
Zápis z 8. sch ůze Komise pro rozhod čí ČŽL 

 

Datum: 26.11.2015 

Místo konání:  online 

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. Návrh na změnu pravidel WILL - seniorky 
 

Komise pro ligu (dále jen KPL) zaslala podnět ke změně pravidel seniorského WILL 
následovně: "KPL je jednomyslně pro vyzkoušení možnosti „sekání“ v letošním ročníku WILL. KPL je toho 

názoru, že si hráčky zbytečně zvykají neschovávat si lakrosku a při hře venku (a zejména s cizími týmy) jsou 
pak ze sekání (jakožto základního pravidla ženského lakrosu) překvapené. Navíc zmiňovaný nový brněnský 
tým by dle názoru KPL měl zkoušet hrát s pravidly co nejpodobnějšími reálné hře."  
(viz zápis ze schůze KPL, ze dne 18.11.2015). 
 

Po důkladné diskusi jsme usoudili, že není možné tuto záležitost rozhodnout „od stolu“,  
ale je potřeba změnu pravidel vyzkoušet v praxi. 
 

Navrhujeme následující: 
Vyzkoušet nové varianty pravidel během první hrací neděle (13.12.2015), případně během 
druhé hrací neděle (17.1.2016), za zpětné vazby všech zúčastněných (týmy, rozhodčí, 
koučové, dále jen "zúčastnění"). 
 

1) Zápasy s Brnem - sekání zakázáno, viz podmínky níže 
 

- V případě, že Brno projeví zájem o stejnou hru jako týmy LCJM a LCC, všichni 
zúčastnění musí změnu odsouhlasit.  

- Na druhé hrací neděli (17.1.2016) by se změna vyzkoušela a pokud by byla schůdná, 
zanesli bychom do pravidel. 
 

2) Zápasy LCJM a LCC - sekání povoleno, viz podmínky níže 
 

- Sekání povoleno na zkoušku pro první hrací neděli (13.12.2015).  
- Pokud bude vyhovovat - musí se na tom shodnout všichni zúčastnění - od druhé hrací 

neděle (17.1.2016) by se ukotvilo do pravidel, nebo naopak. 

 
Jednomyslně schváleno: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 

 
2. Kontrola pravidel WILL – žákyně, seniorky – pro sezonu 2015 / 2016 

 

- Pravidla WILL - žákyně 
o Ve spolupráci s juniorskou komisí upravena délka hrací doby finálových zápasů 

(vypuštěna delší hrací doba – loni se nehrálo, nebude ani nadále) a dále jen 
estetické změny (rok konání, přepsáno z „juniorská“ na „žákovská“). 

o Pravidla publikována na webu ČŽL  a na facebooku. 



- Pravidla WILL - seniorky 
o Ve spolupráci s KPL kontrola stávajících pravidel.  
o Na základě podnětu KPL navrženo řešení pro změnu pravidla o sekání  

(viz 1. bod tohoto zápisu). 
o Pravidla budou publikována co nejdříve na webu ČŽL a na facebooku. 

 
3. Plán školení WILL – žákyně, seniorky – na sezonu 2015 / 2016 
 

Vzhledem k rozhodnutí, že bude WILL žákovský i dospělý, školení jsou naplánována 
odděleně. Termíny jsou publikovány na facebooku a zasílány přes laxcz@googlegroups.com. 

- Žákovský WILL 
o Mohou pískat rozhodčí všech úrovní. 

- Seniorský WILL 
o Mohou pískat rozhodčí modré, červené, černé licence.  
o Dále se na pískání seniorského WILL mohou zeptat rozhodčí z řad bílých 

licencí, kteří mají odpískaný dostatečný počet zápasů k přidělení modré 
licence. 

 
 
 

Praha, 26.11.2015 

 

 

 

Zapsala:  

Kristýna Richterová, předseda KoPRo 

 

 
 


