
Zápis z 1. sch ůze Rady rozhod čích / Komise pro rozhod čí ČŽL 

 

Datum:  18.10.2014 

Místo konání: restaurace u hřiště Radotín 

Přítomni: Kristýna Richterová  vedoucí rozhodčích / předseda Komise pro rozhodčí 

                         Eva Chudlařská   člen Rady rozhodčích / Komise pro rozhodčí 

                         Lenka Pešková   člen Rady rozhodčích / Komise pro rozhodčí 

  Pavel Urban   člen Rady rozhodčích / Komise pro rozhodčí 

  Barbora Vinařová  člen Rady rozhodčích / Komise pro rozhodčí 
 

 

Projednáno: 

 
1. Úprava licencí rozhodčích ČŽL 
 
Na základě podnětu byly licence upraveny, vzhledem k finančním nárokům - dosavadní systém byl finančně 
neúnosný. Dále upraveny podmínky, které musí rozhodčí plnit. Zároveň byla z českých licencí odstraněna 
licence mezinárodní – v ČR nebude nijak honorována, bude bonusem každého rozhodčího, který jí dosáhne.  
Licence byly „přejmenované“. Dříve byly „číslované“, nyní jsou „barvy“. Prodiskutována každá licence, 
úpravy zaneseny. Jednomyslně schválena každá změna: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
Dohodnuto, že úpravy budou ještě zaslány Radě rozhodčích ke kontrole a do konce roku 2015 zveřejněny 
na webu ČŽL. 
 
 
2. Přidělení nových licencí  
 
Na základě nového seznamu aktuálně proškolených rozhodčí byly přidělené nové „barevné“ licence. 
Odhlasováno u každého rozhodčího následovně: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0. 
V případě, že se jednalo o člena Rady rozhodčích / Komise pro rozhodčí, hlasování proběhlo u všech členů 
následovně: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 1. 
Nový seznam bude publikován na web ČŽL. 
 
 
3. Diskuse nad úpravou „Tabulka odměn rozhodčím“ 
 
Předběžně upraveny odměny s plánem tabulku ještě upravit později a předložit ke konečnému schválení 
Výkonnému výboru ČŽL. 
 
 
4. Oficiální žádost, aby rozhodčí měli samostatnou komisi 
 
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
Kristýna Richterová vypracuje oficiální žádost a postoupí Výkonnému výboru ČŽL. 
 
 
5. Založen Facebook Czech Women´s Lacrosse Umpires 
 

Zde se zveřejňují rozpisy rozhodčích lig ČŽL, školení rozhodčích ČŽL, novinky z FIL, ELF a jakékoliv další 
příspěvky k tématu. 

 

 

Praha, 18.10.2014 

 

Zapsala:  

Kristýna Richterová, vedoucí rozhodčích / předseda KoPRo 
 

 


