4.schůze KPLR 9.3.2010
MÍSTO: Restaurace Konec Konců, Náměstí Míru
PŘÍTOMNI: Blahovcová, Mahová, Klimoszková, Fuka, Vinařová
NEOMLUVENI: Sádlová,Čermáková

-

přeložení pravidel do Českého jazyka ve zkrácené formě předloží do konce
měsíce března (2010) – Fuka, Klimoszková

-

KPLR vyhlašuje termíny školení rozhodčích: 6. 4. 2010, 9. 4. 2010, 13. 4.
2010 maximální počet lidí na školení 12, rezervace míst na adrese
a.blahovcova@seznam.cz (bez předchozí rezervace není možná účast)

-

KPLR určí po školení rozhodčích zodpovědnou osobu, která bude školit
v pravidlech jednotlivé týmy

-

KPLR ukládá povinnost srazu delegátů a rozhodčí 30 minut před zahájením
zápasu NLŽL, kdy bude probíhat krátké diskuze k pravidlům a názorné ukázce
– neplnění bude penalizováno srážkou 50Kč z odměny rozhodčího (delegáta).

-

Možnost koupě databáze rozhodčí (Softfér) – zjišťuje Fuka

-

KPLR odsouhlasila oficiální zastoupení ČŽL Bohdanem Fukou na mezinárodní
konferenci FIL v Manchesteru 2010 pro tvorbu nových pravidel FIL na období
2011-2016. Dává k projednání VV.

-

KPLR schválila rozpis pro jarní část NLŽL (nikdo nepodal námitku). Všechna
utkání budou odehrána na umělé trávě v Radotíně, s výjimkou prvního hracího
víkendu (pravděpodobně Malešice) – zařizuje Klimoszková

-

na dohrávku zápasu z podzimní části NLŽL, KPLR uvolní maximální částku
2000Kč na zápas

-

návrh německé strany u o výměně rozhodčí na finálová utkaní. Diskutováno
na příští sezónu 2010/11 – zjišťuje Fuka

-

na přání vítěze NLŽL bude dodatečně vyroben menší pohár, který si tým bude
moci ponechat. Platí pro všechny následující ročníky všech lakrosových lig
ČŽL.

-

koupě nového putovního poháru NLŽL a JLŽL- zajistí Blahovcová

-

zpracování návrhů povinné lékařské prohlídky, registrací a financování lig,
změny stanov – trvá Kimoszková

-

Fuka zajistí koupi 20sad dresů pro rozhodčí (10 pro ČŽL, 10 PC)

-

Elektronický zápis NLŽL – prodiskutováno s Petrem Tahalem a byly rozděleny
úkoly. Zápis bude zaznamenán na papír a poté převeden do elektronické
podoby. Formulář zápisu - vytvoří Mahová a Vinařová a domluví další postup.
Zápis by měl začít fungovat od 17.4. Za proškolení zapisovačů zodpovídá
Mahová.

-

Lax do škol – E.Chudlařská je v kontaktu se všemi ZŠ a na příští schůzi podá
detailnější informace

-

Další schůze 12.4. 19:00, stejné místo

Zapsala 11.3.2010 A.Blahovcová

