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Zápis z 10. schůze VV ČSML 
konané dne 23.10.2011 

 
Přítomni: P. Sedlák, M. Zvarová, A. Oulehla, P. Poupě 
Host: Tomáš Procházka 
 
Místo: Sportovní hala Jižního Města, Květnového vítězství 1554, PSČ 149 00 
 
Na pořadu: 

1. Zprávy z VH ČLU 
2. Lakrosová pravidla 
3. Začátek NBLL 2011/2012 
4. Ostatní, diskuze, závěr 

 
Jednání: 

 
1) P. Sedlák informoval o průběhu Valné hromady ČLU, zejména: 

 
a. Finanční dotace od ČLU nejsou dosud potvrzeny. Další průběh bude záviset 

především na vyřešení současného stavu financování od ČSTV. 
 

b. V souvislosti s reprezentováním ČLU navenek bude zvolen oficiální zástupce 
českého lakrosu; v listopadu proběhne schůze zástupců mužského a ženského 
lakrosu, kde se bude jednat o konkrétních nominacích. 

 
VV ČSML se usnesl všemi hlasy, že na uvedené schůzi bude za ČSML jednat a 
hlasovat P. Sedlák s tím, že nominován na zástupce za mužský lakros bude Pavel 
Semerák.  

 
2) VV ČSML se usnesl, že určení platných pravidel, podle kterých se bude hrát lakrosová 

liga, je věcí Komise rozhodčích. Vedoucí KR se pověřuje vždy před začátkem ligy 
informovat vedoucí jednotlivých týmů o provedených změnách dosavadních pravidel, 
případně uvést platnou verzi pravidel. V probíhající lize NBLL 2011/2012 jsou platná 
původní pravidla s tím, že v případě změn KR oznámí závaznou verzi pravidel 
(případně jejich změny) a určí termín, od kterého budou pravidla používána. 
 

3) S vedoucím NBLL 2011/2012 T. Procházkou byl prodiskutován průběh začátku ligy. 
Byly shledány nedostatky ohledně aktualizace soupisek týmů, zápisů ze zápasů a dále 
nedostatečná propagace obecně. VV tímto apeluje na jednotlivé týmy, aby 
poskytovaly aktuální informace včasně a dále aby z odehraných zápasů poskytovaly 
na internetové stránky Svazu reportáže z jednotlivých utkání.  

 



Český svaz mužského lakrosu  
Rektorská 9  
108 00 Praha 10  
IČO 00406732  
DIČ CZ00406732 

 
4) Na závěr nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky a schůze byla ukončena. 

 
 
V Praze dne 23.10.2011 
 
Zapsal: 
Pavel Poupě 


