Záznam jednání Komise rozhodčích ČBA 2021/2
Složení:
Vladimír RICHTER - předseda
Miroslav KAIGL
David KULHÁNEK

KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

František PŘIBYL
Marek VIČAR

Zápis:
David KULHÁNEK
Schůze komise rozhodčích 12.4.2021 videokonference MS Teams


Program
1. Soutěže ČBA - výhled
2. Komunikace v KR
3. Licenční a motivační systém rozhodčích
4. Sezona s Covidem
5. Materiálová podpora rozhodčích
6. Publikace
7. Čísla rozhodčích
8. Různé

 Soutěže ČBA - výhled
-

-

-

Přibyl informoval, že prozatím nejsou žádné novinky v rozvolnění a zahájení
ostatních soutěží. Je tak možné, že se díky tomu bude hrát EXL i příští rok
v 10 klubech.
Přibyl s Vičarem uvedli, že i když se hraje pouze EXL a nominace
je provedena jen na základní část, tak jsou termíny, kdy jsou problémy
s obsazením zápasu rozhodčími.
Předložen návrh zapojit to EXL nováčky, kteří budou mít zájem
a absolvovali Virtuální školu rozhodčích za předpokladu, že by se nehrála
NoE. Nutné pro „zaučení“ nových rozhodčích vždy ve spojení se zkušeným
kolegou. Většina je pro, ale návrh má svá ALE. Není moc prostoru zaučovat
nováčky v průběhu zápasu, je časomíra, lepší by byl komisař, podmínka,
že se nesmí hrát baráž.

 Komunikace v KR
-

-
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-

-

Vičar připomenul situaci ohledně komunikace uvnitř KR, kdy na zaslané
připomínky nejsou žádné reakce a neví se, kdo má na jednotlivé
připomínky reagovat.
Kaigl zmínil návrhy řešení situace v minulosti, ale stanovené závěry
se nenaplnily. Frustrace z žádných reakcí na předložené návrhy.
Přibyl informoval ohledně stanoviska P. Ditricha, který je s prací rozhodčích
a komise spokojen, nový motivační systém bude předložen na nejbližší
schůzi VV ČBA.
Richter převzal plnou zodpovědnost za vniklou situací a považuje své
rozhodnutí za správný krok pro tuto situaci.
Přibyl zopakoval jednotlivé závěry. Dále zmínil J. Kroupu, který se jednání
KR účastní sporadicky a bylo by vhodné zjistit jeho postoj k působení v KR.
Navrhl obnovení funkce sekretáře komise, pokud by neměli zájem členové,
doporučuje funkci přidělit Sekretariátu ČBA, tj. K. Jakschovi.
Vičar by se funkce sekretáře ujal, ale volba K. Jaksche je lepší varianta.
Kaigl doporučil, aby sekretář byl členem KR.

-

Kulhánek souhlasil s vysloveným ohledně K. Jaksche, členství k KR nevidí
jako nutnou podmínku, ale je možné jej do komise začlenit.
Richter informoval, že Ditrich bude v nejbližší době informovat o řešení
ohledně předsedy komice.
Kaigl reagoval na zvolená slova ohledně stanoviska P. Ditricha,
zda už někdo nezná jeho postoj.
Richter, Přibyl odpověděli, že stanovisko neznají, pouze to, že Ditrich bude
členy telefonicky kontaktovat.

ÚKOL 1: Přibyl bude kontaktovat J. Kroupu ohledně jeho představ působení v KR.
-

Odsouhlasena domluva v rámci KR, že pokud se v naší komunikaci
vyzveme, tak všichni členové budou reagovat do stanoveného termínu,
přičemž jeden týden bude minimum.

 Licenční a motivační systém rozhodčích
-

Přibyl jako člen KR s návrhem souhlasí, ale je nutné jej předložit VV ČBA.
Aktuální rozpočet ČBA je deficitní.
Kaigl zrekapituloval předložený návrh, diskutována tabulka kreditů.
Následovaly reakce a návrhy jednotlivých členů.

 Sezona s Covidem
-

Rozběhla se Extraliga, po prvních dnech se nezaznamenaly zádrhely.
Diskutováno zamezení reportováni počtu diváků v eZoU.

 Materiálová podpora rozhodčích
-

Přibyl požádal o odložení tohoto bodu na příští jednání z důvodu
probíhajících jednání. Odložení bodu schváleno.

 Publikace
-

Pravidla baseballu rozdistribuována.
Manuál rozhodčích aktuálně v tisku, následně se bude rozesílat.
Všechny materiály a publikace na webu ČBA.

 Čísla rozhodčích
-

Zpřesnění nastavených pravidel pro přidělování čísel rozhodčích.
Stanoveny pravidla pro převody jednotlivých čísel mezi rozhodčími.
Diskuse.

ÚKOL 2: Kulhánek osloví J. Prokopa o jeho působení na pozici rozhodčího baseballu.
 Různé
-

Vičar přiblížil situaci ohledně špatně objednaných velikostí nových kalhot,
řeší se výměny.
Vičar upozornil na porušování stanovených visuálních pravidel rozhodčími.

ÚKOL 3: Vičar osloví provinivší se rozhodčí, aby sjednali do budoucna nápravu.

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Vladimír RICHTER

