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Zápis z 9. schůze VV ČSML 

konané dne 23. června 2011 

 
Přítomni: P. Sedlák, M. Zvarová, A. Oulehla, R. Košťál, P. Poupě 

Omluveni: 

Host: Tomáš Janda, Pavel Došlý, Ondřej Mika, Jan Barák, Marek Dobrý 

 

Místo: Sokolovna Radotín, Vykoukových 622/2, Praha 16 - Radotín 

Čas zahájení: 19:00 hod 

 

Na pořadu: 

1) souběh lakrosových lig 

2) trenér field lakrosové reprezentace 

3) NBLL 2011/1012 

4) zpráva o MS v box lakrosu v Praze 

5) diskuze, závěr 

 

Jednání: 

 

1) Z důvodů kolize NFLL a Evropské lakrosové ligy (ELL) pozváni Marek Dobrý (vedoucí NFLL) a 

Jan Barák (ELL) k řešení. ELL koncipována jako mimosvazová soutěž o 4 turnajích elitních 

hráčů box lakrosu bez ohledu na klubovou příslušnost, která nemá konkurovat svazovým 

ligám. Současná kolize termínů je způsobena především nedostatečnou koordinací a bude 

řešena provizorně dohodou vedoucíh lig. 

 

K zamezení dalších kolizí lakrosových lig a akcí do budoucna se VV ČSML usnesl, že před 

koncem kalendářního roku bude vždy svolána schůze, na které bude možnost předložit návrh 

termínů lakrosových soutěží a turnajů, a bude vytvořen oficiální kalendář. Termíny soutěží a 

turnajů takto vyhlášených budou závazné a v případě kolize s neoficiálně ohlášenou akcí bude 

svaz vyžadovat účast členů na ohlášených lakrosových událostech. 

 

2) Na nadcházející MS ve field lakrosu v Holandsku je hlavním manažerem české reprezentace 

jmenován Ondřej Mika. 

 

3) VV ČSML se z důvodů zkvalitnění soutěže usnesl na změně konceptu NBLL, kdy dle výsledků 

předchozí ligy budou vytvořeny 2 hrací skupiny (princip každý s každým).  

 

VV ČSML se usnesl na vyhlášení výběrového řízení na vedoucího NBLL 2011/2012 (přiloženo 

v příloze), odměna za vedení ligy až 8.000,- Kč.  

 

4) Generální manažel mistrovství Roman Pokorný přednesl detailní zprávu o MS v box lakrosu 

v Praze. Dosud není zcela doučtováno, ale je předpokládán zisk (především díky spolupráci se 

Synot Tip, dále dotaci hl. m. Prahy a také prodeji všech voucherů). Dále byl kritizován přístup 

FILu, který nebyl ochoten spolupracovat, tým USA, který dosud dluží peníze a zatím 

nekomunikuje, a nakonec přístup a kvalita rozhodčích. V českém televizním vysílání bylo 

mistrovství věnováno 16 hodin. Všeobecná spokojenost s články O. Miky, zajištěním 
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spolupráce s IKEA díky Jindřišce Válové a vedením fan klubu Štěpánem Suchánkem. Přítomní 

byli kromě výše uvedeného kompletně informováni o průběhu zařizování mistrovství. 

 

Na závěr R. Pokorný navrhl, aby byl zisk z mistrovství zachován výlučně pro potřeby české 

reprezentace na další MS v box lakrosu.  

 

5) Na závěr nebyly vzneseny žádné námitky a schůze byla ve 22:00 hod ukončena. 

 

 

V Praze dne 23.6.2011 

Zapsal: Pavel Poupě 
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Výkonný výbor ČSML se dne 24. června 2011 usnesl na vyhlášení výběrového řízení 
na pozici: 
 
 

vedoucí národní boxlakrosové ligy (NBLL) 2011/2012 
 
 

I. 
 

Mezi základní povinnosti vedoucího NBLL patří především: 
 

- příprava harmonogramu ligy a rozpisů dle podmínek ČSML 
- synchronizace s ostatními lakrosovými akcemi a událostmi 
- zajištění výsledkového servisu a poskytování aktuálních informací o lize na 

webových stránkách svazu 
- další povinnosti stanovené předpisy ČSML 

 
 
Odměna za vedení soutěže: 8.000,- Kč. 
 
 

II. 
 
Zájemci o výše uvedenou pozici mohou zaslat do 30. června 2011 žádost o zařazení 
do výběrového řízení na e-mailovou adresu: cmla@lacrosse.cz, popřípadně jinak 
kontaktovat výkonný výbor ČSML. 
 
 
 
V Praze dne 24. června 2011 
 
Výkonný výbor ČSML 
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