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ZÁPIS ze 4. schůze VV ČSML  
konané dne 29. 3. 2008 

 
Přítomni:  P. Chmelař, �. Suchánek, P. Do�lý, J. Hanák  
Omluveni: J. Jůza 
 
Místo: Sokolovna Radotín 
 
Na pořadu: 
1) Úkoly z minulé schůze 
2) Volba zástupců ČSML ve VV a RK ČLU 
3) Reprezentace field � vybavení, tréninky, ubytování 
4) Nové zápisy a po�adavky na rozhodčí 
5) Půjčka �umperku 
6) Resty z NFLL 2007 (neudělené pokuty) 
7) Resty z NBLL 2008 (nepřesnosti ve statistikách) 
8) Kauce v pří�tích letech 
9) Plakát pro NBLL 
10) Oslovit Domy dětí a mláde�e hlavního města Prahy (Karlín mají zájem o aktuální sporty) 
 
Jednání: 
1)  Probráno 
 
2)  Na VH ČLU proběhne volba členů VV a RK na následující tříleté funkční období. Za ČSML 

kandidují Roman Pokorný na post člena VV a Pavel Do�lý na post člena RK. 
  

Hlasování o kandidátovi Romanovi Pokorném:  
- tři hlasy PRO, �ádný hlas PROTI, jeden hlas se ZDR�EL 
 
Roman Pokorný byl schválen jako zástupce ČSML ve VV ČLU pro nadcházející 
tříleté funkční období. 
 
Hlasování o kandidátovi Pavlovi Do�lém:  
- tři hlasy PRO, �ádný hlas PROTI, jeden hlas se ZDR�EL 

 
Pavel Do�lý byl schválen jako zástupce ČSML v RK ČLU pro nadcházející tříleté 
funkční období. 

 
3) a) Zajistit a revidovat vybavení reprezentačního týmu - helmy a dresy (Martina Mrlíka 

kontaktuje Petr Chmelař).  
b) Sní�it počet rezervací letenek na 20 osob (Pavel Do�lý a Tomá� Janda).  
c) Kontaktovat Hubschmanny (Petr Chmelař přes Petra Tahala).  
d) Zjistit, jaký typ �eligibility� existuje u Tima Hamerského (Petr Chmelař přes O. Miku).  
e) Zjistit u organizátorů ME, zda a jak budou kontrolovat eligibility (Tomá� Janda).  
 



4) Nové zápisy � dal�í postup zaji�ťuje KR ve spolupráci s O. Mikou (návod, feed back apod.). 
 
Na hři�tích mimo Radotín lze pou�ít vlastní notebooky zapisovatelů (distribuce zápisů Ondřej 
Mika). V�dy ale musí existovat papírová kopie.  
 
Připraví se tisk na propisovacích papírech (Alespoň 3 ks) 
 
Rozhodčí nepodepí�í zápis, dokud nebude zapisovateli řádně vyplněn a vypočítán!  
 
Vedoucí ligy má za povinnost vyvě�ovat zápisy u výsledků NBLL na lacrosse.cz.  
 
Pro KR � upřesnit bod 5 v Povinnostech rozhodčích:  
 
Současné znění: 
�Rozhodčí označený jako R 1 je povinen poslat elektronickou kopii řádně vyplněného zápisu 
Petru Poláčkovi (e-mail polacek@intergast.cz/fax 241 471 037 ), a to první pracovní den po 
utkání, nebo originál zápisu odevzdat vedoucímu NBLL (pokud je na utkání přítomen).�  
 
Doporučené znění: 
�Rozhodčí označený jako R1 je povinen předat řádně vyplněný zápis (je-li to mo�né) nebo 
jeho elektronickou kopii vedoucímu NBLL, a to první pracovní den po utkání. Pokud předal 
nejdříve elektronickou kopii, je povinen do tří pracovních dnů předat vedoucímu NBLL i 
originální zápis.� 
 

5)  Půjčka pro LC �umperk na měřič útočného času  
Půjčka ve vý�i 6000 Kč schválena čtyřmi hlasy; smlouvu uzavře jménem ČSML Petr 
Chmelař 

 
6) Resty z NFLL 2007 (neudělené pokuty) 

Ře�í dále s vedoucím NFLL 2007 Petr Chmelař. 
 
7) Resty z NBLL 2008 (nepřesnosti ve statistikách)  

Ře�í �těpán Suchánek. 
 
8) Kauce v pří�tích letech  

Petr Chmelař navrhuje zcela zru�it kauce, proto�e soutě�ní řád nabízí dostatečné nástroje 
k vymáhání dluhů. Kauce zatě�uje kluby.  
 
Tři hlasy proti, jeden hlas pro, návrh nebyl přijat.  
Lze ře�it individuální úlevou na základě písemného prohlá�ení klubu. 

 
9) Univerzální plakát NBLL.  

V rámci povinnosti klubů propagovat soutě� vznikne plakát vhodný k barevnému i ČB tisku. 
Návrh zaplatí ČSML, kluby si zjistí tisk a vyvě�ení (pozor na souhlas OÚ).  

 
10) Vyhledat dal�í akce podobného charakteru jako Ladronka (Pavel Do�lý).  

Příprava trenérského kurzu (�těpán Suchánek). Zapojit i Č�L a ČSI?  
Mo�nost získat zahraničního trenéra, který by určitou dobu rotoval mezi kluby.  

 DDM a Poprask � tuto linii sleduje dále Petr Chmelař (spolupráce s ČSI) 
 VV ČSML upozorňuje kluby na mo�nost �ádat o granty do 31. května 2008 (Pavel 

Do�lý). 
 
Pří�tí schůze proběhne 10. června 2008. 
 
 
V Praze dne 29. 3. 2008 
 
Zapsal: Petr Chmelař 
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