
 

 

Zápis z 10. schůze Výkonného výboru ČŽL 

 

Mí sto: Restaurace Sokolovna, Praha 5 - Radotí n 

Datum: 3. 11. 2014 

 

Prezence:  Brychcí nova  Veronika   prezidentka Č Ž L 

Vinar ova  Barbora    c lenka VV 

Mrlí kova  Tydlita tova  Eva   c lenka VV 

Pes kova  Lenka   c lenka VV 

S pac kova  Petra   c lenka VV 

Alice Vesela     c lenka KK 

 

 

1. Vy konny  vy bor zr izuje s okamz itou u c inností  pracovní  komisi s na zvem „Komise 

rozhodc í ch“ na dobu dva roky. Vedoucí  komise je jmenova na Kristy na Richterova , 

c leny komise Lenka Pes kova , Barbora Vinar ova , Eva Čhudlar ska  a Pavel Urban.  

 

2. Vy konny  vy bor navrhuje zme nu stanov (c la nku 10.2), ktera  by rozs ir ovala poc et 

sta ly ch komisí  o „Komisi pro rozhodc í “, rozs ir ovala kompetence „Komise o 

rozvoj“ a za roven  zuz ovala c innost „Komise pro ligu a rozhodc í “ pouze na 

organizaci ligovy ch soute z í  (nove  „Komise pro ligu“). Podrobny  na vrh na zme nu 

stanov bude ve srovna vací m zne ní  zver ejne n v dostatec ne  lhu te  pr ed kona ní m 

kongresu; je i pr í lohou tohoto za pisu. Žme na stanov probe hne do 2 let tak, aby bylo 

moz ne  volit do sta le  „Komise pro rozhodc í “ a „Komise pro ligu“ na na sledují cí m 

volební m kongresu v roce 2016. 

 

3. Pavel Urban ozna mil, z e k 31. prosinci konci ve funkci spra vce webu. Vy konny  

vy bor hleda  na hradu, me sí c ní  odme na je stanovena na 500 Kc  me sí c ne . Ža jemci se 

mohou hla sit ktere koliv c lence VV. 

 

4. Vy konny  vy bor r es il organizaci volební ho kongresu, ktery  se bude konat 

8. prosince. Vyzy va  vs echny c leny k poda ní  na vrhu na kandidaturu pro c innost 

v jednotlivy ch komisí ch a vy borech. 

 

5. Vy konny  vy bor pr ipomí na  vedoucí m komisí  zpracova ní  zpra vy o c innosti, 

kterou je nutne  pr edloz it na volební m kongresu, a za roven  z a da  o zpracova ní  

popisu na plne  pra ce jejich komisí  (popr . jednotlivy ch c lenu ) rovne z  do termí nu 

kongresu. 

 

6. Vy konny  vy bor se usnesl, z e bude podporovat u c ast seniorske  reprezentace na 

ME 2015 v Nymburce prostr ednictví m dotace ve vy s i 120 000 Kc . 

 

 

 



 

 

Příloha k 10. zápisu VV ČŽL z 3. 11. 2014 – návrh na změnu stanov 

 

ČLÁNEK 10 – STÁLÉ PRACOVNÍ KOMISE 

10.2. Sta le  pracovní  komise Č Ž L o.s. jsou: 

a) Komise pro ligu a rozhodc í , její mz  pr edme tem c innosti je organizac ní  zajis te ní  

ligovy ch soute z í , s kolení  a akreditace trene ru , s kolení  a akreditace rozhodc í ch. 

a) Komise pro ligu, jejímž předmětem činnosti je organizační zajištění 

ligových soutěží. 

b) Disciplina rní  komise, její mz  pr edme tem c innosti je implementace a vynucova ní  

pravidel disciplina rní ho r a du schva lene ho VV. 

c) Juniorska  komise, její mz  pr edme tem c innosti je organizac ní  zajis te ní  

juniorsky ch ligovy ch soute z í . 

d) Komise pro rozvoj, její mz  pr edme tem c innosti je rozvoj a propagace lakrosu. 

d) Komise pro rozvoj, jejímž předmětem činnosti je školení a akreditace 

trenérů, rozvoj a propagace lakrosu. 

e) Komise pro rozhodčí, jejímž předmětem činnosti je školení a akreditace 

trenérů. 

 

Takto oznac ene  jsou zrus ene  c a sti textu. 

Takto označené jsou nove  navrz ene  c a sti textu. 
 


