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Rozhodnutí VV ČSML č. 2/2007  
ze dne 15. 10. 2007 

ve věci neodehraného utkání NBLL 2007 
 
 
VV ČSML ve věci předčasně ukončeného utkání NBLL 2007 SK Lacrosse Jižní Město – LC 
Plzeň na programu dne 26. 9. 2007 rozhodl  
 

čtyřmi hlasy PRO, jedním hlasem PROTI takto: 
 
 
VV ČSML považuje rozhodnutí rozhodčích ve věci utkání SK Jižní Město – LC Plzeň za svévolné a 
účelové, za nímž až příliš okatě stojí snaha LCC Radotín pomstít se za předchozí rozhodnutí VV 
ohledně špatného postupu při hlášení hostování.  
 
Zarážející je zejména propojení klubového zájmu a rozhodčích, kteří by měli zůstat nestranní.  
 
Samotná poznámka k pravidlu č. 19 je natolik diskutabilní, že i kdyby byli rozhodčí motivováni jinak 
chvályhodnou snahou o pečlivé dodržování pravidel, měli její výklad nejdříve konzultovat s Komisí 
rozhodčích. 

 
Rozhodnutí: 

 
VV ČSML uděluje lakrosovému klubu LCC Radotín napomenutí a ukládá pokutu ve výši 
2000 Kč s podmíněným odkladem do 15. listopadu 2008 za ovlivňování rozhodčích.* 

 
Co se týče potrestání rozhodčích, kteří se nechali ovlivnit klubovými zájmy a celou věc 
předem nekonzultovali s vedením KR, což by bylo lze očekávat, pokud by skutečně měli 
obavy o bezpečnost hráčů, předáváme věc do kompetence KR a žádáme, aby postupovala 
přísně. 
 
Hlášení hostování a přestupů je jeden ze základních aspektů čistoty a regulérnosti každé soutěže. Na 
špatný postup byl LCC Radotín před vyhlášením trestu několikrát upozorněn, avšak bez odezvy. 
Takovýmto způsobem, který pálí mosty mezi kluby a vedením lakrosové organizace a který jediným 
aktem špiní vše, co LCC Radotín pro lakros udělal a za co si jej dosud většina lidí vážila, nelze podobné 
záležitosti řešit. 
 
 
Za Výkonný výbor ČSML 
Petr Chmelař 
 
V Praze dne 15. října 2007 
 
*Podmíněný odklad znamená, že při jakémkoliv přestupku (kromě přestupků s automatickým trestem) 
klubu LCC Radotín v uvedeném období bude klub potrestán za daný přestupek a navíc mu bude 
udělena odložená pokuta.    


