
Zápis ze 4. schůze Komise pro rozhodčí ČŽL

Datum: 13. 11. 2017 (aktualizováno 15. 11. po VV)
Místo konání: restaurace Lokal blok, Anděl
Přítomni: Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí
Eva Chudlařská, členka Komise pro rozhodčí
Bohdan Fuka, člen Komise pro rozhodčí

Projednáno:

1. Licence
Sjednocení s ELF je v procesu, očekává se sjednocení pro celou Evropu v průběhu příštího roku. 
Pavel Urban je ohledně úprav v kontaktu s koordinátorkou rozhodčích ELF Séraphine Aelterman.

2. Úprava dosažených licencí
Komise zaktualizovala licence pro rozhodčí dle stávajícího systému.
KPR přidala zpět mezinárodní licenci označenou v tabulce jako FIL.
Zde je aktuální tabulka: http://www.lacrosse.cz/udelene-licence-rozhodcim-czl
Zde jsou podmínky pro splnění licencí: http://www.lacrosse.cz/licence-pro-rozhodci-system
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se - 0

3. Zápisy
Výše uvedenou tabulku poslala KPR Petru Tahalovi, aby jména zanesl do systému a ta se pak mohla
objevit v on-line zápisech. Dosud tam totiž nejsou rozhodčí vyplněni.

Komise reflektuje připomínky, že rozhodčí nedostatečně kontrolují zápis. Připomíná však úlohu 
zapisovatelů, kteří mají manuál. Není v silách ani úlohách rozhodčích hlídat statistické údaje. KPR 
navrhuje zavést odměny za zapisování. Dobře fungoval například systém pro juniorky před MS 
U19, kdy si juniorky zapisováním odmazávaly částku potřebnou pro start na MS.
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se - 0

4. Odměňování
Komise po žádostech navrhla navýšení odměn pro rozhodčí i kvůli vyšší motivaci pískat a zlepšovat
se. KPR se chce částečně inspirovat modelem z mužského lakrosu. Pavel Urban mluvil se svým 
protějšek z ČSML Michalem Chmelařem a některé prvky jsou aplikovatelné i pro soutěže ČŽL.
Předseda KPR hovořil o této možnosti na VV ČŽL, která je nakloněna navýšení odměn pro 
rozhodčí. Upravit se má zatím jen stávající tabulka odměn. Ta rozlišuje v částkách jak soutěž, 
kterou rozhodčí píská, i to, jakou má licenci. Možné zapojení prvků z ČSML by se řešilo až na jaře.
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se - 0

5. Pravidla
KPR zaznamenala návrh klubů hrát hrát na jaře podle nových zkušebních pravidel.
Například tři lidi na (v) kruhu při vhazování a hrací doba čtyři čtvrtiny po 15 minutách. (návrhů na 
změny je od FIL mnohem více). Po poradě se zástupci klubů na VV se nebude zasahovat do 
probíhající soutěže, takže na jaře se bude hrát podle stejných pravidel jako letos na podzim.

6. Školení
KPR nebude pořádat školení před novou zimní sezonou juniorských turnajů WILL. Veškeré 
odlišnosti jsou k dispozici na webu zde: http://www.lacrosse.cz/materialy-pro-rozhodci
Školení bude opět ve dvou termínech před jarní části venkovní sezony včetně ukázek na hřišti.

http://www.lacrosse.cz/materialy-pro-rozhodci
http://www.lacrosse.cz/licence-pro-rozhodci-system
http://www.lacrosse.cz/udelene-licence-rozhodcim-czl


7. Motivace
Reakce a zájem rozhodčích na mailové či facebookové výzvy pro pískání jsou nedostatečné. KPR 
navrhuje zavést přehlednou tabulku, kam by mohl každý rozhodčí ke konkrétnímu víkendu a 
soutěži napsat, kdy může pískat. Zkušebně bude aplikována pro zápasy juniorských turnajů WILL.
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0

8. Hodnocení rozhodčích
KPR navrhuje přidat do zápisu i možnost hodnocení rozhodčích ze strany klubů, což například 
v rámci boxlakrosové ligy mužů zafungovalo. Konstruktivní hodnocení je přínosné pro všechny.
Tabulka by měla být zkušebně přidána do zápisu pro jarní část dospělé ligy.

V ČSML známkuje zástupce klubu (trenér/kapitáni) rozhodčí jako ve škole ve čtyřech kategoriích:
Nestrannost
Cit pro hru (řízení hry, vyhodnocení jednotlivých herních situací apod.)
Znalost pravidel (pravidla, signalizace atd.)
Vystupování (kompletní vybavení, autorita na hřišti, ovlivňování ze strany týmů) 

Zapsal Pavel Urban

V Praze dne 15. 11. 2017


