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Zápis ze schůze Komise rozhodčích ČSML ze dne 10.07.2018
Místo konání: Sokolovna Radotín, 19:00-21:20
Přítomni: Michal Chmelař (mch), Petr Bek (pbe), Martin Bartuška (mba), Václav Mazanec (vma)
Zapsal: mch
Body k jednání:
1. Hodnocení průběhu NBLL 2018 a schválení závěrečné zprávy
a. NBLL celkem 81 zápasů
b. Odehráno 74 (chybí 2 zápisy)
c. Rozhodčí se nedostavili:
i. #4 – Javorský (LCC), Barák (LCC)
ii. #65 – Javorský (LCC)
iii. #69 – Košťál (NON)
iv. #70 – Polák (WOL), Hegenbart (WOL)
v. #72 – David (PCE)
d. Aktivně se zapojilo celkem 21 rozhodčích (129 nominací). Průměrně 6,1 zápasu na
rozhodčího, median je 4 zápasy na rozhodčího.
i. Nejvíce odpískáno Bartuška 19, Schaffner V. 17, Hagan a Košťál 16.
e. Počty aktivních rozhodčích a odpískaných zápasů dle týmů (počet nominací/počet
aktivních rozhodčí). Průměr je 12,9 zápasu na tým, median 10 zápasů.
i. LCC 0/0
!!!
ii. BAT 0/0
!!!
iii. ODP 1/1
!!!
iv. PCE 2/2
!!!
v. JMB 4/2
vi. WOL 16/3
vii. MAL 18/3
viii. FOF 19/3
ix. JMA 27/3
x. NON 42/4
f. Je nutné vyžadovat po rozhodčích dodržování:
i. Pravidla o příchodu na zápas min. 30 minut před zahájením zápasu
ii. Vyplňování sebehodnotícího formuláře dotovat cílovou odměnou
iii. Dbát na úpravu rozhodčích: zastrčený dres, dlouhé černé kalhoty, černé boty
– uvažovat o dotaci na nákup kalhot (cca 300,-)
iv. Vyžadovat u rozhodčích, aby měli doporučenou sadu pro rozhodčího (znovu
popsat co obsahuje, zdůraznit na školení)
g. Technické zabezpečení zápasů
i. Časté problémy s 30“: Pardubice, Plzeň, Bratislava
ii. Bílé brankoviště na bílém podkladu (+ úzká čára): Pardubice
2. Doporučení KR vedení NBLL
a. Jmenování rozhodčích ze strany týmů – podpořit slevou, zatížit sankcí – viz propozice
NFLL (jmenování, účast na školení, neodpískané nominace…)
b. Pro nominované rozhodčí:
i. Při neomluvené absenci – ztráta bodu pro team
ii. Doložení omluvené absence – obdobně jako v práci

Doporučení ohledně bezpečnosti
i. Povinné helmy pro rozhodčí – NE (hlasování 0:0:4)
d. Technická pravidla
i. Vyžadovat měření holí
ii. Měření brankařů (všichni brankaři na začátku sezóny a opět před play-off)
iii. Dbát na to, aby soupisky obsahovaly čísla všech hráčů
iv. Vytvořit seznam hráčů, kteří mají disciplinární trest („stopku“), přístupný pro
rozhodčí – aby bylo možno kontrolovat dodržování tohoto trestu
v. Požadovat po rozhodčích aby, pokud udělí trest do konce utkání/trest ve hře,
o tomto učinili zápis s popisem situace do zápisu o utkání
vi. +Vyžadovat, aby soupiska obsahovala čísla všech hráčů
c.

3. Kvalifikace rozhodčích pro BOX:
a. Celkem evidováno 37 rozhodčích
b. I. třída
4
c. II. třída
6
d. III. třída
10
e. Bez kvalifikace 15
4. Kvalifikace rozhodčích pro FIELD:
a. Celkem evidováno 39 rozhodčích
b. I. třída
2
c. II. třída
5
d. III. třída
8
e. Bez kvalifikace 24
5. Schválení návrhu na proplacení letenky Košťálovi do Izraele, ve výši 7.241,- Kč. (hlasování
4:0:0)
6. Příprava pro NFLL 2018
a. Smlouvy ČSML s rozhodčími + mzdový výměr (připomínky) dle návrhu Jana Přiba
b. Školení rozhodčích NFLL
i. 12.srpna
ii. Místo školení: PRAHA nebo BRNO
iii. Školitelé: M. Chmelař, Radek Košťál, Martin Bartuška, Babsi (Barbara
Zelenay),
iv. Témata školení – obdobně jako pro NBLL.
v. Kvíz (3 kredity). Aktualizuje a připraví mba, T:25.7.2018
vi. Školení (7 kreditů). Připraví mba+mch, T:8.8.2018
vii. Součástí školení „motivační vložka“ – fotky, vyprávění z Finska, AHM atd. –
„zebří komunita“
c. Příprava nominace rozhodčích (zodpovědných týmů), způsob notifikace: veřejný excel
přístupný z FB (LaxRefsCZ), notifikace mailem cca 3 dny před utkáním. Provede
mch, T: 11.8.2018
d. NFLL: 17.8.2018 – 27.10.2018 (http://www.lacrosse.cz/rozpis)
i. WOL (LCC Wolves)
ii. JME (Lacrosse JM)
iii. ODP (Old Dogs Plzeň)
iv. WRO (Kosynierzy Wroclaw)
v. MON (Vienna Monarchs)
vi. TRI (Bratislava Trickers)
vii. RAV (Ravens Brno)
7. Úprava kvalifikačního systému rozhodčích (návrh připraví vma, T:31.7.2018)
a. Doplnění „výsluhových“ kreditů - 3 kr./rok (pod podmínkou alespoň 3 utkání v plném
čase, s hodnocením alespoň 2 kr. nebo jinak). Započítávat od počátku platnosti
kreditového systému, tj. od 1.1.2017.
b. Prodloužení kvalifikačního intervalu (4 měsíce – cca 2-8(box), 8-11(field), 11-01(zimní
přestávka))
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Změna výše odměny (dle minimální mzdy – viz Jan Přib) – asi by se týkalo jenom NQ
R2 (cca 150,- za zápas) – ostatní podmínku splňují
d. Zapracování změn do kvalifikačního řádu: vma, 31.7.2018
c.

8. Vyúčtování bude od začátku NFLL provádět pbe, T: průběžně
9. Kontaktovat Malešice – spolupráce na trunaji U19: mch, T:15.7.2018
10. WILC2019 - Počet nominačních míst, podmínky a termíny: pbe, T: 31.8.2018
11. Přístup do sdílené složky se zápis soutěží ČSML
a. Adresa https://drive.google.com/drive/folders/1DZkbnuH-2rBTpJlg0oclQZr-6qHeIeg7
b. Přístupy zajistí mch, T:31.7.2018
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