Zápis z jednání komise rozhodčích

Datum konání: 13. prosince 2016
Přítomni: Michal Chmelař (MCh), Petr Bek (PB), Martin Bartuška (MB), Václav Mazanec (VM)

Agenda:
1. Volba předsedy KR
a. Zvolen Michal Chmelař
2. Příprava školení rozhodčích
a. Termín – 12.1.2017 18:30 a 14.1.2017 10:30
b. Témata-

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

3.

4.

5.

6.

7.

Organizační a technické záležitosti (MCH)
Úloha a osobnost rozhodčího (PB)
Shrnutí pravidel – „rozhodcovské minimum“ (PB)
Základní pravidla pro "taktiku" rozhodčích – mechanika pískání
(PB)
Signalizace (PB)
Změny v pravidlech (VM)
Praktické řešení vybraných situací - např. z videa (MB)
Test

c. Technické zabezpečení – projektor, plátno, notebook (MCh)
d. Místo – hala Radotín
e. Testy – (PB)
f. Lektoři – MCh, PB, VM, MB
FB stránky
a. Domluvení pravidel pro zveřejňování příspěvků a komunikaci s rozhodčími
b. Nastavení přístupů (MCh) – předá mejlem členům KR
c. Václav provede zhodnocení a navrhne zlepšení
Dresy pro rozhodčí (MB)
a. Poptat možnosti – termín, cena: trika, kalhoty krátké/dlouhé, flagy, čepice, píšťalky
b. Objednat (po potvrzení výborem)
c. Na školení bude domluveno jaké velikosti a počet objednat
d. MCh osloví vedoucí týmů a rozhodčí se žádostí o vrácení nevyužívaných dresů
Trika pro rozhodčí - odloženo
a. Návrh – vytvoří se složka, kde se budou ukládat návrhy. Později se k tomu vrátíme a
uvidíme co s tím.
b. Cena, termín
c. Případná objednávka (po potvrzení výborem)
Shánění sponzorů pro rozhodčí
a. VM připraví koncept „žádacího“ dopisu, kterým bychom mohli oslovit potenciální
sponzory
Rozhodčí na Mayor’s Lax Cup
a. Sehnání ochotných – MCh oslovil všechny rozhodčí z databáze – kontakt předán na
JM

8.

9.

10.
11.
12.

b. Pomoc s nominacemi – KR nabízí pomoc organizátorům s nominacemi rozhodčích na
turnaji
Rozhodčí na MEb ve Finsku
a. KR byla seznámena (MCh) se stavem komunikace ohledně rozhodčích na MEb (Greg
Hart)
Předpisy pro rozhodčí
a. Domluven způsob školení a nominací pro rozhodčí JBL (s T. Gottwaldem) – školení
bude společné, rozhodčí JBL budou muset mít alespoň III. Třídu. Každý rozhodčí bude
mít povinnost odpískat za sezonu/rok alespoň jeden turnaj JBL.
b. Projít návrh a připomínkovat – připomínky MCh zapracuje do další verze návrhu
pravidel, T: 21. 12. 2016
c. Předat ke schválení/připomínkám výboru, klubům – po 21. 12. 2016 bude návrh
předán VV a klubům k připomínkám.
d. Po 26. 12. 2016 by mělo dojít ke konečnému schválení předpisu VV ČSML
e. Zveřejnit k 1. 1. 2017
KR doporučuje VV urychleně stanovit, podle jakých pravidel se bude hrát NBLL 2017. Nečekat
na překlad. KR doporučuje hrát podle nejnovější verze pravidel.
MCh vytvoří společný prostor (Dropbox) pro sdílené dokumenty KR.
MCh požádá VV o vytvoření oficiální mailové adresy rozhodci@lacrosse.cz

