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Zápis z 9. sch ůze Komise pro rozhod čí ČŽL 

 

Datum: 13.12.2015 

Místo konání:  Sportovní hala Radotín 

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. Termíny školení rozhodčích 2015 / 2016 (případně i pro další roky) 
 

- Komise pro rozhodčí vypíše v dostatečném časovém předstihu dva  pevné termíny 
školení rozhodčích následovně: 

 

• Pro WILL (ŽLŽL, seniorky) 
1. na prvním hracím dni WILL před zápasy 
2. na druhém hracím dni WILL před zápasy 

 

• Pro jarní část NLŽL / ŽLŽL  
1. na posledním termínu WILL 
2. na CZE x GER poháru v Praze 

 

• Pro podzimní část NLŽL / ŽLŽL 
o Bude upřesněno později 

 

- Případný třetí (a další) termín školení rozhodčích bude zpoplatněn následovně: 
• Pokud se rozhodčí nestihnou zúčastnit prvních dvou pevných termínů, zajistí si 

školení u člena Komise rozhodčích, který má černou licenci. 
• Cena školení: 100,- Kč / osoba 

(Získané prostředky se promítnou v přiděleném budgetu Komise pro rozhodčí). 
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.  
 
2. Rozhodčí pro WILL seniorky  

 

- Každý tým má povinnost dodat 6 proškolených rozhodčích. 
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.  
 

3. Úprava pravidel WILL seniorky 
- Tresty = Karty – stejný systém jako v NLŽL. 

o Pravidla najdete aktualizovaná na webu ČŽL (http://www.lacrosse.cz/materialy-pro-

rozhodci) a na facebooku (https://www.facebook.com/groups/czech.wlax.umpires/files/). 
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
4. Úprava pravidla WILL seniorky + žákyně – NÁVRH 

 

- Navrhujeme zvětšit brankoviště na 2,50m.  
Důvody:  
1/ Bezpečnost brankářky, v brankovišti za bránou není žádný prostor pro pohyb. 
2/ Při střele ze strany zasahuje lakroska až do brány. 
Prosíme KPL a JK o vyjád ření, zda se zm ěnou souhlasí.  
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0. 
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5. Přidělování licencí rozhodčím – úprava 
 

- Pokud rozhodčí nebude pískat NLŽL / ŽLŽL / WILL po dobu 12 měsíců,  
bude rozhodčímu po této době automaticky snížena jeho současná licence 
následovně: 
černá � červená   červená � modrá    modrá � bílá 

- Tato změna bude zanesena do současného systému, který je k dohledání  
na webu ČŽL (http://www.lacrosse.cz/licence-pro-rozhodci-system) 
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.  
 

6. Nově přidělené licence 
 

- Přidělena vyšší licence pro Blanku Kloudovou (SIS) bílá � modrá . 
- Seznam licencí bude aktualizován na webu ČŽL (http://www.lacrosse.cz/udelene-licence-

rozhodcim-czl) 
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.  
 
7. Příspěvek od ČŽL na rozhodcovský dres – upřesnění 

 

- Komise pro rozhodčí upřesňuje význam „aktivně se věnovat pískání“, který 
obsahuje List o zápůjčce:  

o Rozhodčího musíme vidět pískat během jarní části NLŽL, ŽLŽL, podzimní 
části NLŽL, ŽLŽL, WILL žákyně, WILL seniorky. 

- Většina rozhodčích podepsala list o zápůjčce cca před rokem. Tito rozhodčí mají 
tedy na splnění podmínky další rok. Pokud podmínku nesplní, budou muset uhradit 
zbylých 50% z částky.  
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
 
 

Praha, 13.12.2015 

 

 

Zapsala:  

Kristýna Richterová, předseda KoPRo 

 

 
 


