1. schů ze KPL
1. Datum: 20.11.2016 – mezi zápasy WILL
2. Přítomny:
- Debora Plecháčková LCJM
- Anna Ničová LCJM
- Michaela Srchová LCC
Omluvena Ivana Malíková LCC
3. Vedoucí WILL i NLŽL bude Debora Plecháčková; na konkrétních úkolech (kontrola lékárny,
nákup odměn atd.) se budou podílet všechny členky KPL operativně dle dohody
4. Oslovení nových týmů k účasti v NLŽL podzim 2017/jaro 2018.
- prosíme SIS o předběžnou informaci, zda se chystá na podzim 2017 nastoupit do
NLŽL (klasický formát 11+1)
- Michaela Srchová osloví Polky
- Debora Plecháčková osloví Brno a Slovenky, zajistí kontakt na Vídeň (resp.
Rakušanky) od Kateřiny Dvořákové a osloví je
5. KPL se bude snažit podzimní termíny NLŽL naplánovat pouze na období září-říjen a pokud
možno se vyhnout listopadu. To však bude záviset i na počtu týmů, které se do NLŽL
rozhodnou nastoupit. Při plánování termínů se KPL bude snažit brát v potaz prázdniny,
Memoriál, Zimní turnaj a tradiční turnaje v cizině, kterých se týmy účastní (Pohár vítězů
pohárů, Berlin Open, Vídeň?).
6. KPL by v případě, že se podaří ligu rozšířit o nové týmy, ráda zavedla oceňování nejlepších
hráčů zápasu (MVP by vybíral z každého týmu trenér soupeře). Na závěr ligy by se kromě
týmů vyhlašovaly i nejlepší střelci, kanadské bodování, brankáři atd.
7. Změny v pořádání NLŽL, které se dávají k projednání v týmech – budou dořešeny během
následujících schůzí KPL
- tým, který má organizačně na starost konkrétní termín NLŽL, si zajistí hřiště na
vlastní zodpovědnost a náklady – startovné by tedy zahrnovalo pouze odměny pro
rozhodčí a náklady na odměny. Hřiště by bylo v režii jednotlivých týmů. Znamená to
ale, že by se v případě účasti cizích týmů muselo počítat i s ligovými termíny mimo
Prahu a ČR.
8. KPL zvažuje příští ročník WILL přesunout do kryté haly s umělým povrchem a podle velikosti
hřiště hrát 7+1 nebo 5+1 s tvrdým míčkem. Zjišťujeme podrobnosti (cena, kapacity atd.).

zapsala Debora Plecháčková

