
Zápis z 1. schůze Komise pro rozhodčí ČŽL 
 
Datum: 14. 11. 2016 
Místo konání: Obchodní centrum Nový Smíchov, restaurace KFC 
 
Přítomni: 
Pavel Urban předseda Komise pro rozhodčí 
Eva Chudlařská člen Komise pro rozhodčí 
Bohdan Fuka člen Komise pro rozhodčí 
 
Projednáno: 
1. Nová Komise pro rozhodčí musela urychleně vyřešit výzvu FIL o nahlášení rozhodčích z 
ČŽL pro mistrovství světa 2017 a Světové hry 2017. 
Předseda komise Pavel Urban vyzval všechny držitele černé licence, zda se chtějí 
zmíněných turnajů zúčastnit. O účast projevili zájem všichni tři členové komise, kteří 
vyplnili potřebné dokumenty a byli za ČŽL potvrzeni přímo zástupci FIL. 
Další dvě držitelky černé licence Lenka Pešková a Kristýna Bílková se z uvedených 
turnajů omluvily z osobních důvodů. 
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0 
 
2. Komise pro rozhodčí se bude scházet pravidelně několikrát do roka v závislosti na 
potřebě řešit situace ohledně rozhodčích, případně pravidel. 
 
3. Rozpis halového turnaje WILL ve všech kategoriích dostala Komise pro rozhodčí jen 10 
dní, resp. týden před 1. kolem turnaje. Bylo tak narychlo svoláno školení rozhodčích na 20. 
11., tedy bezprostředně před samotnými turnaji v místě konání (Hala Radotín). 
Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 0 
 
4. Byla navržena drobná úprava licencí tak, aby nejvyšší tuzemská licence (černá) 
odpovídala nejvyšší licence na úrovni ELF. Kvůli snadnější koordinaci při vysílání 
rozhodčích na mezinárodní akce a komunikaci s rozhodcovskými orgány ELF a FIL. 
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0 
 
5. Komise chce, aby na každé akci ženského lakrosu byl k dispozici kompletní set pro 
rozhodčí k zapůjčení, ideálně pro začínající kolegy. Zajístí Pavel Urban 
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0 
 
6. Rozdělení kompetencí členů Komise pro rozhodčí: 
Pavel Urban – školení a rozpis rozhodčích na akce ČŽL, komunikace s mezinárodními 
rozhodcovskými orgány a kolegy 
 
Bohdan Fuka – spolupráce s ELF a FIL, dohled nad pravidly a jejich výkladem 
 
Eva Chudlařská – školení a rozvoj rozhodčích, dohled nad licencemi pro rozhodčí 
 
 
 
V Praze, 14. 11. 2016 
 
Zapsal: Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí 


