
SEDMÁ	  SCHŮZE	  KPLR	  SRPEN	  2014	  (spojena	  s	  VV)	  

	  

KDE:	  Sokolovna	  Smíchov	  

KDY:	  20.	  8.	  2014	  

PŘÍTOMNI:	  Dominika	  Brožková,	  Gabriela	  Dvořáková,	  Kateřina	  Dvořáková,	  
Tereza	  Laláková,	  Jana	  Veselá,	  Bohdan	  Fuka	  

OMLUVENI:	  Markéta	  Paseková	  

	  

1. Po	  vyjádření	  všech	  týmů,	  které	  se	  aktivně	  účastní	  lig,	  bylo	  odhlasováno,	  
že	  pro	  sezónu	  2014/2015	  se	  nebude	  organizovat	  Minifield	  ani	  WILL	  liga.	  
Oficiálně	  se	  zůstává	  jen	  u	  organizace	  NLŽL	  ligy,	  u	  které	  bylo	  následně	  probíráno,	  
zda	  se	  bude	  hrát	  jen	  její	  podzimní	  část	  či	  tato	  liga	  bude	  rozdělena	  na	  podzimní	  a	  
jarní	  část.	  	  
	  
2. Následně	  bylo	  domluveno,	  že	  NLŽL	  bude	  hrána	  jen	  v	  podzimní	  části,	  tedy	  
v	  rozmezí	  od	  září	  do	  listopadu	  2014.	  Dále	  pak	  bylo	  odsouhlaseno,	  že	  každý	  tým	  
má	  každý	  hrací	  den	  jen	  jeden	  zápas.	  Tato	  liga	  bude	  obsahovat	  tři	  víkendy	  a	  její	  
podrobný	  hrací	  systém	  bude	  vymyšlen	  a	  v	  brzké	  době	  předložen	  vedoucí	  NLŽL	  
ligy	  Kateřinou	  Dvořákovou.	  	  
	  
3. Předběžně	  byly	  navrhnuty	  tyto	  termíny	  NLŽL	  ligy.	  Třetí	  víkend	  v	  září	  tedy	  
20.	  –	  21.	  9.	  2014.	  Třetí	  víkend	  v	  říjnu	  tedy	  18.	  –	  19.	  10.	  2014	  a	  druhý	  víkend	  
v	  listopadu	  tedy	  8.	  –	  9.	  11.	  2014.	  	  Lenka	  Pešková	  byla	  tak	  hodná,	  že	  přislíbila,	  že	  
do	  příští	  schůze	  zjistí,	  zda	  jsou	  tyto	  termíny	  na	  Radotínském	  hřišti	  volné.	  	  

	  
4. Dále	  byl	  projednáván	  vznik	  nové	  tzv.	  MIX	  ligy,	  která	  by	  se	  hrála	  během	  
zimy,	  tedy	  v	  období	  od	  listopadu	  2014	  do	  března	  2015.	  Této	  ligy	  by	  se	  účastnily	  
namixované	  týmy	  žen	  a	  mužů,	  hrálo	  by	  se	  na	  velkém	  fotbalovém	  hřišti,	  
s	  tvrdým	  míčkem,	  ženskými	  lakroskami	  a	  podle	  pravidel	  ženského	  lakrosu.	  Do	  
příští	  schůze	  má	  každý	  se	  zástupců	  týmu	  zjistit,	  zda	  by	  jejich	  mužská	  část	  týmu	  
měla	  o	  takovouto	  ligu	  zájem,	  případně	  které	  dny	  by	  se	  tato	  liga	  mohla	  hrát.	  
Dále	  pak	  Barbora	  Vinařová	  přislíbila,	  že	  se	  do	  příští	  schůze	  pozeptá	  na	  hřišti	  ve	  



Zbuzanech,	  zda	  mají	  přes	  zimu	  nějaké	  volné	  termíny,	  popřípadě	  se	  poptá	  po	  
ceně	  pronájmu.	  Vznik	  této	  ligy	  tedy	  bude	  probírán	  a	  případně	  blíže	  specifikován	  
na	  příští	  KPLR	  schůzi.	  	  

	  
5. Během	  schůze	  došlo	  k	  hlasování	  o	  novém	  vedoucí	  rozhodčích.	  Spolu	  s	  VV	  
jsme	  zvolily	  novou	  vedoucí	  rozhodčích	  Kristýnu	  Richterovou.	  Tento	  bod	  byl	  
podrobně	  popsán	  v	  zápisu	  VV,	  proto	  se	  jim	  již	  více	  nezabývám.	  	  

	  
6. Dále	  bylo	  domluveno,	  že	  se	  na	  jaře	  roku	  2015	  odehraje	  tzv.	  český	  
lakrosový	  pohár.	  Jeho	  termín	  bude	  do	  příští	  schůze	  blíže	  specifikován.	  Do	  příště	  
se	  také	  určí,	  kdo	  tento	  pohár	  bude	  pořádat.	  	  
	  
7. Další	  schůze	  byla	  domluvena	  na	  čtvrtek	  4.	  9.	  2014	  od	  19:30.	  Místo	  konání	  
této	  schůze	  bude	  včas	  upřesněno.	  

	  

Zápis	  provedla:	  Brožková	  Dominika	  

Praha	  30.	  8.	  2014	  

	  


