Záznam jednání Komise rozhodčích ČBA
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Schůze komise rozhodčích 2.3.2012 v Třebíči


Kontrola zápisu 02/2011
- úkol 3 probíhá (Brychta projedná navýšení odměn v následujících sezonách)
- úkol 4 splněno – ověřit zájem pro rok 2012 (Přibyl)
- ostatní úkoly splněny

Úkol 1: Přibyl prověří zájem slovenských rozhodčích v soutěžích ČBA pro
rok 2012


Komise rozhodčích byla informována, že Brychta předal závěrečnou zprávu KR za
rok 2011 VV ČBA.



Komise vzala na vědomí nominaci David Kulhánka VV ČBA na post „CEB rozhodčí
roku 2011“



Komise byla seznámena s uvedením programu rozvoje na období 2012 – 2014
a do praxe.

Úkol 2: Přibyl pověřen dlouhodobým úkolem vytvořit databázi o účastnících
jednotlivých školení rozhodčích formou rozesláním excel dotazníku
rozhodčím a následně prezentovat na webových stránkách.


Přibyl informoval o proběhlé schůzce rozhodčích v pražské oblasti, která se
zavázala obsadit v nadcházející sezoně všechny seniorské zápasy. Zajištěno
formou vznikajících klubových koordinátoru rozhodčích, kteří vyhledávají
potenciální rozhodčí přímo v klubech pro tyto účely, potažmo pro potřeby soutěží
ČBA.



Komise seznámena o připravovaných mezinárodních školeních
- Jim Evans European Classic – vybráni rozhodčí Gartšík a Procházka, kterým
bude vyplacena dotace po 5000,- po jejich návratu a příslibu splnění
podmínek KR pro přidělení této dotace.
- IBAF klinika – její pořádání vzato na vědomí, účast bude nabídnuta CEB
rozhodčím bez dotace. V případě nevyčerpaní dotace pro JEEC, bude
vyplacena pro tuto kliniku.
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- Komise konstatovala nespokojenost s podporou CEB a její formou školení pro
rozhodčí CEB v takovém rozsahu který využívá ISF, UEFA, apod. Komise
rozhodčích je ochotna nabídnout systém pro taková školení v rámci CEB.

Úkol 3: Přibyl osloví české CEB rozhodčí o možnosti účastnit se IBAF
kliniky.


Komise seznámena s materiály pro rozhodčí v roce 2012, které budou k dispozici
ke stažení na webových stránkách ČBA a rozhodčích.



Komisi byl předán rozpis soutěží 2012 pro tvorbu nominací
- zahájen sběr preferencí rozhodčích do 11.3.
- KR doposud neobdržela rozpis JExL
- 17.3. bude vytvořena nominace, 25.3. zveřejněna



Přibyl informoval o zajištění sponzora fa. SABE pro Český baseballový pohár. Dále
diskutována možnost zahájit vyjednávaní o získání sponzora rozhodčích.

Úkol 4: Přibyl zahájí sestavení týmu pro hledání a zajištění sponzora
rozhodčích


KR seznámena s připravovaným školení III. třídy v Třebíči
- Komise požádána o zajištění lektora pro JZČ v Sp. Poříčí
- Rozhodnuto o vyslání lektora na toto školení



Oddíloví rozhodčí
- konstatována nedůslednost této povinnosti ze strany klubů

 Program školení rozhodčích
- zefektivnit program dle předložených materiálů. Zaměření se převážně na drily
v tělocvičně a na hřišti


Hodnocení rozhodčích
- komise informována ohledně hodnocení mezinárodních rozhodčích
- ze strany STK ČBA opětovně nedodán diskutovaný mustr pro hodnocení
rozhodčích
- KR je stále připravena jednat na toto téma



Ceny rozhodčích (rozhodčí roku, objev roku)
- KR kladně hodnotila tento záměr
- součinnost s TMK ČBA
- Přibyl jmenován koordinátorem pro zajištění systému udělování těchto cen



Prezentace Superpoháru (dále jen SP)
- Přibyl informoval o jmenování do pozice hlavního rozhodčího SP. Rozhodování
zápasu bude nabídnuto všem rozhodčím ČBA, v prioritách:
1) zapojení do zimní přípravy rozhodčích
2) školení rozhodčích
3) řízení mládežnických turnajů v oddílech a turnajích ČBA
4) ostatní
- účast přislíbili Adamec, Kulhánek

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Tomáš ADAMEC

