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Zápis ze schůze Komise rozhodčích ČSML ze dne 26.11.2019
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 - splněno
b. 17.12.2017 – Popis povinné výbavy pro rozhodčí NFLL – vfr, 10.1.2019 - splněno
c. 17.12.2017 - Byla provedena změna některých emailových adres komisí a
funkcionářů – relevantní kontakty doplnit na FB stránku KR – vfr, 1.12.2019
d. 17.12.2017 - Zveřejnit na lacrosse.cz a na LaxRefsCS(FB) složení KR, kompetence
jednotlivých členů a kontakty – mch, 10.1.2019 - splněno
2. Inventura stavu vybavení pro rozhodčí a plán nákupu na rok 2020
a. Inventuru (aktuální stav) pošle mailem mba, 15.12.2019
b. Návrh pro nákupy v 1. pol. 2020 připraví mba, 15.12.2019
i. Předběžně domluveno zakoupení cca 10 dresů (M,L,XL) a 10 píšťalek
ii. Projednávána možnost sponzorského daru od bookin.cz: cca 30 dresů
s logem „Czech lacrosse referees“ na srdci, logem sponzora na rukávě a
číslem na zádech – domluveno, že vfr připraví návrh a získá vzorek dresu a
poté se per rollam dohodneme kterou variantu budeme realizovat
3. Hodnocení průběhu NFLL 2019
a. NFLL celkem 12 zápasů
b. Aktivně se zapojilo celkem 16 rozhodčích.
4. Novelizace předpisu pro kvalifikaci rozhodčích
Od ČSML přišel návrh na zahrnutí způsobu a výše vyplácení hvizdného a cestovného pro
NFLL – mch se domnívá, že to nepatří do předpisu pro kvalifikaci rozhodčích, ale do propozic
soutěže – mch vyvolá jednání s ČSML a vedoucím soutěže (NBLL) v tomto smyslu.
5. Kvalifikace rozhodčích pro BOX:
a. Celkem evidováno 40 rozhodčích
b. I. třída
6
c. II. třída
4
d. III. třída
12
e. Bez kvalifikace 18
Mírně poklesl počet registrovaných rozhodčích (ze 42 na 40), oproti loňskému roku se
zvýšil počet rozhodčích I.třídy (z 4 na 6). O jednoho rozhodčího poklesl počet NQ
rozhodčích.
6. Kvalifikace rozhodčích pro FIELD:
a. Celkem evidováno 34 rozhodčích
b. I. třída
4
c. II. třída
4
d. III. třída
10
e. Bez kvalifikace 16

Značně poklesl registrovaných rozhodčích (ze 46 na 34), oproti loňskému roku se zvýšil
počet rozhodčích I.třídy (z 3 na 4). O 9 rozhodčích poklesl počet NQ rozhodčích!
7. Projednán způsob většího zapojení členů KR do turnajů organizovaných na území ČR –
podpora organizátorů. VFRpřipraví mail, kterým oslovíme organizátory s návrhem podpory a
popisem jak bychom mohli organizátorům pomoct (T: 1.12.2019). Jedná se zejména o tyto
akce (uvedeno, kdo za KR by měl akci na starosti) :
a. WinterLaxCup - mba
b. eBox –
c. AHM – mch
d. FMC - vfr
8. Je třeba zkompletovat výsledky a zprávu z MSb Langley – mba, T: 10.12.2019
9. Opět byla deklarována snaha být více nápomocni organizátorům juniorských soutěží. KR
naváže kontakt s organizátory (Gottwald, Barák J., Beran Vl., Andula,…?) a domluví způsob
spolupráce – zejména se jedná o zprostředkování kontaktu na rozhodčí, informování a tlak na
rozhodčí ohledně nutnosti pískat na juniorských turnajích: mba, T: průběžně
10. Byl schválen koncept tzv. „zaškolení rozhodčích“ a rozhodnuto o pokračování v dalším
období.
a. Příprava pravidel a podkladů: mch, T: 15.12.2019
b. Koordinace a komunikace s rozhodčími I. třídy a organizátory v průběhu juniorských
soutěží: mba, T: průběžně
11. Bude vytvořena excelovská tabulka s kontakty na potenciální rozhodčí ze strany bývalých
hráčů a příznivců lakrosu. Tito lidé budou osloveni KR s žádostí zapojit se do pískání. – mch,
T: tabulka 5.12.2019 a dále průběžně
12. Příprava pro NBLL 2020 – bylo rozhodnuto o změně formátu školení na „workshop“.
Podrobnosti budou dopracovány postupně v průběhu prosince 2019, tak aby kolem
20.12.2019 byl znám termín a program workshopu: mch, mba, vfr, T: 20.12.2019
a. 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
b. Vyúčtování bude od začátku NBLL provádět mch, mba, T: průběžně
c.

Termín školení zveřejnit na FB a stránkách lacrosse.cz – kalendář: mch, T:
31.12.2019

13. Návrhy rozpočtu pro KR na rok 2020:

i. 10.000,odměna KR (jako celku)
ii. 30.000,fond na poskytnutí příspěvku na dopravu pro rozhodčí
na turnaje v zahraničí
iii. 15.000,nákup materiálu – výstroj (dresy, píšťalky atp.)
iv. 5.000,propagační předměty (drobnosti, trička atd.)

__________________________________________________________________________
60.000,-

CELKEM

14. Byl prodiskutováno blížící se konec funkčního období (3/2020) a domluveno, že oslovíme
všechny registrované rozhodčí s nabídkou práce pro KR. Mba a mch projevili zájem
pokračovat v práci pro KR, vfr si vyžádal čas na rozmyšlenou. KR doporučuje pro volbu KR
na další období zachovat stávající formát tříčlenné komise.
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