
Společná schůze: Český svaz interkrosu  a  Sekce interkrosu ČLU 
ZÁPIS Z VEDENÍ SOUTĚŽE LIG DOSPĚLÝCH – STŘEDA 9.11.2022 OD 19:00 

      1. Prezence  
2. Volba vedoucího soutěže     Navržen:  Martin Nešpor                                                   

schváleno:  100% přítomných hlasů 

3. Organizace lig  
 Přihlášené týmy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jmenování vedoucích lig:    EXTRALIGA + 1. LIGA – navržen byl Ondra Sochna  
schváleno:  100% přítomných hlasů 

 hrací systémy:  Rozpis EXTRALIGY pošle vedoucí co nejdříve 
                         1.LIGA – otevřené turnaje, systém podle počtu zúčastněných týmů,  nasazování, hodnocení – beze změn 

 

4. Ligový řád pro ročník 2022-23  
     V příloze je schválený Ligový řád                                                                     schváleno:  100% přítomných hlasů 
 

5. Rozhodčí, školení rozhodčích – návrh pro VH 
 Každý tým dospělých musí mít min. 2 aktivní rozhodčí po celou dobu soutěže interkrosu 2022-23 
 POUZE V PŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÉ NOUZE NEJVYŠŠÍ ! - … z povinnosti je možné se vyplatit – 1.000 Kč za každého nedodaného rozhodčího  

 Rozhodčí jsou po ukončení ročníku finančně odměněni za podmínek a ve výši hvězdného schváleného na Valné hromadě ve stejné výši, 
jako v minulém ročníku: Extraliga - 200 Kč / zápas,  1.liga  - 150 Kč/zápas 

 Hvizdné bude vyplaceno těm rozhodčím, kteří splní povinnost odpískat několika zápasů – konkrétně min. 2 jednodenní turnaje v dětských 
soutěžích. Hvizdné bude též vyplaceno těm rozhodčím, kteří trénují dětské týmy a účastní se s nimi turnajů. 

 Školení rozhodčích proběhne během 1. Ligy 19.11.2022 od 10:00 a následně před Extraligou   20.11.2022 od 11:30– zajišťuje 
komise rozhodčích (Karel Sch., Tomáš P., Robert L.) 

schváleno:  100% přítomných hlasů 

6. Soupisky  
 Pro nastoupení k zápasu je závazná platná soupiska (viz. bod č. 7),  kde je hráč uveden jako domácí hráč či host.  

 Soupiska musí stále obsahovat nejméně 50% domácích hráčů. 

 Hráči, kteří jsou na soupisce označení jako hostující, platí registrační poplatek přes svůj mateřský oddíl/tým. 
 schváleno:  100% přítomných hlasů 

7. Registrace - návrh pro VH    
      CENY REGISTRACE (beze změn):  Pro ročník 2022/2023 zůstává registrační poplatek 200 Kč na hráče 

schváleno:  100% přítomných hlasů 

8. STARTOVNÉ - návrh pro VH    
Výše startovného pro ročník 2022/23 – návrh – stejné jako v minulém ročníku:     
 Extraliga:  8000 Kč na družstvo za celý ročník,  

            1. liga:     6000 Kč na družstvo za celý ročník  /  event. 1000 Kč za družstvo na jednom turnaji 
schváleno:  100% přítomných hlasů 

9. KAUCE na úhradu trestů v ročníku 2022/23  
Navrhovaná výše kauce pro tento ročník je beze změn:     Extraliga:  5.000 Kč, ostatní ligy – 0 Kč 
Pro ročník 2022/23 nemá složenou kauci pouze tým Válečníci. 

schváleno:  100% přítomných hlasů 

10. ÚHRADA STARTOVNÉHO, REGISTAČNÍCH POPLATKŮ A KAUCE  (pozor změna účtu) 
Platby posílejte následně. Na základě žádosti mailem (s uvedenými potřebnými údaji plátce) mohu vystavit fakturu: 

 Registrační poplatky posílejte souhrnně za celý tým jako jednu platbu (počet hráčů x 200 Kč) 

 Startovné jako druhou platbu. 

 Pro platbu používejte VARIABILNÍ SYMBOL svého týmu, který najdete v tabulce výše. Pozor – případný tým A a B mají různé VS. 

 Platbu proveďte nově na účet SEKCE INTERKROSU ČLU u Raiffeisen bank:  

číslo účtu:   1647663002/5500 
 

11. Další informace   
Bohužel prostor pro bufet škola zrušila. S největší pravděpodobností tedy letos bufet nebude. Pokud se však našel zájemce, je možné ho umístit 
v chodbě u zadního východu (lze využít opatrně i stoly na ping-pong. 

Zapsal:  Martin Nešpor                      . 
Vedoucí soutěží pro dospělé 2022/23 

variabílní symbol EXTRALIGA  variabílní symbol  1. LIGA    

231 Tea Party   2311 Hodge-Podge     

232 Ontario   2312 Ontario B     

233 PS Bandits   2313 Severka     

234 Vopice   2314 Slunečnice     

235 Warriors  2315 S. Spořilov Mama & Papas    

236 Sokol Spořilov    2316 Sokol Spořilov JUNIORS     

237 Válečníci   2317 Sokol Spořilov TORPÉDA      

xx  xxx   2318 Warriors B    

Xx  xxx   2319 Válečníci B     


