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Zápis ze schůze KR 14. prosince 2017 
 
Místo konání: Sokolovna Radotín, 18:00-20:00 
 
Přítomni: Michal Chmelař (mch), Petr Bek (pbe), Martin Bartuška (mba), Václav Mazanec 
(vma) 
 
Zápis z jednání KR 
 

1. Kontrola úkolů z minulých porad 
a. ze 14.3.2017 

i. Seznam doporučené výbavy pro rozhodčí BL (pbe, 31.3.2017) – hotovo 
1.  je třeba zveřejnit (nejspíš FB) – vma, 10.1.2018 

b. Ze 17.6.2017 
i. Zpráva o průběhu NBLL2017 (mch, 16.7.2017) – trvá: mch, 31.12.2017 

1. Připomínky KR: požadavek na řádnou časomíru pro hřiště 
v Bratislavě, nutnost systémového řešení rozhodčích pro 
zápasy v Bratislavě  

ii. Návrh novelizace kreditového systému (vma, 31.7.2017) – trvá: vma, 
31.12.2017 

iii. Návrh na úpravu hodnocení rozhodčích v zápise (pbe, 31.7.2017) – 
hotovo 

1. návrh změn představen KR. Je třeba se domluvit s Hapem na 
změně v zápise o utkání (změna způsobu hodnocení: 1..4). -  
mch, 31.1.2018 

2.  Vytisknout  vysvětlující text a zajistit distribuci týmům -  mch, 
10.1.2018 

iv. Popis povinné výbavy pro rozhodčího NFLL (mba, 31.7.2017) -  trvá: 
mba, 10.1.2018 

v. Komentář k mechanice a způsobu řízení hry BL (PB, 31.8.2017)- -  trvá: 
pbe, 10.1.2018 (je součástí přípravy na školení rozhodčích) 
 

2. Zhodnocení uplynulého roku 
a. NBLL – KR je pro prodloužení povolení pro použití dřevěných holí (formou 

výjimek) 
b. EBLC 
c. NFLL 
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d. JBLL 
e. Turnaje (e-Box, AHM, FMC, U19Ech…) 
f. Vytvořit výroční zprávu KR za rok 2017 – mch, 10.1.2018 

 
3. Plán na rok 2018: 

a. Školení box 
i. Termín: 10.1.2018 od 18:00 a 13.1.2018 od 10:00 – technické a 

organizační zabezpečení: mch 
ii. Forma: stejná jako vloni 

iii. Lektoři: pbe, mba, vma, mch  
iv. Test: nebude součástí 
i. Témata:  

1. Organizační a technické záležitosti (mch) 
2. Úloha a osobnost rozhodčího          (pbe)  
3. Shrnutí pravidel - "rozhodcovské minimum" (pbe) 
4. Základní pravidla pro "taktiku" rozhodčích – mechanika 

pískání (pbe) 
5. Signalizace (pbe) 
6. Praktické řešení vybraných situací - např. z videa (mba, 

vma) 
 

b. NBLL 
• 4.2.2018 – 17.6.2018 
• 9 týmů (Pha, Pce, Plz, Blava) 
• Aktualizovat seznam rozhodčích – kontaktovat zejména volné 
• Nabídka pískání pro cizokrajné rozhodčí (zejm. Rak, Něm, Svk – ty by 

stejně někoho měli dodat z titulu účasti v NBLL) 
• Je třeba dopředu domluvit systém pískání zápasů v Bratislavě: 

povinnost rozhodčího odpískat minimálně jeden zápas v Bratislavě – 
jinak sankce – jaká????: mch, 31.1.2018 

• Nominace bude provádět mch a mba – drobná změna systému: 
umožnit rozhodčím omezený vlastní výběr zápasů (volní + I. třída ?) 

• Stanovení výše hvizdného pro NBLL:  zůstává ve stejné výši i struktuře 
jako loni. 

• Pořízení 1-2 ks „šupler“ na měření rozměrů brankařské výstroje 
(hlasování: 3 pro, 1 proti, 0 zdržel se) 

• Doporučení pro vedení NBLL: úprava propozic soutěže ohledně 
případné kontroly pravidel rozměrů výstroje brankaře. Dát vědět KR, 
zda je měření rozměrů brankařských chráničů v dohledné budoucnosti 
žádoucí nebo nikoliv  (hlasování: 3 pro, 1 proti, 0 zdržel se)  
  

c. Nominace na turnaje (ČR) 
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i. Oslovit pořadatele s nabídkou podpory ze strany KR, oslovovat naše i 
cizí rozhodčí (zejména SK, AT, DE, PL), doporučit organizátorům 
odměňovat podle kvalifikačních tříd .  

ii. Vhodné by bylo domluvit kliniky resp. nějakou formu evaluace 
rozhodčích v průběhu turnajů – asi ve spolupráci s advanced cizinci  

iii. BOX 
1. MLC (19.-21.1.2018) 
2. EBOX (20.-22.4.2018) 
3. AHM (25.-28.4.2018) 
4. U19 EuroChallenge 23.-26.8.2018) 
5. FMC (6.-8.9.2018) 

 
d. Nominace pro zahraničí (seznam akcí) 

i. MS field – Izrael (12.- 27.7.2018) – 1 rozhodčí z ČR 
ii. Schválen Radek Košťál (hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 
e. Komunikace s Evropou a se světem 

i. KR navrhuje svolat speciální jednání za účasti vedení ČSML, vedení 
reprezentace a P. Semeráka jako „lakrosového diplomata“, termín: 
leden – únor 2018 
 

f. Spolupráce s juniorskou ligou JBLL/JFLL: (nominace, odměňování) 
i. Turnaje viz: http://www.lacrosse.cz/kalendar0 

ii. Od 3.3.2018 – 24.6.2018 
iii. Komunikace s organizátory juniorských soutěží – navrhujeme 

povinnost ligových rozhodčích odpískat minimálně 2 půldny na 
juniroském turnaji (bude prezentováno na školení rozhodčích s tím, že 
bude umožněno rozhodčím vybrat si termín) – vma, průběžně 

 
4. Inventura vybavení pro rozhodčí (dresy) 

a. Inventuru (aktuální stav) pošle mailem mba, 31.12.2017 
b. Návrh pro nákupy v 1. pol. 2018 připraví mba, 31.12.2017 

 
5. Byla provedena změna některých emailových adres komisí a funkcionářů – relevantní 

kontakty doplnit na FB stránku KR – mch, 10.1.2018 
 

6. Zveřejnit na lacrosse.cz a na LaxRefsCS(FB) složení KR, kompetence jednotlivých členů 
a kontakty – mch, 10.1.2018 
 

7. Rozpočet na rok 2018 
a. Návrhy rozpočtu pro KR na rok 2018: 

i. 5.000,- odměna KR (jako celku) 
ii. 2.000,- příspěvek na dopravu pro rozhodčí na juniorské soutěže 
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iii. 10.000,- fond na poskytnutí příspěvku (např. na dopravu) pro rozhodčí 
na turnaje v zahraničí 

iv. 10.000,- nákup materiálu – výstroj (dresy, píšťalky atp.) 
v. 3.000,- nákup materiálu – výzbroj (např. měřidla na hole, výstroj 

brankaře) 
vi. 5.000,- propagační předměty (drobnosti, trička atd.) 

vii. 15.000,- rezerva na mimořádné výdaje (např. příspěvek na cestovné 
pro rozhodčí do zámoří, granty atp.) 

 
Zapsal: mch 


