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Zápis ze schůze VV ČSML 
konané dne 18. 10. 2016 

 
Přítomni:  Michaela Zvarová (MZ), Pavel Semerák (PS), Ondřej Mika (OM), Jan 

Barák (JB), David Plecháček (DP) 
Hosté: Michal Chmelař (MCh), Petr Chmelař (PCh) 

 
Místo:  Sportovní hala, ul. U Starého stadionu, Praha - Radotín  
 
Na pořadu: 
 
1. Rozhodčí: Předseda komise rozhodčích Michal Chmelař informoval o stavu rozhodčích, 
který je značně neuspokojivý. Je třeba apelovat na týmy, aby přistupovali k nominacím 
rozhodčích zodpovědně, na hráče, aby rozhodčí respektovali a nedemotivovali zbytečně 
negativními reakcemi.  

- Je třeba, aby týmy důsledně vyplňovaly hodnocení rozhodčích po zápase, a poskytly 
tak zpětnou vazbu.  

- Bude zavedeno individuální hodnocení rozhodčích. MCh do 30.11.2016 dopracuje 
návrh systému licencí, hodnocení a odměn, který by měl zvýšit motivaci rozhodčích 
učit se a zlepšovat. Zveřejnění kritérii do 31.12.2016. 

- Nepodařilo se uspořádat podzimní školení – záměr byl přizvat Barbaru Zelenay, ale 
časově se nezdařilo. 

- Komunikace s týmy a jednotlivými rozhodčími nominovanými na NFLL je 
komplikovaná, týmy mají problém dodat rozhodčí, kteří by byli vedeni zájmem pískat, 
nejen nutností pískat. Kvalitativní rozdíly mezi rozhodčími jsou značné. 

- Před turnajem na JM (20.–22. 1.) bude uspořádáno školení, zaměřené na boxlakros, 
tzn. NBLL2017. Výbor schválil, že lektoři dostanou odměnu. 

- Rozhodčí musí zlepšit své vystupování na hřišti a mimo hřiště, aby respekt vzbuzovali. 
- Výbor odsouhlasil nákup sady dresů, píšťalek a flagů 
- Pro lepší vzájemnou komunikaci rozhodčích byla založena FB skupina. 
- Doporučeno angažování rozhodčích zvenčí z jiných sportů. JB zjistí podmínky v hokeji 

(Černošice) ke zvážení, zda můžeme nabídnout podobné. 
- Výbor schválil překlad pravidel – zadáno P.Chmelařovi za úhradu max. 20 tis. Kč. 

 
2. NBLL 2016: S PCh diskutována jeho zpráva o průběhu NBL2016 (v příloze). Návrh na 
zavedení “Final four“ výborem podpořen – bude předloženo na VH. Ostatní návrhy – viz dále. 
 
3. NFLL 2016: PCh oznámil svou rezignaci na vedoucího NFLL, k níž ho vedla jeho 
nespokojenost s přístupem týmů k soutěži. PCh zajistí ještě uspořádání finále NFLL v Brně. 
V reakci ČSML vyhlásí konkurz na nového vedoucího soutěží a osloví potenciální kandidáty. 
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4. Valná hromada: VV svolá valnou hromadu na neděli 4. 12. 2016 od 10:00 v zasedací 
místnosti radotínské haly. V rámci VH proběhne schůzka zástupců týmů k NBLL 2017, která 
se loni velmi osvědčila. Výbor se sejde na schůzi 21.11. v 19:30 a připraví všechny podklady. 
 
5. Dotace MHMP: Magistrát Prahy zaslal na účet ČSML dotaci ve výši 300 tis. Kč, která byla 
následně rozdistribuována do jednotlivých týmů na základě podepsaných smluv. Výbor 
zakoupil a předal 10ks lakrosek týmu Knights Červené Pečky na základě smlouvy o zápůjčce. 
OM a PS připraví žádost o grant MHMP na rok 2017 (do 31. 10. 2016). 
 
6. Propagace lakrosu: Začátkem září proběhlo několik tradičních propagačních akcí: JM se 
zúčastnilo festivalu Sporťáček, MAL se zúčastnili Harfandění a Zažij Prahu jinak a MAL dále 
propagovali lakros na letním táboře u Bechyně. 
 
7. LASNAI: OM informoval o účasti týmu Custodes na turnaji LASNAI v Syrakuzách, kde tým 
skončil pátý, což je úspěch v tak kvalitně obsazeném turnaji. 
 
8. Zprávy z FIL:  PS informoval, že VH FIL, která proběhla v létě ve Vancouveru, nově 
schválila pořádání VH každoročně - další VH proběhne při MS žen 2017 v Anglii. MS žen U19 
bude 1.–10. 8. 2019 v Peterborough (Ontario). Byly schváleny úpravy pravidel boxlakrosu. 
Úpravy pravidel fieldlakrosu nebyly schváleny, bude nové hlasování korespondenčně. 
 
9. ME Budapešť: PS a OM informovali o průběhu a výsledcích - ČR skončila na 10. místě (z 
24 účastníků), což odpovídá situaci. Bez kvalitní domácí soutěže bude výsledkový propad 
pokračovat. Vzestup SUI, NOR, LAT, naopak neúspěch pro IRL a SWE. 
 
10. U19 World Challenge: PS informoval o juniorském turnaji v Six Nations, Kanada. ČR 
odehrála solidní zápasy a poprvé v historii porazila tým USA. Na kanadskou a irokézskou 
špičku nestačíme. 
 
11. Příprava na MS 2018 a WILC 2019: Pokračuje hledání manažera a kouče pro 
fieldové (2018) a boxové (2019) MS. Je třeba interně diskutovat v týmech a z nich přinést 
podněty.  
 
12. Rozvoj lakrosu: Výbor podpořil myšlenku zavedení placených “zakladatelů klubů“. Je   
třeba ale zvážit s ohledem na dostupné finance – bude řešeno na VH.   
PCh navrhnul za koordinátora této aktivity Jana Přiba. 
 
13. Propagace: Výbor schválil výrobu reklamních polepů na propagaci webových stránek 
(www.lacrosse.cz) na mantinelech hřišť v Radotíně, Malešicích, popř. Plzni a bannerů pro JM, 
popř. jiná místa a NFLL. PS oslovil studio Mowshe ohledně návrhu nových log soutěží (NFLL, 
NBLL, JBLL). 
 
Zaznamenali: O. Mika, P. Semerák 
18. 10. 2016 

http://www.lacrosse.cz/�


Zpráva vedoucího soutěže o NBLL 2016 
 
Průběh 
Soutěž proběhla bez zásadních organizačních problémů – přeloženo bylo pouze jedno utkání a jedno 
utkání bylo zkontumováno. Rovněž příprava rozpisu utkání na play-off byla díky přístupu klubů 
bezproblémová. Jako velmi pozitivní se ukázala schůzka zástupců klubů před soutěží, na které si 
přítomní ujasnili své povinnosti, a rovněž volba hracích dnů jednotlivých družstev, které do sebe 
dobře zapadaly. Jako určitý problém nebo mínus vnímám hraní o všedních dnech, ovšem tomu se asi 
nelze vyhnout. 
 
Účastníci 
Počet účastníků v roce 2016 oproti roku předchozímu zůstal na stejné úrovni (7; pro zajímavost 
v ročníku 2011/12 jich bylo jedenáct, v ročníku 2012/13 deset, v ročníku 2014 osm a v ročníku 2015 
sedm).  
 
Utkání, zápisy, reportáže 
V základní části se odehrálo 42 utkání, z čehož jedno bylo zkontumováno, v play-off pak 9 utkání, 
celkem tedy 51 zápasů. Úroveň zápisů byla letos výjimečně dobrá – z celkového počtu 50 zápisů jich 
pouze 8 bylo neúplných (chybějící statistiky apod.) a pouze ve dvou byly chyby závažného rázu 
(chybný vývoj skóre, zcela chybně zapsány zásahy brankařů atd.). 
Zavedení elektronického zapisování se setkalo s poměrně dobrým přijetím, zejména díky přístupu 
radotínských družstev a zpočátku i Jižního Města. Elektronicky bylo zapsáno 21 utkání. To je poměrně 
úspěch. Elektronický zápis by se měl ve dvouletém horizontu stát povinností. 
I nově zavedenou povinnost domácího družstva dodat reportáž družstva relativně respektovala. 
Reportáž nebyla dodána ze 14 utkání (tzn. méně než 1/3). Především díky reportážím (kromě MAH se 
zase tolik jiných novinek na webu neobjevovalo) se počet návštěv webu lacrosse.cz v období únor až 
červen 2016 oproti stejnému období předchozího roku zvýšil o cca 30 %. 
 
Rozhodčí 
Problém s rozhodčími v letošním ročníku kulminoval. Tři utkání museli řídit laičtí rozhodčí (č. 6, 21 
a 28), jedno utkání odřídila dvojice nezkušených rozhodčích a jedno utkání odřídil pouze jeden 
rozhodčí. Vedoucí rozhodčích musel řešit poměrně velký počet omluvenek na poslední chvíli. Celá 
tato agenda spadá do kompetence Komise rozhodčích (řešení postihů za neomluvenou 
nepřítomnost, omluvenky na poslední chvíli apod.), takže se tím zde nebudu zabývat. Doufám, že 
nové vedení KDK se na tyto záležitosti zaměří. 
 
Disciplinární tresty 
Veškeré automatické disciplinární tresty a tresty vyhlášené KDK (přehled usnesení viz web, Mužský 
lakros/Dokumenty/KDK/2016) byly řádně odslouženy (kromě dále uvedených). Do příštího ročníku se 
přenáší trest zastavení činnosti na jedno utkání pro Christiana Kohouta (ODP) a Tomáše Žipaje (FOF). 
 
Finance 
 Příjmy Výdaje 
Startovné 7 družstev 56000   
Bilance pokuty/bonusy 3500   
Rozhodčí   -35885 
Odměna ved. ligy  -8000 
Celkem  +15615  
 
Vyúčtování rozhodčích viz příloha. 



Budoucnost 
 
Obecné cíle 
Obecně je třeba soutěž zatraktivnit, zvýšit počet účastníků a rozšířit do větších měst v České 
republice, což je samozřejmě i obecný cíl ČSML. Jako vhodnou cestu vnímám možnost využít 
„profesionální zakladatele oddílů“ – tj. lidí (místních pedagogů, trenérů atd.) najatých v daných 
místech svazem na konkrétní úkol, tj. založit a rozvíjet lakrosový oddíl. 
 
Je třeba získat trvalý zájem médií, zejména „nových“, zaměřujících se na nové nebo malé sporty. 
 
Bylo by vhodné získat stálý prostor v alespoň jednom deníku či týdeníku (papírovém i digitálním) 
zaměřeném na sport, k tomu je ale nutné motivovat (finančně, jak jinak) reportéry (jak z našich řad, 
tak z řad externích osob, např. studentů žurnalistiky a dalších zájemců). 
 
Doporučení 
 
1.  Přimět a podporovat družstva, aby sama začala streamovat svá utkání (YouTube Live apod.). 
 
2.  Namísto play-off zavést víkendové „Final Four“ (vymyslet nějaký neotřelý, ale jasný název 

této akce), kde by se v sobotu na jednom hřišti utkala družstva takto: 1. vs. 4. a 2. vs. 3 
a v neděli by bylo finále a případně i utkání o 3.–4. místo. (Bylo by možné motivovat družstva 
tak, že by družstvo na 3. místě příští rok pořádalo Final Four). To by mělo celou řadu výhod: 

 - jednalo by se o „kompaktnější produkt“ pro případný mediální zájem, 
- předvídatelnější termíny pro všechny účastníky, odpadl by sice nijak zásadní, ale přesto 
poměrně náročný problém s hektickým dojednáváním rozpisu play-off, 

 - atraktivnější pro diváky – 3 nebo 4 utkání na jednom místě, 
 - nájem buď ze startovného, nebo samostatně ČSML. 

V případě Final Four by byl stream již nutností! 
 
3. Ve střednědobém horizontu (tří až čtyř let) vybudovat skupinu „specializovaných“ 

rozhodčích, tím míním rozhodčí, kteří současně nehrají v některém družstvu účastnícím se 
ligy (platí i pro field). Zkusit celou řadu kanálů – vysloužilí hráči, známí hráčů lakrosu z jiných 
sportů, oslovení potenciálních kandidátů z jiných svazů (rozhodčí, kteří třeba mají pocit, že 
mají volnou kapacitu, kterou jejich svaz nemůže naplno využít), ale klidně i vysloužilí 
profesionální rozhodčí z jiných (třeba i „velkých“) sportů. Tyto rozhodčí by bylo třeba náležitě 
motivovat (a to nejen finančně). 

 
4. Pro ročník 2017 zavést povinnost, aby každé družstvo uspořádalo jedno domácí utkání 

v některém z vytipovaných měst – vytvořit seznam možných kandidátských měst a nechat 
družstva, aby si podle nějakého klíče vybrali. Vytvořit jednu „mediální koncepci“ a tu poté 
aplikovat na každé takové utkání (České Budějovice, Klatovy, Liberec, Jičín, Hradec Králové, 
Karlovy Vary, Teplice, Tábor, Mladá Boleslav, Ostrava, Olomouc, Vsetín atd.). 

 
5. Umožnit družstvům, aby pro utkání Final Four (v závislosti na schválení) získaly do svého 

kádru 1/2/3/4 hráče z družstev, které se do Final Four nedostaly (navzdory přestupnímu 
řádu). Buď zcela neorganizovaně, ať se družstva sama dohodnou, nebo formou draftu, kde by 
na jedné straně byl seznam zájemců, a na druhé straně by si družstva vybírala podle pořadí 
v základní části. Určitě by to přispělo k vyšší atraktivitě a možná trochu rozhýbalo 
„přestupový trh“. 

 
6. VV ČSML by měl začít vážně uvažovat nad pořádáním školení pro trenéry. Toto je problém 

nejen z hlediska seniorských družstev, ale především juniorských družstev. 



 
7. Družstva by měla povinně, případně na základě nějakých podmínek (poskytnutí grantu aj.), na 

svých domácích stadionech (na mantinelu, případně jako banner) propagovat webové stránky 
„lacrosse.cz“. 

 
8. Vzhledem k tomu, že lakrosová pravidla neznají remízu, bylo by logické změnit počítání bodů 

z 3-2-1-0 na 2-1-0 (2 za vítězství, 1 za prohru a 0 za kontumaci), nebo prostě na 1-0. 
 
9. Je třeba nechat vypracovat profesionální návrh loga NBLL (souběžně i NFLL – měly by být 

zachovány určité společné znaky). 
 
10.  Snížit startovné pro rok 2017 na 6 000 Kč, případně přijmout jiný model financování (viz dále). 

Letos vznikl přebytek cca 15 000 Kč a vzhledem k tomu, že kluby mají vlastní náklady spojené 
s účastí a platí příspěvky do ČSML, není nutné, aby ČSML ještě dotovaly startovným. 
Startovné NBLL pokrývá v podstatě jen platby rozhodčím a odměnu vedoucího ligy. Celkovou 
částku výloh lze tedy poměrně přesně stanovit předem, čili by bylo asi vhodnější vypracovat 
před soutěží rozpočet a ten rozdělit mezi počet účastníků. 

 
 
27. července 2016 
Petr Chmelař 



Zpráva vedoucího NFLL 2015 
 
I. Soutěž, systém, rozpis a výsledky 
Do letošní NFLL, která probíhala od září do začátku listopadu, oproti loňskému ročníku nenastoupil Sokol I. Smíchov 
a slovenský tým vystupoval pod hlavičkou Nationals, jelikož nabídl účast všem hráčům ze Slovenska. Zbývající účastníci se 
nezměnili (LCC Radotín, SKL Jižní Město, TJ Malešice, Vienna Monarchs). Nerozšiřování (resp. snižování) počtu účastníků je 
trvalý jev, odrážející stagnaci klubového rozvoje lakrosu v České republice a ohrožující samotnou existenci ligy. 
 
NFLL má již několik let stabilní herní systém, který se mi zdá v současné situaci optimální (každý s každým dvoukolově, 
finálové utkání prvního s druhým o titul mistra ČR). Případné úvahy o víkendovém „final four“ nemají podle mého názoru 
smysl, dokud budou přetrvávat současné výkonnostní rozdíly zúčastněných družstev. Odhlédnu-li od nedostatku termínů 
v letošním roce v důsledku MSb, semifinále by při současném počtu účastníků snižovalo smysl základní části, v níž by vlastně 
o nic nešlo. V současné podobě se v ní bojuje o dvě místa, což při aktuálním rozložení sil zajišťuje dostatečnou motivaci 
v téměř každém utkání.  
 
V letošním roce se soutěž poprvé nehrála formou víkendových turnajů, ale družstva hrála na svých „domácích“ hřištích. 
Smyslem je, aby si každé družstvo takto muselo budovat určité zázemí, podporující povědomí o lakrosu. Pravidelnost času 
konání a stabilita míst konání utkání by měla přispět k lepší propagaci a zvýšení povědomí. Proto byla také většina utkání 
rozepsána na víkendy a o víkendech se také konala, kromě utkání RAD, jenž tradičně hraje v pátek, vzájemných utkání MAL a 
JME, jež byla na přání družstev přesunuta na všední den, a utkání MON vs. NAT a utkání MAL vs. RAD. Sehrání utkání ve 
všední dny nebyla nejen s ohledem na nedostatečnou kvalitu osvětlení podle mého názoru dobrá volba. Přechod na systém 
domácích utkání se mi zdá jako dobrá cesta. Soutěži to umožní, aby dostala řád a získala vyšší přehlednost. 
 
V NFLL bylo sehráno 21 utkání, letos po dlouhé době bez jediné kontumace, a na soupiskách družstev se objevilo 164 hráčů. 
Z hlediska konání utkání vyvstal jediný problém při utkání MON vs. NAT 1. října, které v základní části skončilo nerozhodně, 
přičemž kvůli končícímu pronájmu hřiště nemohlo být odehráno prodloužení. Rozhodl jsem, aby se prodloužení dodatečně 
sehráno před dalším utkáním obou soupeřů 18. října v Trnavě. 
 
Superfinále proběhlo, jak už je dobrým zvykem, na Aletickém stadionu Slavie Praha, tentokrát kvůli MSb v pozdějším termínu, 
než je obvyklé. Navzdory tomu, že by se mělo jednat o „výkladní skříň“ českého fieldlakrosu, na utkání si nenašlo cestu příliš 
fanoušků a nepodařilo se mi zajistit ani jakýkoliv zájem ze strany médií.  
 
Na základě zkušenosti z posledních čtyř let musím říci, že propagace a prezentace v médiích (a nejen pouze superfinále) 
nemůže být úkolem pro člověka, který je současně vedoucím ligy – prostě mi na to nezbývaly kapacity. Možná by bylo vhodné 
vytvořit nějakou „tvůrčí“ skupinu, která by pravidelně, dlouhodobě a cíleně zásobovala média a usilovala o zájem novinářů, 
ovšem na profesionálnější bázi, než jsem schopen to dělat já osobně, a to obecně o lakrosu (samozřejmě s využitím 
aktuálních lakrosových událostí).   
 
Ale je to asi otázka peněz – stejně jako příprava superfinále. Budeme-li chtít minimálně udržet (já bych ale raději rozvíjel a 
zvyšoval) nastolený standard organizace finálového utkání, bude nutné si sáhnout trochu do peněženky. Odhlédnu-li od 
stadionu – takovéto akci by určitě slušelo, aby se konala na útulnějším stadionu, jako je třeba Viktoria Žižkov nebo Bohemians  
–, bylo by určitě vhodné ve spojení s finále připravit i nějaké další akce a zábavný program, od soutěží pro diváky, přes 
„pompéznější“ zahájení a zakončení (konfetová děla, deska /třeba univerzální/ pro focení týmu s nápisem Mistr ČR či 
podobným) až po profesionální PA. Myslím, že nemá cenu čekat, až přijdou diváci, a potom teprve vymýšlet, co jim 
nabídneme, nýbrž je nutné je začít lákat. S tím souvisí i celková organizační příprava a vybavení hřiště na finále – letos jsem už 
měl problém kohokoliv přemluvit na pomoc, a tak jsem musel najmout brigádníky (včetně podávání míčů). Vše to je už práce 
pro větší organizační skupinu. Jasně, vždy to bude otázka „drivu“ vedoucího ligy, ale je třeba na to více myslet v rozpočtu 
soutěže. 
 
Výsledkový servis byl letos již 100% zajišťován systémem PointBenchna webových stránkách lacrosse.cz. Navzdory mé snaze 
(včetně finanční motivace) o to, aby družstva vyzkoušela elektronický zápis, ani jedno z nich se o to ani nepokusilo (myslím si, 
že si nikdo dokonce ani nestáhl volně nabízený program). To zcela odráží celkovou nechuť družstev vůči čemukoliv, co jenom 
trochu připomíná „papírování“. Přístup vedení družstev k administrativnímu aspektu soutěže zůstává stále na naprosto 
amatérské úrovni.  
 
II. Administrativa a zápisy 
Družstva podle mého názoru obdržela včas všechny informace o NFLL (rozpis, propozice atd.), navíc vše bylo zpřístupněno na 
webu lacrosse.cz (včetně videonávodu na vyplňování zápisů). Odevzdání soupisek a vedení zápisů se opět neobešlo bez 
problémů. Kromě jednoho případu, kdy domácí družstvo vůbec nezajistilo správný zápis k utkání (NAT, pokuta 500 Kč), tak 

 

 

 
 



pouze u 20 % zápisů lze hovořit o tom, že byly vyplněny bez chyby. Nedostatky se stále opakují – nedostatečná pozornost 
věnovaná úpravě soupisky (padá na vrub vedoucím družstev), nezapsáni začínající brankaři, špatně vedená statistika (to již 
jsou chyby zapisovatelů). Družstvem dvou tváří byly MAL, které by vyhrály soutěž o nejlepší i nejhorší zápis... Díky tomuto 
nezájmu jsou i letos statistiky zcela bez informační hodnoty. 
 
Po loňských žádostech jsem letos snížil povinný počet činovníků utkání na dva (zajišťuje domácí družstvo). V žádném utkání 
toto nepřineslo žádný problém. Rovněž podavači míčů byly až na malé výjimky přítomni při všech utkáních v dostatečném 
počtu. 
 
Myslím, že do budoucnosti bychom měli více nutit a motivovat družstva, aby začala používat elektronický zápis. Je zde možná 
určitá šance, že by se PointBench přepsal do systému Android a bylo by tedy možné k zápisu používat mobilní zařízení – tady 
by se asi družstva už na nic nemohla vymlouvat. I zde je to otázka stanovení strategie a peněz.... 
 
III. Rozhodčí 
Situace s rozhodčími byla letos zase o stupínek horší než vloni. Většinu utkání řídili pouze dva sudí, což je na fieldlakros prostě 
málo. Letos před NFLL neproběhlo ani školení, byť jsem žádal a byl připraven technicky zajistit alespoň webové školení – od 
zástupce rozhodčích Radka Košťála jsem však neobdržel požadované otázky. S rozhodčími je třeba začít pracovat dlouhodobě 
a pozitivně. Současná situace (jak z hlediska počtu rozhodčích, tak jejich kvality) je alarmující a bez zásadního podchycení 
tohoto problému není možné pokračovat v jakémkoliv rozvoji ligové soutěže. Obávám se, že postupem času se toto stane i 
problémem v NBLL... 
 
I zde je třeba začít s minimem, ale začít... Celé to opět nemůže ležet na bedrech jediného člověka, byť jeden člověk musí vést.  
 
IV. Závěr 
Letos jsem ještě silněji než dříve pociťoval obecnou nechuť se zapojit a vůbec hrát NFLL. Stejně tak vnímám ze strany vedení 
řady družstev nulovou snahu zlepšit prezentaci fieldlakrosu v rámci NFLL a respektovat požadavky vedení ligy či dokonce znát 
a dodržovat Soutěžní řád a Propozice, ať už jde o propagaci samotného utkání a vlastního klubu, nebo o zajištění nějaké 
„přidané hodnoty“ při samotném utkání (např. požadavek na větší ukazatel skóre některé kluby vyřešily tím, že vytiskly čísla 
na papír A4 a ten převracejí podle vývoje skóre... místo, aby obětovaly cca 1200 Kč a zakoupily manuální ukazatel, který jim 
vydrží nejméně 10 let, nehledě na to, že vybavení pak nevypadá jako při utkání někde na osadě). 
 
V. Návrhy na zlepšení 
NFLL tlačí tři problémy: nízký počet kubů a nulové rozšíření mimo Prahu v rámci ČR, nedostatečné zabezpečení činnosti 
rozhodčích jako skupiny a malý zájem a iniciativa ze strany klubů. Návrhy: 
 
1. Pověřit Komisi rozhodčích, aby: 

- vypracovala a zavedla systém pravidelných školení (field i box),  
- vypracovala a zavedla systém „kariérních“ tříd rozhodčích, 
- začala hledat cesty, jak rozšířit základnu rozhodčích. 

2. Vytvořit propagační skupinu (pro lakros obecně), která by produkovala profesionální tiskové zprávy, „zaplavovala“ 
mediální prostor (včetně webu lacrosse.cz a FB) zprávami o lakrosu, navazovala partnerství s médii a jednotlivými 
novináři, pracovala s dlouhodobou strategií, pravidelně a neustále (za odměnu). 

3.   Zahrnout do rozpočtu ČSML na rok 2016 výlohy na organizaci superfinále (brigádníci aj.). 
4. Začít koordinovat kroky, aby se superfinále mohlo výhledově konat na lepším stadionu, včetně získání případného 

grantu. 
 
Přílohy: 
Vyúčtování NFLL (excel) 
Návrh standardizované tabulky pro vykazování hvizdného (vč. cestovného a stravného, NBLL i NFLL) (excel) 
 
 
Petr Chmelař 
30. listopadu 2015 
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