Záznam jednání KR ČBA (KR2015/A)

KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

Přítomni:
Vladimír RICHTER – předseda
Miroslav KAIGL
David KULHÁNEK
František PŘIBYL

Omluven:
Jiří KROUPA
Host:
Pavel JOZEK – předseda STK ČBA

V Praze 20.2.2015
 Před samotným jednáním Komise rozhodčích (dále jen KR) se komise sešla
s předsedou STK ČBA Pavlem Jozkem ohledně stanovení spolupráce
v následujícím období a nastavení nových standardu dle představ STK ČBA.
Diskutovány následující body:
- pokračování v úspěšných klinikách pro rozhodčí v Nymburku
- povinnost rozhodčích doškolovat se s návazností na finanční ohodnocení
- povinný test znalosti pravidel 1x ročně
- v každé oblasti 1x ročně školení pro nové začínající rozhodčí
před zahájením soutěží
- hodnocení rozhodčích součástí zprávy o utkání s návazností
na ohodnocení a nominaci na play-off, mezinárodní akce
- společné semináře rozhodčích, hráčů a trenérů
ÚKOL 1 (KR2015/A1) – Přibyl – nastavit do kalendáře termíny pro semináře
s trenéry před sezonou 2016
Dále se projednávalo
- nastavit legislativní kolečko pro schvalování změn
- diskuse nad oslovováním oblastí ohledně školení rozhodčích (školení
PBS a BAB, JZČ hledají termín, další oblasti bez odezvy)
- diskutováno podepisování ZoU
ÚKOL 2 (KR2015/A2) – Přibyl – připravit bod pro jednání KR se zástupci
oddílů po sezoně ohledně podepisování ZoU a případné nastavení sankcí
 KR hodnotila jednání s předsedou STK ČBA Pavel Jozkem jako kladné,
konstruktivní s vizí budoucí těsné spolupráce.
 Dále bylo zahájeno jednání samotné KR, které uvedl stanovený předseda
KR Vladimír Richter, který uvítal členy nové KR pro období 2015 – 2018.

ČESKÁ
BASEBALLOVÁ
ASOCIACE

 Projednáván systém nominací soutěží 2015, rozdělení kompetencí
jednotlivých nominací (Čechy – Kaigl, Přibyl; Morava – Kroupa, Kulhánek).
Dohodnuta změna průběhu nominací, první veřejná nominace proběhne
na období duben až květen, v následné nominaci bude přihlédnuto
k hodnocení rozhodčích s možností jejich přesunu mezi EXL a ČML.
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ÚKOL 3 (KR2015/A3) – Richter – oslovit Jiřího Kroupu s nabídkou
v pokračování na postu koordinátora rozhodčích za stávajících podmínek
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 Přibyl přednesl návrh programového plánu KR na období 2015-2018
ÚKOL 4 (KR2015/A4) – Přibyl – připraví finální strategii KR na období
2015 – 2018 pro zveřejnění
 Kulhánek byl pověřen tématem vzdělání a metodika, jehož úkolem bude
v nadcházejícím volebním období zodpovídat za vzdělání rozhodčích.
Stabilizačními prvky tohoto úkolu by měly být každoročně aktualizovaná
pravidla baseballu a manuál rozhodčích. Dále je potřeba vypracovat manuál
s mechanikou dvou rozhodčích.
ÚKOL 5 (KR2015/A5) – Kulhánek – ve spolupráci s komisí připraví nové
vydání pravidel baseballu 2016 do tisku, vypracuje manuál s mechanikou
rozhodčích a aktualizuje manuál rozhodčího.
 Byla navrhnuta změna v rozhodcovských třídách/licencích, které budou
zcela předělány po vzoru licencování trenéru. Kulhánek přednesl
v návaznosti na nové licence návrh na změnu nových průkazů rozhodčích.
Dále seznámil komisi o průběhu stavu nového rozhodcovského webu,
který bude součástí stránek ČBA.
ÚKOL 6 (KR2015/A6) – Kaigl, Richter – zjištění detailních informací
o struktuře a přidělování jednotlivých licencí u trenérů ČBA. Na základě
zjištěných informací vytvořit obdobný plán licencování a vzdělávání rozhodčích
s přihlédnutím na výši odměn, se spuštěním od roku 2016.
 Přibyl informoval o možnostech získání partnera nebo sponzora rozhodčích,
který bude diskutovat s Markem Rejmanem, hospodářem ČBA v návaznosti
a strategii VV ČBA do dalších let.
 Dle požadavku týmů a STK ČBA diskutována možnost hodnocení rozhodčích
ze strany týmů. Byla zvolena dotazníková metoda hodnocení v rozsahu
několika prioritních bodů, které bude mít povinnost manažer nebo zástupce
týmu vyplnit na zadní straně ZoU.
ÚKOL 7 (KR2015/A7) – Kaigl, Richter –
termínu (aby mohlo být odsouhlaseno STK
rozhodčích) návrh bodů a formu dotazníku,
zástupci týmů hodnotit rozhodčí. Kulhánek
grafické zpracování na ZoU.

připraví v nejkratším možném
ČBA a představeno na Klinice
kterými budou manažeři nebo
připraví po schválení návrhu

 Diskutovány možnosti a reálné šance o uspořádání IBAF kliniky v České
republice a možnosti zapojit se do rozhodcovské komise CEB, kde stále
chybí jeden člen.
 Kulhánek vznesl požadavek na vytvoření systému práce s dokumenty
pro a z KR a její centrální evidenci pro lepší orientací v požadavcích na KR
a její členy.
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 Posledním bodem jednání bylo sestavení detailního programu pro Kliniku
rozhodčích v Nymburku, sestavení týmu lektorů a rozdělení témat
pro přípravu přednášek.
ÚKOL 8 (KR2015/A8) – Přibyl – zveřejní detailní program Kliniky rozhodčích
a bude informovat lektory o přidělených přednáškách.

Zapsal: David Kulhánek
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Schválil: Vladimír Richter

