Elektronická Zpráva o Utkání
Elektronická Zpráva Rozhodčího
Odesílání line-upů

Manuál k vyplnění
Kromě povinností rozhodčích na hrací ploše plynoucích z rozhodování zápasů přímo řízených Českou
Baseballovou Asociací (dále jen ČBA) vznikají rozhodčím povinnosti mimo hřiště a tou je papírová
administrativa. Každý rozhodčí, který odřídil utkání pod ČBA má za povinnost podepsat Zprávu o utkání
s tím, že ten rozhodčí, který podepisuje Zprávu o utkání jako první, musí vyplnit požadovaná pole,
která souvisí s utkáním, které rozhodoval. Případní další rozhodčí Zprávu utkání již jen podepíší a stvrdí
tak svou účast v zápase a pravdivě uvedené informace v dokumentu. Dalším dokumentem, který musí
rozhodčí vyplnit a podepsat je Zpráva rozhodčího. Tento formulář se vyplňuje pouze za předpokladu,
že dojde k disciplinárním prohřeškům vůči pravidlům nebo soutěžnímu řádu dané soutěže
(např. napomenutí, vyloučení apod.). Zprávu rozhodčího většinou podepisuje a vyplňuje ten rozhodčí,
který shledal provinění proti pravidlům a jeden ze zbylých rozhodčích podepisuje zprávu jako svědek,
včetně svého pohledu na danou situaci.
Vzhledem k tomu, že dnešní doba pokročila, bylo opuštěno od papírových formulářů a jsou v dnešní
moderní době k dispozici oba tyto dokumenty v elektronické podobě. To umožní jednoduché sdílení
těchto dokumentu mezi zúčastněnými, odstraní případnou nečitelnost vyjádření a zajistí rychlejší
zpracování. Jak správně vyplnit tyto elektronické formuláře by vám měl dopomoct tento dokument.

Elektronická Zpráva o utkání (dále jen eZoU)
Na základě podepsané eZoU jsou vypláceny odměny rozhodčím, případně ukládány pokuty,
za nepodepsání tohoto dokumentu. Lhůta na vyplnění a podepsání eZoU je stanovena soutěžním řádem
do tří pracovních dní, v případě protestu nebo disciplinárních prohřešků je doba kratší, pokud nebude
stanoveno jinak. Vzhledem k dnešním technologiím předpokládáme, že přes mobil je možně eZoU
podepsat během několika minut před odchodem rozhodčích z šaten domů.
K tomu, aby rozhodčí mohl vyplnit a podepsat eZoU, musí splňovat, resp. musí být splněno několik
podmínek:
1. Musí mít přístup k webovým stránkám ČBA na adrese «www.baseball.cz»
2. Musí být registrován ve webovém systému ČBA a mít přístupové údaje
U nových rozhodčích je nutné provést novou registraci (pokud ji již nemají) a zažádat o aktivaci
rozhodcovského modulu (ten není aktivován automaticky a žadatel je prověřen, že se jedná
o osobu, která rozhoduje soutěže ČBA).
V případě, že uživatel zapomněl přístupové údaje, kontaktuje výlučně Sekretariát ČBA emailem
«baseball@baseball.cz» případně přímo Karla Jaksche «jaksch@baseball.cz»
3. Musí být na konkrétní zápas nominován Komisí rozhodčích ČBA (jeho jméno je uvedeno u daného
zápasu v nominační listině «www.baseball.cz/umpires»)
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Jak vyplnit elektronickou Zprávu o utkání (eZoU)
a elektronickou Zprávu rozhodčího (eZR)
Elektronická Zpráva o utkání (eZoU)
1. provedeme přihlášení na webových stánkách ČBA «www.baseball.cz»

2. zadáme login a heslo

3. nalezneme zápas, který jsme rozhodovali přes Informační systém (IS) stránek

nebo NOVĚ i v novém designu Informačního webu ČBA – přístup přes „rozevírací“ menu

4. vybereme příslušnou soutěž
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5. najdeme příslušný zápas (u zápasu, který rozhodujeme a budeme podepisovat eZoU je zobrazena
ikona
)

nebo NOVĚ i v novém designu Informačního systému ČBA (zobrazeny pouze zápasy, které rozhoduji)

6. vyplňujeme požadované informace do eZoU (základní kolonky jsou již předvyplněny)
A – Soutěž, číslo utkání, hřiště,
datum, domácí, hosté a jména
rozhodčích jsou naimportována
z termínové listiny a nominací.
Nelze je změnit.

A
A
A

A
B
A

A
C

D
E
F

A

B – Začátek utkání. Časový údaj
(ve formátu HH:MM) je
naimportován
z termínové
listiny. Pokud dojde k výrazné
změně začátku utkání (např.
nepřipravené
hřiště
před
utkáním, posunutí začátku
utkání kvůli dešti, apod.)
změníme na skutečný čas
zahájení utkání.
C – Konec utkání. Časový údaj
(ve
formátu
HH:MM)
skutečného konce utkání.

G

D – Přerušení. Časový údaj (ve formátu HH:MM) kam se zapisuje CELKOVÝ SOUČET všech PŘERUŠENÍ
utkání, která nastanou po jeho zahájení. Pokud je například utkání v jeho průběhu dvakrát přerušeno,
jednou na 10 minut a podruhé na 15 minut, bude zde uvedeno 00:25. Zdůrazňujeme, že zde
neuvádíme, v kolik hodin bylo utkání přerušeno, ale celkový součet doby na kterou bylo utkání
přerušeno. Odečtením tohoto času od celkové doby trvání utkání získáme čistou dobu trvaní zápasu.
E – Výsledek. Zde rozhodčí uvedou výsledek utkání, který byl v době ukončení zápasu dle platných
pravidel nebo v době jeho přerušení s tím, že se bude jednat o odložené utkání (tma, déšť, výpadek
osvětlení při nerozhodném výsledku, apod.). V případě neregulérního utkání, není třeba výsledek
vyplňovat (pokud nebude jeho vyplnění povinností).
F – Odehráno směn. Uvádíme číselný údaje (celé číslo) ve které směně došlo k ukončení/přerušení
utkání, resp. k jaké směně se vztahuje uvedený bodový výsledek.
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G – Připomínky před utkáním. Zde se mohou zapisovat skutečnosti, které jsou známé před zahájením
utkání, jako je např. doplnění hráče na soupisku, utkání budou rozhodovat jinačí rozhodčí než ti, kteří
byli na utkání nominování, případně další situace, které jsou v rozporu s pravidly a jsou známy před
zahájením utkání, apod.
H – Připomínky rozhodčích.
Toto pole bude obsahovat
veškeré
situace,
které
nastanou oproti běžnému
průběhu zápasu. Tj. ve
zkratce uvedené situace,
které
jsou
v rozporu
s platnými pravidly, jako
jsou napomenutí, vyloučení,
zranění,
počty,
doba
a
důvody
přerušení,
případně důvody, proč bylo
utkání předčasně ukončeno, odloženo, podání protestu, jména rozhodčích, pokud rozhodují jiní
rozhodčí, než byli nominováni a nebylo to uvedeno v připomínkách před utkáním apod. V situacích,
kdy dojde k vyloučení, uvede se zde kdo, kdy a z jakého důvodu byl vyloučen, napomenut. Detailní
popis situace ohledně přestupku, podnětu, varování nebo vyloučení bude popsán rozhodčími
v elektronické zprávě rozhodčího.

H

I

J

I – Počet diváků, hymna, občerstvení, míče. Jedná se o statistické údaje pro potřeby soutěže. Ne ve
všech soutěžích lze tyto údaje vyplnit. Odhad počtu přítomných diváků provádějte v druhé polovině
zápasu v okamžiku, kdy je předpoklad nejpočetnější přítomnosti diváků. Zbylé údaje vyplníte dle
skutečnosti tak, jak nastaly.
J – Zpráva rozhodčího. Je-li potřeba vyplnit elektronická zpráva rozhodčího, uvede se počet
potřebných zpráv. Co prohřešek a osoba to jedna eZR. Pokud není eZR potřeba, ponechte číslo 0.
ULOŽIT – je předpokladem, že všichni rozhodčí zápasu eZoU podepíší stiskem tlačítka “ULOŽIT.“
Rozhodčí, který se rozhodne eZoU podepsat jako první, vyplní veškeré relevantní údaje k utkání a podepíše
ji stiskem tlačítka “ULOŽIT.“ Další rozhodčí utkání, pokud nechtějí do eZoU něco dalšího doplnit, pouze
podepíší eZoU stiskem tlačítka “ULOŽIT,“ případně doplní své poznatky k utkání.
Po uložení eZoU se stránka vrátí na přehled zápasů nebo se zobrazí elektronická Zpráva rozhodčího (eZR),
pokud bude v poli Zpráva rozhodčího hodnota větší jak nula. Doporučujeme, aby si rozhodčí ověřili, že se
eZoU uložila s jejich podpisem prostřednictvím opětovného otevření přes přehled zápasu a ikonu
.
Pokud některý úkon při vyplňování a podepisování eZoU není plně funkční (mimo odstavce G),
JE NEZBYTNÉ, aby rozhodčí obratem INFORMOVALI Sekretariát ČBA (telefonicky, sms, emailem)
o nemožnosti eZoU podepsat, případně jiné chyby. Nepodepsání eZoU bude ze strany KR ČBA sankciováno
(pokud nebude nefunkčnost podepsaní/vyplnění nahlášena.)
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Elektronická Zpráv rozhodčího (eZR)
Od letošní sezony budou rozhodčí reportovat prohřešky na hřišti pomocí Elektronické Zprávy rozhodčího
(eZR). Tento dokument bude fungovat na stejném principu jako eZoU, kdy ji rozhodčí vyplní pomocí
mobilu nebo počítače a podepíší uložením stejně, jako u eZoU. Elektronická forma Zprávy rozhodčího
zrychlí její doručení na patřičná místa a sepsaný report bude čitelný oproti vlastnoručně psanému textu.
Každé utkání má jednu eZoU (pokud nebude odložen) a libovolný počet eZR. Jejich počet musí být roven
celkovému počtu napomenutí, vyloučení nebo zásadním prohřeškům vůči pravidlům. Tj. pokud
napomeneme po jednom hráči z každého družstva a následně vyloučíme
jiné tři hráče, bude vyplněno celkem pět (5) eZR atd. Počátečním stavem
je nula (0) eZR a tedy eZR není přístupná. Pokud rozhodčí bude chtít vyplnit
eZR, zadá potřebný počet eZR do políčka “zpráva rozhodčího“ ve spodní
části eZoU a zprávu uloží. Uložením se mu aktivuje zadaný počet eZR, kdy
se k jednotlivým eZR dostává přes uložení tohoto dokumentu. Tj. k eZR,
případně při jejich větším počtu, se rozhodčí dostane vždy přes otevření
eZoU v přehledu zápasů, na které by nominován a je zadán počet
potřebných zpráv rozhodčích větší jak 0. Uložením eZoU (i když při
opětovném otevření eZoU nic nedoplňuje) se přepne do první eZR. Následným uložením eZR se dokument
uzavře nebo přepne do další eZR, atd. pokud je vytvořeno více eZR.

K
K

K
K

K

K

L

Elektronická Zpráva rozhodčího
je téměř shodná s tištěným
dokumentem, který známe
z minulých sezon, rozšířený
o
rozvinovací
pole
předdefinovaných přestupku,
ze kterých rozhodčí vybere
důvod, kvůli kterému byla eZR
sepsána. Po otevření tohoto
dokumentu je jeho hlavička již
předvyplněna známými údaji
K, jako jsou soutěž, číslo
utkání, místo konání zápasu,
datum a jména soupeřů.

Rozhodčí si z rozvinovacích
nabídek L vyberou hlavní
důvod
prohřešku,
kvůli
kterému byla eZR sepsaná.
Tento seznam se může
průběžně aktualizovat tak,
aby dokázal pokrýt většinu
známých prohřešků, a níže uvedený přehled nemusí stoprocentně korespondovat s nabízeným přehledem
na samotné eZR.
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-

Podnět
-

Potenciál pro budoucí "Problémy"
mezi týmy

Protest
-

-

Manažer uplatňuje, že rozhodnutí
je v rozporu s pravidly

Varování

-

-

-

Jiný neuvedený důvod
Možný úmyslný nadhoz do pálkaře
Verbální konfrontace

-

Vyloučení (včetně po utkání)
-

Akce s cílem zesměšnit
rozhodčího
Cizí hmota v držení nadhazovače
nebo na jeho osobě
Dotazování se na poctivost
a četnost rozhodčího
Extrémně násilné a nebezpečné
házení vybavením
Fyzický kontakt
Házení věcí z dugoutu na hrací
plochu
Házení vybavení v reakci
na rozhodnutí rozhodčího
Ignorování varování v odkazování
se na video rozporující
rozhodnutí
Jiný neuvedený důvod
Kopání nebo házení antuky k nebo
na rozhodčího
Nadhazovač nadhodil změněný míč
Nanášení cizí hmoty hráčem
na míč

-

-

Nedodržení pořádku po varování
Nesportovní chování nebo jednání
Neuctivý a ponižující projev
směrem k rozhodčímu
Odmítnutí zastavit argumentaci o
strikezóně
Opuštění pozice kvůli
argumentaci o strikezóně
Opuštění pozice po varování obou
týmů
Opuštění pozice podněcující
konfrontaci
Pokračování v argumentaci
po vydání varování
Použití nebo držení tabákových
produktů
Použití nebo pokus použít
nelegální pálku
Rvačka (násilnosti)
Teatrální gesta
Úmyslný nadhoz do pálkaře
Útok na nadhazovací kopec
Zjevné házení vybavení mimo
reakci na rozhodnutí rozhodčího
Zjevné házení vybavení v reakci
na rozhodnutí rozhodčího

Hodnocení přestupku rozhodčím
-

-

Obvyklý, běžný (routine)
Náhodný kontakt
Urážlivý, útočný
Úmyslný kontakt
Velmi urážlivý nebo násilný
Zdržující

M - Předmět bude obsahovat stručný popis důvodu sepsání eZR, tj. může být totožné s popisem
situace ve vyjádření rozhodčího v eZoU.
N
Varování
a vyloučení. Rozhodčí
vyplní, zda reportované
osobě nebo družstvu
udělil
varování,
případně zda došlo
k vyloučení.

L
M
N

O - Určení umístění /
funkce
reportované
osob.
Vybereme
z nabízeného umístění
nebo funkci osoby,
která byla napomenuta
nebo vyloučena.

N
O
P

P - Zaznamenání přesného stavu těsně před rozehrou, ve které následně došlo k reportovanému
prohřešku. Např. pokud byl pálkař vyloučen za komentáře po vyhlášeném strike outu, tak je nutné
uvést stav před vyhlášením strike-outu, který byl pravděpodobně důvodem k reakci pálkaře,
která následně vedla k jeho vyloučení. Stav pálkaře vyplňujeme baseballově, tedy nejprve stav bólů
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a druhou hodnotou je stav strajků např. 3:2, 3-1, 0:2 apod. V případech, kdy zaznamenání přesného
stavu není důležité, mezi které patří situace při „podání podnětu,“ nebo při remíze nelze určit družstvo
„ve vedení,“ je nutné do povinných polí vždy něco vyplnit. V takovém případě vepište „0.“
Q - Rozhodčí, který udělil napomenutí nebo provedl vyloučení, popíše detailně a přesně situaci, která
se udála od okamžiku uvedeného v předchozím bodu až po udělení napomenutí a/nebo vyloučení. Zde
se uvádí vše, jak se stalo, včetně uvedení doslovného popisu slovních výpadů a komentářů, které
zazněly.
R - Další pole bude obsahovat popis situace neboli chování provinilce poté, co byl napomenut a/nebo
vyloučen, případně reakce zúčastněných stran a to opět včetně doslovného uvedení jakýchkoliv
nevhodných poznámek a komentářů.

Q

R

S - Situaci, kterou popsal výše rozhodčí, který provedl napomenutí a/nebo vyloučil, popíše
i druhý/další rozhodčí, ze svého pohledu poté, co se po uložení eZR přihlásí právě druhý rozhodčí.
V případě více, jak dvou rozhodčích, popíše situaci jako druhý nejzkušenější rozhodčí nebo ten,
který měl větší přehled o reportované situaci.
T - Uvedeme datum
a čas, kdy bylo napomenutí
a/nebo vyloučení poprvé
reportováno. Reportováním
se nemyslí přímo tato eZR.
Je také možné o provinění
informovat např. emailem,
sms, telefonem zástupce
STK, DK nebo Sekretariát
ČBA. V takovém případě
uvedeme čas, kdy k tomuto
reportu došlo a následně
eZR uložíme. V případě, že je
tato eZR prvním reportem
situace, bude zde uvedeno
časový údaj uložení této eZR.

S
T

ULOŽIT - Následně eZR rozhodčí podepíše stejně jako eZoU, tedy stisknutím “uložit.“
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Uložením se vrátíme na úplný začátek do přehledu zápasů, nebo v případě uvedení většího počtu eZR
(tj. více jak 1) se přepneme na další eZR, kterou je nutné také vyplnit, atd. Přístup mezi větším počtem
eZR je zajištěn postupným ukládáním dokumentů, tedy:

Přehled zápasů » eZoU » 1. eZR » 2. eZR » 3. eZR »»» X-tá. eZR » Přehled zápasů
Nebo se lze přepínat mezi jednotlivými eZR přímo v eZoU, kde budou odkazy na jednotlivé eZR,
dle jejich počtu.

Odesílání skenu pořadí pálkařů (line-upů)
Vedení line-upů a zapisování střídání do line-upů patří neodmyslitelně k baseballu a práci hlavního
rozhodčího. Vzhledem k tomu, že jsou Zpráva o utkání a případně Zpráva rozhodčího vyplňovány
a podepisovány elektronicky, tak u line-upů je nutné převést papírově vedenou formu na tu
elektronickou a odeslat na Sekretariát ČBA. Line-upy zasíláme ze VŠECH celostátních soutěží ČBA, tedy
z EXL, 1.LG, U21, U18 a jejich nadstaveb. Papírové line-upy naskenujeme přes skener počítače nebo
v dnešní moderní době použijeme chytrý mobil, kterým pořadí pálkařů nafotíme a ihned pomoci volně
dostupných programů převedeme do požadovaného formátu, a to nejlépe do *.PDF, případě
ponecháme ve formátu fotografie *.JPG. Nicméně je důležité zmenšit velikost souboru na stovky kB,
max. do 1MB.
Line-upy se zasílají v uvedeném formátu pomocí emailu na adresu:

LINEUP@BASEBALL.CZ
Co zápas, to jeden email. Skeny pořadí pálkařů z více zápasů (např. double) NELZE zasílat v jednom
emailu, resp. takto zaslaný email nebude správně vyhodnocen, a bude považován jako nedoručený.
Název přílohy není důležitý (kromě přípony), ale není od věci ji pojmenovat číslem zápasu. Pořadí
pálkařů mohou být naskenovány dohromady do jednoho dokumentu nebo mohou být dokumenty dva,
jeden za domácí a jeden za hosty.
DŮLEŽITÝ je PŘEDMĚT emailu, který MUSÍ OBSAHOVAT POUZE ČÍSLO utkání, bez jakéhokoliv označení
soutěže. Čísla zápasů všech soutěží jsou pro daný ročník unikátní. Nedodržení této podmínky bude mít
za následek, že automat nerozpozná správně zaslaný dokument a zaslaný line-up bude považován jako
NEDORUČENÝ.
Tělo emailu může zůstat prázdné, případný text bude automatem ignorován.
Nově je připravena alternativa k zasílání skenu pořadí pálkařů emailem. Jedná se o možnost „nahrát“
nebo „uploadovat“ pořízený dokument v požadovaném formátu (*.PDF nebo *.JPG ) přes tlačítko
„Line-up,“ které je dostupné ve spodní části eZoU. Po stisku tlačítka se otevře prohlížeč souborů,
kterým vyberete požadovaný sken, a potvrdíte. Výběr souboru je stejný jako u vkládání přílohy
u emailu. Následně po výběru souboru a návratu zpět do eZoU je důležité celou zprávu uložit,
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jinak nebude zvolený soubor připojen. Jedinou podmínkou této alternativy je, že oba line-upy MUSÍ
být v jednom souboru resp. touto formou lze nahrát k zápasu pouze jeden soubor.

Správné zaslání line-upů emailem bude potvrzeno na stránkách ČBA ikonou
, která bude vidět
u příslušného zápasu v přehledu jednotlivých utkání a to pouze v novém designu Informačního
systému ČBA, přístupného přes odkaz IS v rozvinovacím menu po kliknutí na ikonu
. Potvrzení

„nahraného“ souboru je možné pouze přes eZoU, kde bude v dolní části zobrazen odkaz
na nahraný soubor skenu line-upů.

V případě nedoručení/nenahrání pořadí pálkařů v řádném termínu, bude udělena pokuta hlavnímu
rozhodčímu, dle sazebníku pokut. Vzhledem k automatické zpětné vazbě, má hlavní rozhodčí možnost
ověřit, že vše proběhlo v pořádku. V situaci, kdy se domnívá, že vše dělá správně, ale automat doručení
line-upů nepotvrdí, je nutné kontaktovat Sekretariát ČBA (telefonicky, sms, emailem) a informovat
o nefunkčnosti automatu pro doručení pořadí pálkařů.
Věříme, že je manuál s postupy pro jednotlivé formuláře a povinnosti srozumitelný a pomůže Vám tyto
dokumenty správně vyplnit a odeslat. Ještě jednou uvádíme, že vyplňování eZoU, případně eZR
a odeslání skenu pořadí pálkařů je POVINNOSTÍ. Pokud by něco nefungovalo, nešlo něco odeslat,
vyplnit apod. dejte nám obratem vědět, tj. ještě v době, ve které má být dokument podepsán nebo
odeslán. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel. Děkujeme.

Komise Rozhodčích ČBA
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