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ZÁPIS z 1. schůze VV ČSML  
konané dne 10. 4. 2007 

 
 
Přítomni:  P. Chmelař, P. Sedlák, T. Janda, J. Jůza     
Omluven: J. Hanák  
Místo: Restaurace na Smaltovně, Radotín, 20.30 hod.  
 
Na pořadu: 
1) Volba prezidenta ČSML 
2) Rozdělení funkcí ve výborech a komisích ČSML 
3) Vyjádření ČSML k dokumentům ILF (doporučení pro hlasování na zasedání ILF) + rozhodnutí o 

vyslání reprezentace ČR U19 na MS U19 v roce 2008 
4) Úkoly zadané Valnou hromadou 
5) Registrace 
6) Soutěže v příštím roce 
7) Jednání o pravidlech box lakrosu (nahrávka do brankoviště) 
8) Banka a termín dalšího zasedání 
 
Doplněno: 
9) Úprava Přestupního řádu 
10) Začínající rozhodčí 
 
Jednání: 
1) Volba prezidenta ČSML 

Navržen Petr Chmelař 
Schválen všemi přítomnými hlasy. 
 

2) Rozdělení funkcí ve výborech a komisích ČSML 
Hospodář a granty – Petr Chmelař (schválen všemi přítomnými hlasy) 
Rozvojová komise – Tomáš Janda (schválen všemi přítomnými hlasy) – vypracuje program do 
následující schůze VV  
Registrační komise – Tomáš Janda a Jan Hanák (schváleni všemi přítomnými hlasy) 
Informační skupina – zatím není jasné, oslovit O. Miku 
 

3) Vyjádření ČSML k dokumentům ILF (doporučení pro hlasování na zasedání ILF) + 
rozhodnutí o vyslání reprezentace ČR U19 na MS U19 v roce 2008 
Z technických důvodů nebylo možné o podkladech jednat. P. Chmelař připraví podklady a 
rozešle členům VV. Hlasování proběhne per rolam do konce dubna. 
 
Rozhodnutí o vyslání reprezentace ČR U19 na MS U19 v roce 2008 je nejdůležitějším 
úkolem – členové VV musejí najít vhodnou osobu jako manažera reprezentace – minimální 
rozpočet 1 mil. Kč; zjistit další možnosti financování (dotaz na prezidenta ČLU (zajistí Petr 
Chmelař) 
Rozhodnutí o účasti/neúčasti musí padnout do 23. 4.!! 
 



4) Úkoly zadané Valnou hromadou 
Otázka tréninkového střediska mládeže a sportovních tříd – Roz K 
Otázka grantového programu MŠ ČR – Jan Hanák a Pavel Sedlák 

 
5) Registrace 

Vyřešen technický postup, zadána příprava reg. průkazu (Reg K). Je nutné dbát na úhrady 
všech poplatků (přestupy a hostování, registrace) (Reg K). 

 
6) Soutěže v příštím roce 

Vzhledem k ME ve field lakrosu zkrácení základní části NBLL (pouze jednou každý z každým). 
Předpokládají se 4 mužstva v NFLL, soutěž by měla být soustředěna do dubna a května – bude 
dále koordinováno s vedoucím reprezentace (Jiří Mikulka? + vedoucí NFLL) 
 

7) Jednání o pravidlech box lakrosu (nahrávka do brankoviště) 
Ponecháno původní znění změny, jak bylo schváleno VV v prosinci (schváleno všemi přítomnými 
hlasy).  
 
Zdůvodnění: celá situace není zcela přehledná a nelze měnit pravidla v rozehrané soutěži. Petr 
Chmelař zjistí podrobnosti dotazem na ILF. Petr Chmelař informuje o rozhodnutí VV 
zainteresované osoby v NBLL. 
 

8) Banka a termín dalšího zasedání 
Možnost internetového bankovnictví při zachování dvou podpisů – zjistí Pavel Sedlák 
Další zasedání VV ČSML: 7. června, 20.30 Na Smaltovně + grantové řízení 
 

Doplněno: 
9) Úprava Přestupního řádu 

Bod 2.6, odrážka a) se vypouští, následující odrážky se přečíslují 
(schváleno všemi přítomnými hlasy).  
Zdůvodnění: žádost o hostování se může podávat i mimo přestupní termín.  
 
Na přestupní lístek doplnit kolonku Platnost změny od: a vystavit na lacrosse.cz (Reg K) 
 

 
10) Začínající rozhodčí 

Je nezbytné a vhodné, aby na dětskou ligu docházeli začínající rozhodčí. Mohou zde získat 
cenné zkušenosti. 

 
 
 
Příští schůze proběhne 7.6. 
 
 
V Praze dne 10. 4. 2007 
 
Zapsal: Petr Chmelař 


