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Zápis z 3. schůze VV ČSML konané dne 12. 5. 2022 
 

 
Přítomni: Jiří Tilšer, Jan Přib, Jakub Nováček, Adam Šerpán, Daniel Bezecný 
Místo: Vessan Reality, Vodičkova 41, Praha 1  
 
Program: 

1. Výběrové řízení na realizační tým pro MS San Diego 2023 
2. Koordinace reprezentačních akcí 
3. Rozvoj lakrosu ve Šluknovském výběžku 
4. Komunikace s ČLU 
5. Odměňování rozhodčích v juniorských kategoriích 
6. Systém získávání trenérských licencí 
7. Poháry pro vítěze JLL 
8. Úkoly z VH: a) Vypracování variantního návrhu řešení profesionalizace vedení ČSML včetně rozpočtu.  

                     b) Kontaktování svazu amerického fotbalu. 
9. Marketingová spolupráce s FOXLACROSSESHOP 

 
 
Jednání: 
1. Výběrové řízení na realizační tým pro MS San Diego 2023 
 

VV konstatoval spokojenost s realizačním týmem mužské fieldlakrosové reprezentace v dosavadním 
cyklu, završeném úspěšnou kvalifikací na mistrovství světa v San Diegu v roce 2023. VV se rozhodnul 
vyhlásit výběrové řízení na realizační tým, a to na období, završené MS v San Diegu 2023. VV navrhoval 
pověřit JP vyhlášením výběrového řízení, včetně jeho umístění na webové stránky lacrosse.cz, s tím, že 
kandidáti by měly spolu s žádostí měli předložit vize přípravy.  
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 
 
 

2. Koordinace reprezentačních akcí 
 
VV, vědom si termínové blízkosti nadcházejícího Mistrovství Evropy v boxlakrose a Mistrovství světa ve 
fieldlakrose U21 vyzývá trenéry jednotlivých reprezentačních celků ke koordinaci hráčských základen. 
AŠ byl navržen za VV jako pověřená osoba pro komunikací s manažery reprezentačních úseků za 
účelem předložení finálních soupisek. 

  
 Návrh byl schválen všemi hlasy. 

 
 
3. Rozvoj lakrosu ve Šluknovském výběžku 
 

V návaznosti na ukázku lakrosu na Střední lesnické a odborné škole ve Šluknově byl JT osloven 
s žádosti o prezentaci lakrosu pro Gymnáziu Varnsdorf na sportovním dnu v Jiřetíně pod Jedlovou. VV 
souhlasí s provedením prezentace a stanovuje rozpočet na danou akci ve výši 1.000,- Kč / osoba, 
s maximální možnou účastí 3 osob. JT byl pověřen oslovením zájemců. 
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4. Komunikace s ČLU 
 

VV diskutoval otázku financování ČSML a Sekce a reprezentační akcí, resp. vhodnost zrušení 
„reprezentačního“ účtu ČSML s přístupem Romana Pokorného. 

 
 
5. Odměňování rozhodčích v juniorských kategoriích 
 

JN přednesl VV návrh na úpravu systému odměňování rozhodčích v juniorských kategoriích. VV 
navrhnul pověřit DB ve spolupráci s JN přípravou nového návrhu odměňování rozhodčích v juniorských 
soutěžích.  

  
Návrh byl schválen všemi hlasy.  

 
 
6. Systém získávání trenérských licencí 
 
 VV vzal na vědomí JN přednesenou koncepci získávání trenérských licencí 
 
 
7. Poháry pro vítěze JLL: 
 

Na VV se obrátil Petr Chmelař s žádostí o zaujetí stanoviska k pořízení pohárů pro vítěze juniorských 
lakrosových soutěží. Po diskuzi JP navrhnul poháry pro vítěze jednotlivých kategorií nepořizovat, resp. 
vítěze odměňovat medailemi. 

 
 Návrh byl schválen všemi hlasy.  

 
 
8. Úkoly z VH:  

a) vypracování variantního návrhu řešení profesionalizace vedení ČSML včetně rozpočtu.  
 
 VV si stanovil závazek, aby každý člen VV do konání příští schůze VV představil alespoň jeden návrh 

řešení profesionalizace vedení ČSML včetně rozpočtu.    
 

b) Kontaktování svazu amerického fotbalu.  
 

VV pověřuje DB kontaktování svazu amerického fotbalu a zjištění praktických zkušeností s rozvojem 
daného sportovního odvětví v ČR. 

 
 
9. Marketingová spolupráce s FOXLACROSSESHOP 
 
 JN přednesl VV návrh marketingové spolupráce s FOXLACROSSESHOP v podobě reklamního partnerství 

společnosti s ČSML na sezony JBLL a JFLL 2022/2023, recipročně za poskytnutí zvýhodněné ceny 
lakrosových míčků.  

 
 Návrh byl schválen všemi hlasy.  

 
 
Shrnutí: 
 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 
 
3.1 VV rozhodl o vyhlášení výběrového řízení na realizační tým pro MSf v San Diegu v roce 2023 a pověřil 

JP jeho vyvěšením na web 
3.2 VV pověřil AŠ komunikací s manažery reprezentačních úseků za účelem předložení finálních soupisek 

pro MEb a MSf U21. 
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3.3 VV schválil prezentaci lakrosu v Jiřetíně pod Jedlovou a stanovil ve výši 1.000,- Kč / osoba, s maximální 
možnou účastí 3 osob 

3.4 VV pověřil DB a JN přípravou nového návrhu odměňování rozhodčích v juniorských soutěžích. 
3.5 VV rozhodnul o nepořizování pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií JLL 
3.6 VV pověřil jednotlivé členy VV přípravou návrhů řešení profesionalizace vedení ČSML a pověřil DB 

komunikaci se svazem amerického fotbalu 
3.7 VV schválil marketingové spolupráce s FOXLACROSSESHOP a rozhodnul o koupi 1.200 míčků 
 
 
Zapsal Jan Přib dne 12. 5. 2022 


