
Zápis ze 4. sch ůze Komise pro rozhod čí ČŽL 
 

Datum:  8.1.2015 

Místo konání:  online 

Přítomni: Kristýna Richterová  předseda Komise pro rozhodčí 

Eva Chudlařská   člen Komise pro rozhodčí 

Lenka Pešková   člen Komise pro rozhodčí 

  Pavel Urban   člen Komise pro rozhodčí 

  Barbora Vinařová  člen Komise pro rozhodčí 

 

 
Projednáno: 

 
1. Úprava pravidel pro WILL – Žákovská liga 
 

Na základě požadavků Juniorské komise a postřehů rozhodčích / delegátů upravena pravidla pro 
WILL – Žákovskou ligu.  
Během prvních dvou hracích dnů WILL – Žákovské ligy 2014/2015 hrána zkušební pravidla. Od třetího 
hracího dne WILL – Žákovské ligy 2014/2015 pravidla finalizována a publikována na web ČŽL a na 
Facebook rozhodčích. 
Finální podoba pravidel jednomyslně schválena následovně: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0. 

 
2. Úprava licencí na webu ČŽL – zanést do licencí Mezinárodní licenci 
 

Na základě podnětu upraveny licence na webu ČŽL následovně: 
Do odstavce Systém licencí pro rozhod čí ČŽL připsáno pod Delegát Mezinárodní rozhod čí - 
Mezinárodním rozhodčím se rozhodčí stává po složení mezinárodních zkoušek pro rozhodčí dle 
pravidel FIL. 
Do odstavce Přidělování licencí připsána pod černou licenci Licence - Mezinárodní rozhod čí - 
Uděluje FIL jako mezinárodní licenci. Status Mezinárodní rozhodčí je bonusem každého rozhodčího, 
který této licence dosáhne. Do českých licencí není zahrnována, není navíc honorována. 
Hlasování o zanesení licence na příslušné místo na webu následně: pro - 3, proti - 2, zdržel se - 0.  
 

Na web ČŽL / Podmínky udělování licencí také umístěn dokument „Podmínky udělení licencí, STARÁ 
– VÝCHOZÍ VERZE“, pokud by měl někdo zájem porovnat předchozí a současné.  

 
3. Žádost o dotaci na dresy pro rozhodčí 

 

Jednomyslně odsouhlasena formulace „Žádosti o dotaci na dresy pro rozhodčí“. Kristýna Richterová 
zašle Výkonnému výboru ČŽL (VV) k projednání na schůzi VV dne 13.1.2015  
a jednání se také zúčastní. Předběžně zjištěno cca 15 zájemců o koupi rozhodcovského dresu. 
KoPRo bude žádat VV o 50% příspěvek pro každého aktivního rozhodčího. 
 
 
 
 
Praha, 8.1.2015 

 

Zapsala:  

Kristýna Richterová, předseda KoPRo 

 
 
 


