Záznam jednání KR ČBA (2021/1)

KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

Přítomni:
Vladimír RICHTER – předseda
Miroslav KAIGL
Jiří KROUPA

David KULHÁNEK
František PŘIBYL
Marek VIČAR

Hosté:
Petr DITRICH

Ondřej BENEŠ

MS Teams 13.1.2021 - videohovor
 Program
1.
2.
3.
4.
5.

11. díl podcastu BaseballCzech věnovaný rozhodčím
Zpráva koordinátorů nominací za rok 2020
Zpráva manažera projektu Oddíloví rozhodčí za rok 2020
Materiálová podpora rozhodčích 2021
Klinika rozhodčích 2021 - stav příprav – prostory, cenové nabídky,
rozpočet
6. Školení rozhodčích 2021 - termíny, možnosti lektorů
7. Schůzka KR s regionálními koordinátory (Teams – do konce ledna)
8. Pravidla baseballu 2021
9. Manuál rozhodčích (LN 2021)
10. Manuál Mechanika dvou rozhodčích – úpravy
11. Zajištění nových rozhodčích – motivace pro kluby ČBA (program KR
do 2022)
12. Aktualizace projektu – Motivační a licenční systém (program KR
do 2022)
 Předchozí nekompletní jednání

- Komise se sešla přes MS Teams v termínech 9.12., 13.12. a 20.12. vždy

-

v částečném složení, kde byly pouze předneseny aktuální informace
k stávající situaci a jednání bylo odloženo na termín v maximálně
kompletním složení.
Informace ohledně stavu objednávky kalhot, spolupráce s Honig’s
při SuperCupu a podpora klubových rozhodčích při turnajích mládeže.

 11. díl podcastu

- Přibyl informoval o zveřejnění dalšího dílu podcastu, který je plně
věnován rozhodčím
 Zpráva koordinátorů
ČESKÁ
BASEBALLOVÁ
ASOCIACE
Zátopkova 100/2
160 17 PRAHA 6
Tel.: +420 242 429 211
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Beneš přednesl závěry ze schůzky koordinátoru rozhodčích
- Region východ – dva rozhodčí na tři týmy, neúnosná situace
- Zvážení podpory dlouhých cest rozhodčích
- Oddíloví rozhodčí – nutné zlepšení komunikace s regionálními
rozhodčími
- Nutná schůzka s regionálními koordinátory

-

-

-

Překládání zápasů – těžce řešitelné situaci při překládání
na poslední chvíli
- Ověření u STK, zda je stále v platnosti deadline pro překládání
zápasů – jinak bez rozhodčích
Kluboví rozhodčí – není dodržováno ze strany týmů, nutná
motivace, ale i pokuty za nedodržení
Návrhy ze strany koordinátorů na zlepšení situace mezi rozhodčími

ÚKOL 1 – Richter – ověří platnost, případně dohodne stanovení jasných
termínu, do kdy je možné zápasy překládat před hracím víkendem.
Po stanoveném termínu již nemusí být nominováni rozhodčí.
 Zpráva manažera projektu Oddíloví rozhodčí za rok 2020

- Bod odložen z důvodu nepřítomnosti omluveného autora K. Jaksche.
 Materiálová podpora rozhodčích 2021

-

Přibyl seznámil s aktuálním stavem objednávky rozhodcovských kalhot.
Diskutován seznam rozhodčích a výše podpory při objednávce kalhot.

 Klinika rozhodčích 2021
-

-

Příprava v plném proudu, místo konání směřuje do Prahy.
Aktuálně se posuzují cenové nabídky.

 Školení rozhodčích 2021
-

Termíny školení, pro regiony stěžejní školení, obavy z omezení
Kaigl navrhl připravovat tak, jako by žádná omezení nebyla a řešit
až k aktuálnímu datu
Pokud bude omezení, souběžné konání se sezonou je nereálné,
na zvážení uspořádat v sezonní přestávce, případně uskutečnit
e-školení přes webinář

ÚKOL 2 – Kaigl – osloví za pomoci Sekretariátu ČBA regiony a regionální
koordinátory ohledně termínů a uspořádání školení rozhodčích Rookie.
 Schůzka KR s regionálními koordinátory
-

-

Diskutována nutnost setkání s regionálními koordinátory rozhodčích,
zlepšení komunikace
Řešení situace s nedostatkem rozhodčích
Svolat schůzku co nejdříve

ÚKOL 3 – Kaigl – osloví regionální koordinátory rozhodčích s návrhem
uspořádání internetové konference dne 26.1.2021 společně s KR ČBA.
 Pravidla baseballu 2021
-
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Přibyl představil obálku nových pravidel, která půjdou do tisku.
Aktualizovaná verze dostupná na webových stránkách ČBA.

 Manuál rozhodčích
-

Manuál v přípravě, aktuální soutěžní řády budou pro tvorbu manuálu
dodány do konce měsíce ledna

ÚKOL 4 – Přibyl – dodá soutěžní řády pro tvorbu manuálu do konce
měsíce ledna.
 Manuál “Mechanika dvou rozhodčích“
-

Aktuální mechanika rozhodčích jde to tisku a bude k dispozici
pro rozhodčí na Klinice.

Body programu 11. a 12. byly vzhledem k jejich rozsahu odloženy na další
jednání Komise v termínu 18.1.2021 20 h.

Zapsal: David Kulhánek
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Schválil: Vladimír Richter

