Zápis ze 6. schůze Komise pro rozhodčí ČŽL
Datum: 26. 10. 2018
Místo konání: Obchodní centrum Nový Smíchov, Anděl
Přítomni: Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí
Eva Chudlařská, členka Komise pro rozhodčí
Bohdan Fuka, člen Komise pro rozhodčí
Projednáno:
1. Pravidla: Komise rozhodčích přijala oficiální změny pravidel FIL schválené v létě, zajistila
český překlad a aplikovala v soutěžích pořádaných ČŽL. Na základě žádostí některých rozhodčích a
hráčů zajistí přes zimu aktualizovaný překlad zkrácené verze důležitých pravidel.
2. Termíny: Komise žádá, aby byly co nejdříve známé všechny termíny akcí pro jaro 2019 a
navrhuje, aby kvůli dostatečně kvalitní přípravě na vrcholné šampionáty skončila sezona do konce
května. Rozhodčí pak mohou během června pískat na mezinárodní scéně.
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
3. Kontroly registrací: Komise apeluje na zodpovědné orgány, aby fungovaly aktuální soupisky pro
soutěže pořádané ČŽL v elektronické on-line verzi. Pořadatel pak vytiskne aktuální zápis, kde
můžou být pouze hráčky, které mají vše v pořádku včetně zaplacených příspěvků či lékařské
prohlídky. Pak by se nemusely před každým zápasem kontrolovat fyzicky registrační průkazy, ale
stačilo by podle čísel projet soupisku a zkontrolovat přítomné hráčky.
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
4. Výroční zpráva: viz příloha 1 níže
5. Akce 2019: Komise nominovala na vrcholné akce v roce 2019 po konzultaci s nimi tyto rozhodčí.
ASPAC (Jižní Korea): Linda Sádlová
ME (Izrael): Bohdan Fuka, Lucie Růžková
MS U19 (Kanada): Pavel Urban, Lenka Pešková
Komise žádá o posvěcení ze strany Výkonného výboru. Do 1. listopadu se musí všechny přihlášky s
tím spojené odeslat. Do té doby musí nominovaní splnit požadované fyzické i pravidlové testy.
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
6. Návrh rozpočtu 2019: Protože u některých z uvedených turnajů nebudou ze strany pořadatelů
pro rozhodčí hrazené cestovní náklady, žádá Komise pro rozhodčí na příští rok výrazně vyšší
příspěvek, v řádu desítek tisíc korun. Rozepsaný návrh rozpočtu je na vyžádání u členů komise.
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
7. Školení: Komise uspořádala školení rozhodčích před začátkem nové sezony i s ohledem na
změny v pravidlech a vítá zájem nových lidí. Žádná další školení v této sezoně už nebudou.
8. Licence: V září došlo po školení k aktualizaci udělených licencí pro rozhodčí.
Komise reagovala na výzvu FIL o snahu na sjednocení systému licencí po celém světě. Proces nyní
běží a ke změně má dojít v červenci 2019. V našem případě jde o spojení bílé a modré licence.
Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0
9. Nové dresy: Komise hledá možnosti, jak pořídit nové kvalitnější dresy pro rozhodčí.
Zapsal: Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí

Příloha č. 1

Výroční zpráva Komise pro rozhodčí ČŽL za rok 2018
Čeští rozhodčí se podíleli na různých akcí včetně Česko-Rakouské ligy a Česko-Německého
poháru. Zúčastnili se play-off Německé ligy a řady zahraničních turnajů. Například v Rakousku,
Polsku či na Turnaji mistryň v Belgii.
Aktuálně je v ČŽL sedm nehrajících rozhodčí, z toho tři s mezinárodní licencí. Na evropských
turnajích patří podle hodnocení ze strany zástupců ELF či FIL k tomu nejlepšímu v Evropě.
Předseda Komise pro rozhodčí Pavel Urban uspořádal jako člen Evropské školící komise
rozhodčích kliniky pro začínající rozhodčí v květnu v Polsku a v říjnu v Dánsku.
Lenka Pešková byla na Turnaji mistryň vedoucí všech rozhodčích ženské části turnaje.
Před novou sezonou se konalo školení rozhodčích ČŽL zaměřené hlavně na změnu pravidel.
Rozpočet 2018:
Příjmy:
10 000 korun od ČŽL jako příspěvek pro Komisi pro rozhodčí
200 korun za dodatečné školení rozhodčích
Výdaje:
9000 korun (vyplaceno jako příspěvek pro tři rozhodčí na Turnaj mistryň v Belgii) z příspěvku ČŽL
4500 korun (dodatečně pro tři rozhodčí za vybavení na MS 2017) zbytek rezerv komise
300 korun (batoh a kapsičky na erární věci pro rozhodčí) z příspěvku ČŽL
Zůstatek: 900 korun
V Praze 26. 10. 2018
Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí

