
Český svaz interkrosu 
V Praze dne 12.4.2012 

Zápis z VALNÉ HROMADY 12.4.2012 
 

 

1. Prezentace 
VH se sešla v usnášení schopné následující sestavě:
J. Malina – Devils  SK Lacrosse JM 
V. Urban – LC Káča 
Z. Sedmík – Ontario, 101.sportovní 
M. Čížek – Gusano Rojo 

M. Dobrý – Tea Party, Rafani 
V. Kříž – Severka 
O.Sochna – PS Bandits, LC Slavia Praha  
M. Nešpor – Sokol Spořilov, Mamas&Papas 

 

2. Zprávy z ČLU  - V.Vávra dodá 
Finanční zpráva za r.2011 
Rozpočet na rok 2012: 
 
3. Finance. Účetnictví   

 Startovné, kauce – pro ročník 2012-13 se plánuje neměnit starostné. Stav kaucí byl týmům rozeslán a 

povinnost dorovnat kauce na 100% bude řešena na Vedení soutěží v září 2012 (před zahájením lig) 
 Rozhodčí 

– schváleno hvizdné  14.130 Kč za všechny ligy v ročníku 2011-12 

– schváleno hvizdné pro dětské turnaje 22.4. a 13.5.2012 dle sazebníku z poslední VH 2011 
– schváleno hvizdné ve stejné výši na všechny zápasy pro ročník 2012-13 

 Odměny vedoucím lig – schváleny odměny dle sazebníku z poslední VH 2011  

                                      - schváleny odměny vedoucím lig v ročníku 2012-13 dle sazebníku z VH 2011 

 Ceny do soutěží  

– schváleny výdaje za poháry, diplomy, medaile a věcné ceny do dětských i dospělých soutěží 
– schváleny výdaje na poháry, diplomy, věcné ceny pro dětské turnaje 22.4. a 13.5.2012 ve výši 

do 3.000 Kč 
 reprezentace – schváleny výdaje (nájem haly pro tréninky, dresy a technické zajištění do 40.000 Kč) 

 

4. Soutěže ČSI – pro ročník 2012-13  
 Návrh termínů pro lilgu 2012-13 rozešle Vedoucí lig M.Nešpor koncem dubna 2012 ke schválení 

 Děti – zachovávají se kategorie do 11, 13 a 15 let. Hrát se bude v jeden hrací den o víkendu – v neděli. 

 Dospělí – schválena změna na 2-stupňový systém lig: Extraliga (hrát se bude v hale o víkendu – neděle) 

a 2.liga (hrát se bude v ZŠ Mendelova na JM jako doposud o víkendech v sobotu). 
 VŠECHNY TÝMY, KTERÉ PLÁNUJÍ HRÁT SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH V ROČNÍKU 2012-13 JSOU 

ŽÁDÁNY, ABY VEDOUCÍMU SOUTĚŽÍ M.NEŠPOROVI ZASLALY MAILEM, VE KTERÉ LIZE – 

EXTRALIZE či 2.LIZE CHTĚJÍ PŘÍŠTÍ ROČNÍK HRÁT – Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO 
POČTU HRACÍCH HODIN PRO EXTRALIGU.           Kontakt: martin.nesporeznam.cz 

 

5. Prezentace na internetu  
Vyvěšování výsledků a informací na webové stránky ČLU za interkros zajišťoval v uplynulém ročníku M.Vogl. 

Schválena změna na Ondru Sochnu. 
 

6. Propagace, rozvoj  
K propagaci je využít MS 2012 (bohužel termín je v době zahájení OH), prezentace výsledků na MS, dalších 
zahraničních turnajích a všech ligových soutěží. Úkol pro celý výbor – dlouhodobě. 

Schválena podpora nových trenérů z řad studentů – odměna 150 Kč za trénink bude podmíněna účastí jím 
trénovaného týmu na minimálně 4 turnajích (z 8) v sezóně. 

 

7.  Word Cup 2012 a Word Games 2012 – v Praze 
 Informace o přihlášených týmech na MS (Word Cup 2012): 

– Muži: Kanada, Itálie, Německo, Slovensko, Česká Republika, zatím nejisté: Švýcarsko, Francie  

+  Maďarsko zrušilo účast z finančních důvodů 
– Ženy – pouze ČR a Německo – turnaj se ruší, možná bude nahrazen přátelským turnajem 

 Word Games  

- Pro hráče z ČR: Určeno pro hráče od 15 let – rozeslat informace pro zájemce z řad hráčů ČSI – zajistí 

Čížek 
- V tuto chvíli přihlášeno 53 hráčů. Počítá se ještě s hráči ze Švýcarska, Rakouska, Maďarska, Slovenska a 

ČR 
 Rozpočtová pravidla, ceny pro české hráče na WG / WC – pošle všem týmům ČSI Čížek 



 Pro pořadatele akce WC a WG je účast v turnaji WG zdarma. Bylo stanoveno, že max.počet pořadatelů je 

schválen do 8 osob. 

 Místo a datum konání: WC proběhne od 28.7 do 1.8.2012,  WG od 1. do 4.8.2012 

 Pořadatelský tým, hlavní pořadatel – Michal Čížek: tel: 777 614 399, mail: ciza@dq.cz 

 Informace o akci je na adrese: www.pragueintercrosse.com 

 

8. Reprezentace   
 Muži – jmenován trenér M.Nešpor, který je pověřen si zvolit případné další členy realizačního týmu 

 

9. Další zahraniční akce a zprávy:   
Vánoční turnaj Praha – termín 30.11. – 2.12.2012 

 Malé klubové turnaje – Evropská liga 

 

10. Registrace, registrační řád  
Padl návrh na změny v hostování ze 2 hráčů + 1 brankář na 1+1 – nebylo schváleno.  
Registrační řád a způsob registrace se nemění. 

 

11. Pravidla  
Byla schváleny změny pravidel dle návrhu V.Kříže. Konečnou podobu rozešle V.Kříž  do konce dubna 2012 

 
12. Případné doplnění výboru ČSI 
Za odstupujícího Jiří Malinu byl jmenován do výboru V. Kříž. 

 

13. Činnost komisí ČSI: 
Disciplinární komise:  

DK schválena v novém složení: V.Urban/LC Káča,  M.März/SK Lacrosse JM a O.Sochna/PS Bandits 
 

Komise rozhodčích: 
KR schválena v novém složení: V.Kříž/Severka který má za úkol a pravomoc zvolit další 2 členy do KR 

 

Revizní komise  
VV ČSI byl pověřen sehnat členy do RK (vyplývá ze stanov) nejméně na jednoleté funkční období 

 

14. Zprávy z ČLU , Finanční zpráva za r.2011, Rozpočet na rok 2012: 
Z důvodu nepřítomnosti člena VV ČSI V.Vávry nebyly projednány výše uvedené informace.  

VH tímto žádá V.Vávru o: 
-  zaslání krátké zprávy z ČLU 

-  finanční uzávěrky za r.2011  
-  návrh rozpočtu ČSI na r.2012. 

 

15. Další 
Nebyl zadán žádný další bod k projednání. 

 

16. Ukončení VH 
Schůze ukončena ve 21,15 

 
 
Zapsal:  Martin Nešpor, předseda ČSI 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:ciza%40dq%2ecz
http://www.pragueintercrosse.com/

