
Výroční zpráva 2015 / 2016 

Komise pro rozhod čí ČŽL 

 

Členové: 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 
 

 

1. Průběžná práce na pravidlech ČŽL – NLŽL, ŽLŽL, WIL 
 

- Na základě změny Mezinárodních pravidel upravena pravidla ČŽL.  

- Další práce na pravidlech na základě poznatků, které vyvstaly během mnoha školení rozhodčích. 
- Práce na pravidlech ŽLŽL a WILL. 
 
2. Školení rozhodčích 
 

- Před každou ligou (NLŽL / ŽLŽL, WILL) proběhla pravidelná školení rozhodčích. 
- Zavedena pravidla pro školení rozhodčích ČŽL následovně: 

•  Před každou ligou (Jaro NLŽL / ŽLŽL + Podzim NLŽL / ŽLŽL + WILL) budou s dostatečným časovým 
předstihem vypsána dva  pevné termíny školení rozhodčích. 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). 
� Za rok 2016 proškoleno nad rámec (= zpoplatněná školení) celkem 16 osob. 

 
3. Průběžná aktualizace licencí rozhodčích ČŽL 
 

- Na základě seznamu aktuálně proškolených rozhodčích a jejich aktivity průběžně aktualizovány licence 
rozhodčích ČŽL. Seznam k dispozici na webu ČŽL. 

 
4. Dresy pro rozhodčí 
 

- VV odsouhlasil příspěvek na dres ve výši 50% pro každého aktivního rozhodčího. 
- Objednáno 20 ks dresů / á 666,- Kč 
- Nakoupeno s příspěvkem ČŽL: 11ks 
- Nakoupeno v plné výši: 2 ks 
- CELKOVÁ dosavadní ČÁSTKA za dresy: 4.995,- Kč 
 
 
 
Dodatky 
 
- V listopadu 2014 zažádáno VV ČŽL o vytvoření samostatné komise. Žádost schválena – „Komise pro 

rozhodčí“ bude nadále fungovat samostatně, 
- Na podzim 2014 založen Facebook Czech Women´s Lacrosse Umpires 

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

- Vysláni rozhodčí na MS – úspěšně. 

 

 

Praha, 31.10.2016 

Zapsala:  

Kristýna Bílková (Richterová), předseda KoPRo 

 


