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

Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 13.1.2015

Přítomni: Jan Barák (JB), Michaela Zvarová (MZ), Pavel Semerák (PS), Matěj 

Řezníček (MŘ), Karel Poupě (KP), Ondřej Mika (OM)

Místo: Vykoukových 622/2, Praha - Radotín

Na pořadu:

1. Evidence členské základny: členská základna aktualizovaná od všech týmů k 31. 12. 

2014. Souhrnné výsledky budou předány na ČLU. Příspěvky jsou 

vyfakturovány/uhrazeny.

2. NBLL 2015: přihlášeno 7 týmů: LJM, PAR, CUS, WOL, FOF, MAL, PLZ. Bude jedna 

soutěž s obdobným systémem jako v roce 2014. Liga bude zahájena třemi zápasy 

hale na JM v sobotu 21. 2. 2015. Základní část 2x nebo 3x každý s každým. První 

dva týmy postoupí přímo do SF, 3.-6. hrají QF. Vše v play-off na dva zápasy plus 

eventuální prodloužení na náhlou smrt (nesčítá se skóre), začíná se na hřišti hůře 

postaveného. Rozhodující finále bude v sobotu 20. 6. 2015. JB připraví do 20. 1. 

návrh systému a rozpisu. Během zimního turnaje (Mayor´s Cup) proběhne schůzka se 

zástupci týmů. Rozdělení soutěže na dvě z důvodů motivace k výchově mládeže se 

ukázalo jako nepraktické a herně demotivující pro týmy v nižší soutěži. VV ČSML 

proto nyní ustupuje od podmínky účasti v 1. lize mít juniorské týmy. Zároveň ale trvá 

na tom, aby se kluby věnovaly rozvoji mládeže a na budování juniorských týmů

pracovaly. Kluby, které se zúčastní juniorských soutěží podpoří VV ČSML finančně.

3. Podpora dětí a juniorů: VV rozhodl, že vyplatí každému klubu 500,-Kč za každého 

juniora, který se zúčastní alespoň dvou turnajů JBL během jarní sezóny 2015. VV 

připraví podmínky pro účast i hráčům, jejichž mateřské týmy nejsou schopny postavit 

celý tým. Podrobnosti na příští schůzi VV.

4. Granty MHMP: OM a PS připravili a odevzdali na MHMP žádost o grant a rozvoj 

mládeže. Případné přidělené prostředky budou určeny výhradně na rozvoj 

mládežnického lakrosu. 

5. Vyúčtování MS v Denveru 2014: PS zahájil vracení záloh hráčům. K dispozici (k 

odprodeji) stále ještě 5 ks helem.

6. Dopingové kontroly: Namátkové kontroly na rekreační drogy budou probíhat během 

NBLL a mohou proběhnout i na akcích pořádaných kluby – členy ČSML (Mayor´s Cup, 

MAH, atd.). Namátkové dopingové kontroly jsou interním opatřením ČSML, které má
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preventivní charakter. KP připraví směrnici pro provádění testů a návrh případných 

trestů. Běžné dopingové kontroly jsou v kompetenci oficiální instituce, která je 

oprávněna provádět kontroly dle vlastního programu nezávisle na ČSML.

7. Stanovy ČSML: KP předal dva originály zaregistrovaných smluv do sídla Svazu.

8. European Boxlacrosse Invitational: OM a PS finalizují rozpočet.

9. NFLL 2015: schůzka PS s P.Chmelařem zatím neproběhla.

10. Hrací systémy dalších let: požadavek na konsolidaci a stabilizaci soutěží (NBLL a 

NFLL) trvá a návrhy je třeba probírat v klubech. Následně výbor připraví návrhy a 

bude hlasováno na valné hromadě na jaře 2015.

11. Komise rozhodčích: V souvislosti s účastí na MS v Buffalu výbor očekává návrh 

přípravy a činnosti rozhodčích od předsedy KR Vojty Schaffnera.

12. Termín valné hromady: VV navrhuje termín na přelomu května a června po základní 

části NBLL.

13. Vienna Open: uskuteční se ve dnech 19.-21.6.2015, bohužel v té době naplánováno 

finále NBLL.

14. Další schůze výboru proběhne 10. 3. 2015 v 19:00 ve sportovní hale v Radotíně.

Zaznamenali: O.Mika, P.Semerák

14.1.2015




