Zápis ze 4.schůze VV ČŽL
Místo: Restaurace Gurmánia, Praha 5
Datum: 14. 5. 2019

Prezence: Sádlová Linda, prezidentka ČŽL
Řeháková Jana, člen VV
Raková Kateřina, člen VV
Došlá Kateřina, člen VV
Blahovcová Adéla, člen VV
Jana Černíková, člen KK

1. Turnaj 19. 5. 2019
Kateřina Raková informovala VV o chystaném turnaji, v rámci kterého budou vyzkoušena
nová, olympijská pravidla ženského lakrosu. Turnaj se bude konat dne 19. 5. 2019 odpoledne na
Mrázovce. VV vítá iniciativu reprezentačních týmů, jen má výhradu k tomu, že informace k turnaji
byly jak pro hráče, tak pro rozhodčí zveřejněny pozdě a avizovaná záštita ČZL nebyla s VV vůbec
dopředu projednána. Náklady na turnaj je proto třeba hradit z rozpočtů reprezentací.
2. Stížnost rozhodčích
Linda Sádlová ostatní členky VV informovala o chystané stížnosti českých rozhodčích
adresovanou příslušné mezinárodní organizaci, která se týká přístupu této organizace k rozhodčím
účastnících se ME 2019 v Izraeli. VV tuto stížnost podpořilo, je třeba jen upravit text, aby bylo
jasně zřejmé, v čem je spatřován problém.
Ve vztahu k rozhodčím byla ještě projednána žádost Pavla Urbana o úhradu nákladů rozhodčích
v souvislosti s Česko-německým pohárem, který se konal ve dnech 27. - 28. 4. 2019 v Mnichově.
VV souhlasil s úhradou pouze nákladů na cestu.
3. Správce ligy
V souvislosti se zavedením elektronického zápisu všech soutěží, je třeba nastavit pravidla pro
fungování tohoto systému. Je třeba ustanovit správce ligy, který bude mít za úkol připravit
pointbench a kontrolovat, zda zapisování proběhlo v pořádku. Bude oslovena Klára Maříková, zda
by si tuto agendu vzala na starost.
Dále byla projednána otázka správy notebooku, který je na zapisování využíván. VV navrhuje, aby
jej měli na starosti vedoucí lig – Michaela Srchová za NLŽL a Alice Pečinková za ŽLŽL.
Organizátoři konkrétního herního dne budou mít na starosti zajištění stanu pro zapisovatele, tak,
aby bylo zapisování komfortní a nedošlo k poškození notebooku.
4. Informace o práci seniorské a juniorské reprezentace
Členky VV projednaly informace o dalším postupu v tréninkové přípravě reprezentací na
ME a MS. Oba týmy se zúčastní turnaje Prague cup 2019. Průběžně jsou řešeny potřebné (fyzické
i administrativní úkony), které se reprezentací týkají.

5. Sbírka lakrosek
ČŽL opětovně vyhlašuje sbírku starších lakrosek, které budou použity v rámci rozvojových
akcí. Lakrosky se budou vybírat v průběhu finálového dne NLŽL dne 1. 6. 2019 na hřišti
v Radotíně.
6. Výběrové řízení – Česko-německý pohár 2020
VV vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Česko-německého poháru 2020, který se bude konat
v ČR. Termín bude konzultován s německými týmy, pravděpodobně začátek nebo půlka dubna
2020. Úhradu za hřiště (po konzultaci ceny s VV) a za rozhodčí zajistí ČŽL. Zájemci se mohou
hlásit na email: trckin@lcjm.cz do 30. 6. 2019.

Termín příští schůze VV bude oznámen.
Dne 30. 5. 2019 zapsala Kateřina Došlá

