
Zápis ze 3. schůze Komise pro rozhodčí ČŽL 
 
Datum: 11. 5. 2017 
Místo konání: Bageterie Boulevard, Národní třída 
 
Přítomni: 
Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí 
Eva Chudlařská, členka Komise pro rozhodčí 
Bohdan Fuka, člen Komise pro rozhodčí 
 
Projednáno: 
1. Novou podobu licencí představí Komise pro rozhodčí až příští sezonu (v září) na návrh Bohdana 
Fuky. Licence budou projednány také během MS se zástupci FIL a ELF. 
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0 

 
2. Komise pro rozhodčí má vytipováno několik rozhodčích (někteří sami projevili zájem) na 
zvýšení licence. To proběhne dle stávajících pravidel. Kandidáti a zájemci budou kontaktováni 
členy komise jednotlivě. Tito rozhodčí budou sledováni během ligového víkendu a také při Prague 
Cupu včetně konzultace se zahraničními kolegy. 
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0 
 
3. Školení rozhodčích na jaro proběhne tradičně ve dvou termínech. Jeden proběhne klasicky spíše 
teoreticky v kavárně v týdnu od 22. května. 
Druhý termín proběhne na hřišti na Mrázovce v sobotu 27. května od 17 hodin. 
Každé další školení bude zpoplatněno částkou 100 Kč a musí ho vést rozhodčí s černou licencí 
(stále platí ustanovení z 9. schůze předchozí Komise pro rozhodčí z 13. 12. 2015). 
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0 
 
4. Zápisy – Komise pro rozhodčí reflektuje výzvu na lepší kontrolu zápisů rozhodčích od KK a 
KPL. Bude tedy na zápisy kladen důraz také v rámci školení. Rozhodčí svým podpisem stvrzuje 
správnost, ovšem zapisovatelé musí také znát své povinnosti a plnit je. Komise pro rozhodčí tedy 
vítá snahu KPL o manuál pro zapisovatele. 
 
5. Komise pro rozhodčí navrhuje, aby se všechny jarní zápasy NLŽL hrály podle pravidel pro MS 
včetně kontroly lakrosek po každém gólu (postup je uveden níže v příloze). 
Komise zajistí pro zmíněné zápasy čtvrté rozhodčí. Čekáme na vyjádření klubů. 
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0 
 
6. Komise připomíná, že na každý hrací den je k dispozici erární vybavení pro začínající rozhodčí. 
Pořadatel akce dostane krabici s vybavením u Evy Chudlařské oproti podpisu. 
 
V Praze, 12. 5. 2017 
Zapsal: Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí 



Příloha 1: 
 
Pravidlo 13.9 zní: 
Hráčka, která vstřelí gól, musí okamžitě položit lakrosku na zem, aby rozhodčí mohl potvrdit, zda je 
legální. Hráčka nesmí upravovat výplet své lakrosky po výzvě rozhodčího o kontrolu. 
 
Rozhodčí postupuje následovně: 
1. Hráčka, která vstřelila gól, okamžitě položí lakrosku. 
2. Rozhodčí Lead odpíská a signalizuje gól. Čas je v tu chvíli zastaven (kromě situace, kdy je rozdíl 
ve skóre o 12 gólů a více). 
2a. Rozhodčí Lead zvedá lakrosku střelkyně a kontroluje, zda je legální. Všechny hráčky se 
mezitím můžou hýbat. 
2b. Rozhodčí C kontroluje, které hráčky byly za restraining line a případně jí překročily. 
2c. Rozhodčí Deep Trail kontroluje případná střídání, která během kontroly lakrosky nesmí probíhat. 
3. Pokud je lakroska legální, rozhodčí Lead ukáže znovu signál pro gól (už ale nepíská). 
4. Týmy mohou střídat a hra pokračuje vhazováním ve středovém kruhu. 
 
Pokud je lakroska autorky gólu nelegální, pak: 
1. Rozhodčí Lead píská a řekne všem hráčkám, aby se zastavily. 
2. Rozhodčí Lead ukáže signál, že gól neplatí. Zároveň posílá střelkyni, aby odnesla ilegální 
lakrosku k rozhodčímu Deep Trail, který ji položí ke stolku zapisovatelů, kde musí zůstat až do 
přestávky nebo konce zápasu. 
3. Autorka gólu může pokračovat ve hře s jinou lakroskou, která byla před zápasem zkontrolována 
jako legální. Vrátí se s ní na místo, kde stála. 
4. Rozhodčí C zkontroluje restraining line, jestli může zápas pokračovat dle pravidel. Hráčky, které 
překročily restraining line, se musí vrátit, aby nešlo o ofsajd. 
5. Rozhodčí Deep Trail hlídá, aby nedošlo ke střídání. 
6. Brankářka dostane míček ve svém brankovišti. Všechny ostatní hráčky musí jít 4 metry od 
brankoviště včetně střelkyně (jde o malý faul). 
7. Rozhodčí Lead píská pro pokračování hry. 


