
Český svaz interkrosu 
Zápis z VALNÉ HROMADY 

Termín konání: ČTVRTEK 8. listopadu 2018 od 19:25 
Místo konání: Klubovna v sokolovně SOKOL SPOŘILOV, Severozápadní VI. 1668, Praha 4 
 

 

1. Prezentace 
VH se sešla v usnášení schopné následující sestavě:

Martin Nešpor -  Sokol Spořilov 
O.Sochna -  PS Bandits 
Jana Hirnšálová – Hodge Podge  
Jan Sedmík - Ontário 
Tomáš Drbohlav – Ontário 

Tomáš Matějů - Warriors 
Karel Schaffner – Severka, Tea Party 
Robert Löwenhöffer – Papas & Ňiňo 
Jiří M ikluka – Slunečnice+Žihle 
 Vladimír Kříž – Komise rozhodčích

 

Schválení zapisovatele:   Martin Nešpor 
Schválení schvalovatele:   Robert Löwenhöffer                                                               oboje SCHVÁLENO 100%  
 
 

2. ČLU – INFORMACE - přednesl M. Nešpor 
 

Na základě požadavku MŠMT došlo k transformaci ČLU. Svazy ČSI, ČSML a ČSŽL jsou nově registrovány zároveň 
jako sekce příslušného lakrosu v organizační struktuře ČLU. Financování akcí s podporou od MŠMT by mělo být  
prováděno přes bankovní účty v rámci ČLU. Tato otázka je však stále otevřena, transformace byla provedena pro 
jistotu, aby byl ČLU připravena na tuto možnou změnu v předstihu. 
Finance přes ČLU, Podpora dětského interkrosu – Brno, Libuš - projekt ČLU interkros do škol trvá 
Zajištění výroby tréninkových pomůcek – brankář plachta. 
VH ČSI bere na vědomí 

 

3. Finance-účetnictví  ČSI 
• FINANČNÍ ZPRÁVA ČSI za rok 2018 (na období listopad-prosinec 2017 – předpoklad)         SCHVÁLENO 100%  
• ROZPOČET ČSI NA ROK 2019                                                                                      SCHVÁLENO 100%  
• ročník 2018-19 se nemění startovné.  Kauce zůstávají (Extraliga – 5000 Kč)                       SCHVÁLENO 100%  
• Rozhodčí: schváleno hvizdné následovně:   -  150 Kč za zápas v Extralize  

-  100 Kč za zápas v 1.Lize 
 -  600 Kč až 800 Kč za den na turnaji dětské ligy  
   (liga do 5 týmů 300 Kč za kategorii, liga 6-9 týmů 400 Kč za kategorii) 

SCHVÁLENO 100%  
• Diskuze na téma povinnosti pískat v dětské lize pro nárok na uhrazení hvizdného rozhodčím v ostatních ligách 

– hvizdné bude proplaceno pouze proškoleným rozhodčím. 
• Odměny vedoucím lig – schváleny odměny vedoucím lig následovně:    

                              Extraliga: 1000 Kč / turnaj 
1.liga, dětské ligy:  600 Kč za 1 turnaj při počtu týmů do 4 v lize 
                           800 Kč za 1 turnaj při počtu týmů od 5 do 8 v lize 

                                                        1000 Kč za 1 turnaj při počtu týmů od 9 výše  v lize   SCHVÁLENO 100%                                       
• Výdaje na ceny do soutěží do 45 000 Kč pro všechny kategorie                                          SCHVÁLENO 100%  

• Na základě doporučení VS dospělých schváleny další výdaje pro potřeby ligových soutěž do 15.000 Kč 
SCHVÁLENO 100%  

 

4. Soutěže ČSI – pro ročník 2018-19 
• Termíny pro ligové soutěže 2018-19 jsou známy od března 2018, pro Extraligu je nasmlouvána a rezervovaná 

hala na Zeleném Pruhu až do prosince 2020. 
• ČSI pořádá dvoustupňovou ligu dospělých – Extraliga 6 týmů (z 8 možných), nižší 1. liga je otevřená soutěž, 

kam v tuto chvíli přihlášeno asi 9 týmů a účast dalších 2 je otevřená 
• v dětských kategoriích do 9, 11, 13 a 15 let ČSI eviduje nárůst oddílů – letos opět otevřené všechny kategorie 

(U9 – 6-8 týmů, U11 – 8-10 týmů, U13 –6-8 týmů, U 15 – 6-8 týmů)                       VH ČSI bere na vědomí                                                                                     
 

5. Prezentace na internetu  
Vyvěšování výsledků a informací na webové stránky ČLU za interkros zajišťuje Ondra Sochna.  
VH pověřuje O.Sochnu: 

• VÝSLEDKY - aby byla na stránkách shodně umístěny aktuální pořadí ve všech ligách – shodně s ostatními 
lakrosy. 

• FOTOGALERIE (nikoliv v textu, kde mizí v historii …). Doplňovat co nejvíce fotogalerii - dětské soutěže, 
dospělé i z MS či WG 

• VH uvítá zlepšení fotodokumentace na webu, dále příspěvky o ligách (dětské, dospělí) 
VH  schvaluje opět výdaj na odměnu administrátorovi webových stránek za interkros  (O. Sochna) ve výši do 
5.000 Kč za rok.                                                                                                        SCHVÁLENO 100%  

 

6. Propagace, rozvoj  



• V současnosti se počet  týmů v dětských ligách blíží k mezní hranici možnosti odehrát ligové kolo za 1 víkend   
• VÝZVA – APEL: Pro rozvoj interkrosu potřebujeme získat zkušené hráče na pomoc do nových 

dětských oddílů.  
• VH ČSI opět vyzývá možné zájemce o pomoc při trénování dětí nejen v Praze a okolí. 
• V současnosti se i nadále pokračuje v Projekt ČLU Podpora místních soutěží v interkrosu, kterou financuje ČLU 

a zajišťuje ČSI osobou M. Nešpora.                                                                 VH ČSI bere na vědomí 
                                                                                                                 

 7.  Zpráva: WORLD CHAMPIONSHIP, KIDS OPEN a WORLD GAMES Praha 2018 
 

WORD CHAMPIONSHIP = MS 2018: 
Proběhlo v Praze areál HAMR Braníku + hala Jižní Město (finále) v termínu 18. - 22. 8. 2018.  
Účast: turnaj muži – 6 týmů, ženy – 4 týmy. 
ČSI postavil do turnaje 4 repre celky – muže, juniory, ženy, juniorky. Umístění: Mistři světa muži i ženy ČR, 
juniorky 3. místo (po 2 vítězstvích nad Kanadou)  
KIDS OPEN 2018: 
Proběhlo souběžně s turnaji MS v Praze areál HAMR Braníku + hala Jižní Město (finále) v termínu 18. - 22. 8. ´18.  
Účast: turnaj muži – 6 dětských týmů, celkem cca 60 dětí, převážně z ČR. 
Turnaj KO získal velkou odezvu ze zahraničí. Cílem bylo motivovat okolní země k práci s mládeží a navázat 
kontakty pro případné výměnné akce pro naše oddíly.  
WORD GAMES 2018: 
Tradiční turnaj WG (od r. 1987) proběhl v Praze areál HAMR Braníku + hala Jižní Město (finále) v termínu 23. - 
26. 8. 2018.  
Účast: přes 80 hráčů v 8 týmech 
Reprezentace   

• Reprezentace ČR pro MS 2018 – trenérský tým Martin Nešpor (hl.kouč), Lenka Knedlíková, Jiří Mikulka, 
Tomáš Drbohlav 

• ČSI postavil do turnaje 4 repre celky (celkem 46 hráčů a hráček) – muže, juniory, ženy, juniorky. 
Umístění: Mistři světa muži i ženy ČR, juniorky 3. místo (po 2 vítězstvích nad Kanadou)  

            Informace, diskuze – M.Nešpor                                               
Zasedání FIIC  
ČSI zastupoval M. Nešpor, T. Drbohlav  
Požádáno o grant FIIC na akci – přidělen předem (2.000 EUR). Na zasedání požádáno o proplacení nákladů na 
zajištění rozhodčích MS (640 EUR) a nákup trofejí pro Evropský Pohár 2018 (předáno na vyhlášení MS 22.8.) 
Změna mezinárodních pravidel (nová pravidla) – organizační šéfem komise pro nová pravidla byl jmenován 
předseda KR ČSI V. Kříž.  
Pořadatel pro WG 2019 vybrán na zasedání nebyl.                            VH ČSI  bere na vědomí, souhlas 100%  
 
8. Další zahraniční akce a zprávy:   

• Série EVROPSKÝ POHÁR: VH opět pověřuje O. Sochnu umístěním více informací o EL na web – 
zejména termíny jednotlivých období v sezóně 2018-2019, výsledky a úspěchy týmů z ČR. VH bere na 
vědomí, že podpora účasti na EP je velmi omezená díky finanční nákladnosti účasti repre na MS. 

• Vánoční turnaj Praha – termín 1.12. – 2.12.2018 – přihlásit se lze do omezeného počtu možných 
týmů a to: Janě Hirnšálové či Tomáši Drbohlavovi VH ČSI bere na vědomí, souhlas 100  

 

11. Registrace, registrační řád  
• VH od ročníku 2017-18 využívá již pouze jednotnou registraci ČLU  
• VH opět na další období jmenuje Ondru Sochnu jako osobu správce registračního systému 

ČL. 
• Registrace se provádí ON-LINE na webových stránkách ČLU.  
• Noví hráči se mohou registrovat individuálně, nebo za tým může vše zařizovat pověřený člen týmu. 
• Stručný návod registrace pošle správce RS dodatečně. Podrobný je k dispozici na webu.  
• VH v r.2016 zrušil registrační průkazy jako zbytečné. Staré RP se zachovávají pouze jako doklad o trvající 

předplacené registraci do konce platného období (dříve na 1, 3 či 5 let), které ještě může 2-3 roky 
někomu platit. 

• Registrační poplatek je již jen na 1 ročník ve výši 200 Kč na hráče za ročník (bez ohledu na 
kolik turnajích nastoupí k utkání). 1 ročník – rozumí se vždy od 1.října do 30.9. příštího roku. 

• SOUPISKY: kde hráč hraje či kam hostuje, se uvádí pouze na soupiskách.  
Hraní mimo týmy příslušící pod jiný oddíl lze pouze se souhlasem mateřského oddílu (MO). Řešit bude individuálně 
v případě nesouhlasu MO Vedoucí lig a Vedoucí soutěže. 
 

12. Pravidla  
Na VH bylo jednáno o možných změnách pravidel pro soutěže ČSI, která se v ČR používají za účelem přiblížit se 
mezinárodním či jasněji definovat problém. U většiny návrhů bylo zjištěno, že pravidla je potřeba pouze při školení 
lépe vysvětlit a vyžadovat jejich správné aplikování – což v současnosti není vždy splněno. 
 

Pravidlo 5.5.:  Bránění v brankovišti – zjištěna skutečná definice a fakt, že je pravidlo pískáno všeobecně špatně 



Pravidlo 5.17 + 7.5.2.17,  Zónová obrana – nutno sjednotit výklad na školení 
Pravidlo 6.1.3 + 7.5.2.4.: Auty za brankovou čáru – schválena změna dle mezinárodních pravidel. Míč získá 
ten, kdo míček za brankovou čáru neposlala s výjimkou tečované střely (brankářem, obráncem). 
Pravidlo 7.5.2.11. – zrušeno 
Připomenutí v posledních letech špatně aplikovaného pravidla: 
Pravidlo 7.6.2. – DEFINICE V PRAVIDLECH:  nájezd (penalta)  
Pravidlo 7.6.3. – DEFINICE V PRAVIDLECH:  hráč v gólové šanci  
 

OPRAVENÁ A SCHVÁLENÁ PRAVIDLA zajistí a pošle mailem předseda KR V. Kříž. 
 

 

13. Činnost komisí ČSI: 
Disciplinární komise:  DK POKRAČUJE VE SLOŽENÍ:   
M.März/SK Lacrosse JM  
O.Sochna/PS Bandits  
Tomáš Drbohlav / Ontário 
 

Komise rozhodčích:  v sestavě KR došlo ke změně:   
1. Vláďa Kříž/Severka   
2. Karel Schaffner / Severka                                                                                         
3. Nový člen:  Robert Löwenhöffer / Sokol Spořilov 

 

Činnost v KR přerušil:  Kuba Nováček / Tea Party, Rafani  
VH mu děkuje za dosavadní činnost a skvělou reprezentaci českého interkrosu. 
 
Revizní komise:  RK POKRAČUJE VE SLOŽENÍ: 
Stávající člen: Ladislav Fidrmuc / Ontário   
Nový člen: Aneta Benešová, Vopice      

SCHVÁLENO 100%                                                                         
14. Další 
Nebyl zadán žádný další bod k projednání. 
 

15. Ukončení VH 
Schůze ukončena ve 21,10.                                                                            Zapsal:  Martin Nešpor, předseda ČSI 


