Záznam jednání KR ČBA (2021/2)

KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

Přítomni:
Vladimír RICHTER – předseda
Miroslav KAIGL
Jiří KROUPA

David KULHÁNEK
František PŘIBYL
Marek VIČAR

Hosté:
Ondřej BENEŠ
Petr DITRICH

Karel JAKSCH
Zdeněk ŽIDEK

Schůze Komise rozhodčích ČBA 6.11.2021 od 10h v Praze
 Program
0. Úvod, kontrola úkolů
1. Zhodnocení sezony 2021
- Zápasy - celostátní, turnaje
- Stav/situace rozhodčích
- Oddíloví rozhodčí
- Odměny, prémie
- Rozhodcovské ankety
2. Větší spolupráce se sekretářem - stanovení úkolů
3. Sezona 2022
- Legislativa 2022, pravidla, manuál
- Mezinárodni listina rozhodčích
- Aktuální stav licencí, příprava kreditu na novou sezonu
4. Podpora rozhodčích
- Vybavení rozhodčích 2022
- Podpůrný program rozhodčích – Miners Kladno
5. Školení
- Rookie v regionech
- Klinika rozhodčích
- Virtuální škola
6. Různé
 Úvodní slovo P. Ditricha, který se ujal slova, před zahájením jednání
-

Poděkování za uplynulou sezonu
Evropa se vrací do normálu
WBSC, v plánu je účast na dvou MS

 Úvod a úkoly
-

ČESKÁ
BASEBALLOVÁ
ASOCIACE
Zátopkova 100/2
160 17 PRAHA 6
Tel.: +420 242 429 211
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-

Komise se sešla v sezoně oficiálně přes MS Teams jednou, dále 3x
při jednání s koordinátory regionů a jednou operativně při zahájení
sezony. Dále pracovala korespondenčně v průběhu sezony
Všechny úkoly z minulého jednání splněny

 Zhodnocení sezony 2021
-

Jaksch informoval o situaci s Oddílovými rozhodčími
o Chybělo opět školení Rookie před sezonou z důvodu C-19
(pro rok 2022 se očekává zlepšení)
o Vyhodnocení celého projektu vůči celostátním soutěžím
tak za 5 let
o Diskutován přistup jednotlivých klubu, příští rok striktní postihy

ÚKOL 1 – Jaksch - publikuje článek ohledně oddílových rozhodčích,
vyzdvihne kluby s nejlepší spoluprací.
-

-

Kulhánek předložil výklad ke statistikám odpískaných zápasů
v sezoně 2021
o Velký nárůst zápasů oproti covidovému útlumu v roce 2020,
srovnatelné s běžným rokem
o Navýšení počtu rozhodčích díky „neproškoleným“ oddílovým
rozhodčím v mládežnických turnajích, v celostátních soutěžích
a u stabilních rozhodčích opět pokles. Díky tomu velký počet
neobsazených zápasů v celostátních soutěžích. Situace není
výhledově příznivá a bez zapojení všech klubů i neřešitelná.
Výpočet odměn proveden, odměny jsou vypláceny, diskutovány udělené
pokuty

ÚKOL 2 – Beneš - ověří u T. Sedláčka nedostavení se k nominovaným
zápasům.

-

Přibyl vyzdvihl probíhající ankety „Rozhodčí roku“ a „Nováček roku,“
které mají stanoveny termíny vyhlášení. Dále hovořil o možnosti udělit
ceny „Za dlouholetý rozhodcovský přínos“ a „Cenu Komise rozhodčích.“

ÚKOL 3 – Přibyl, Kroupa - navrhnou jména a model na ocenění rozhodčích
za celoživotní přínos.
 Větší spolupráce se sekretářem
-

Dle výsledků minulého jednání komise bude tuto činnost pro komisi
vykonávat K. Jaksch. Jeho úkolem bude zajištění komunikace
s baseballovou komunitou a dohled nad řešením úkolů v komisi.

 Sezona 2022
-

Kulhánek obeznámil komisi s aktualizací pravidel pro rok 2022 a větší
obměně manuálu rozhodčích
Přibyl informoval o stádiu prací nad připomínkami v legislativě

ÚKOL 4 – Kulhánek - předloží změny v pravidlech ke schválení STK
a následně připraví poklady pro publikaci pravidel 2022.
ÚKOL 5 – Přibyl - do konce ledna předá Kulhánkovi platné změny
v legislativě pro zapracování do manuálu rozhodčích.
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-

Přibyl nastínil aktualizaci mezinárodní rozhodčích pro nadcházející
sezonu
Diskutována situace ohledně rozhodčích v CEB
Kaigl vyhodnotil situaci ohledně upraveného systému licencí
o Zjednodušení administrativy
o V letošní sezoně byl systém více motivační díky prémii
o Je předpoklad jeho platnosti i v nadcházející sezoně

ÚKOL 6 – Přibyl – sestaví novou listinu mezinárodních rozhodčích
pro sezonu 2022.
 Podpora rozhodčích
-

Bude ponechána na mistrovstvích a pohárech mládeže
Aktuální objem materiálové podpory rozhodčích nebude v nadcházející
sezoně navyšován
Pravděpodobně dojde k individuálnímu doobjednání kalhot zájemcům
bez podpory ČBA
V rámci C-19 ve světě dochází k problémům i tomto odvětví a nemusí
být vykryty objednávky
Přibyl demonstroval fungující systém podpory rozhodčích klubem Miners
Kladno, který uvedl jako vzor pro ostatní kluby, jak by to mohlo
fungovat

 Školení 2022
-

-

-

Beneš informoval vzhledem k pracovním povinnostem o ukončení práce
na postu koordinátora rozhodčích
Dále informoval o situaci v Regionu jih, vzhledem k neuspořádání
školení, nebylo s kým novým pracovat. Vyzdvihl prospekty na Moravě
Havíře a Martinčáka.
Pokud to situace dovolí, tak uspořádat školení Rookie v regionech
se zapojením oddílových rozhodčích
V plánu je uspořádat Kliniku rozhodčích 2022 a přejít v jejím konání
na sudé roky. Program je plně připraven, uvidíme, jak dopadne situace
kolem epidemie. Nutné určit místo a termín do konce února.
Navázáno na spolupráci s Židkem a rozběhnutí nového ročníku Virtuální
školy se zaměřením na pravidla.

ÚKOL 7 – Přibyl – ve spolupráci se Sekretariátem ČBA informuje hnutí
ohledně plánu uspořádat základní školení Rookie v regionech a sestaví
termíny školení.
ÚKOL 8 – Přibyl – pověřen úkolem ohledně nalezení termínu (do konce
února) a místa konání Kliniky rozhodčích.
-
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Vičar zhodnotil dobře nastavené standardy na regionálních školeních,
které dokážeme udržet ve všech regionech, máme co předat a co učit.
Problém je, že posluchači následně nejsou vidět na hřišti.

-

-

Židek
o
o
o

předložil návrh na obměnu programu regionálních školeních
Programem získat rozhodčí tak, aby měli chuť
Následně je „nabalit“ na další školení a postupně doškolovat
V základním Rookie školení se maximálně zaměřit na praxi a drily
v tělocvičně
o Nutné mentorství, aby tito absolventi chodili na bullpen
o Základy zpracovat do videa a předat je formou samostudia
Richter souhlasil s obměnou systému školení v rámci organizace
programu pro lepši zaujetí posluchačů
Jaksch připomněl plán pražského regionu, kde je plán školení
zakomponovat do přípravného turnaje před sezonou

ÚKOL 9 – Židek, Vičar - pověřeni sestavením nového programu školení
úrovně Rookie.
 Různé

Ukončeno v 15h

Zapsal: David Kulhánek
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Schválil: František PŘIBYL

