Schůze Komise Rozhodčích ČBA s regionálními Koordinátory rozhodčích
26.1.2021 20:30 MS Teams
Za regiony:
Ondřej Beneš – jih
Karel Jaksch - severozápad
Roman Meško – východ
Pavel Podhájecký – severovýchod
Tomáš Špilauer - jihozápad

Za KR ČBA:
Miroslav Kaigl – moderátor
David Kulhánek
František Přibyl
Vladimír Richter
Marek Vičar

Program:
1. Stav rozhodčích v daném regionu
2. Regionální školení 2021
3. Ostatní
 Stav rozhodčích v daném regionu
Kaigl
-

Seznámil přítomné s programem jednání
Informoval o bodu jednání KR ČBA, který se týkal regionů a rozhodčích v jednotlivých regionech
Žádá o informace od jednotlivých regionálních koordinátorů jaká je situace v regionu

Špilauer
- situace v regionu jihozápad je těžká
- Všichni aktuální regionální rozhodčí jsou hráči nebo trenéři
- Školení rozhodčích se účastní posluchači ve věku 12 – 15 let, ale bez většího zájmu rozhodovat
- Jako největší prospekty regionu vidí O. Humpolce a J. Michalce, kteří se postupně zapojují
do celostátních soutěží
- K dispozici v regionu je max. 11 rozhodčích na všechny soutěže
- Zapojení místních rozhodčích ČBA do regionu je spíše minimální
Meško
- Situace v regionu není špatná
- Na papíře je sice cca 40 jmen, ale reálně je k dispozici pouze 20 (z nich cca 5 rozhodčích jsou
do 18 let)
- Dobře se osvědčil systém odměňování a jím nastavená pravidla v rámci regionu
- Pro soutěže U15 a U13 jsou vždy k dispozici dva rozhodčí, nižší soutěže v jednom rozhodčím
- Jako prospekty regionu, se kterými se dobře komunikuje a je na ně spoleh jsou J. Borůvka,
T. Borůvka, M. Grochol, V. Kajan, M. Karlovský a J. Martinčák.
Podhájecký
- Daří se pravidelně obsazovat soutěž U15 dvěma rozhodčími, U13 v jednom a někdy dvěma
rozhodčími, zbylé soutěže mládeže v jednom rozhodčím
- Školeními v předchozích 4 letech prošlo cca 50 – 60 studentů, ale stávající situaci to neřeší
- Kromě rozhodčích Bartoš, Podhájecký, Rotter o pískání ve vyšších soutěžích nemá nikdo zájem
- V regionu je skupina cca 5 rozhodčích s větším zájmem o pískání, prospektem V. Minařík,
ale naráží to na problém, že jsou všichni trenéři
- Z cca 57 regionálních rozhodčích rozhoduje zápasy tak 8 – 11 %, což je málo
Jaksch
- Obsazují se soutěže U13, U15, muži a ve spolupráci s KR i celostátní U18
- Pracuje s 35 rozhodčími, kterými se daří obsadit 90% zápasů dvěma rozhodčími
- Velký zájem o školení v minulém roce, cca 60 posluchačů – muselo se zrušit
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-

V regionu pravidelně rozhodují i rozhodčí ČBA
V plánu je nasazení licenčního a motivačního programu do regionu
Na obsazování zápasů v regionu pracují tři koordinátoři Dědek, Havlík, Jaksch

Beneš
- Školení v regionu se účastní cca 20 – 30 studentů, většinou hráči a rodiče, někteří dle pocitu
z donucení
- V regionu se snaží obsazovat soutěž mužů, ale většinou zápasy rozhodují zástupci domácích,
bez zájmu o postup
- Z rozhodčích ČBA jsou v regionu hlavně aktivní Živný v Jihlavě na U11 a v Blansku Chalupa
Vičar
Kaigl
-

Zajišťuje soutěž U18, kterou většinou rozhodují rozhodčí ČBA
Dotaz na regionální koordinátory, jak vypadá podpora a spolupráce s vedením regionu směrem
k regionálním rozhodčím.

Podhájecký
- Výborná komunikace s vedením regionu
- 50% klubů v regionu podporuje regionální rozhodčí formou oblečení a vybavení
- Podpora rozhodčím jde od vedení regionu do klubů a od klubů k rozhodčím
Přibyl
- Nabídl možnost hromadného objednání vybavení pro rozhodčí za lepší cenu
Jaksch
- Region se o rozhodčí zajímá
- Z vlastních zkušeností by materiálovou podporu nesměřoval individuálně (rozhodčí může
přestat pískat a nenaplnit očekávání), ale mít erární sady v každém klubu pro potřeby
rozhodčích
Přibyl
- Je nutné vědět, co jednotlivé regiony pro rozhodčí požadují, každý region se může lišit a mít
jiné preference
Špilauer
- Komunikace je horší, omezena na nahlášení výsledku a jmen rozhodčích po zápase
- Podařilo se navýšit odměny rozhodčím v jednotlivých kategoriích shodně s Prahou
- To nejvíce asi ocenili aktivní rozhodčí regionu O. Humpolec a J. Michalec
- Individuálně D. Šťastný za klub Sokol Hluboká sponzoroval rozhodčí 50% částkou na prořízení
kalhot nebo košile
Beneš
- Dle jeho názoru, region, resp. samotné kluby nemají zájem, situaci si každý klub řeší pouze
- u sebe a o podporu není zájem, resp. ji nezaznamenal.
Meško
- Velmi dobrá spolupráce s vedením regionu
- Funkci koordinátora vykonává za plnění podmínek směrem k regionálním rozhodčím
- Rozhodčí dostávají odměny za plnění stanovených podmínek (pravidelné pískaní,
zda má vybavení a uniformu – vypadá jako rozhodčí,…), nikoliv jen za odřízení zápasu
- První zápas rozhodčí pískají zadarmo, resp. za rozhodcovskou sadu (ballbag, smetáček,
počítadlo)

2/4

Kaigl
-

Podpora ze strany klubů je tak i tak, jsou kluby, co rozhodčí podporují, jsou kluby, co to neřeší
Správným řešením by měla být podpora ze strany vedení regionů a těsná spolupráce
s regionálními koordinátory rozhodčích.
Jakou podporu by koordinátoři očekávali nebo požadovali od KR ČBA

Meško
- Sleduje negativní tlak na rozhodčí v některých zápasech regionu ze strany klubů, diváků
na výsledek zápasu
- Žádá, aby se striktně dodržovala pravidla, aby byla pro všechny stejná
Přibyl
- Reagoval přípravou projektu „Desatero fanouška,“ který se díky COVIDu nepodařilo finalizovat,
ale je to v plánu v letošním roce a bude směřovat do klubu a jednotlivých regionů
Podhájecký
- Kvituje přípravu projektu „Desatero fanouška“ a je ochoten se zapojit do realizace
- Domnívá se, že ubyla nebo se vytratila témata komunikace s rozhodčími a chování/vystupování
na hřišti na školeních a seminářích pro trenéry a kouče
Přibyl
- Zmínil jeho a Z. Židkovu účast na Horské klinice a RCC. Určitě je důležité se účastnit regionálních
školení pro trenéry a soustředění klubů. Pokud se správné chování a komunikace bude
představovat od základů baseballového hnutí, je pravděpodobné jeho dodržování
při zápasech.
Beneš
- Reaguje na informaci, že bude schůzka s regiony. Má pocit, že v regionu Jih rozhodčí jsou,
ale pouze kluboví pro potřeby klubu, kteří nechtějí být centrálně řízeni, což se musí ověřit.
Přibyl
- V tomto je nutná přímá komunikace s vedením regionu a pravidla musí direktivně nastavit
vedení regionu.
Kaigl
-

S představou Přibyla plně souhlasí, ale je nutné, aby byla stanovena jasná pravidla regionem.

Beneš
- Vázne komunikace s kluby, byly rozeslány emaily, na které se nedostalo odpovědí. Souhlasí
s tím, že se bude muset zaměřit na vedení regionu.
Meško
- Kvitoval dobrou komunikaci s kluby a rozhodčími. Kluby situaci chápou.
- Navrhl dle možností ČBA podpořit cestování rozhodčích mezi městy, aby nerozhodovali jen
domácí zápasy
Špilauer
- Vidí problém v počtu týmů, kdy se stává, že tým dojede např. jen v sedmi hráčích a vždy se to
nějak „udělá,“ nebo když se podaří zajistit rozhodčí, tak tým nedojede.
Kaigl
-

Požadavky koordinátorů na regiony zaslat obratem Přibylovi, aby se mohlo projednat
na schůzce s regiony.
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ÚKOL – všichni koordinátoři zašlou obratem Přibylovi jejich požadavky na vedení regionů,
aby se mohlo projednat na schůzce s regiony
 Regionální školení 2021
Kaigl
-

KR ČBA má v plánu uspořádat školení Rookie v každém regionu, jako každý rok
Pracujeme v režimu, jakoby žádná omezení nebyla, vždy je možné školení zrušit nebo převést
na on-line formu
Žádost na koordinátory, aby sepsali předběžně termín regionálního školení a zda budou mít
zájem uspořádat, který zašlou na email KR ČBA

ÚKOL: každý regionální koordinátor zašle za svůj region email na KR ČBA, zda mají zájem uspořádat
školení rozhodčích Rookie, spolu s návrhem termínu
Podhájecký
- Návrh o uspořádání školení „advanced“ pro absolventy Rookie školení v předchozích letech.
Je předpoklad, že případného Rookie školení by se účastnili stejní posluchači jako minule
- V plánu je uspořádat regionální on-line seminář, kde by ocenil přítomnost některého z lektorů
Jaksch
- Mají schůzku regionu 29.1., rád by přednesl návrhy ohledně školení
- Navrhuje změnu školení se zaměřením na praxi, kde by se posluchači zapojili např. do turnaje
U13
Přibyl
- Zaměření na praxi by mělo být pilířem „advanced“ školení a nevidí v jeho realizaci problém
- Vzhledem aktuálním restrikcím a předběžným plánům rozvolňování směřovat jeho konání
na duben a dále
- Pro zájemce o pokročilejší virtuální školení je k dispozici aktuálně probíhající Virtuální škola
rozhodčích
Meško
- Kvituje zapojení studentů to turnaje
- Žádá o rozeslání zápisu tohoto jednání všem zúčastněným
Jaksch, Meško
- Zda je reálné již letos zapojit „advanced“ školení do turnajů
- Nutnost, aby se turnaj U13 apod. konal v každém regionu, kde by se uspořádalo školení
- Diskutováno zavedení poplatku za školení pro eliminaci studentů, kteří to nebudou s pískáním
do budoucna myslet vážně
 Ostatní
Přibyl
- Předběžný termín další schůzky s koordinátory 23.2.2021 20:30
Kaigl
-

Schůzka ukončena 22:20

Zapsal – David Kulhánek

Schválil – Miroslav Kaigl
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