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Zápis ze schůze VV ČSML 
konané dne 29. 6. 2013 

 
Přítomni: 
Pavel Semerák 
Michaela Zvarová 
Ondřej Mika 
Jan Barák 
Matěj Řezníček 
 
Omluveni: 
Karel Poupě 
 
Místo: 
Hospoda u hřiště, Železnobrodská 961/4A, Praha 9, Kbely 
 
Na pořadu: 
 
Nový koncept mužských lakrosových soutěží. 
Členský poplatek 
Odměna pro vedoucího NBLL 2013 
Koncepce dětské ligy 
Granty HLMP 
Projekt pro rozvoj lakrosu mezi dětmi 
MS Denver 2014  
 
Jednání: 
 
Český pohár 2013 
Na podzim tohoto roku odstartuje nová soutěž otevřená pro české i  zahraniční týmy – 
Český pohár. Soutěž se odehraje během dvou hracích víkendů v  halách na Jižním 
Městě a Plzni. Vítěz získá do držení putovní Český pohár.  
Soutěž bude otevřena pro maximálně 12 týmů. 
 
 
Startovné do Českého poháru 2013 se stanovuje ve výši 2000,- Kč za tým. 
 
Bližší detaily budou projednávány v závislosti na počtu přihlášených týmů.  
 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
NBLL 2014 
Národní boxlakrosová liga se bude nově hrát v období březen–květen. 

http://www.mapy.cz/#q=Železnobrodská 4A&t=s&x=14.549165&y=50.132607&z=15&d=addr_11282107_0_1&qp=14.541450_50.128772_14.555646_50.135393_15�
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Základní část ligy se odehraje jednokolovým systémem každý s každým. 
Všechny kola Play-off budou hrány na jedno rozhodující utkání.  
V případě vyššího počtu účastníků může vedoucí ligy zvolit systém skupin při 
zachování stejného počtu utkání základní části a  play-off. 
Finále NBLL 2014 se bude konat v sobotu 31. 5. od 19 hod na hřišti finalisty, který 
skončil výše v  základní části.  
Finále NBLL budou předcházet finále juniorských soutěží. 
 
Startovné do NBLL 2014 se stanovuje ve výši 8000,- Kč za tým. 
 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Výkonný výbor akceptoval návrh. 
 
NFLL 2014 
NFLL bude v roce 2014 pokračovat ve stejném formátu jako v roce 2013.  
Startovné do NFLL 2014 se stanovuje ve výši 8000,- Kč za tým. 
 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Výkonný výbor akceptoval návrh. 
 
Český pohár 2014  
Český pohár bude v roce 2014 pokračovat ve stejném formátu, jako v roce 2013.  
Startovné do Českého poháru 2014 se stanovuje ve výši 2000,- Kč za tým. 
 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Výkonný výbor akceptoval návrh. 
 
NBLL 2015 
Od roku 2015 se Národní boxlakrosová liga rozdělí na 1. a  2. ligu. 
● Termín: březen–květen 2015, 
● 1. liga: šest až osm týmů (dle výsledků NBLL 2014) 
● 2. liga: čtyři až šest týmů (dle výsledků NBLL 2014)  
● základní část: dvoukolově každý s  každým 
● play-off se bude hrát od čtvrtfinále na jeden zápas vždy na hřišti výše postaveného 
týmu po základní části, 
● mezi posledním týmem první ligy a prvním týmem druhé ligy bude probíhat baráž. 
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Týmy budou muset pro získání licence zaručující účast v 1. lize NBLL splnit následující 
podmínky: 
 
● umístění v předchozím ročníku na pozici zaručující účast v první lize, 
● žákovské týmy minimálně ve dvou kategoriích juniorských soutěží, 
● vyhovující domácí hřiště (schvaluje vedoucí ligy dle určených kritérií),  
● jednotná barva přileb, jednotné dresy vč. trenek, 
● minimální počet hráčů k  utkání 10 + 1, 
● funkční FB profil týmu, 
 
Povinnosti domácích týmů v utkáních 1. ligy:  
● zveřejnění výsledku bezprostředně po zápase na FB profilu,  
● zveřejnění krátkého článku o utkání nejpozději následující den po zápase,  
● propagace zápasů v  místě konání (plakáty, místní rozhlas, regionální tisk atd.),  
● vybírání vstupného na zápasy (vstupné může být dobrovolné, ale mělo by být 
vybíráno), 
● zajištění pořadatelské služby. 
 
Startovné do NFLL 2015 se stanovuje ve výši 8000,- Kč za tým. 
 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Výkonný výbor akceptoval návrh. 
 
Členský poplatek 
VV ČSML stanovuje od roku 2014 členský příspěvek do Českého svazu mužského lakrosu 
ve výši 500 Kč ročně. Tyto prostředky budou využívány zejména vytvoření stabilního 
finančního základu pro reprezentaci a pro rozšiřování členské základny. 
Členové ČSML mladší 15 let jsou členského příspěvku zproštěni. 
 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
Výkonný výbor akceptoval návrh. 
 
Koncepce dětské ligy 
 
VV ČSML žádá pány Malinu, Gottwalda a Preislera o vyhotovení kocepce dětských 
ligových soutěží v následujících letech. 
 
Granty HLMP 
Český svaz mužského lakrosu získal od magistrátu hlavního města prahy grant ve výši 
317 000,- Kč na rozšíření členské základny v pražských klubech. 
VV vyzve všechny pražské kluby k aktivní spoluúčasti na tomto projektu.  
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Projekt pro rozvoj lakrosu mezi dětmi. 
VV se bude soustředit na rozvoj lakrosu mezi dětmi a to i mimo Prahu (predevšim 
Brno, Ostrava, Č.Budejovice) – pro tento účel VV použije prostředky získané od ČLU. 
Předseda VV ČSML pak vyzve zástupce jednotlivých týmu k aktivní účasti na tomto 
projektu.  
 
MS Denver 2014 
VV ČSML požádal FIL o odložení termínu platby první zálohy (USD 750) do konce 
měsíce září (původní termín byl do konce měsíce června) a nadále bude vést jednání 
vedoucí k tomu, aby se reprezentace České republiky mohla zúčastnit MS v Denveru 
2014. 
 
 
V závěru schůze VV proběhla volná diskuze. 


