ZÁPIS Z KONGRESU ČESKÉHO LAKROSU
4. 9. 2008, klubovna týmu Albatros, Pitterova 1, Praha 3
Kongresu se zúčastnili zástupci 25 týmů z pražských lakrosových lig a 4 členové VV SK SALH podle prezenční listiny;
nedostavil se zástupce KRP (I.PLL) a zástupci moravských týmů (KAN, HOB, TAT, BKO, HIH, WAN, SOY, MIK).
Celkem 29 hlasů; výsledky hlasování jsou zapsány v pořadí souhlas – nesouhlas – zdržel se - nehlasoval.
1. registrovaní účastníci lig v herní sezóně 2008-2009:
I. PLL (10 týmů): 35M, BAX, ENI, GUS, KIA, KRP, LIL, MIN, SAA, TAL
II. PLL (8 týmů): ALB, BOR, CYK, FAB, MEN, MNB, SVL, TRO
I. ŽŽL (8 týmů): BER, FTA, JEL, KIZ, PAK, SEL, TRI, TYS
Morava: Z důvodu pozdějšího začátku MLL není znám přesný počet týmů soutěže
„B“ tým jednotlivých „A“ týmů se všemi důsledky a výhodami vyplývajícími z herního řádu
„A“ tým
MIN
TRO
KIA

„B“ tým
MNB
TRI
KIZ

2. Termíny lakrosových akcí:
• předběžné termíny turnajů:
Libějovice
13.-14.9.2008
Dětský turnaj o Vykopávku
So 20.9.2008 od 9,00 hod.
Mikulov
4.-5.10.2008
Ha Ha turnaj
So 1.11.2008
O skleněný pohár (dětský t.) ???
Zimní turnaj
konec ledna 2009
Výroční turnaj Trilobitů
duben 2009

pořadatel GUS
Vypich (pořadatel: TRI)
hraje se na umělé trávě
Vypich (PAK)
tým TRI nabídl, že příp. uspořádá 2. dětský turnaj
SALH
Kralovice u Rakovníka (TRI)

3. Volba předsedy výkoného výboru a člena výkonného výboru (dále jen VV) na zbytek období 20082009:
Předseda SK SALH odstoupil ze své funkce. Novým předsedou SK SALH byl zvolen Jan Zýka (počet hlasů: 27-0-2-0).
Za člena VV byl zvolen Jan Hofman (26-1-2-0).
4. Organizování Pražských ligových soutěží:
-oficiálním hracím místem I. PLL, II. PLL a I. ŽŽL je předpolí obory Hvězda (Vypich); tým BOR požádal VV
o výjimku hrát domácí utkání na vlastním hřišti na umělé trávě
-po dohodě obou týmů a rozhodčích je možné zápas přesunout jinam
-zápis o utkání je třeba co nejdříve dodat jedním z následujících způsobů:
-osobně členovi výkonného výboru SK SALH, příp. jimi pověřené osobě
-do schránky na Vypichu -na plotě u dětského dopravního hřiště, mapa zde:
http://www.mapy.cz/#x=132894528@y=135932608@z=15@mm=FP@ax=132896896@ay=135934240@at=Schr%C3
%A1nka%20SK%20SALH@ad=Schr%C3%A1nka%20na%20vlo%C5%BEen%C3%AD%20Z%C3%A1pis%C5%AF
%20o%20utk%C3%A1n%C3%AD@sa=s@st=s@ssq=Praha,%20obora%20Hv%C4%9Bzda@sss=1@ssp=120738725
_126404481_150360997_149800833
-osobně či zaslat na adresu: Jan Hofman, Squash a fitness centrum Arbes, Kořenského 12, 150 00 Praha 5 –
Smíchov
-poslat na e-mail: eddie@squasharbes.cz naskenovaný zápis a co nejrychleji (nejdéle do 14 dnů) dodat originál
jednou z výše uvedených cest
-hřiště je třeba posouvat do boku (min. o 6 m), aby se tráva nevyšlapávala
-k lajnování hřiště je nutné používat vápno; půlící čára musí být ohraničena praporky či kužely (nikoliv taškami, ...)
-je nutné dodržovat čas začátku utkání, udržovat pořádek jak na ploše tak na místě parkování aut (nečistit kopačky na
chodníku!!!, ...)
-dbejte na to, abyste neparkovali před vjezdy do rodinných domů a ani na jednom z chodníků
-zástupci týmů byli upozorněni na skutečnost, že rozhodčí jsou povinni pískat v dresech určených pro rozhodčí
5. Změna stanov SK SALH
Stanovy SK SALH bylo nutné změnit z důvodu připojení Moravy, změny organizačního schématu, změny adresy a
úprav názvosloví. Stanovy byly přijaty v předloženém znění 28-0-1-0 hlasy.
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6. Organizační řád SK SALH
Organizační řád bylo nutné vytvořit z důvodu připojení Moravy, vymezení pravomocí a zrychlení rozhodování
v případě sporných situací.
Na základě diskuse byly provedeny následující změny:
Bod 1.5.: Výkonný výbor je orgánem Kongresu, který jej volí každé dva roky vždy na podzimním jednání Kongresu
SALH. Členem Výkonného výboru musí být vždy alespoň jeden člen z každé sekce Kongresu SALH. V případě, že se
počet členů VV z jakéhokoliv důvodu sníží, bude nový člen (členové) zvolen na jednání nejbližšího Kongresu SALH.
Bod 1.8.: Soutěžní řády nesmí být v rozporu s Pravidly Českého lakrosu. Případný konflikt řeší Rozhodčí a revizní
komise, která má možnost bod Soutěžního řádu, který je v rozporu s Pravidly Českého lakrosu, zrušit.
do bodu 2. zapracovat z bodu 1.5.: Členem Výkonného výboru musí být vždy alespoň jeden člen z moravské sekce
Kongresu SALH.
Bod 3.7.: RRK musí rozhodnout a předseda musí rozeslat usnesení všem zúčastněným stranám a VV do 14 dnů od
přijetí podnětu či odvolání. Pokud se tak nestane, rozhodne definitivně Výkonný výbor.
Bod 4.7. (obdobně u 5.7.): ČDK (MDK) musí rozhodnout nejpozději do dvou týdnů od doručení podnětu. Usnesení
s uvedenou výší trestu předseda ČDK rozešle všem zúčastněným stranám a VV.
Nejprve bylo hlasováno o změnách v bodě 4.2. a 4.6. podle návrhu J. Krušiny. Tyto změny nebyly přijaty 11-14-2-2
(pro bod 4.2.), resp. 11-10-7-1 (pro bod 4.6.) hlasy.
Poté bylo hlasováno o přijetí Organizačního řádu SK SALH v předloženém znění s výše uvedenými úpravami
v bodech 1.5., 1.8., 2., 3.7., 4.7. a 5.7.. Dokument byl přijat 22-2-4-1 hlasy.
7. Herní řád turnajů (dále jen HŘT)
HŘT byl předložen z důvodu, aby SK SALH s organizátory turnajů, na které finančně přispívá nemusel podepisovat
jednotlivé smlouvy a zároveň, aby byla dána určitá kvalita turnajů, na kterých se SALH finančně podílí.
Po dlouhé diskuzi a pro velké množství připomínek a pozměňovacích návrhů byl HŘT předkladatelem stáhnut z
projednávání.
8. Změna Soutěžního řádu české sekce SK SALH
Soutěžní řád Pražských ligových soutěží byl přijat v předloženém změní (s opravami: v bodě 1.h) Schránka na Vypichu
nikoliv na Letné a v bodě 16.1. ...Úmyslné nepoužití přineseného dresu pro rozhodčí, neudržení dresu pro rozhodčí
v čistotě: 100,- Kč za 1 ks dresu) 21-5-0-3 hlasy.
9. Změna bodu 8 Soutěžního řádu české sekce SK SALH - Přeložené a odložené utkání:
Návrh byl přijat v předloženém znění 18-6-0-5 hlasy.
10. Volba členů RRK a ČDK:
Na herní sezónu 2008-2009 byli do Rozhodčí a revizní komisi za Českou sekci Kongresu SALH zvoleni: za I. ŽŽL:
Palečková Jarmila (FTA, počet hlasů: 27-0-1-1), za II.PLL: Pelikán Tomáš (TRO, 27-0-0-2) a za I.PLL: Čížek Michal
(GUS, 21-2-3-3)
Na herní sezónu 2008-2009 byli do České disciplinární komise zvoleni: za I. ŽŽL: Kastlová Veronika (TRI, 24-1-1-3),
za II.PLL: Hahner Jiří (FAB, 18-1-7-3) a za I.PLL: Kurc Tomáš (KIA, 18-5-3-3).
Do České disciplinární komise nebyli za II.PLL zvoleni následující kandidáti: Vladek Štěpán (CYK, 10-6-11-2) a
Masařík Tomáš (TRO, 14-3-9-3).
11. Různé:
-týmům TAL, GUS, LIL, SVL a KIA bylo sníženo startovné o 300,- Kč z důvodu kontumace v jejich prospěch. Peníze
budou vyplaceny stejnou cestou, jako bylo placeno startovné.
Zapsala Lenka Edrová (KIZ)
V Praze dne 5.9.2008
Předseda SK SALH Praha, Jan Zýka v.r.
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