
                  Český svaz interkrosu 
Zápis z VALNÉ HROMADY 

Termín konání: ÚTERÝ 5. listopadu 2019 od 19:25 
Místo konání: Klubovna v sokolovně SOKOL SPOŘILOV, Severozápadní VI. 1668, Praha 4 
 

 

1. Prezentace 
VH se sešla v usnášení schopné následující sestavě:

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

 
Schválení zapisovatele:   Martin Nešpor 

Schválení schvalovatele: Ondřej Sochna                                                                          oboje SCHVÁLENO 100% 
 
 

2. ČLU – INFORMACE - přednesl M. Nešpor 
Na základě požadavku MŠMT došlo k transformaci ČLU. Svazy ČSI, ČSML a ČSŽL jsou nově registrovány zároveň 
jako sekce příslušného lakrosu v organizační struktuře ČLU. Financování akcí s podporou od MŠMT by mělo být  

prováděno přes bankovní účty v rámci ČLU. Tato otázka je však stále otevřena, transformace byla provedena pro 

jistotu, aby byl ČLU připravena na tuto možnou změnu v předstihu. 
Finance přes ČLU, Podpora dětského interkrosu – Brno, Libuš - projekt ČLU interkros do škol trvá 

Zajištění výroby tréninkových pomůcek – brankář plachta, skládací branky – jako další podpora pro nové týmy. 
VH ČSI bere na vědomí 

 

2. Finance-účetnictví  ČSI 
 FINANČNÍ ZPRÁVA ČSI za rok 2019 (na období listopad-prosinec 2019 - předpoklad)         SCHVÁLENO 100% 

 ROZPOČET ČSI NA ROK 2020 (výdaje cca 655 tis, příjmy 655 tis.= vyrovnaný rozpočet)     SCHVÁLENO 100% 

 ročník 2019-20 se nemění startovné.  Kauce zůstávají (Extraliga – 5000 Kč)                       SCHVÁLENO 100% 

 Rozhodčí: schváleno hvizdné následovně:   -  150 Kč za zápas v Extralize  

-  100 Kč za zápas v 1.Lize 
 -  800 Kč až 900 Kč za den na turnaji dětské ligy  
   (liga do 3 týmů 300 Kč za kategorii, liga 4-8 týmů 400 Kč, nad 8 týmů 
500 Kč za kategorii) 

SCHVÁLENO 100% 
 Odměny vedoucím lig – schváleny odměny vedoucím lig následovně:    

                              Extraliga: 1000 Kč / turnaj 
1.liga, dětské ligy:  600 Kč za 1 turnaj při počtu týmů do 4 v lize 

                           800 Kč za 1 turnaj při počtu týmů od 5 do 8 v lize 
                                                        1000 Kč za 1 turnaj při počtu týmů od 9 výše  v lize   SCHVÁLENO 100%                                      

 Výdaje na ceny do soutěží do 50 000 Kč pro všechny kategorie                                          SCHVÁLENO 100% 

 Na základě doporučení VS dospělých schváleny další výdaje pro potřeby ligových soutěž do 20.000 Kč 
SCHVÁLENO 100% 

 

4. Soutěže ČSI – pro ročník 2019-20 
Termíny pro ligové soutěže 2019-20 jsou známy od března 2019, pro Extraligu je nasmlouvána a rezervovaná 

hala na Zeleném Pruhu až do prosince 2020. 

 ČSI pořádá dvoustupňovou ligu dospělých – Extraliga 7 týmů (z 8 možných), nižší 1. liga je otevřená soutěž, 

kam v tuto chvíli přihlášeno 11 týmů a účast dalších je otevřená. Pravděpodobně bude nutné rozdělení ligy na 
horní a dolní divizy. 

 v dětských kategoriích do 9, 11, 13 a 15 let ČSI eviduje nárůst oddílů – letos opět otevřené všechny kategorie 

(U9 – 6-8 týmů, U11 – 8-10 týmů, U13 –8-10 týmů, U 15 – 4-5 týmů)                       VH ČSI bere na 
vědomí                                                                                     
 

5. Prezentace na internetu  
Vyvěšování výsledků a informací na webové stránky ČLU za interkros zajišťuje Ondra Sochna.  

VH pověřuje O.Sochnu: 
 VÝSLEDKY: aby byla na stránkách shodně umístěny aktuální pořadí ve všech ligách–shodně s ostatními lakrosy 

 FOTOGALERIE (nikoliv v textu, kde mizí v historii …). Doplňovat co nejvíce fotogalerii - dětské soutěže, 

dospělé i z MS či WG 

 VH i nadále vyzývá ke zvýšení fotodokumentace na webu, dále příspěvky o ligách (dětské, dospělí) 

 VH  schvaluje opět výdaj na odměnu administrátorovi webových stránek za interkros  (O. Sochna) ve výši do 

5.000 Kč za rok.                                                                                                        SCHVÁLENO 100% 
 

 



6. Propagace, rozvoj  
 V současnosti se počet  týmů v dětských ligách blíží k mezní hranici možnosti odehrát ligové kolo za 1 víkend   

 VÝZVA – APEL: Pro rozvoj interkrosu potřebujeme získat zkušené hráče na pomoc do nových 

dětských oddílů. Zejména některé týmy Extraligy musí zvážit budoucnostz svých oddílů, které bez výchovy 

nástupců zaniknou! 
 VH ČSI opět vyzývá možné zájemce o pomoc při trénování dětí nejen v Praze a okolí. 

 V současnosti se i nadále pokračuje v Projekt ČLU Podpora místních soutěží v interkrosu, kterou financuje ČLU 

a zajišťuje ČSI osobou M. Nešpora.                                                                 VH ČSI bere na vědomí 
                                                                                                                 

 7.  Zprávy ze světa?    WORLD CHAMPIONSHIP a WORLD GAMES  
 

Informace přednesl náš zástupce ve Výboru F.I.I.C. Tomáš Drbohlav. 

F.I.I.C. doposud neuhradilo ČSI schválenou částku cca 640 Euro za odměnu rozhodčím na MS 2018 v Praze, o 
kterou zažádalo na zasedání FIOIC v Praze 22.8.2018. 

WG 2019 neproběhlo (neschopnost komunikace Maďarských pořadatelů). 
WG a MS 2020 by mělo proběhnout ve Frnacii. Místo, termín, podoba turnaje apod. je zatím otevřené. 

                                                                                                    VH ČSI bere na vědomí, souhlas 100% 

 

8. Další zahraniční akce a zprávy:   
 Série EVROPSKÝ POHÁR: VH opět pověřuje O. Sochnu umístěním více informací o EP na web – 

zejména termíny jednotlivých období v sezóně 2019-2020, výsledky a úspěchy týmů z ČR. VH bere na 
vědomí, že podpora účasti na EP je velmi omezená díky finanční nákladnosti účasti repre na MS. 

 Vánoční turnaj Praha – termín 30.11. – 1.12.2019 – přihlásit se lze do omezeného počtu možných 

týmů a to: Janě Hirnšálové či Tomáši Drbohlavovi VH ČSI bere na vědomí, souhlas 100 % 
 
 

11. Registrace, registrační řád  
 VH schválila již od ročníku 2017-18 využívání pouze jednotné registrace ČLU  

 VH opět na další období jmenuje Ondru Sochnu jako osobu správce registračního systému 

ČLU za ČSI = registrační komisař. 

 Registrace se provádí ON-LINE na webových stránkách ČLU.  

 Noví hráči se mohou registrovat individuálně, nebo za tým může vše zařizovat pověřený člen týmu. 

Podrobný návod je k dispozici na webu.  
 VH v r.2016 zrušil registrační průkazy jako zbytečné. Staré RP s předplacenou delší registrací již všechny 

ukončili platnost, takže již žádné vyjímky není třeba řešit. 

 Registrační poplatek je na 1 ročník ve výši 200 Kč na hráče za ročník (bez ohledu na kolik 

turnajích nastoupí k utkání). 1 ročník – rozumí se vždy od 1.října do 30.9. příštího roku. 
 SOUPISKY: kde hráč hraje či kam hostuje, se uvádí pouze na soupiskách.  

Hraní mimo týmy příslušící pod jiný oddíl lze pouze se souhlasem mateřského oddílu (MO). Řešit bude individuálně 
v případě nesouhlasu MO Vedoucí lig a Vedoucí soutěže. 
 

12. Pravidla  
VH projednala návrh na změnu pravidla o brankovišti s cílem sjednotit výklad s pravidly mezinárodními a 
zamezit rozdílnému výkladu různými rozhodčími v lize. 

 
SCHVÁLENÁ ZMĚNA PRAVIDEL: 
 

ČLÁNEK 5 

BODY  5.5. a 5.6.  se zcela mění na toto znění: 
 

5.5. Bránící hráč může vstoupit do svého brankoviště.  

        Pozn. Stále však platí pravidlo 5.17 o zónové obraně. 
 

5.6. Brankoviště tvoří tubus, do kterého nemůže útočící hráč vstoupit a ani zde nemůže zachytit či  
       nabrat volný míč. 

       Pozn. Nahrávka mezi útočícími hráči není volný míč. 
 
VYSVĚTLENÍ: 

 Z nového bodu 5.5. tedy vyplývá, že bránící hráč může stát i v brankovišti při osobním bránění (1 na 1) a 

že může jakkoliv s míčem i bez míče proběhnout vlastním brankovištěm. 
 Z nového bodu 5.6. tedy vyplývá, že nad tubusem brankoviště je dovoleno naznačovat střelu či dorazit 

nahrávku od útočícího spoluhráče. Nelze však zde nabírat či dorazit do branky míč, který je v tubusu 

odražený od brankáře apod. 

 
 

OPRAVENÁ A SCHVÁLENÁ PRAVIDLA budou rozeslána a zveřejněna na webu co nejdříve.  

V příloze posílám platné znění celého článku 5 – VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 5.1. až 5.18. 
 



13. Činnost komisí ČSI: 
Disciplinární komise:  DK POKRAČUJE VE SLOŽENÍ:   

M.März/SK Lacrosse JM  
O.Sochna/PS Bandits  

Tomáš Drbohlav / Ontário 
 

Komise rozhodčích:  v sestavě KR došlo ke změně:   
1. Vláďa Kříž/Severka   

2. Karel Schaffner / Severka                                                                                         
3. Robert Löwenhöffer / Sokol Spořilov¨ 

4. Nový člen:  TOMÁŠ PELIKÁN / tj Malešice, Vopice                                                     SCHVÁLENO 100%                                                                        
 

 
Revizní komise:  RK POKRAČUJE VE SLOŽENÍ: 

Stávající člen: Ladislav Fidrmuc / Ontário   
Nový člen: Aneta Benešová, Vopice      

              
            SCHVÁLENO 100%                                                                        

14. Další 
Nebyl zadán žádný další bod k projednání. 
 

15. Ukončení VH 
Schůze ukončena ve 21,40.                                                                            Zapsal:  Martin Nešpor, předseda ČSI 


