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Schůze KR 7.6.2017
Místo konání: Sokolovna Radotín, 18:00-19:30
Přítomni: Michal Chmelař (mch), Petr Bek (pbe), Martin Bartuška (mba)
Zápis z jednání KR
1. Vyhodnocení průběhu NBLL2017 z pohledu rozhodčích. Sepsání zprávy.
Termín: 16.7.2017, Zodpovídá: mch
2. Plán pro NFLL2017
a. Výběr rozhodčích (z týmů): protože nejsou (s jedinou výjimkou) volní
rozhodčí, je nutné trvat na nominaci minimálně 4 zodpovědných rozhodčích
z každého týmu NFLL. KR požaduje dodání jmen rozhodčích do 30.6.2017.
b. Způsob nominace do zápasů – obdobně jako v minulém ročníku, je třeba dbát
na případný souběh zápasů – značně se tím omezuje možnost nominace
rozhodčích-hráčů
c. Kreditový systém – bude použit i pro fieldové rozhodčí
d. KR se seznámila s předběžnými informacemi o NFLL2017:
i. NFLL bude probíhat zhruba od konce srpna do konce října 2017,
přesné termíny budou upřesněny v brzké době vedoucím NFLL Honzou
Přibem.
ii. Pravděpodobní účastníci (8 týmů): LCC, JME, MAL, Bratislava
Tricksters, Vienna Monarchs, Brno, Pečky, WOL.
Termín: průběžně, Zodpovídá: mch
3. Bude připravena novelizace „Kvalifikace rozhodčích lakrosu“ a kreditového systému.
Zejména se jedná o postihy rozhodčích v případě neomluvené nepřítomnosti.
Diskutovaná možnost: při prvním přestupku: odebrání kreditů ve výši dotace +
zařazení na „šedý list“ s nutností „vykoupení“ (bude upřesněno), při dalším přestupku
jako v případě (1) + pokuta ve výši ½ hvizdného.
Termín: 31.7.2017, Zodpovídá: Václav Mazanec
4. Příprava školení fieldových rozhodčích
a. Školení bude provedeno dvoufázově:
1 – elektronický test v průběhu prázdnin (dotace 4 kredity)

2 – klinika v průběhu září (pravděpodobně v rámci některého
turnaje/fieldového kempu či turnaje dětí/juniorů) (dotace 6 kreditů)
Test a klinika bude připravována s pomocí Babsi (Barbara Zelenay).
Termín: 31.6.2017, Zodpovídá: mba
5. Příprava ME box Turku
Zjistit podrobnosti o dopravě jednotlivých rozhodčích do Turku. Zjištění možnosti
dopravy spolu s týmem, příp. podpora při zajišťování individuální
letecké/automobilové dopravy. Zjištění dalších požadavků organizátorů turnaje.
Komunikace s vedením turnaje a rozhodčích (Greg Hart). Používání systému „Slack“
pro komunikaci.
Termín: průběžně, Zodpovídá: pbe
6. Nominace rozhodčích pro finále NBLL2017
KR rozhodčích se shodla na tomto obsazení:
R1 – Vojta Schaffner
R2 – Radek Košťál
R3 – Dan Muller
7. Různé
a. (mba) dodá inventuru dresů k aktuálnímu datu, T: 25.6.2017
b. (mba) dodá návrh na nákup doplňků pro NFLL („flagy“ atd.), T: 30.6.2017
c. (pbe) vytvoří návrh na úpravu hodnocení rozhodčích (v zápise) a metodiku pro
týmy, T: 31.7.2017
d. (mba) dodá popis povinné výbavy rozhodčího NFLL, T: 31.7.2017
e. (pbe) připraví komentář k mechanice a způsobu řízení hry pro BL, T: 31.8.2017
8. Volná diskuze

Zapsal: mch
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