
Zápis ze schůze Juniorské komise 
 
konané v sobotu 23.9.2017 v 17:00 hodin 
Mrázovka, hřiště 
 
Přítomny: 
Alice Pečinková  
Iveta Drbohlavová 
Daniela Nováková  
 
Tereza Bartušková omluvena 
 
Program:  

1. Termíny WILL 2017-18 
2. Startovné za ŽL 2017 a 2018 
3. Lednový turnaj na Hanspaulce 
4. Rozhodčí 

 
Ad1) 
Termíny WILL: hala v Radotíně je zajištěna na 17.12., 28.1., 25.2. a 11.3., je rezervován čas 13:00-
17:00 (4 hodiny). 
Tým Sokol I. Smíchov má v termínu 27.- 28.1. zimní soustředění, takže se nemůže lednového termínu 
zúčastnit. Navrhujeme hrát WILL pouze v prosinci, únoru a březnu. Na leden jsme zajistili halu pro 
konání minifieldového turnaje – viz bod 3. 
Alice zpracuje rozpis zápasů, jednotlivé kluby pošlou do konce září počet týmů v jednotlivých 
kategoriích: U10, U13 a U16. (Hraje se 5+1) 
 
Ad2) 
Iveta vznesla návrh, jakým způsobem platit startovné za ligu 2017: 
Nájemné za hřiště by hradil pořádající tým. 
LCC - 3 dny na jaře 
SIS - 3 dny na podzim 
JM - 1 den na podzim 
Startovné by se vybíralo tedy jen na rozhodčí a odměny. Při spočítání odměn pro rozhodčí a odměny 
500,- Kč/kategorie to vychází takto (zaokrouhleno na 100): 
U10 - 1600,- Kč - asi rozpočítat na hráčku.....při počtu 30-ti hráček vychází 55,-Kč/hráčka 
U13 - 1900,- Kč - máme 2 týmy, takže každý tým by platil 950,- Kč 
U16 - 4100,- Kč - máme 3 týmy, každý tým by platil 1350,- Kč 
 
Bylo dohodnuto, že výše startovného za ŽL 2017 se bude počítat původním postupem. Žádám LCC 
Radotín o sdělení, jaká je částka za pronájem fotbalového hřiště – jarní část ligy. Na základě toho pak 
může být stanovena výše startovného. 
Za ŽL 2018 by se použil navržený systém. Je potřeba ale určit výši startovného pro kategorii U10, kde 
je převaha hráček LCC Radotín. Toto se bude dále projednávat.   
 
Ad3) 
V termínu 13.-14.12018 navrhujeme uspořádání minifieldového turnaje v hale na Hanspaulce: 
http://www.sporthanspaulka.cz/ 
Jsou rezervovány tyto časy: sobota 12:00-18:00, neděle 10:00-18:00. 
Předpokládáme účast kategorie U13 a U1. Dále jsme oslovili komisi pro ligu, zda by měli zájem o 
účast dospělých týmů. 
Prosím, aby kluby poslaly do konce října počet týmů v jednotlivých kategoriích, které by se chtěly 
turnaje zúčastnit. Hraje se 7+1. 
 
Ad4) 
Před konáním zářijového hracího víkendu ŽL se opět ukázalo, že je problém zajistit dostatečný počet 
rozhodčích. Navrhujeme lépe motivovat rozhodčí (finančně), aby měli zájem pískat zápasy ŽL. Své 
návrhy přednese Alice na příští schůzi VV. 
 
Zapsala Alice Pečinková 

http://www.sporthanspaulka.cz/


 

 


