Záznam jednání KR ČBA (KR2015/B)
Přítomni:
Vladimír RICHTER – předseda
Miroslav KAIGL
David KULHÁNEK
KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

František PŘIBYL
Jiří KROUPA

V Humpolci 30.10.2015
 Kontrola úkolů
- KR2015/A1 – probíhá – stanoven konečný termín do 30.11.2015
- KR2015/A2 – probíhá – časově náročné zpracování dat z ZoU
- KR2015/A4 – před dokončením – finální revize do 30.11.2015
- KR2015/A6 – probíhá – plánovaná schůzka proběhla – dodatečná
schůzka se softballem v plánu – termín návrhu do 30.11.2015
- ostatní úkoly splněny
 Zhodnocení sezony 2015
- Kroupa – přednesl nevhodnost prováděné nominace na krátké období
dopředu, kdy rozhodčí následně dávají přednost jiným aktivitám,
protože již nepočítají s nominací
-
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v příští sezoně dodržet nominaci na 2 x 2 měsíce dopředu
v základní části

-

KR chce informovat STK, že v sezoně probíhalo mnoho přeložených
zápasu na poslední chvíli, i když situaci ze strany týmů šlo řešit daleko
dříve (např. přeložení utkaní z důvodu organizace turnaje na domácím
hřišti a žádost o přeložení ligového utkání tři dny před hracím dnem,
přičemž organizace turnaje v daném termínu musela být známa několik
týdnů).

-

seznámení se s neobsazenými zápasy řádně delegovaným rozhodčím –
důvodem jsou opětovně zadané preference rozhodčích, velký počet
zápasů v daný termín a vzhledem k celkovému počtu rozhodčích
a dostupných rozhodčích v daný termín, kdy jde vždy o kritickou situaci.

-

diskutována neadekvátnost a stav šaten pro rozhodčí v soutěžích EXL,
které neodpovídají úrovní soutěže a nesplňují standardní požadavky.
Kotlářka – jedná se o sklad občerstvení bez židlí a věšáků pro 2 a více
rozhodčích, sprch s neustálým pohybem personálu; Technika – jedná se
o kuchyňku hráčů a šatnu manažera domácích, který se tam pravidelně
převléká s rozhodčími; Hroši – místnost nevyhovujících rozměrů
připomínající místnost pro úklid bez věšáků.

ÚKOL 1 (KR2015/B1) – Přibyl – bude informovat STK ČBA ohledně žádostí
o přeložení utkání na poslední chvíli, kvůli liknavosti ze strany žadatelů; žádost
o nastavení poslední možnosti změny utkání na 5 pracovních dnů před hracím
dnem. Dále interpretuje nevhodný stav šaten rozhodčích u daných EXL týmů.
 Strategie Komise rozhodčích 2015 – 2019
- dle úkolu KR2015/A4 před dokončením
- Kaigl požádal o více času ohledně splnění úkolu ohledně licencování

-

stanoven termín pro všechny garanty do 30.11. pro finální dokončení
Přibyl navrhl zjištění systému od softballu pro inspiraci

ÚKOL 2 (KR2015/B2) – Kaigl, Přibyl – provedou schůzku se zástupcem
softballu ohledně jejich systému licencování a školení rozhodčích pro inspiraci
připravovaného licencování a vzdělávání rozhodčích baseballu.
 Pravidla 2016
- Kulhánek informoval o stavu překladu nových pravidel baseballu
a seznámil s harmonogramem jejich vydání. Manuál rozhodčích bude
vypracován až na základě vydaného nového soutěžního řádu.
ÚKOL 3 (KR2015/B3) – Richter, Kulhánek, Přibyl – Richter obratem
provede finální korekturu, Kulhánek provede přípravu pro odsouhlasení a tisk,
Přibyl předá k odsouhlasení STK ČBA a zajistí vydání pravidel do Parlamentu
2016.
 Licencování a ohodnocení rozhodčích
- Řešeno v rámci bodu ohledně strategie KR a s tím spojeným úkolem B2
- zdůrazněno nastavení správného ohodnocení rozhodčích v návaznosti
na jejich znalosti, zkušenosti a přístup.
 Hodnocení rozhodčích v roce 2015
- vyhodnocení probíhá, náročná administrativa, hotovo cca 50%
- jakmile bude vyhodnoceno, bude Kaigl informovat KR dle úkolu A2
- KR doporučuje pro novou sezonu provádět hodnocení elektronicky
ÚKOL 4 (KR2015/B4) – Přibyl – projedná s STK návrh KR ohledně schválení
převést hodnocení rozhodčích do elektronické formy a tím eliminovat časově
náročné zpracování dat; v případě odsouhlasení, zajistit vytvoření
elektronického formuláře v návaznosti na zadávání výsledů na webu ČBA.
 Školení rozhodčích
- seznámení s plánem školení rozhodčích v roce 2016
- Přibyl dle úkolu A1 připraví návrh termínu seminářů pro trenéry
ÚKOL 5 (KR2015/B5) – Richter – osloví představitele oblastí o možnosti
uspořádat v období únor – březen, základní školení rozhodčích v rozsahu
1-2 dny.
 Mezinárodní nominace
- ELB – KR dosud neoslovena, nejsou bližší informace
- CEB – aktualizován seznam mezinárodních rozhodčích
- Přibyl seznámil KR s hodnocením CEB rozhodčích v sezoně 2015
- Kroupa – (ne)možnost obdržet nebo zakoupit od ČBA prezentační
či upomínkové předměty pro prezentaci ČR na mezinárodních akcích
ÚKOL 6 (KR2015/B6) – Richter – kontaktuje stávající CEB rozhodčí ohledně
jejich plánů v nadcházející sezoně a osloví vybrané rozhodčí, zda mají zájem
působit na mezinárodní scéně. Následně o stavu bude informovat KR, která
předá seznam doporučených rozhodčích CEB.

2/3

ÚKOL 7 (KR2015/B7) - Přibyl – publikuje na webu článek ohledně
mezinárodních rozhodčích jejich působení a jejich hodnocení v sezoně 2015.
 Různé
- Kroupa – navrhnul uspořádat posezónní setkání rozhodčích
- Kulhánek – se dotazoval na možnost připomínkování nového SŘ
ÚKOL 8 (KR2015/B8) – Kroupa – pověřen organizací posezónního střetnutí
rozhodčích v termínu dle provedeného průzkumu.
ÚKOL 9 (KR2015/B9) – Přibyl – zajistí možnost konzultačního hlasu pro
komisi rozhodčích (pro D. Kulhánka za KR ČBA) pro připomínkování nově
vznikajících Soutěžních řadů ČBA.

Zapsal: David Kulhánek
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Schválil: Vladimír Richter, předs.

