
Zápis 4. schůze KPLR ze dne 20.10. 2009, 19:00, Francouzská 4, Praha 2 

Přítomni: Baráková, Vinařová, Sádlová, Chudlařská, Brychcínová, Klimoszková, Lejčková 

Omluveni: Fuka, Babičová 

1. Přesun dvou zápasů podzimní části na jaro vzhledem k nepřízni počasí – schváleno 

jednohlasně. 

Dané týmy  si dohodnou termíny mezi sebou.  zo: Vinařová 

 

2. Kplr žádá tým Inferno o potvrzení účasti v jarní části NLŽL do 31.1.2009. 

 

3. WILL – indoor liga – k 20. 10. přihlášeno 8 týmů. Termín prodloužen do 27. 10. pro týmy 

Plzně, Kroměříže, Slovensko. Do 1. 11. je nutno odevzdat soupisky týmů. Kauce snížena na 

1000 Kč. Platba proběhne hotově na místě nebo převodem na účet (bude zveřejněno). 

V pátek před prvním hracím víkendem bude klinika pro rozhodčí, každý tým musí dodat min. 

dva rozhodčí.  Termín prvního hracího víkendu bude ještě upřesněn. Poslední byl stanoven na 

13.3. 2009. zo: Klimoszková, Baráková 

 

4. Kontrola dokumentace zdravotních prohlídek  do 15.11.  zo: Chudlařská 

 

5. Kontrola dokumentace o prohlášení  hry na vlastní nebezpečí seniorských hráček do 15. 11. 

zo: Vinařová 

 

 

6. Rada pro rozhodčí – rozpis rozhodčích pro všechny ligy bude na jaře minimálně deset dní 

předem a bude přísněji kontrolován. Aktualizace systému pro udělování licencí (přidaní 

zápasů WILL), přehled odpískaných zápasů a možností získat licenci. Vypsání termínů školení 

pro rozhodčí pro jarní části soutěží.   

Do 15.11. Zo: Sádlová, Fuka 

 

7. Návrh na příspěvek na dres pro další sezónu v hodnotě 500 Kč pro rozhodčí A – schváleno 

jednomyslně 

 

8. Návrh koupě 15 rozhodcovských erárních dresů. Zjištění ceny do příští shůzky. zo: Sádlová  

9. Revize lékárny a rozhodcovských věcí  do 15.11. zo : Chudlařská 

10. Vytvoření formulářů pro delegáty zo: Sádlová 

11. Elektronické zapisování. Zjistit možnosti  s Hapem. zo: Vinařová  

 

12. Lakros na ZŠ.  

Zjištění stavu a kontaktovat p. Vávru.  zo: Chudlařská, Brychcínová 

Poté rozdělení kontaktů a obvolání škol.  Do budoucna se zaměřit na první stupeň, je třeba 

vytvořit projekt k nákupu lakrosového vybavení. Vize je deset škol s ryze ženským lakrosem a 

dvěma trenéry.  Prvním úkolem je sestavení trenérského týmu.  



Plán zima 2009/10 – Brychcínová – návrhy promo, Baráková – modelové tréninky pro děti, 

Klimoszková – zpracování metodiky lakrosové hole- vše do konce ledna 2010. 

 

13. Přílohou tohoto zápisu je návrh na udělování trenérských licencí schválených trenérskou 

radou KPLR. Případné připomínky od členů ČŽL do 30. 11. 2009 na adresu barkli@centrum.cz 

 

14. Zjištění podmínek akreditace svazového školení na MŠMT.  zo: Klimoszková, do 30.11.  

 

15. Překlad pravidel NLŽL do 31.12.2009 zo: Fuka, Sádlová 

 

 

 

 

20.10.2009 zapsala Barbara Klimoszková 
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