
– JBLL může pískat jen ten, kdo splňuje Pravidla kvalifikace rozhodčích lakrosu (leden 2017), tj. absolvoval aspoň 
základní školení komise rozhodčích ČSML a je mu 16 a více let; 
– zápasy pískají dva rozhodčí; 
– na hřišti nesmějí být nikdy současně dva sudí I. třídy. 
 
Odměny: 
Typ kvalifikace Odměna 
NQ 200 Kč 
Rozhodčí III. třídy 250 Kč 
Rozhodčí II. třídy 400 Kč 
Rozhodčí I. třídy 700 Kč 
 



Za každé odpískané utkání náleží 1 kredit. 
Aktuální seznam rozhodčích včetně jejich tříd naleznete zde:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-
ktbnCOwo/edit#gid=1582072135 
 
5. Hráč může nastoupit jen ve své věkové kategorii a v kategorii maximálně o jednu úroveň vyšší (starší). Pokud 
jsou pochybnosti o stáří nastupujícího hráče, prokáže se tento rozhodčím kopií kartičky zdravotní pojišťovny. 
 
Bodování: 
Hraje se celkem o 6 bodů. Boduje se každá perioda. Za vítězství v periodě je 1 bod, v případě remízy se bod půlí. Za 
celkové vítězství v zápase jsou další 2 body. V případě celkové remízy získá každý tým 1 bod. Po skončení zápasu 
následují samostatné nájezdy (střídavě tři hráči z každého týmu, v případě remízy pak po jednom až do rozhodnutí) 
– za vítězství v nich je 1 bod. 
 

NE 23. 9. 
Termíny a rozdělení pořadatelství turnajů 

Radotín 
NE 7.10. Malešice 
NE 11. 11. Jižní Město 
SO 8. 12. Plzeň 
NE 20. 1. Jižní Město 
? 2. nebo 3. 2. Plzeň 
NE 17. 3. Plzeň 
NE 7. 4. Malešice 
NE 14. 4. Radotín 
 

Soupisky kluby odevzdají do 17. května vedoucímu soutěže. Přestupy a hostování se řídí přestupním řádem ČSML. 
Zápisy pro utkání jsou k dispozici na webu svazu 

Soupisky, hostování, přestupy, zápis z utkání 

http://www.lacrosse.cz/tisk-zapisu0. 
 

● Informovat okolí o konání akce (turnaje) – fb, weby, místní rozhlas, plakáty... 
Povinnosti pořádajícího klubu 

● Zajistit hřiště a jeho vybavení dle pravidel, míče, zápisy. 
● Zajistit rozhodčích ve spolupráci s ČSML a KR, výplata ihned po utkání. 
● Zapisovatel a časoměřič (min. dvě proškolené osoby), odměna dle úvahy pořádajícího klubu, max. však 80 Kč za 
utkání (např. LCC platí 50 Kč za zápas za zápis na papír + 30 Kč za přepsání do počítače, resp. 80 Kč za zápas za 
zápis on-line). 
● Zápis je pokud možno prováděn on-line, pokud ne, je přepsán na pointbench.com do třetího dne po turnaji, tj. do 
úterý. 
● Udělat reportáž z turnaje pro web lacrosse.cz do 24 hodin. 
 

Turnaje pořádají zúčastněné kluby na své náklady, které poté přeúčtují na základě smlouvy (viz příloha 1 z propozic 
JFLL) a vyúčtování svazu. Zástupci svazu mohou kontrolovat dodržování smluvních podmínek. Součástí vyúčtování 
bude smlouva s pronajímatelem hřiště, zápisy z utkání s uvedenými jmény rozhodčích a jejich podpisy a 
s uvedenými jmény zapisovatelů a jejich podpisy. Dále samostatný formulář, na němž budou uvedeni rozhodčí, 
zapisovatelé, vyplacené částky a podpisy potvrzující příjem částek (viz příloha 2 z propozic JFLL). 

Financování 

 

V zápisu se vyplňují tyto statistiky (kromě standardní úpravy čísel dresů, vyškrtání hráčů, kteří se utkání neúčastní, 
zápisu času branek, asistencí, trestů, oddechových časů): 

Zápis z utkání 

– začínající brankaři a případné střídání brankářů, 
– zásahy brankáře (saves). 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-ktbnCOwo/edit%23gid=1582072135�
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fefZgSJFPgDoPZCUzTioQpAb_fjiS-8iLr-ktbnCOwo/edit%23gid=1582072135�
http://www.lacrosse.cz/tisk-zapisu0�


Zpráva vedoucího soutěže o JFLL 2018 

 
 
 
 
 

Zpráva vedoucího soutěže o JFLL 2019 
 

U12: LCC Ants, Old Dogs Plzeň+SKL Jižní Město, TJ Sokol Zbraslav 
Kategorie a účastníci 

U14: LCC Foxes, TJ Sokol Zbraslav, Old Dogs Plzeň+ SKL Jižní Město 
 

Každý s každým, 3-2-1-0.  
Systém soutěže, bodování utkání 

 

5. května – Old Dogs Plzeň 
Termíny a rozdělení pořadatelství turnajů 

19. května - LCC Radotín 
2. června – SKL Jižní Město 
16. června – TJ Sokol Zbraslav 
 
Oproti premiérovému ročníku se nepodařilo postavit družstva do kategorie U10. Výsledky jsou zadány do 
PointBenche a lze je najít na webu lacrosse.cz. 
 
Pořádající kluby měly za povinnost zajistit rozhodčí, přepsat zápisy do PointBenche a napsat o turnaji reportáž. 
Za to jim ČSML proplatil náklady na nájem, zapisovatele, rozhodčí a odměnu za pořádání. 
 
Do budoucna by bylo vhodné rozšířit herní prostor pro JFLL přesunutím více utkání JBLL do zimy a hal, aby tak 
bylo možné JFLL hrát již v dubnu. Snažit se hrát ve starších kategoriích na velké hřiště.  
 
Klubům se podařilo se zajistit zkušené rozhodčí na všechna utkání, nepodařilo se ovšem uvést do života 
myšlenku, aby začínající rozhodčí po boku zkušenějších kolegů získávali v JFLL zkušenosti – je třeba regulovat 
počet zkušených rozhodčích na utkání a zavést povinnost účastnících se klubů dodávat jednoho/dva vlastní 
mladé rozhodčí (viz návrh 1). 
 
Rozpis všech turnajů předem – minimálně pořadí utkání tak, aby se „hendikepy“ spravedlivě rozložily mezi 
družstva.  
 
Návrhy: 
1. V propozicích upřesnit povinnost účastnících se klubů dodat nejméně jednoho perspektivního člověka se 

zájmem o pískání, který by za doprovodu zkušenějšího rozhodčího řídil některá utkání. 
2. Zvážit úpravy pravidel: 

- hrát zcela bez offsidu (kromě brankáře, 1 hráč musí být vždy za polovinou) – jednodušší pro děti, zapojí 
se všichni 

- počet hráčů 6+1 - logika útočení v šesti, více běhání 
- min. 2 a max. 4 (3) dlouhé hole stále na hřišti – hráči s dlouhou holí budou nuceni s ní více hrát 

(zapojovat se do útoku) – zlepšení dovedností 
 
 
Petr Chmelař 
vedoucí JFLL 
30. srpna 2019 



Zpráva pro VH ČSML o stavu reprezentace mužů ve field lakrosu v přípravě na ELC 2020 
(Wroclaw, 23. 7. 2020 – 1. 8. 2020)  
 

- Stav k 11. 2. 2020 
- Zpracoval: Adam Šerpán  

 
Realizační tým: 

Trenér: Brian Witmer 
Asistenti: Pavel Došlý, Martin Hodaň  
Fyzioterapeut: Vlaďka Drobílková 
Masér: Marika Hasíková 
Manažer: Adam Šerpán 

 
Příprava: 

- Tréninkové jednotky probíhají dohromady s výběrem U19, který se připravuje na mistrovství 
světa (červenec 2020, Irsko).  

- Proběhly 3 tréninky/soustředění - 11. 11. 2019, 18. 12. 2019 a 9. 2. 2020 
Další (celodenní) reprezentační sraz naplánován na 15. 3. 2020  
Od března v plánu pravidelné tréninky 1x za 14 dní   
Pro duben je organizován víkendový sraz, kdy součástí mají být dvě přípravná utkání  
Hlavní soustředění proběhne 23. a 24. 5. 2020       
14. 6. 2020 – celodenní soustředění a nominace 
25. 6. až 28. 6. 2020 Prague Cup 
22. 7. 2020 – odjezd do Wroclawi  

- Trenér se postupně vyjadřuje, k tomu, co týmu schází. Ví, jaké hráče potřebuje a jedná s nimi 
ve smyslu nutnosti jejich účasti v další přípravě.   

 
Organizace ELC 2020 

- 4. 1. 2020 proběhl los základních skupin. Osobně byli přítomni Brian Witmer, Pavel Došlý 
a Adam Šerpán. Tým ČR nalosován do skupiny I se soupeři Švýcarskem a Ukrajinou. 
Dle dodatečného losu odehrajeme zápasy v základní skupině 23. 7. 2020 (čtvrtek) se 
Švýcarskem a 24. 7. 2020 (pátek) s Ukrajinou. Zápas Švýcarska s Ukrajinou proběhne 25. 7. 
2020    

- 4. 1. 2020 rovněž Adam Šerpán a Pavel Došlý osobně zkontrolovali Boutique Hotel’s Wroclaw 
vybraný pro ubytování reprezentace ČR po dobu šampionátu a shodli se, že hotel je plně 
vyhovující i s ohledem na vzdálenost od dějiště šampionátu (doba cesty autem 20-30min). 
Součástí rezervace je plná penze a konferenční místnost, která bude využita k týmovým 
schůzkám a pro potřeby fyzio týmu. Cena hotelu je o 400EUR nižší než cena základní 
pořadatelem nabízené ubytovny v areálu konání ME.       

- Rozpočet: 
o Variantně 550 tis. Kč – 700 tis. Kč 
o Zahrnuto je vše nezbytné (startovné, hotel, doprava...) a navíc např. pojištění, 

jídlo/pití/led do šatny pro zápasové dny, praní prádla, atd. 
o Uzavřena spolupráce se dvěma sponzory v celkové výši 50 000 Kč. Další potenciální 

partner je v jednání. 
o Rozpočet, tak jak je plánovaný vyhoví původním požadavkům s ohledem na příspěvky 

hráčů a uvažované granty.    
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