3. schůze KPLR 9.2.2010
Místo: Restaurace Konec Konců, Náměstí Míru
Účastníci: Klimoszková, Fuka, Vinařová, Mahová, Baráková, Brychcínová
Omluveni: Sádlová, Blahovcová
Neomluveni: Čermáková
1. Plán schůzí každé druhé úterý
Komise pro ligu a rozhodčí 17:30
Trenérská rada 19:00

2. NLŽL
Inferno přihlášeno do ligy. Rozpis zápasů bude vyhotoven a rozeslán do
příští schůze tedy 9.3.2010 (Vinařová) . Případné připomínky do 7.3.2010.
V případě, že nebude rozpis připomínkován, nabyde platnosti 8.3.2010.
Systém ligy 2009/2010 je následující:
- v základní části každý s každým 2x (tým Inferno má za neodehranou
podzimní část 5x kontumační prohru (bez pokuty), tzn. že každý z
ostatních účastníků získal za tuto kontumační výhru 2 body)
- po základní části bude určeno pořadí 1.-6. pro následující utkání o
umístění
- týmy na 5. a 6.místě v základní části se utkají o konečné 5.místo a to
na dvě vítězná utkání
- týmy na 1.-4.místě se utkají v semifinále a to ve dvojicích 1. vs. 4.
a 2. vs 3.
- semifinálová utkání budou dvě, do finále postupují vítězové, poražení
ze semifinále se utkají o konečné 3.místo
- vítěz semifinálových utkání (postupující do finále) je v případě
rovnocenného zisku bodů (tedy každý zápas vyhraje jiný tým) určen
větším
rozdílem mezi vstřelenými a obdrženými brankami (např. tým A vyhraje
první utkání 6:2 a druhé utkání prohraje 5:7, celkový poměr branek je
11:9 pro tým A, tedy tým A postupuje). V případě , že by byl po obou

utkáních tento poměr stejný, bude druhé utkání prodlouženo dle
platných
pravidel (tedy 2x3 minuty, kdy může padnout více branek a pak případně
časové periody po 3 minutách jako náhlá smrt).
- finálová utkání a utkání o 3. místo se budou hrát na dvě vítězná
3. Zajištění hřiště pro NLŽL. Do příští schůze zjistí Baráková.
4. Termín dohrávek NLŽL z podzimní části
- do 22.5. (konec základní části).
5. Příští schůzka 9.3., stejné místo

TRENÉRSKÁ RADA
1. Spolupráce s Palestrou na možnosti výuky lakrosu a školících akcí pro
trenéry ČŽL – zjistí Brychcínová
2. ISP spolupráce - možnost založení volitelného předmětu
3. Do příští schůze načrtnout mustr školení pro trenéry – všichni
4. Plán reprezentačních akcí. Trenér reprezentace - zůstává
5. Příští trenérská schůzka 13.3.

13.2. zapsala Klimoszková

