
OSMÁ SCHŮZE KPLR ZÁŘÍ 2014 (spojena s VV) 

 

KDE: Sokolovna Smíchov 

KDY: 4. 9. 2014 

PŘÍTOMNI: Dominika Brožková, Gabriela Dvořáková, Tereza Laláková, Jana 
Veselá 

OMLUVENI: Kateřina Dvořáková 

 

1. Na začátku této schůze byly potvrzeny termíny podzimní NLŽL ligy. Tato 
liga se tedy odehraje v termínech 20. – 21. 9. 2014; 18. – 19. 10. 2014, a 
finálový den připadá na sobotu 8. 11. 2014. 

Jak již bylo v minulém zápisu ze srpnové schůze řečeno, vedoucí této ligy 
je Kateřina Dvořáková, která v co možná nejkratší době vymyslí herní systém a 
sepíše smlouvu.  

Za zjištění volných termínů na Radotínské umělce oficiálně mnohokrát 
děkujeme Lence Peškové.  
 
2. Dále byl projednáván vznik MIX ligy. Oficiálně se vznik této ligy ani 
v letošní zimě neuskuteční. Jedním z důvodů je, že hřiště ve Zbuzanech je již 
plně zamluvené. Oficiálně tedy tímto děkujeme Barboře Vinařové za její snahu 
a pomoc při zjišťování případných volných termínů hřiště.  

Dominika Brožková přislíbila, že se i nadále bude poptávat po jiných 
hřištích a uvidí se. Pokud se najde někde nějaké volné hřiště, pak budou 
všechny týmy informovány a budou projednány případně zápasy, ovšem 
nebude to bráno jako liga. Tyto zápasy by pak byly organizovány týmem SIS 
Flamingo a SIS Storm a byly by brány například formou turnaje.  

 
3. Další možností, kdy si během této zimy bude možné zahrát, bude během 
tzv. mixové WILL ligy (název je mnou vymyšlený, je zcela v kompetencích 
organizátora, aby si tuto ligu, či pohár či jak to budeme nazývat, nazval on sám). 
Organizátorem této „mixové WILL lig“  je tým LCC Radotín. Hrát se bude 
v Radotínské hale, s měkkým míčkem, ženskými lakroskami a s novými pravidly, 



jedním z těchto pravidel bude povolení sekat. Další pravidla, herní systém, 
název a fungování této „ligy“, jsou v režii organizátora, proto se prosím s Vaším 
případným zájmem obracejte rovnou na něj.  
Termíny pro zimu 2014 jsou tyto 23. 11. a 14. 12. 2014. Dále pak 18. 1.; 15. 2. a 
15. 3. 2015.  
 
4. Dále byly potvrzeny termíny Českého lakrosového poháru, které připadají 
na 11. – 12. 4. 2015 a 16. – 17. 5. 2015. Organizátorem tohoto poháru bude 
Lenka Pešková, jejím pomocníkem pak Dominika Brožková. Vše bude již brzy 
blíže specifikováno.  
 
5. Termín další KPLR schůze zatím nebyl přesně stanoven.  

 
 

Zápis provedla: Brožková Dominika 

Praha 7. 9. 2014 

 

 


