
Zápis z 5.schůze VV ČŽL  

Místo: online 

Datum: 20.7.2021 

Prezence: Adéla Blahovcová, Barbara Bažantová, Kateřina Hlavsová, Iveta Drbohlavová, 

Jolana Krmenčíková, Pavel Urban, Jana Černíková, Anna Ničová 

Omluvena: Jana Řeháková 

 

Výkonný výbor děkuje všem, kteří se jakkoli angažují v lakrose. Všichni ostatní, kteří by měli jakýkoli 
zájem o podílení se na pozitivním vývoji lakrosu jsou vítáni a můžou se hlásit zástupci VV. 
 
 

1. Obecné 
a. Prosíme o zastavení šíření negativních zpráv a dezinformací, prosíme obraťte se na 

své zástupce VV pro ujasnění informací. 
b. Koncept restrukturalizace, o kterém VV informovalo na začátku roku 2021 je 

pozastaven. Znovu se bude řešit společně s mužským svazem ke konci roku 2021. 
c. Kdokoli by chtěl byt zařazen do oficiální komunikace VV, prosím obraťte se na Ivetu 

Drbohlavovou 
d. VV bude do komunikace nejen zařazovat oficiální WLAX email, ale jednotlivě 

zástupce klubu a komisí. 
 
 

2. Rozdělení funkcí v rámci VV 
a. Adel - komunikace 
b. Ivet - administrativa/ juniorské soutěže 
c. Barb -rozvoj lakrosu / reprezentace 
d. Kate - inovace / rozhodčí 
e. Jane – byt 

 
 

3. Realizační tým reprezentačního družstva 
- zůstává nezměněný na MS 2022 a WORLD GAMES 

i. Adam Ondráček-hlavní trenér 
ii. Barbara Bažantová - manažer / asistant coach 

 
 

 
4. ČLU zažádala o pořádání ME U20 žen v roce 2023 

 
 
 

5. Návrh rozpočtu ČŽL na rok 2021 byl odsouhlasen ČLU.  
 

- Žádáme členy, kteří mají zájem podílet se na rozvoji lakrosu nechť se obrátí na Barbaru 
Bažantovou do 15.8. 2021. 

 
 



 
 
 

 
6. Vybavení pro hráčky 

a. VV zařídí nákup výbavy klubovým hráčkám, link a veškeré info 
zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aVHetFnPj1jj4XQ69E54i9kRjMfW4Bo
tcghWA9ADfUI/edit?fbclid=IwAR1AtexTQWnSp2yZat2rhH74PUtH521S_bmevq472cr
o5SwkLAFVu5S2sws#gid=0 

b. Termín pro vyplnění tabulky je 20.8.2021. 
c. S případnými dotazy se obraťte na K. Hlavsovou 

 
 

7. Rozhodčí 
a. Návrh na zvýšení odměn pro rozhodčí nebyl zamítnut, nicméně VV navrhuje 

společnou schůzku s komisí pro rozhodčí a projednání  následovného: 

• Finanční odměny 
o Důkladnější specifikace (délka zapasu, rozdělení rozhodčích, systém výplaty) 
o Rozdělení rozhodčí na dětské / juniorské seniorské zápasy 
o Mentoring rozhodčích 
o Motivace rozhodčích 
o Školení rozhodčí 
o Recruitment rozhodčích 
o Další 

• Prosíme o návrh alespoň dvou termínu schůzky. 
 
 

8. Soutěže 
a. Termíny dětských soutěží byly sjednoceny a věkové kategorie upraveny tak, aby byly 

stejné jako u kluků, tzn. U11, U13, U15 a seniorky. 
b. Pracujeme na finálních termínech pro celou sezonu 2021 a 2022 
c. Veškerá data budou umístěna na webu lacrosse.cz 

  
  
Video záznam ze schůzky zde: https://we.tl/t-YGZMiDVRLX 
Schválený rozpočet v příloze. 
 
 
Zapsáno 21.7.2021 
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