Český svaz mužského lakrosu
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153 00 Praha - Radotín
IČ 00406732
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www.lacrosse.cz

ZÁPIS ze 4. schůze VV ČSML
konané dne 21. června 2017
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Tomáš Žipaj, Jiří Tilšer
Omluveni: David Plecháček, Martin Hodaň
Místo: Sportovní hala Radotín
Program
1. Úkoly z minulé schůze
2. Zkušební změny soutěží v roce 2017 a 2018
3. Další změny soutěží
4. Prostředky uložené u LCC
5. Úprava rozpočtu
6. Vytvoření grantové komise ČSML
7. JBLL/JFLL
8. Oživení soutěže Hráč roku
9. Volba vedoucího NFLL
10. Schválení odměny pro vedoucího NBLL za ročník 2017
Jednání:
1. Úkoly z minulé schůze
• (3) Dotace MHMP 2016 - klubům připomenut termín (JP) (probíhá, termín pro odevzdání na MHMP je
31. 7.).
• (4) Dotace MHMP 2017 – hotovo, ČSML získal dotaci 300 000 Kč
o Grantová komise vyřeší způsob rozdělení a rozdělení provede (smlouvy s kluby, možnost
účelového vázání některých částek)
o JP pošle na Prahu konkrétní dotaz o legální možnosti vložit do smluv s kluby ustanovení
o propagaci lacrosse.cz (na základě výsledku se RAD proplatí/neproplatí faktura za propagaci
lacrosse.cz na mantinelu)
• (5) Dotace a příspěvky od velkých firem - probíhá, žádné výsledky
o MH informuje PCh, jaký chce email
o JT a MH začnou v této věci podnikat kroky
• (6) Převod dispozic k účtům, změna banky u provozního účtu neprovedeno - urgovat u Karla Poupěte
(PCh) - hotovo
• (16) Loga NBLL, NFLL, JBLL – stále řeší studio Mowshe s Pavlem Semerákem – hotovo
o jednotná prezentace č. reprezentace (TŽ) – probíhá
o bannery lacrosse.cz a svazu na utkáních budou řešeny v rámci dotačních smluv - povinnost
příjemce dotace/grantu vyrobit banner a vyvěšovat na všech lakrosových akcích (PCh ve
spolupráci s JP – smlouvy o dotacích/grantech) – probíhá
• (17) Založí se business účet paypal ČSML a na webové stránky ČSML se umístí tlačítko Donate (paypal)
(PCh) - hotovo

2. Zkušební změny soutěží ČSML v roce 2017 a 2018
• NFLL 2017
o bodování 1-0 (vítězství/prohra v utkání) – schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 PCh zajistí úpravu PointBenche
 vedoucí soutěží vloží do propozic informaci o odchylném bodování oproti SŘ
 po NBLL 2018 se vyhodnotí a případně se upraví soutěžní řád
o rozhodčí – KR se zaměří na otázku fieldových rozhodčích (PCh řeší s MCh)
o každý klub čtyři rozhodčí – do termínu odevzdání soupisek 30. června 2017 (v propozicích)
• NBLL 2018
o bodování 1-0 – schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
3. Další (trvalé) změny v soutěžích (platné od 31. července 2017)
o NBLL
 povinné hlášení při utkáních tam, kde je systém (podklad vytvoří svaz – DP):
schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 povinné elektronické zápisy (PCh vytvoří videotutorial do konce srpna; je možné
kluby dále motivovat odměnou 100 Kč za jejich vedení): schváleno: pro 5, proti 0,
zdržel se 0
 dodatečné prodloužení v play-off v délce 10 minut (čistý čas, bez „náhlé smrti“) a až
poté prodloužení s „náhlou smrtí“ dle pravidel (vedoucí soutěže upřesní
v propozicích): schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 končí platnost výjimek na velké brankařské lakrosky, výjimky nebudou prodlouženy
ani nebudou poskytnuty další
o obě soutěže
 vymáhání povinnosti používat chrániče zubů (ve spolupráci s KR):
 senioři od 1.1.2019 NBLL i NFLL
 hráči JBLL od 2018/2019
• schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 zdravotní prohlídky: MZ zjistí, jestli je to skutečně povinnost svazu vyžadovat
zdravotní prohlídky
o schválení změny kontrolního a disciplinárního řádu ČSML (Automatické tresty) - zvýšení
pokuty za kontumaci utkání v NFLL a NBLL na 5000 Kč: schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 PCh upraví kontrolní a disciplinární řád, uveřejní na webu (rovněž v propozicích
k soutěžím)
o oddělit hodnocení střelců v základní části a v části play-off (PCh)
4. Prostředky uložené u LCC – řeší PCh s Ondřejem Mikou
5. Úprava rozpočtu – příprava pro VH (viz příloha č. 1 zápisu) – schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Vytvoření Grantové komise (kandidáti JP, PCh, TŽ) – schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
o zjednodušení jednání o grantech a podpoře vyplácené ČSML
o šéf GK může sám rozhodnout o příspěvcích do 1500 Kč (jedna žádost)
o vyšší částky přiděluje GK jednomyslně
o šéf GK vede evidenci přidělených příspěvků a grantů, zajišťuje proplácení přes MZ (vše
zveřejněno na webu)
 schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. JBLL/JFLL
o schůzka v neděli 25. června 2017, 19.00 Radotín
o turnaje box/field 7/3 nebo 8/4, v ročníku 2017/18 field květen červen, poté kopíruje soutěže
dospělých
o otevřít stejné kategorie jako JBLL
o financování JBLL/JFLL přes ČSML (nájmy, rozhodčí)
o intenzivní spolupráce s KR ČSML
o podrobná pravidla fieldlakrosu se připraví následně – U10 a U12 7 vs. 7 bez brankařů, U14
7+1, U16 a příp. U18 plná velikost hřiště (bude-li možné, i vzhledem k dvojímu lajnování), 9+1
– podrobnosti se doladí podle výsledků schůzky s kluby a vedoucím soutěže
o zápis z této schůzky je připojen jako příloha č. 2 k tomuto zápis ze zasedání VV
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8. Oživení soutěže Hráč roku
o vyhlášení na podzim/zima, DP/Matěj Řezníček?
9. Volba vedoucího NFLL
o kandidát Jan Přib
 schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
10. Schválení odměny pro vedoucího NBLL
o 5000 Kč dle rozpočtu
o odměna bude vyplacena po předložení zprávy o NBLL 2017

schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Shrnutí:
Přijatá usnesení/rozhodnutí:
1) NFLL 2017:
o bodování 1-0 (vítězství/prohra v utkání)
2) NBLL 2018:
o bodování 1-0 (vítězství/prohra v utkání)
o povinné hlášení při utkáních tam, kde je systém
o povinné vedení elektronických zápisů
o dodatečné prodloužení v play-off v délce 10 minut
3) Soutěže ČSML
o vymáhání povinnosti používat chrániče zubů
o zvýšení pokuty za kontumaci utkání v NFLL a NBLL na 5000 Kč
4) Úprava rozpočtu
5) Vytvoření Grantové komise (JP, PCh, TŽ)
6) Vedoucím NFLL zvolen Jan Přib
7) Schválena odměna pro vedoucího NBLL za ročník 2017 (5000 Kč)
Úkoly:
1. JP zajistí vyúčtování dotace MHMP 2016
2. MH informuje PCh, jaký chce email xxx@lacrosse.cz
3. JT a MH začnou podnikat kroky ve věci získání podpory od velkých firem
4. PCh zajistí úpravu PointBenche v souvislosti se změnou bodování 1-0
5. Vedoucí soutěží vloží do propozic informaci o odchylném bodování oproti SŘ
6. PCh řeší s KR otázku rozhodčích pro NFLL
7. DP vytvoří podklad pro povinná hlášení při utkáních NBLL
8. PCh vytvoří videotutorial a podrobný návod zadávání zápisů do PointBenche do konce srpna
9. Vedoucí soutěže NBLL 2019 upřesní v propozicích prodloužení a dodatečné prodloužení v play-off
10. MZ zjistí, jestli je to skutečně povinnost svazu vyžadovat zdravotní prohlídky
11. PCh upraví kontrolní a disciplinární řád na základě zvýšení pokuty za kontumaci, uveřejní na webu (vedoucí
soutěží zdůrazní rovněž v propozicích k soutěžím)
12. GK co nejdříve rozhodne o podaných žádostech o příspěvky a granty, uvědomí žadatele, vyvěsí své
usnesení na web a zajistí převod prostředků
13. DP oživí soutěž Hráč roku (Matěj Řezníček?)
14. PCh zajistí rozdělení hodnocení střelců na základní části a na play-off
15. MZ vyplatí odměnu vedoucímu NBLL, jakmile předloží zprávu o NBLL 2017
Jednání ukončeno 22.00 hod.
V Praze 21. června 2017
Zapsal: Petr Chmelař
Ověřil: Tomáš Žipaj
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Příloha 1 – upravený návrh rozpočtu na rok 2017
Příjmy
Zůstatek z r. 2016
Členské příspěvky
Startovné (NBLL + NFLL+JBLL)
Dotace ČLU
Pokuty aj.

585000
110000
171500
300000
3000

Celkem

1169500

#
1

Výdaje
Soutěže

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
4
5
5.1

Fond rozvoje
Marketing, PR,
média

5.2
5.3

Položky
NBLL
rozhodčí
finále
ved. ligy
NFLL
rozhodčí
finále
ved. ligy
JBLL
ved. ligy
provoz
ostatní

Rozhodčí

6.1
6.2
7
8
9
10
11

Reprezentace
Překl. pravidel
Administrativa
Zdr. péče
Projekty

11.1
11.2
12

Rezerva
Celkem

90 000
70 000
15 000
5 000
54 000
35 000
15 000
4 000
180 000
7 000
163 000
10 000

celkem
web
ex. média
propagace

6

(8*8000) (7*7000) (13*4500)

celkem
školení
výstroj

celkem
Zámoří
Patroni

Celkem
324 000

celkem
hvizdné + cestovné, odměna RiC
pronájem a doprovodné akce

hvizdné + cestovné, odměna RiC
pronájem a doprovodné akce

100 000
170 000

30 000
70 000
70 000
65 000
15 000
50 000

100 000
20 000

Popis

50 000
18 240
5 000
120 000
120 000

197 260
1 169 500

nájmy sportovišť, rozhodčí, ceny atd.
školení trenérů
granty pro kluby aj.
vylepšení webu, reportáže, ext. přispěvatelé
průnik do on-line a tištěných médií, přenosy
zvyšování povědomí, účast na akcích,
materiál pro propagační akce, Hráč roku,
případně Lakrosový večer

dresy
banka, kanc. materiál, apod.
za rok 2016 a 2017

Příloha č. 2 – Zápis ze schůzky zástupců klubů JBLL

Juniorská boxlakrosová liga • Juniorská fieldlakrosová liga

Zápis ze schůzky zástupců klubů JBLL
Datum: 25. června 2017
Místo: Aréna Radotín
Účastníci: Anna Dočkalová (ZBR), Jiří Mikulka a Jiří Malina (JME), Ondřej Šedivec (ODP), Antonín Gottwald (RAD
a vedoucí ligy), Petr Chmelař a Jiří Tilšer (VV ČSML)
Program:
1. Vytvoření fieldlakrosové ligy (Juniorská fieldlakrosová liga, JFLL)
2. Počet turnajů v sezóně (boxlakros, fieldlakros)
3. Další
Jednání:
1. Účastníci se jednomyslně shodli na nutnosti vytvořit pravidelnou juniorskou soutěž ve fieldlakrosu.
2. Po diskusi se účastníci shodli na počtu turnajů 9+4 v sezóně 2017/2018
3. Další:
Bodování
Soutěže se budou bodovat samostatně, lze uvažovat nad jakousi zastřešující soutěží, která by spojila obě
soutěže, ale základem je, že bude vyhlášen Mistr ČR v boxlakrosu a Mistr ČR ve fieldlakrosu v daných
kategoriích.
Vlastní systém bodování (tj. kolik bodů se bude přidělovat za vítězství atd.) je v odpovědnosti vedoucího ligy.
Rozhodčí
Ve spolupráci s KR je třeba zapojit více zkušených rozhodčích, např. podmínit výplatu odměny za dospělé
soutěže odpískáním určitého počtu utkání juniorských soutěží; propojení s kariérním systémem rozhodčích.
Průběžně řeší Petr Chmelař s RiC ČSML Michalem Chmelařem.
Chceme, aby KR zavedla funkci supervizora nad rozhodčími během každého turnaje, který by evidoval
nedostatky v rozhodování a pokud možno ihned po zápase by chyby s rozhodčími rozebral a vysvětlil.
Rozhodčí hrazeni svazem (centrální financování, viz dále).
Hostování mezi kategoriemi
Hráčům je dovoleno hrát o jednu věkovou kategorii výše, ale pouze s písemným souhlasem rodičů, který
zástupce týmu (klubu) odevzdá před soutěží (nejpozději však před konáním zápasu) vedoucímu ligy.
Starší hráč může hrát za mladší kategorii (o jednu níže) pouze ve zcela výjimečném případě, písemně
zdůvodněném, a s tímto hostováním musí souhlasit všechny kluby (týmy) účastnící se dané kategorie. Pokud
některý klub s výjimkou nesouhlasí, výjimka hráči nebude udělena (platí právo veta). Starší hráči nemohou
získat cenu v individuální soutěži (nejlepší střelec, nahrávač, kanadské bodování, brankář) v nižší kategorii.
Kategorie
Shodné v obou soutěžích.
Podoba JFLL
Během února vykrystalizuje přesná podoba soutěže na základě diskusí vedoucího ligy (Tonda se rozmyslí, jestli
bude chtít dělat i JFLL, pevně doufám, že ano :-)), zástupců VV ČSML pro juniorské ligy (PCh a JT) a klubů.
Diskusi iniciuje Petr Chmelař.
JFLL U10 a U12 pravděpodobně 7+0, doprostřed brány možné vložit unifikovaného panáka či podobnou
překážu, případně omezit střely z velké dálky.
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JFLL U14 a U16 spíše snaha hrát 9+1, ovšem záleží na počtu hráčů v kategoriích a možnostech lajnování hřiště.
Vzhledem k tomu, že děti jsou již od U10 zvyklé na kontaktní lakros, není třeba omezovat hru tělem apod.,
pouze při odtláčení striktně vyžadovat ruce u sebe na holi.
Možnost U18, možnost zapojení jednotlivých juniorských hráčů z PCE, KČP (i do nižších kategorií) – kluby osloví
Petr Chmelař.
Možnost obrácení soutěží tak, aby to odpovídalo soutěžím dospělých (tj. JFLL září a říjen, JBLL poté do
prázdnin).
Po skončení 1. ročního JFLL vše vyhodnotíme.
Plánování a termíny
Centrální financování JBLL a JFLL by mělo umožnit hrát více v halách. Čili kluby s halami by měly rezervovat více
víkendů.
Termíny v daných pravidlech vypracuje vedoucí ligy, pokud možno zohlední i interkrosové turnaje. Přibližný
harmonogram:
• září
- 1 turnaj B
• říjen
- 2 turnaje B
• listopad
- 2 turnaje B
• prosinec
- 1 turnaj B (hala)
• leden
- 1–2 turnaje B (hala)
• únor
- přestávka (pololetní a jarní prázdniny)
• březen
- 1 turnaj B ke konci měsíce (jarní prázdniny první 2 týdny)
• duben
- 1 turnaj B, 1 turnaj F
• květen
- 2 turnaje F
• červen
- 1–2 turnaje F
V tomto harmonogramu je rezerva 1 turnaj box a 1 turnaj field.
Financování
Centrální financování, tj:
Odpovědnost svazu
- úhrada pronájmů na všechny turnaje (box i field dle předem dohodnutého rozpisu; je možné buď přímá
fakturace na svaz, anebo zdokladované přefakturování nákladů)
- rozhodčí na všechny turnaje
- ceny
- vedení soutěže
Odpovědnost klubů
- startovné min. 4500 Kč za družstvo
- na každý turnaj by měl být určen pořádající klub (obvykle ten, který dané sportoviště normálně využívá,
v případě fieldu dle předem daného rozpisu), jenž by měl povinnosti podle Soutěžního řádu ČSML (tedy
kromě jiného především vybavení a zapisovatele).
- je třeba s předstihem myslet na rezervaci fotbalových hřišť – rozpis bude znám již na podzim, přesná
podoba sice v únoru, ale to nebrání včasné rezervaci hřišť.
Zápisy
V maximální míře elektronické zapisování (u JBLL), to ale vyžaduje, aby mužstva v maximální míře zajistila, že
hráči budou hrát se stále stejnými čísly dresů - drobné změny nevadí; stejně tak se nebude vyžadovat, aby hráči
byli registrováni – stačí registrovat dodatečně (jako dosud). Je ovšem třeba dbát na správné úpravy soupisek
před utkáním, aby byly góly připsány správným hráčům.
Zapsal: Petr Chmelař
-2-

