
Zápis z kongresu MLL 
Tučapy - 24.9.2011 

 
 
Přítomni: 

 

  1. MLL           2. MLL   

GOR Hofman Jan ECH Kocábová Kateřina 
KAN Štěpán Roman FEZ Stoklasa Tomáš 
SOS Neumann Martin V39 Hirnšálová Jana 
HOL Valášek Jan 300 Moravec Peter 
OST Mihalík Vojtěch SOB Stanislav Filip 
WAL Machain Roman CHR ------------------------------------------- 
 

VMLL 
 

Předseda VMLL -------------------------- 
Vedoucí 1. MLL Grmolec Lukáš 
Vedoucí 2. MLL Neumann Martin 

 
Ostatní přítomni: Němčík Petr – kandidát na předsedu VMLL 
 
 
Hlasování č. 1:  
 
Nové složení VMLL pro sezonu 2011/2012 
 
Návrh: Předseda VMLL – Němčík Petr 
 Vedoucí 1. MLL – Grmolec Lukáš 
 Vedoucí 2. MLL – Neumann Martin 

Hospodář – Gajdoš Pavel 
 

Návrh přijat poměrem (11-0-0) 
 
 
Hlasování č. 2:  
 
Hlasovací právo VMLL: 
 
Návrh: Všech hlasování probíhajících na kongresu MLL se účastní i VMLL vyjma hospodáře. 
Pakliže je výsledek hlasování nerozhodný, rozhoduje silnější hlas předsedy VMLL. 
 
Návrh přijat poměrem (11-0-0) 
 
 
 
 
 
 



Hlasování č. 3: 
 
Doplnění RRK SK SALH členy MLL: 
 
Návrh: Grmolec Lukáš 
 Němčík Petr 
 
Návrh přijat poměrem (14-0-0) 
 
 
Hlasování č. 4:  
 
Nové složení disciplinární komise MLL: 
 
Návrh: Předseda – Valášek Jan 
 Člen DK za 1. MLL – Mihalík Vojtěch 
 Člen DK za 2. MLL – Stoklasa Tomáš 
 
Návrh přijat poměrem (14-0-0) 
 
 
Hlasování č. 5:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 3:  
 
Návrh: Neodkazovat na organizační řád SK SALH, nýbrž vložit vlastní text nebo okopírovaný 
text z organizačního řádu SK SALH. 
 
Návrh přijat poměrem (14-0-0)  
 
 
Hlasování č. 6:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 4: 
 
Návrh: Neodkazovat na organizační řád SK SALH, nýbrž vložit vlastní text nebo okopírovaný 
text z organizačního řádu SK SALH. 
 
Návrh přijat poměrem (14-0-0) 
 
 
Hlasování č. 7:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 7: 
 
Návrh: Obě družstva jsou povinna nastoupit na zápas v jednotných dresech, což znamená pro 
1. MLL jednotnou horní část dresu opatřenou číslem a spodní část dresu (trenky či sukně) pro 
všechny hráče v poli a pro 2 .MLL pouze jednotnou horní část dresu. Na jednotné dresy 
dohlíží rozhodčí. Hráč v poli bez jednotného dresu nesmí nastoupit ke hře. Dres brankáře 
musí být aspoň stejné barevné kombinace jako jeho tým. 



Návrh přijat poměrem (10-4-0) 
 
 
Hlasování č. 8:  
 
Odměny a pokuty: 
 
Návrh: V sezoně 2011/2012 budou rozhodčí a týmy odměňováni, respektive pokutováni. 
Přesnou kalkulaci odměn a pokut zajistí VMLL a konkrétní podoba bude odhlasována na 
dalším kongresu. 
 
Návrh přijat poměrem (10-2-2) 
 
 
Hlasování č. 9:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 8: 
 
Návrh: Termín kola vyhlašuje VMLL na oficiálních stránkách ČL a e-mailem zástupcům 
týmů nejpozději 21 dní před začátkem kola.  
 
Návrh přijat poměrem (14-0-0) 
 
 
Hlasování č. 10:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 8: 
 
Návrh: Rozpis zápasů na nejbližší kolo musí být zveřejněn nejpozději tři dny před začátkem 
daného kola na oficiálních stránkách ČL a rozeslán e-mailem zástupcům týmů. 
 
Návrh přijat poměrem (14-0-0) 
 
 
Hlasování č. 11:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 12: 
 
Návrh: Poslední z I. MLL sestupuje automaticky. Vítěz II. MLL postupuje automaticky, 
druhý z II. MLL hraje utkání o postup do I. MLL s předposledním z I. MLL. Hraje se na 
jedno vítězné utkání. Pořádání baráže se bude snažit zajistit VMLL na posledním ligovém 
kole po skončení všech ligových zápasů (asi druhý den závěrečného vyhlašovacího víkendu). 
Pokud to podmínky nebo jiné okolnosti nedovolí, je pořadatelem baráže družstvo z I. MLL. 
V případě remízy se prodlužuje 2×5 minut. Pokud se nerozhodne ani v prodloužení, rozhodne 
se utkání na trestná střílení v sériích po pěti. Do baráže musí nastoupit hráči, kteří za daný tým 
odehráli v sezoně alespoň jedno utkání. 

Když první tým z II. MLL postup odmítne, tak privilegium postupu automaticky přechází na 
druhého z II. MLL a baráž se nehraje. Pokud i druhý tým z II. MLL postup odmítne, tak 
zůstává složení lig stejné. Baráž musí být odehrána nejpozději do konce sezóny, tj. do 10.7. 



Návrh přijat poměrem (13-1-0) 
 
 
Hlasování č. 12:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 13: 
 
Návrh: Všichni hráči mladší 18 let jsou povinni nosit min. danou ochranou pomůcku 
(lakrosové brýle př. jiné pomůcky schválené VMLL) a všichni hráči mladší 15 – ti let helmu 
s celoobličejovým krytem. Za helmu se považuje neupravená hokejová helma 
s celoobličejovým krytem a případně jiná helma schválená VMLL. 
 
Návrh přijat poměrem (8-6-0)  
 
 
Hlasování č. 13:  
 
Změna soutěžního řádu MLL v bodě č. 14: 
 
Návrh: Z každého družstva mohou do vyšší soutěže (z II. MLL do I. MLL) hostovat 
maximálně tři hráči. V jednom družstvu smějí hostovat pouze tři hráči z nižší soutěže. 
Výjimkou jsou prvoligová, či druholigová družstva, která mají v nižších soutěžích svoje “B” 
družstvo. Z toho mohou v každém zápase ve vyšší soutěži nastoupit dva libovolní hráči 
mladší 18. let, aniž by byli zapsáni na soupisce “A” družstva (musejí být samozřejmě napsáni 
a výrazně označeni zkratkou „M“ v zápise o utkání). 
 
Návrh přijat poměrem (8-3-3) 
 
 
Zapsal  
 
Němčík Petr, 18.10.2011 
 


