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ZÁPIS ze 3. schůze VV ČSML
konané dne 10. února 2008
Přítomni: P. Chmelař, J. Jůza, Š. Suchánek, P. Došlý
Omluveni: J. Hanák
Hosté: Jan Barák a Jakub Nosek
Místo: Restaurace Na palubě, Praha 10 - Vršovice
Na pořadu:
1)
NBLL
2)
NFLL
3)
Změny PŘ a RŘ
4)
Odměna pro vedoucího NBLL 2007 a NFLL 2007
5)
Podpisové právo
6)
Manažer fieldové reprezentace
7)
Registrační komise, Grantová komise
8)
Rozvoj
9)
Web
Jednání:
ad 1)
Jan Barák představil program NBLL, požadavek na přítomnost pořadatele dle SŘ, propagaci dle SŘ
(jednotný plakát pro NBLL, domácí klub zajistí povolení pro vyvěšení, lokální tisk), zapisovatele
zajišťuje domácí tým (kluby se mohou dohodnout o vzájemné výpomoci). LCC zajistí zapisovatele pro
všechna utkání hraná na jeho hřišti. Soupisky vydává a přestupy a hostování provádí RegK.
Jan Barák schválen všemi přítomnými členy VV jako vedoucí NBLL.
Úkoly:
JB upraví předložený rozpis dle požadavků VH a VV – tj. aby se NBLL nekryla s NFLL
Do propozic ošetřit oddíly LCC – jako samostatné jednotky (tedy na úrovni LK). Podmínky pro uvedení
hráče na soupisku – registrační průkaz (prokazuje se buď platnou registrací u RegK), zaplacené
příspěvky na daný rok (ověřuje se u hospodáře ČSML, příspěvky jsou 200 Kč u hráčů starších 18 let,
100 Kč u hráčů, kteří v letošním roce dovrší 18 let a mladších), prohlášení o zdravotní způsobilosti
(předložení platného originálu RegK) a souhlas zákonného zástupce s účastí u hráčů mladších 18 let
(předložení platného originálu RegK). RegK archivuje prohlášení a souhlasy.
Termíny:
15. 2. propozice a rozpis předložit VV
22. 2. propozice a rozpis rozeslat klubům
8. 3. kluby obdrží soupisky na základě dokumentů předložených RegK (začátek přestupního období)
22. 3. zahájení NBLL

Malá hřiště v Pardubicích a Kroměříži.
VV je obecně proti tomu, aby se používala – v tomto roce bude oběma klubům udělena výjimka,
v dalším ročníku už nebude možné na takových hřištích hrát domácí zápasy.
Schváleno všemi přítomnými členy VV
Úkol:
Jakou sankcí donutit kluby, aby si zajistily hřiště správných rozměrů.
ad 2)
Požadavek koordinace s NFLL – nejdříve se udělá rozpis NBLL, od toho se bude odvíjet NFLL, jsou
předběžně jasné víkendy (nutné určit víkend v Bratislavě). V rámci NFLL juniorská fieldová liga –
zajišťuje Pavel Došlý.
Povinnost podavačů míčů v NFLL – 2 osoby, za brankou 4 až 5 míčů na zemi, podavač průběžně
doplňuje (zajišťuje oddíl, který dodává rozhodčí). Na základě konzultací s KR bude možná v určitých
případech možné, aby zápasy pískali jen dva rozhodčí. Zapisovatelé 3 osoby (nezapomenout na útočný
čas). Vzhledem k tomu, že se bude hrát turnajově, by to neměl být problém.
Termíny pro vedoucího NFLL:
29. 2. propozice a rozpis předložit VV
10. 3. propozice a rozpis rozeslat klubům
31. 3. kluby obdrží soupisky na základě dokumentů předložených RegK (začátek přestupního období)
Podmínky pro uvedení hráče na soupisku – stejné jako u NBLL.
ad 3)
Přestupní/hostovací lístky lze posílat RegK el. poštou s dodatečným dodáním originálu – platnost el.
podání se ověřuje tím, že zpráva přišla z autorizované adresy. V současné době jsou to tyto adresy:
Falcon Millionaires
Miroslav Knotek
SK LC Jižní Město
Aleš Veselý
LC Pardubice
Aleš Oulehla
Slavia Praha Lacrosse
Štěpán Suchánek
LCC Sokol Radotín + SK Černošice Jan Barák
LK Kroměříž
Jan Koubek
LC Plzeň
Ondřej Šedivec
LC Šumperk
Karel Moláček
TJ Malešice
Martin Mrlík

miknotek(at)seznam.cz
ales.vesely(at)flux.cz
AOulehla(at)seznam.cz
suchanek(at)speed-press.cz
barak(at)elektrotopeni.cz
koubic.m(at)seznam.cz
osedivec(at)seznam.cz
karel.molacek(at)miele.cz
hary(at)lacrosse.cz

Změny PŘ a RR schváleny všemi přítomnými členy VV. (viz dokumenty na www.lacrosse.cz)
ad 4)
NFLL – 3000
Schváleno všemi přítomnými členy VV
NBLL – 7000
Schváleno všemi přítomnými členy VV.
ad 5)
Podpisové právo budou mít Petr Chmelař a Pavel Došlý.
ad 6)
Tomáš Janda bude technickým vedoucím, z hlediska sportovního povedou reprezentaci společně Pavel
Došlý, Jakub Nováček (domluví PD) a Martin Mrlík (domluví PCh) (přizvou ještě jednu osobu z LCC).

ad 7)
Petr Chmelař navržen do Registrační komise.
Schváleno všemi přítomnými členy VV.
Pavel Došlý schválen jako předseda Grantové komise.
Schváleno všemi přítomnými členy VV.
ad 8)
Diskuse ukázala několik možností – PCh navrhuje prostřednictvím známých osob proniknout do
sportovního prostředí větších měst (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Ml. Boleslav apod.) a
finančními dotacemi a pomocí podpořit vznik lakrosových oddílů (věk 17 až 20 let). Tyto kluby postup,
času vybudují zázemí a zaměří se i na oblast juniorů.
Proti tomu vhodnější návrh na větší spolupráci s ČSI a obecně zaměření na interkros jako vynikající
prvotní nástroj pro rozvoj dalších nástrojů. Prostřednictvím např. pedagogické fakulty oslovovat
budoucí učitele. Finanční podpora.
Možnost zapojit se do akce Poprask – podrobnosti zjistí Petr Chmelař.
VV musí vypracovat důkladnou strategii rozvoje a uplatňovat ji. To by měl být úkol na letošní rok.
ad 9)
Členové VV budou hledat tři osoby, které by chtěly spoluutvářet webové stránky ČSML.

Příští schůze VV proběhne 17. 3. v pondělí v rest Na Palubě. Čas bude určen později
V Praze dne 10. 2. 2008
Zapsal: Petr Chmelař

