
Zápis VI. schůze Juniorské komise ČŽL 

 

Datum: 1. 6. 2010 

Místo konání: restaurace McDonald´s, Praha 5 - Smíchov 

Přítomni: 

Anna Dočkalová 

Michaela Srchová 

Tereza Sebastianidesová 

Dominika Brožková 

 

Omluveni: 

Eva Chudlařská  

Milan Černík 

 

Projednáno: 

 

1. Organizace finálového dne 12. 6. 2010 

V sobotu 12. června 2010 se po finále NLŽL odehrají 3 konečné zápasy Juniorské ligy 

ženského lakrosu. Organizačně potřeba zajistit: 

- 4 branky (už jsou na místě v Radotíně) 

- Zápisy a zapisovači (Andula tisk, zapisování juniorky LCC Chicks a SK Lacrosse JM + LC 

Plzeň) 

- Rozhodčovské věci a nominace rozhodčích (již budou na místě, Evka domluví s Bohdanem 

Fukou nominaci, s předstihem) 

- Ceny a diplomy (týmové ceny ovoce, individuální ohodnocení za kanadské bodování, 

případně MVP v každém týmu. Konkrétní ceny se domluví dle možností rozpočtu po 

konzultaci s KPLR; diplomy Terka Sebačka) 

- Po domluvě s KPLR bude objednáno jídlo na slavnostní ukončení sezóny v restauraci 

Sokolovna Radotín 

 

Na tento den každý klub pozve rodiče svých hráček a v případě jejich návštěvy se jim bude 

věnovat, ukáže jim co je to lakros. 

 

2. Vyplacení příspěvku týmům, vrácení kauce 

Na Finančním Kongresu byl schválen příspěvek týmu 5.000 Kč, který bude vyplacen dne  

12. 6. 2010 po slavnostním ukončení zástupcům týmů.  

JK upozorňuje VV, že tým Weasel Sisters Kroměříž se 2x nezúčastnil juniorské ligy v daných 

termínech a zápasy tak byly kontumovány. Vzhledem k tomu, že tým nikam necestoval, ani 

nebyl ubytován, JK navrhuje snížit jejich odměnu na menší částku a zbytek peněz ponechat 

na organizační potřeby JK nebo Juniorské reprezentace. 

Žádáme VV o schválení snížení částky příspěvku pro tým Weasel Sisters Kroměříž. 

Zároveň žádáme o zprávu, v jaké formě se budou příspěvky vyplácet (doklad, darovací 

smlouva apod.) 

 



Týmům bude vrácena kauce 2.000 Kč, též prosíme VV o dodání peněz a dokladů, na základě 

kterých budou peníze vyplaceny. Tým Weasel Sisters Kroměříž dostane zpět pouze 1.000 Kč 

za nedodržení pravidel Juniorské ligy ženského lakrosu 2009/2010 - i po napomenutí 

nedorazil na předem daný termín ligy. 

 

3. Schůze zástupců týmů ohledně Juniorské ligy v příštím roce 

JK svolává schůzi dne 12. června 2010 po slavnostním vyhlášení pro všechny zástupce týmu 

Juniorské ligy k naplánování Juniorské ligy ženského lakrosu v příštím roku. 

Prosíme Barbaru Klimoszkovou z KPLR, aby nám na této schůzi přiblížila podzimní a jarní 

herní plán pro ženský lakros. 

 

4. Pozvánka na Prague Cup Elite a Prague Cup ReLAXed 

Všechny hráčky, zejména ty juniorské, jsou zvány na elitní část turnaje Prague Cupu, na 

kterém mají možnost doplnit americké týmy a zahrát si s nimi zápasy v termínu  

23. – 26. června 2010. Prosíme zástupce týmů, aby se ozvaly do konce týdne Andule 

Dočkalové s nahlášením zájemců.  

→ Milan Černík za JM, Míša Srchová za LCC, Domča Brožková za Slavii, Mikeš za FTVS. 

 

 

 

Termín závěrečné schůze JK je naplánován dle poznámek výše na 12. 6. 2010 v Praze Radotíně. 

 

 

V Praze dne 2. 6. 2010  

Zapsala: Anna Dočkalová 


