Zápis z podzimního kongresu před sezónou 2010/2011
Způsob zápisu hlasování
Všechna hlasování jsou uvedena ve tvaru (pro-proti-zdržel se). Zbytek do počtu účastníků pak tvoří
skupina „nehlasoval“. Tento počet se neuvádí.

Projednané body
I.

Upozornění týkající se lakrosového webu
a. Zkontrolovat si přístup do webového rozhraní pro týmy (hesla jsou stejná jako loni).
V případě že přístup není možný kontaktovat Jana Zýku.
b. Kontakty na týmy budou zkopírovány z minulé sezóny. Zkontrolovat správnost a úplnost.

II.

Rozpis utkání na podzimní část sezóny 2010/2011

Rozpis je k dispozici na webu.
Zápasy: 35MxLIL (GUS), FABxKIA (MIN) jsou naplánovány na státní svátek 28.9. Důvodem je, že pro jiné
dny vždy alespoň jeden tým uvedl v preferenci dní známku 5 – zcela nevyhovující. Zápas by tedy nebylo
kdy odehrát. Týmy byly požádány aby se domluvily, zda jim termín vyhovuje nebo nevyhovuje. Pokud by
termín nevyhovoval a týmy se zároveň nedokázaly dohodnout na jiném termínu, mohou zápas odložit a
toto odložení se nezapočítá do limitu 2 odložených zápasů.

III.

Shrnutí změn v soutěžním řádu

Byly shrnuty změny v soutěžním řádu. Každý tým nechť si nastuduje (k dispozici na webu, nějaký čas
verze se zvýrazněním změn oproti loňskému roku). Zejména se změnilo:
a. Nově řeší povinnost mít dresy pro rozhodčí sami rozhodčí. Volnější definice dresu pro
rozhodčí (bod 7). Samozřejmě lze nadále použít dresy pro rozhodčí, které týmy obdržely.
b. Zapisují se zákroky brankářů (bod 12, 14). Je třeba mít na zápisu zřetelně označeného
brankáře, který zápas odchytal.
c. Zvýšily se odměny rozhodčím a pokuty za nedostavení se k pískání (bod 7, 17)
d. Dodefinování do kdy je potřeba odevzdat zápis (bod 12)
e. Dodefinování co je to „další zápas“ ve kterém nesmí nastoupit hráč/ka s trestem „do
konce utkání“ (bod 17.2)

IV.

Volba tajemníka VV SK SALH

Z postu tajemníka odstoupil z časových důvodů Vladimír Bezděk. Jediným kandidátem na tento post byl
Tomáš Pelikán. Byl zvolen hlasováním (28-0-3). Doba mandátu je pouze 1 rok, protože nastupuje „za“
Vladimíra Bezděka, kterému by mandát příští rok skončil.

V.

Volba ČDK

Byla zvolena ČDK. Za každou ligu kandidoval právě jeden kandidát a byl zvolen v prvním kole hlasování a
to následovně:
Za 1. PLL – Martin Šefčík (30-0-3)
Za 2. PLL – Vladimír Jareš (25-0-7)
Za 1. ŽŽL – Veronika Kastlová (32-0-1)

VI.

Volba RRK

Byla zvolena RRK. Za každou ligu byl kandidoval právě jeden kandidát a byl zvolen v prvník kole hlasování
a to následovně:
Za 1.PLL – Václav Těhle (27-0-4)
Za 2.PLL – Vladimír Bezděk (29-0-1)
Za 1.ŽŽL – Jarmila Palečková (28-0-2)
Členy RRK za MLL dodá moravská část kongresu SK SALH.

VII.

Dotazy účastníků kongresu
a. Co je to zákrok a jak ho zapsat na zápis o utkání:
Na zápisu přibyde kolonka na zákroky. Zákrokem je libovolný zásah brankáře, který
zmaří akci soupeře. Pokud se brankář míčku nedotkne o zákrok se nejedná. Typicky se
jedná o zásah míčku brankáře při libovolné střele na branku (i těsně mimo) nebo
zmaření přihrávky soupeře letící v blízkosti branky.
b. Nechodím na stránky lakrosu často a tak mě občas mine důležité sdělení (termín
kongresu adpod.) Dá se to řešit?
Důležitá upozornění a termíny budou zasílány emailem na kontakt poskytnutý ve
webovém rozhraní.
c. Veronika Kastlová upozornila na dva turnaje, které se budou konat v nejbližší době:
i. Výroční turnaj Trilobitu Beta 11.-12.9. 2010
ii. Dětský turnaj o vykopávku 18.9. 2010

Zapsal
Jan Zýka, 1.9. 2010

Účastníci kongresu
Zúčastnění členi VV:
Předseda
Vedoucí ligových soutěží
Tajemník
Člen VV

Zýka
Veselý
Bezděk
Jan Hofman

Zúčastnění zástupci týmů:
Berušky
Cinzano
Fťácy
Kivi ženy
Paka
Šelmičky
Trilobit β
Tyšunky
Hárdkór
Kangaroos
Kurekari
Tate
Vše za 39
3,5 minuty
BAX
Kivi A
Lily
Minnesota
Sabres
Šedý vlk
bru.TAL
Albatros
Bílý orel
Cyklon
El Nino
Krupoto
Menhirs
Minnesota B
Trilobit Ω

Hirnšálová
Vlčková
Palečková
Kadeřábková
Grundlerová
Babičová
Kastlová
Kašíková
Veselý
Zýka
Dočkal
Štěpán
Hirnšálová
Kučera
Mach-Ondřej
Těhle
Šmíd
Dočkal
Zýka
Hofman
Štěpán
Bauer
Bezděk
Štěpán
Penížek
Steiner P.
Semerák
Dočkal
Pelikán

