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ZÁPIS z 9. schůze VV ČSML  
konané dne 5. 4. 2009 

 
Přítomni:  P. Chmelař, �. Suchánek, M. Zvarová, A. Oulehla (Skype) 
Omluveni: Jan Hanák 
Místo: Speedpress, Praha Vysočany 
 
Na pořadu: 
1) Úkoly z minulé schůze (Letní lakrosová �kola) 
2) Zmírnění trestu pro Old Dogs Plzeň dle rozhodnutí KDK č. 6 
3) Systém prodeje voucherů na MS 
4) Po�adavky ČSML ohledně juniorligy (viz příloha) 
5) Loga NBLL a NFLL  
6) Úprava přestupního řádu 
 
Jednání: 
1) Letní lakrosová �kola s agenturou Global Starz � bude zaji�ťovat Michaela Zvarová a Jakub 

Nosek. Představí celou koncepci, zajistí propagaci, kontaktují B. Klimoszkovou, která dosud 
s agenturou jedná (kontakt přepo�le Petr Chmelař).  

 
2) Vzhledem k situaci se navrhuje zmírnit trest pro LC Old Dogs za nezaji�tění pořadatelské 

slu�by při utkání NBLL 2008 č. 35, vyhlá�ený KDK dne 1. července 2008, na podmíněný 
trest pokuty 1 000 Kč, který bude změněn na nepodmíněný v případě, �e se tým v období 
následujících �esti měsíců dopustí podobného disciplinárního přestupku. 

  
Zmírnění trestu schváleno v�emi přítomnými 

 
3) �těpán Suchánek vypracuje návrh systému do konce 12. 4. a roze�le VV. Dal�í jednání 

bude probíhat per rolam. 
 
4)  Návrh změn schválen v�emi přítomnými � dal�ím jednáním povřen Petr Chmelař. 

(po�adavky v příloze). 
 
5)  �těpán Suchánek do 10. 4. připraví návrh podmínek veřejné soutě�e o loga obou soutě�í 

včetně návrhu cen za nejlep�í návrhy. 
 
6) Vzhledem k tomu, �e Přestupní řád ČSML uva�uje celoroční soutě�, bylo nutné pro leto�ní 

zkrácený ročník dodatečně upravit mo�nost hostování. Návrh doporučuje sní�it minimální 
počet utkání na hostování z pěti na tři tím, �e se na konec článku 2.11 doplní věta:  
„Ve zkráceném soutě�ním ročníku 2009 se minimální počet utkání odehraných na hostování 
sni�uje na tři soutě�ní utkání.“ 

 
Úprava Přestupního řádu ČSML v tomto znění schválena v�emi přítomnými. 

 
V Praze dne 5. 4. 2009 
 
Zapsal: Petr Chmelař 


