
Zpráva o činnosti KPLR pro kongres ČŽL 2012 
 
KPLR se sešla v období 2011/12 celkem čtyřikrát ve složení. Některé akutní věci 
k řešení se řešili prostřednictvím emailové konference. Zápisy byly zveřejňovány na 
emailové konferenci a částečně na webu ČŽL. 
 

Blahovcová / předseda KPLR . Pokladník a kontrola rozpočtu KPLR. Zápisy a svolávání 
schůzí.  

Špačková/ inventář KPLR (lékárna, věci pro rozhodčí - evidence), 

Vinařová/Mahová zapisování zápasů on-line, lakroska.cz 

Bažantová/ komunikace s webem ČŽL  

Fuka/ česko – německý pohár  

Srchová, Dvořáková. 

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  

Blahovcová / vedoucí WILL  

Bažantová/ vedoucí seniorské miniligy 

Juniorská a žákovská liga v kompetenci juniorské komise. 

  

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  

Bažantová 

  

http://lakroska.cz/


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.  

Bažantová /vedoucí rady 

ČINNOST 2011/12 

1. Zdokonalení on-line výsledkového systému. 

 

2. Zdravotní prohlídky hráček NLŽL –povinnost pravidelné zdravotní prohlídky u 
všech hráček od roku 2012. 
 

3. Organizace dalšího ročníku NLŽL (Vinařová).   

 

4. Účast dvou týmů (LCC, LCJM) na  III. Česko - německého poháru ve dnech 22 – 

23.9 2009 v Německu  

 

5. Povinnost předkládání registračních průkazů před zápasem NLŽL na předložení 

aktuální soupisky.  

 

6. Byla zrušena povinnost každého týmu mít rozhodčího A ve svých řadách. 

 

7. Byl zorganizován již III. Ročník Minifield pohár. 

 

8. Byl zorganizovaný již  IV.  Ročník WILL..  

 

9. České týmy se účastní Evropské ligy. 

 

10. Vytvořena nová ohodnocení rozhodčích pro sezónu 2012. 

 

11. V rámci NLŽL  byla odehrána II. Liga ženského lakrosu. 

Do budoucna: 

- vytvoření online seznam registrovaných hráček, pro lepší přehled a kontrolu 

- ve zpracování je úprava licenčního řádu pro rozhodčí a nová pravidla pro jejich 

udělování a evidenci 

- koupě nových dresů pro rozhodčí 

-  pořádání školení pro trenéry  

- aktivně se zapojit do programů FOIL, FIL, ELF pro podporu vzdělávání 

rozhodčích a trenérů (první projekt byl již zveřejněn) 



- rozšiřovat česko-německý pohár 

 

 

Za KPLR 

 

Adéla Blahovcová 

 

 

 

 


