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Zápis ze schůze Komise rozhodčích ČSML ze dne 19.12.2018
Místo konání: Sokolovna Radotín, 18:00 - 19:30
Přítomni: Michal Chmelař (mch), Martin Bartuška (mba), Václav Frank (vfr)
Zapsal: mch
Body k jednání:
1. Kontrola úkolů z předchozích zasedání
a. 17.12.2017 - Zveřejnění seznamu doporučené výbavy pro rozhodčí na FB – vfr, T:
10.1.2019
b. 17.12.2017 – Návrh novelizace kreditového systému – mch 1.8.2018 – splněno
c. 17.12.2017 – Popis povinné výbavy pro rozhodčí NFLL – vfr, 10.1.2019
d. 17.12.2017 - Byla provedena změna některých emailových adres komisí a
funkcionářů – relevantní kontakty doplnit na FB stránku KR – mch, 10.1.2019
e. 17.12.2017 - Zveřejnit na lacrosse.cz a na LaxRefsCS(FB) složení KR, kompetence
jednotlivých členů a kontakty – mch, 10.1.2019
2. Inventura stavu vybavení pro rozhodčí a plán nákupu na rok 2019

a. Inventuru (aktuální stav) pošle mailem mba, 31.12.2018
b. Návrh pro nákupy v 1. pol. 2018 připraví mba, 31.12.2018
3. Hodnocení průběhu NFLL 2018
a. NFLL celkem 31 zápasů
b. Rozhodčí R3 se nedostavil u jednoho zápasu #20 !
c. U zápasu #17 je R1 i R2 Košťál (NON) !
d. U 6ti zápasů nebylo uvedeno čitelně jméno nebo chyběl podpis !
e. Aktivně se zapojilo celkem 31 rozhodčích (86 nominací). Průměrně 2,8 zápasu na
rozhodčího, median je 2 zápasy na rozhodčího.
i. Nejvíce odpískáno Košťál (NON) 10, Chmelař P. (NON) 10.
f. Počty aktivních rozhodčích a odpískaných zápasů dle týmů (počet nominací /počet
aktivních rozhodčí). Průměr je 11,8 zápasu na tým, median 9 zápasů.
i. WOL 6/3
ii. WRO 6/3
iii. RAV 9/5
iv. JME 10/4
v. MON 12/7
vi. BAT 14/5
vii. NON 29/4
4. Novelizace předpisu pro kvalifikaci rozhodčích
a. Nastavení pevných intervalů pro platnost kvalifikace
i. návrh 1.2. a 1.9.(schváleno KR, hlasování 3:0:0)

5. Kvalifikace rozhodčích pro BOX:
a. Celkem evidováno 42 rozhodčích
b. I. třída
4
c. II. třída
6

d. III. třída
13
e. Bez kvalifikace 19
6. Kvalifikace rozhodčích pro FIELD:
a. Celkem evidováno 46 rozhodčích
b. I. třída
3
c. II. třída
4
d. III. třída
14
e. Bez kvalifikace 25
7. RiC na ME-f U20 v roce 2019 v Praze – výběrové řízení – viz FB
Mch: osloveni všichni rozhodčí I. kvalifikační třídy – zájem neprojevil nikdo. Zpráva v tomto
smyslu předána koordinátorce rozhodčích ELF Barbaře Zelenay – dá se očekávat nominace
zahraničního rozhodčího do pozice RiC
8. Kvalifikace rozhodčích na MS-b v roce 2019 v Langley, Kanada – příspěvek na dopravu,
formální schválení nominace – viz mail od Pavla Semeráka
Odhlasovaný návrh KR pro poskytnutí dotace pro rozhodčí, kteří se aktivně zúčastní MS-B
v Langley (Hlasování v poměru: 2 pro, 1 proti, 0: zdržel se):
a. rozhodčí splní podmínky pro pískání - ČSML hradí 100% nákladů na cestu
b. rozhodčí bude vykázán (tuto variantu nepředpokládám) - "výlet" si hradí zcela sám
Komise navrhuje otevřít jednání s FIL a doplnit nominaci podle rozhodnutí ČSML tak, aby byla
využita celá kvóta 4 rozhodčí. Zároveň komise vytipuje a osloví rozhodčí, u kterých by
případná nominace přicházel a v úvahu.
9. Příprava pro NBLL 2019
a. Školení rozhodčích NBLL
i. Termín: 23.1.2019 večer a 2.2.2019 dopoledne
ii. Místo školení: PRAHA (domluvit s H. Barákem) – bude ještě upřesněno: mch,
T: 5.1.2019
iii. Školitelé: M. Chmelař, Martin Bartuška, Václav Frank
iv. Test: nebude součástí
v. Témata:
1. Organizační a technické záležitosti (mch)
2. Shrnutí pravidel - "rozhodcovské minimum" (mba)
3. Praktické řešení vybraných situací z videa (mba, vfr)
b. Příprava nominace rozhodčích (zodpovědných týmů), způsob notifikace: veřejný excel
přístupný z FB (LaxRefsCZ), notifikace mailem cca 3 dny před utkáním. Provede
mch,mba, T: průběžně
c.

NBLL: 3.2.2019 – 22.6.2019 (http://www.lacrosse.cz/rozpis)
i. LCC (LCC Radotín)
ii. JMA (SKL Jižní Město)
iii. PCE (LC Pardubice)
iv. WOL (LCC Wolves)
v. MAL (TJ Malešice)
vi. BAT (Bratislava Bats)
vii. ODP (Old Dogs Plzeň)
viii. RAS (Rascals JM)
ix. MON (Vienna Monarchs)

d. Vyúčtování bude od začátku NBLL provádět mch, mba, T: průběžně
e. Termín školení zveřejnit na FB a stránkách lacrosse.cz – kalendář: mch, T:
31.12.2018
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10. Nominace na turnaje (ČR)

a. Oslovit pořadatele s nabídkou podpory ze strany KR, oslovovat naše i cizí
rozhodčí (zejména SK, AT, DE, PL), doporučit organizátorům odměňovat podle
kvalifikačních tříd .
b. Vhodné by bylo domluvit kliniky resp. nějakou formu evaluace rozhodčích
v průběhu turnajů – asi ve spolupráci s advanced cizinci
c. BOX
i. MLC (25.1.2019 - 27.1.2019) – Jižní Město
ii. AHM (24.1.2019 - 27.4.2019) - Radotín
iii. FMC (9.2018) - Radotín
d. FIELD
i. ME-F U20 (29.6.2019 – 6.7.2019) - Praha
11. Návrhy rozpočtu pro KR na rok 2019:

ii. 10.000,odměna KR (jako celku)
iii. 2.000,příspěvek na dopravu pro rozhodčí na juniorské soutěže
iv. 80.000,fond na poskytnutí příspěvku na dopravu pro rozhodčí
na turnaje v zahraničí (MS-b – Langley)
v. 10.000,nákup materiálu – výstroj (dresy, píšťalky, měřidla na
hole, výstroj brankaře atp.)
vi. 5.000,propagační předměty (drobnosti, trička atd.)
vii. 30.000,realizace SW pro evidenci kvalifikačních tříd rozhodčích
__________________________________________________________________________
137.000,-

CELKEM

12. Na základě rozhodnutí VH ČSML ze dne 17. února 2018 (bod 12 zápisu z jednání VH) bylo
prodlouženo funkční období současné komise rozhodčích do roku 2020.
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