Schůze Komise Rozhodčích ČBA s regionálními Koordinátory rozhodčích II.
3.3.2021 20:30 MS Teams
Za KR ČBA:
František Přibyl – moderátor
David Kulhánek
Vladimír Richter

Za regiony:
Ondřej Beneš – jih
Karel Jaksch ‐ severozápad
Pavel Podhájecký – severovýchod
Tomáš Špilauer ‐ jihozápad
Program:
1. Klinika rozhodčích 2021
2. Stav a příprava soutěží
3. Publikace pro rozhodčí
4. Různé
 Klinika rozhodčích 2021
Přibyl
‐
‐
‐
‐
‐

Přivítal přítomné, které seznámil s navrhovaným programem
Původně stanovený termín Kliniky je zrušen z důvodu aktuálních opatření, půjde info
Pracuje se s variantou posunu na duben nebo s uskutečněním po sezoně
Snahou bylo vždy takové školení pořádat před sezonou
Jaké mají názory na termíny konání zástupci regionů?

Podhájecký
‐ Je určitě pro konání Kliniky v jakémkoliv termínu, klidné i po sezoně
Beneš
‐ Je pro uskutečnění Kliniky před sezonou
Přibyl
‐ Celá Klinika je postavena na přítomnosti Z. Židka a jeho možnostem v napojení na virtuální
školu rozhodčích, byť je možnost ji uspořádat bez jeho přítomnosti
Jaksch
‐ Konání Kliniky vidí obdobně jako Beneš. Konání po sezoně by ztratilo možnost přenést nabyté
zkušenosti rovnou na hřiště. Termín po sezoně by byla akceptovatelná kratší varianta
Přibyl
‐ Klinika je v podstatě připravena, původní termín je odložen a zůstává prozatím otázkou dle
aktuální situace
Špilauer
‐ Zapojit Kliniku nebo školení do nějakého turnaje. Použil byl osvědčený koncept ze školení
WBSC, kde byla teorie dopoledne a odpoledne rozhodování zápasů se střídáním postů
 Regionální školení 2021
Přibyl
‐ Bude schůzka s Národní sportovní agenturou ohledné možností spuštění soutěží
‐ Schůzce s NSA bude předcházet jednání se zástupci klubů
‐ Snahou bude zahájit minimálně Extraligu
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‐
‐

Dle dostupných informací není zahájení soutěží v dubnu příliš reálné
Bude snaha o získání výjimky pro Extraligu jako pro profesionální sport

Podhájecký
‐ Jak by to v takovém případě bylo s rozhodčími, kteří nemají profesionální smlouvy
Přibyl
‐ Nevybavuje si, že by čistě profesionální soutěže měly plně profesionální rozhodčí
‐ Bude záležet na stanovených podmínkách

 Publikace
Přibyl
‐
‐
‐
‐
‐

Mechanika rozhodčích a pravidla jsou připravena k distribuci
Publikace budou distribuovány přes fa. Honig’s společně s kalhotami
Ze soutěžních řádů publikovány aktuálně karty soutěží, text SŘ může být ještě upraven
Manuál rozhodčích před finalizací, čeká na podklady ze SŘ
V plánu je uspořádat regionální on‐line seminář, kde by ocenil přítomnost některého z lektorů

 Různé
Přibyl
‐ Požádal Jaksch o představení projektu ohledně rozhodčích v regionu SZ
Jaksch
‐ Aktuálně posuzují kluby v regionu
‐ Regionální školení rozhodčích je v plánu určitě, bude záležet na rozvolnění opatření
‐ Účast bude za poplatek, aby se přihlásili pouze opravdoví zájemci o pískaní; dostanou
rozhodcovské triko, které dostávali rozhodčí na turnajích ČBA v minulém roce
‐ Bude spuštěn licenční systém rozhodčích v regionu, který bude motivující
‐ Bylo předloženo navýšení odměn
Přibyl
‐ Dotaz na jednotlivé zástupce regionu, jak to vypadá s přípravou regionálního školení
rozhodčích
Podhájecký
‐ Řešili na schůzi regionu; aktuální situace nedává mnoho prostoru
‐ Uskutečnění školení na jaře nebo v létě je nereálné, pravděpodobně až po sezoně
‐ Zvažuje alespoň uspořádání formou webináře pro stávající rozhodčí, je potřeba si věci
připomenout a zopakovat
Beneš
‐ Informace z regionu nejsou
Špilauer
‐ Hluboká řeší Extraligu, Plzeň hřiště, školení rozhodčích není aktuální téma
Jaksch
‐ Zmínil uspořádat školení v předešlém bodě, zájmem je uspořádat jej za každou cenu
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Přibyl
‐ Děkuje za účast, Komise chce být v těsném kontaktu s koordinátory v regionech a řešit situaci
Richter
‐ Ukončil schůzku ve 21:30, předběžný termín další schůzky s koordinátory 24.3.2021

Zapsal – David Kulhánek
Schválil – František Přibyl
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