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Schůze komise rozhodčích 25.10.2012 v Brně


V úvodu jednání komise vystoupil president ČBA Petr Ditrich, který ocenil práci
Komise Rozhodčích i rozhodčích v uplynulé sezóně a poděkoval komisi za
konstruktivní spolupráci.



Kontrola zápisu
02/2011
- úkol 3 probíhá + příloha návrhu odměn pro rozhodčí pro další jednání
01/2012
- úkol 2 probíhá, úkol dlouhodobého charakteru
- úkol 4 probíhá, podařilo se najít sponzora pro Superpohár 2012

Úkol 1: Přibyl ověří zájem zahraničních rozhodčích působit v soutěžích ČBA
v roce 2013, dle stanovených podmínek (Jankovič, Beszczynski).


Komise rozhodčích se seznámila s články blogu hráče Eagles Merrita, kde jsou
rozhodčí nařčení, že jsou upláceni ze stran klubů. Komise se od těchto
nepodložených desinformaci plně distancuje, takové skutečnosti nejsou komisi
známy, navíc se v blogu vyskytují chyby, které se nezakládají na pravdě.



Kulhánek informoval o podnětech od oddílů a ze ZoU. Podněty byly řešeny
operativně v průběhu celé sezony.

Úkol 2: Přibyl zašle oficiálně závěr komise k stížnosti týmu Eagles B


Komise diskutovala možnost a způsob určení ceny pro Rozhodčího a Objev roku
- Objev roku = zvolí Komise rozhodčích
- Rozhodčí roku = voleno zástupci klubů EXL a ČML – 3 jména v pořadí
- pořadí bodově ohodnoceno = výběr vítěze



Odměny za druhou část sezony 2012

Úkol 3: Přibyl vyplatí všechny odměny na základě potvrzení do 15.11.
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Přibyl informoval komisi o zdárném plnění programu KR ČBA 2011 - 2014
Stabilizace programu
- kliniky pravidelně probíhají
- sady pro začínající rozhodčí
- podpora účasti na mezinárodních klinikách
- evropské turnaje mimo CEB
- Little League

Úkol 4: Přibyl připraví článek o plnění a programu KR ČBA pro web

Úkol 5: Kulhánek vyhotoví závěrečnou zprávu KR ČBA za rok 2012


Již 6. Klinika rozhodčích ČBA se bude konat 8.-10.3.2013 s tím, že program pro
posluchače začíná 9.3.2013
-

schváleno financování v podobném rozsahu jako při minulé klinice
Přibyl určen jako hlavní organizátor kliniky
Přibyl vybere lektory

Úkol 6: Přibyl připraví do 1.12.2012 předběžný program kliniky a přidělení
témat lektorům


Kulhánek informoval komisi o provedených změnách v pravidlech v letech 2011 a
2012. Komise se shodla na platnosti pravidel baseballu 2011 bez dalších změn i
pro rok 2013. Změny nejsou tak zásadní, aby se muselo vydávat nové vydání.

Úkol 7: Kulhánek připraví pro rok 2013 nové publikace pro rozhodčí ČBA


Přibyl informoval o další klinice Jim Evans European Classic, která se bude konat
v roce 2013 v německém Berlíně. KR ČBA za přispění ČBA podpoří zájemce
finanční dotací při splnění stanovených podmínek, stejných jako v minulých
letech.



Komise nechá vyrobit další várku nášivek pro rozhodčí



Další schůze je naplánována na 8.3.2013 do Nymburku

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Pavel BRYCHTA

