
Zápis ze 2. schůze Komise pro rozhodčí ČŽL

Datum: 25. 4. 2019
Místo konání: Restaurace Sokolovna, Radotín, Praha 16
Přítomni: Pavel Urban, předseda Komise pro rozhodčí
Bohdan Fuka, člen Komise pro rozhodčí
Kateřina Hlavsová, členka Komise pro rozhodčí

Omluvena: Eva Chudlařská, členka Komise pro rozhodčí

Hosté: Lenka Pešková, jako mentorka rozhodčích
            Barbara Zelenay, ELF, UiC na ME 2019

Projednáno:
1. Účast českých rozhodčích na ME v Izraeli: Na začátku dubna došlo ke změně ve vedení pro 
rozhodčí na mistrovství Evropy. Česká dvojice rozhodčích, která má na šampionát jet (Lucie 
Růžková a Gabriela Dvořáková) vyslovily obavy, že přístup k rozhodčím na ME nebude adekvátní 
k tomu, že jde o rozhodčí, kteří mají hlavně sbírat zkušenosti na velkém turnaji a být motivováni. 
Obávají se nepřiměřeného tlaku.
Komise rozhodčích proto komunikovala online s šéfkou evropských rozhodčích z ELF a zároveň 
vedoucí rozhodčích pro ME Séraphine Aelterman, a přímo na schůzi přizvala její zástupkyni pro 
ME Barbaru Zelenay. Obě ubezpečily členy Komise pro rozhodčí, že přístup jich a zástupců FIL 
bude přátelský a hodnocení rozhodčích transparentní. Podmínky pro rozhodčí se nemění. Musí 
splnit pravidlové a fyzické testy, nebudou za ně ale sankciovány nemožností pískat v rámci ME.

Komise rozhodčích tak jednoznačně doporučila účast nominovaných rozhodčích na ME.
Komise však bude chtít v nejbližší době oficiální písemné záruky ze strany ELF, že delegace, 
školení a hodnocení rozhodčích na ME bude probíhat jednoznačně v režii ELF, jen za podpory 
zástupců FIL. Pokud nebudou záruky dostatečně, je komise připravena nominace stáhnout.
Hlasování: Pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0

2. Mentorství: Rozhodčí s bílou a modrou licencí byli zatím zkušebně pro jaro rozděleny do 
skupinek pod dohled mentorů z řad zkušených rozhodčích.

Mentorské skupiny vypadají následovně:
Mentor Pavel Urban – členové: Kateřina Hlavsová, Adéla Peiskerová, Viktorie Jahodová
Mentor Bohdan Fuka – členové: Anna Kocourková, Barbora Veselá
Mentorka Eva Chudlařská – členové: Klára Maříková, Jana Křivancová
Mentorka Lenka Pešková – členové: Alice Pečinková, Markéta Malinovská, Anna Ničová

3. Zápisy: Na druhé straně zápisu o utkání na NLŽL a JLŽL je pro jaro k dispozici tabulka s 
hodnocením rozhodčích ze strany týmů (trenérů) po každém utkání. Pořadatel by měl dbát na to, 
aby zápis vytisknul oboustranně. Tabulky poslouží komisi a mentorům ke zpětné vazbě.

4. Klinika: Jarní klinika se kvůli malému zájmu nekonala. Komise rozhodčích proto navrhuje dva 
zářijové termíny. Jde o soboty: 21. a 28. září (pokud nebude v jednom z nich liga).

5. Pravidla: Komise připravila aktualizovaný výtah z pravidel v češtině a na začátku května ho 
umístí na tento odkaz: http://www.lacrosse.cz/materialy-pro-rozhodci , kde bude volně k dispozici.

Dne 25. 4. 2019 zapsal Pavel Urban

http://www.lacrosse.cz/materialy-pro-rozhodci

