Zápis z ustavující schůzky KPLR 2009/2010, internetová konference 2. 12.2009.
Účastníci: Klimoszková, Fuka, Vinařová, Sádlová, Blahovcová, Baráková, Babičová, Chudlařská
1. Plán práce KPLR 2009/2010
úprava licenčního řádu pro rozhodčí a nová pravidla pro jejich udělování a evidenci
- systém hodnocení rozhodčí, pravidla
- žákovská liga
- projekt lax do škol (přepracování a vyhotovení nových materiálů pro učitele 2010)
- koupě nových dresů pro rozhodčí
- pořádání školení pro trenéry a projety spojené s rozšiřováním jejich počtu
- chtěli bychom spolupracovat na aktualizaci webu a jeho použitelnosti, plus jeho propojeni
s výsledkovým systémem MS
- aktivně se zapojit do programů FOIL, FIL, ELF pro podporu vzdělávání rozhodčích a trenérů (první
projekt byl již zveřejněn)
- rozšiřovat česko-německý pohár
- zapojit mimopražské týmy do spolupráce s ČŽL
- akreditování trenérských licencí MŠMT
2. Rozdělení funkcí
Klimoszková / předseda KPLR
RADA PRO LIGOVÉ SOUTĚŽE
- stanovuje pravidla jednotlivých soutěží. Vedoucí předkládá návrhy smlouvy o lize a herních systémů
k připomínkování jednotlivým klubům, které svým podpisem potvrzují svojí účast v dané lize a ročníku.
Jen členové ČŽL jsou oprávněni se těchto soutěží účastnit.
Vinařová / vedoucí seniorské ligy NLŽL
Klimoszková / vedoucí WILL
Chudlařská, Dočkalová/ vedoucí juniorské NLŽL
Baráková / vedoucí žákovské ligy NLŽL
RADA ROZHODČÍCH (PRAVIDLA LIG ČŽL)
- stanovuje výklad pravidel lakrosu pro všechny soutěže ČŽL. Pořádá školení pro rozhodčí všech úrovní.
Spolupracuje s orgány pro rozhodčí FIL a ELF. Stanovuje rozpis rozhodčí na zápasy soutěží ČŽL a
uděluje licence pro rozhodčí na základě licenčního řádu. Navrhuje změny pravidel.
Fuka / vedoucí rady
Sádlová
Klimoszková
TRENÉRSKÁ RADA
- uděluje licence pro trenéry na základě licenčního řádu ČŽL. Pořádá školení pro trenéry a učitele a
zvyšuje jejich kvalifikace. Pořádá promo akce pro zvýšení počtu trenérů v ČR.
Klimoszková /vedoucí rady
Brychcínová
Baráková
Blahovcová
Mahová / inventář KPLR (lékárna, rozhodcovské věci), projekt zapisování zápasů on-line
Blahovcová / sekretář, komunikace s webem ČŽL
Chudlařská/ projekt lax do škol
Fuka/ česko – německý pohár

Dočkalová/ projekt lacrosse CZ
3. Další schůzka leden 2010, datum bude upřesněno.
Prosím o aktualizaci níže uvedených kontaktních údajů členů KPLR a přihlášení se ke konferenci
kplr@pandora.cz. Týmy, které nemají zástupce ve funkcích KPLR, prosíme o zaslání emailu kontaktní osoby,
které budou zasílány aktuální informace. Děkuji.

2.12.2009 zapsala Barbara Klimoszková

Kontakty na členy KPLR:
Barbara Klimoszková barbara@lacrosse.cz
Barbora Vinařová bara9@lcjm.cz
Bohdan Fuka bohdan@lacrosse.cz
Eva Chudlařská evicka.7@seznam.cz
Anna Dočkalová annie.d@email.cz
Eva Mahová mahik@seznam,cz
Linda Sádlová lindousa@seznam.cz
Simona Baráková barakovas@seznam.cz
Veronika Brychcínová veronika@lacrosse.cz
Adéla Blahovcová a.blahovcova@seznam.cz

Kontaktní osoby 2010 na kluby ČŽL:
FTVS – Barbara Klimoszková barbara@lacrosse.cz
LCJM – Barbora Vinařová bara9@lcjm.cz
Inferno – Blanka Čermáková blanka05@seznam.cz
Slavia - Eva Mahová mahik@seznam,cz
Radotín - Adéla Blahovcová a.blahovcova@seznam.cz
Plzeň – Jiří Vít jvit@west-media.eu,
Kroměříž – Jana Navrátilová jananavratilova7@seznam.cz
Bratislava – Katarína Bratová, katka.bratova@post.sk

