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ZÁPIS ze zasedání VV ČSML 1/06 

 
Datum: z 12. 1. 2006  
Místo: Sokolovna Radotín 
Přítomni:  P. Chmelař, P. Bek, J. Nosek, P. Sedlák; j.h. Tomáš Janda 
 
Na pořadu: 
A) Příprava VH 

1) Termín a místo konání:  11. 3. 2006, 11 hodin, Pardubice. 
2) Rozpočet připraví Bek a Mika. 
3) Stav Fondu rozvoje připraví Bek; též si vyžádá doklady za dotaci pro Pardubice 

a Kroměříž. 
4) Zprávu o činnosti VV připraví Chmelař. 
5) Zprávu o činnosti KR připraví Poláček. 
6) Počet hlasů jednotlivých oddílů na VH připraví dle stavu členské základny a 

zaplacených příspěvků Bek; urgovat zaplacení 
7) Požádat oddíly o podpisy na souhlas s uveřejněním osobních údajů (v rámci 

členské základny požádá Bek). 
8) Všechny materiály na VH poslat do konce ledna Chmelařovi. 

B) Kandidatura zástupce ČSML do ČLU pro rok 2006 
1) 3 hlasy odsouhlasen Roman Pokorný (Nosek se zdržel) 

C) Vedoucí NBLL 2006 
a) 4 hlasy odsouhlasen Tomáš Janda. 
b) Propozice a povinnosti mu zašle Chmelař. 

(i) Prozatím:  Západní a Východní divize; hrací dny ZD úterý a čtvrtky; 
každý tým si zvolí domácí hřiště; VD hrána turnajovým způsobem. 

D) Řády (soutěžní, registrační, přestupní, kontrolní a disciplinární) 
a) Poslat připomínky Chmelařovi (všichni). 
b) Do 23. 1. rozeslat všem oddílům. 

E) Změna systému půjčování sad lakrosových holí 
a) Smlouvu upraví Bek. 
b) Nosek zjistí aktuální ceny lakrosek a zajistí nákup 2 nových sad. 



F) Členská základna a členský příspěvek (urgence z minulého zápisu) 
1) Dle zápisu z poslední VH měly být dle návrhu B zaplaceny do 1. 4. 2005 

členské příspěvky. 
kategorie výše příspěvku 
senior (vč. dovršení 18 let v kalendářním 
roce) 

200 

do 18 let 100 
Klub přátel lakrosu 50 bez hlasovacího 

práva 
pro:  JM (10), Par (3), Kro (6) = 19  
proti:  nikdo SCHVÁLENO 19 hlasy 

2) Do dnešního dne má kompletně zaplacen jen LK Kroměříž a hráči účastnící se 
NBLL. 

3) Bek vypracuje dle členské základny poslané na ČLU seznam i s výší příspěvku, 
který je nutno zaplatit.  Peníze půjdou do Fondu rozvoje, jak bylo schváleno 
VH. 

4) Oddíly též zajistí podpis všech svých členů, kteří tím vyjádří souhlas 
uveřejněním osobních údajů. 

G) Termíny Národní field lakrosové ligy (NFLL) 
1) 8. – 9. 4., 22. – 23. 4., 13. – 14. 5., 27. – 28. 5., 10. – 11. 6. 2006. 
2) Při 3 účastnících bude systém 3 x každý s každým a finále. 
3) Součástí propozic bude povinnost každého týmu jmenovat 5 rozhodčích; 

rozhodčí na zápasy nominuje KR. 
4) Na VH schválit nová, upravená pravidla:  do 90 s od získání míče do držení 

vystřelit (Střela musí zasáhnout brankáře,jeho hůl nebo branku, nebo musí 
projít do zámezí.  V tomto případě se čas resetuje.  Pokud střela mine 
brankáře, jeho hůl nebo branku a zůstane ležet uvnitř hřiště, čas se 
neresetuje.); kdykoliv v průběhu hry může rozhodčí použít pravidlo o pasivitě–
keep it in. 

H) Jiné 
1) 4 hlasy odsouhlaseno vyplacení odměny za vedení fieldového ligového poháru 

(Nosek). 
2) Tým Volyně podal zprávu o činnosti (Činovský); 21. 1. 2006 vrátí zapůjčenou 

sadu. 
3) Hledat vedoucího juniorské fieldové reprezentace na ME 2008 ve Finsku.  

Trenéři jsou Aleš Veselý a Tomáš Beran. 
4) Vedoucí reprezentace pro WILC 2007, Roman Pokorný, bude schválen na 

další, únorové schůzi. 
 

13. 1. 2006 zapsal Petr Bek 


