
 
 
 

 
Termín konání: ÚTERÝ 5.listopadu 2019 od 19:10 
Místo konání:   Klubovna v sokolovně SOKOL SPOŘILOV, Severozápadní VI. 1668, Praha 4, 141 00 
 

ZÁPIS Z VEDENÍ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH LIG 2019-2020 
 

1. Prezence  
Martin Nešpor -  Sokol Spořilov 
O.Sochna -  PS Bandits 
Tomáš Drbohlav – Ontário 
Tomáš Matějů - Warriors 
Karel Schaffner – Severka, Tea Party 

Robert Löwenhöffer – Papas & Ňiňo 
Tomáš Pelikán – Vopice 
Marek Dobrý – Tea Party 
Petr Vašina – Ravens Brno

 

2. Volba vedoucího soutěže  
Pro sezónu 2019-20 byl zvolen vedoucí soutěží dospělých ČSI:   
Martin Nešpor  tel: 6903 354 188, mail: martin.nespor@seznam.cz.                                                             pro 100 % 
 

 
3. Organizace lig - jmenování vedoucích lig , přihlášky družstev, hrací systém, termíny, atd.  
 

Jmenování vedoucích jednotlivých lig:  
Vedoucí lig:    

EXTRALIGA: 
Zvolený vedoucí Extraligy: Ondra Sochna, tel: + 420 777 815 214, mail: ondrovi22@gmail.com         pro 100 % 
                   

1. LIGA       

2 kandidáti: 1. Karel Schaffner              pro 47 %                 2. Tomáš Pellikán              pro 53 % 
 

 Zvolený vedoucí 1.ligy:      Tomáš Pelikán                  tel: +420 731 602 306,  mail: tompelikan@seznam.cz 
 

Hrací systém: 

 Extraliga ke dni VS bylo 7  přihlášených týmů – schválený systém 2x každý s každým (bez play-off) 

 1 liga – sada 6 open turnajů – počet týmů vždy dle účasti – body vítězi podle počtu týmů v lize celkem, každý 

další v pořadí o bod méně, neúčast znamená 0 bodů. 

 
  

Přihlášené týmy – vybarvené jsou přihlášené svým zástupcem, ostatní zprostředkovaně. 

  EXTRALIGA    1. LIGA    

1 Tea Party   1 Ontario B   10. Sokol Spořilov JUN. 

2 PS Bandits   2 Papas & Ňiňos   11. Válečníci B 

3 Ontario   3 Hodge-Podge     

4 Vopice   4 Severka     

5 Warriors   5 Ravens Brno     

6 Sokol Spořilov   6 Warriors B      

7 Válečníci   7 Slunečnice     

8 x   8 PRAPLZ    

9 x   9 EWOKS Vídeň    
                                                                                                  POZN.:Rozpis 1.ligy – nepsat první zápas pro Vídeň        
ROZPIS ZÁPASŮ: 

Vedoucí ligy jsou povinni rozeslat rozpis vždy jak mailem kontaktním osobám, tak na vyvěsit internetu na 

www.lacrosse.cz v sekci INTERKROS. 
EXTRALIGA:   ROZPIS Bude dodán nejpozději do středy 20.11.2019 

1.LIGA – vedoucí ligy pošle rozpis pro každé kolo nejpozději ve čtvrtek před turnajovým víkendem.  
             S účastí všech přihlášených týmů se automaticky počítá. V případě neúčasti je nutné dát vědět vedoucímu ligy  

             do úterý večer před turnajem. I v případě neúčasti týmu na poslední chvíli kontaktujte vedoucího 1.liga Tomáše                     

             Pelikána (kontakt viz výše) 
 

Místa a časy  zápasů:  
EXTRALIGA - Zelený Pruh – většinou 12-20 hodin – podle rozpisu 

         1.liga - ZŠ Mendelova 550, Praha 11-Háje -  vždy od 8,45 do max.18h  
TERMÍNY PRO 1. Extraligu a  1.ligu jsou v příloze. 
 

VS již v minulém roce rozhodlo o odděleném vedení statistik (střelci) – muže a ženy zvlášť 
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4. Ligový řád pro ročník 2019-20 
VScschvaluje navržené znění Ligového řádu pro ročník 2019-2020 – soutěže dospělých. 

(v příloze je schválená verze)                                                                                                                                                         pro 100 % 
 

Přestupní termíny  

 Přestupní termíny jsou SHODNÉ v Extralize i v 1.lize a to mezi 6. a 25. lednem 2019 
pro 100 % 

5. Rozhodčí, školení  rozhodčích 
 Každý tým dospělých musí mít min. 2 aktivní rozhodčí po celou dobu soutěže interkrosu 2019-20. 

 Pouze v nejvyšší nouzi je v EXTRALIZE možné se z povinnosti vyplatit – 1.000 Kč za každého nedodaného 
rozhodčího  

 Pro začínající týmy může být udělena výjimka s tím, že budou zajišťovat podle rozpisu pomocné rozhodčí a 

v 1.lize i druhého rozhodčího (ke zkušenému hlavnímu rozhodčímu). 

 Rozhodčí jsou po ukončení ročníku finančně ohodnoceni : 

Hvizdné:   Extraliga - 150 Kč/zápas,    1.liga  - 100 Kč/zápas 
 Hvizdné bude vyplaceno těm rozhodčím, kteří splní povinnost odpískat několika zápasů (min. 2 jednodenní 

turnaje v dětských soutěžích = 1 víkend) Výše hvězdného činí cca 400 Kč za jednu věkovou kategorii – tj. cca za 

celou sobotu 800 Kč, za celou neděli 800 Kč (vždy v čase asi od 9 do 17h).  

 Hvizdné bude též vyplaceno těm rozhodčím, kteří trénují dětské týmy a účastní se s nimi turnajů. 

 HVIZDNÉ BUDE VYPLACENO POUZE ROZHODČÍM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 

(buď na extralize, nebo na 1.lize)., 
 

Školení rozhodčích proběhne před prvním kolem ligových zápasů 1.liga a Extgraligy – viz níže:  

Školitele zajistí KOMISE ROZHODČÍCH (Vláďa Kříž, Karel Schafner K., Robert Löwenhöffer) 

Pro EXTRALIGU:   SOBOTA 23.11.2019 od 8:30 hodin v dolní tělocvičně ZŠ Mendelova 538-539 
Pro 1ligu:               NEDĚLE 24.11.2019 od 13:00 po prvním zápase – hala Zelený Pruh, Pha  4-Krč 

pro 100 % 

6. Registrace 
(registrační průkazy byly před 2 roky zrušeny a v současnosti již neexistuje ani žádná registrace na 5 let) 
 

 Registrace se provádí v on-line systému na webu ČLU.  
 Každý nový hráč se může do systému zadat sám, nebo to provádí zástupce týmu. Platnost registrace bude 

potvrzena správcem systému za ČSI  Ondrou Sochnou po uhrazení ročního registračního poplatku – viz níže. 

Ondra SOCHNA 

tel: 603 354 188,   

mail: ondrovi@seznam.cz;  ondrovi22@gmail.com 

      CENY REGISTRACE:   

 Na ročník 2019/2020   – 200 Kč 
 Registrační poplatek posílejte na účet ČSI (viz bod 8) - s přiděleným VARIABILNÍM SYMBOLEM vašeho 

týmu pro tento ročník– nejlépe celou částku za tým (ale mohou i jednotlivý hráči sami za sebe) – vždy do zprávy 
pro doručitele uveďte jména všech registrovaných, za které platbu posíláte. 
 

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. 
pro 100 % 

7. Soupisky 
Vyplněné soupisky posílejte mailem zároveň vedoucímu soutěží M.Nešporovi a správci registrace  
O.Sochnovi v termínu: 

Extraliga nejpozději do čtvrtka 21.11.2019 do 12:00 hodin 
1.liga - nejpozději do čtvrtka 21.11.2019 do 20:00 hodin 

Kontaktní maily:            martin.nespor@seznam.cz                    ondrovi@seznam.cz 

Každý tým musí mít platnou a zalaminovanou  soupisku, kterou mu vystaví vedoucí soutěže (M.Nešpor).  
 

 Jediná platná soupiska je ta, která je potvrzená vedoucím soutěže, opatřená razítkem svazu a 

zalaminovaná. 
 

Bez soupisky nemůže tým nastoupit k zápasu. Případné nejasnosti si dohodněte s vedoucím soutěže (tel: 603 354 188) 

 
8. Startovné: 

 Pro usnadnění registrace týmů v 1. Lize informujte vedoucího soutěží, že budete hradit po měsících.  

Startovné a kauci je nutno uhradit tak, aby bylo možné potvrdit soupisku před započetím ligy a to do pátku 
22.11.2019 do 12:00 hodin. 

Bez soupisky nemohou družstva nastoupit a mohou být postihovány podle schváleného ligového řádu.  

EXTRALIGA: Po 2 kontumacích pak následuje vyřazení z Extraligy.   
1.LIGA: Startovné lze hradit v celku na celý ročník a nebo vždy za  jeden turnaj. Platbu provádějte na účet 

ČSI   
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Všechny platby je nutno provést na účet ČSI u ČSOB-účet č.: 100762053/0300 
 

Platba v hotovosti není možná, startovné posílejte převodem na účet svazu. Případné nejasnosti řešte s vedoucím soutěží 

M. Nešporem.  
Výše startovného pro ročník 2019/20:   

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 
                 (v 1.lize lze v nouzi uhradit startovné za 1 turnaj přímo vedoucímu soutěže M. Nešporovi před započetím  

                  turnaje, ale preferujeme převod na účet ČSI).                     
 

 Variabilní symboly pro platbu startovného: 
EXTRALIGA                                                                                                      1. LIGA -za 6 turnajů/nebo po jednotlivých turnajích 

1.Tea Party 11920   Ontario B 111920  

2.PS Bandits 21920   Papas & Ňiňos 121920  

3. Ontario 31920   Hodge-Podge 131920  

4. Vopice 41920   Severka 141920  

5. Warriors 51920   Ravens Brno 151920  

6. Sokol Spořilov 61920   Warriors B  161920  

7. Válečníci 51920   Slunečnice 171920  

    PRAPLZ 181920  

    EWOKS Vídeň 191920  

    Sokol Spořilov JUN. 201920  

    Válečníci B 211920  

Později pouze po dohodě s M. Nešporem. 
pro 100 % 

9. KAUCE na úhradu trestů v ročníku 2019/20: 
 

Výše kaucí pro ročník 2019/20 zůstává beze změn:    Extraliga:  5.000 Kč  
Stav kaucí extraligových týmů je následující: 

 Všechny loňské extraligové týmy mají kauci na účtu ČSI z minulé sezóny v plné výši 

 z předchozího ročníku nebyly čerpány z kaucí žádné pokuty 

 případné nové týmy v Extralize jsou povinny před zahájením ligy složit vratnou kauci na účet ČSI (viz výše) 

 pro platbu kauce používejte Variabilní symbol svého týmu pro tento ročník. Do poznámky pro příjemce platby 

uveďte: „KAUCE“ 
 v případě vyčerpání více jak 50% kauce v průběhu soutěže z důsledku pokut musí družstvo doplatit kauci do plné 

hodnoty na účet ČSI pod Variabilním symbolem svého týmu pro tento ročník. 
pro 100 % 

10. Diskuze    
 Mezinárodní turnaj X-mas Prague Cup proběhne  30.11.-1.12.2019 na Jižním Městě v Praze 

v tělocvičnách ZŠ Kupeckého, Háje – hlásit se je možné přes Janu Hirnšálovou, Tomáše Drbohlava, na 

webových stránkách aj. 
 NA TENTO MEZINÁRODNÍ TURNAJ JE JEŠTĚ VOLNÉ MÍSTO PRO JAKÝKOLIV TÝM z 1.LIGY či 

EXTRALIGY! Startovné činí 700 Kč na hráče. 

 
 

POZN: PRAVIDLA  
Následná Valná Hromada schválila  změnu pravidla o brankovišti – sjednocením s mezinárodními pravidly. 

 
 
    

11. Ukončení ve 20 :15h 
 

Za VS dospělých ČSI:    Martin Nešpor 
 


