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KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

Složení:
Vladimír RICHTER - předseda
Miroslav KAIGL
Jiří KROUPA

David KULHÁNEK
František PŘIBYL

Zápis:
David KULHÁNEK

Host:
Pavel JOZEK – předseda STK ČBA

Schůze komise rozhodčích 17.11.2016 v Humpolci


Program
1. Program komise na roky 2015-2018
2. Hodnocení sezony 2016
3. Zpráva KR pro VV ČBA
4. Školení rozhodčích v sezoně 2017
5. 8. klinika rozhodčích 2017
6. Licence a odměňování 2017
7. Soutěže 2017 a nominace
8. Usnesení VV týkající se rozhodčích



Komise rozhodčích ČBA pracovala v roce 2016 průběžně telefonicky, emailovou
komunikací a skype meetingy v návaznosti na operativnost jednotlivých situací.



Kontrola plnění úkolů programu KR ČBA
- Hodnocení nominací sezony 2016
- Vzdělávání rozhodčích
- Licence rozhodčích
- Motivace rozhodčích
- Partner rozhodčích
- Komunikace s rozhodčími
- Hodnocení rozhodčích
- Koordinátor rozhodčích
- „Politické plány“
Výsledná zpráva po schválení předložena VV ČBA

ÚKOL 1: Richter – osloví M. Vičara ohledně možnosti rozšíření KR ČBA
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Diskutována proběhlá sezona
- Předloženy výstupy ze systému rozhodčích dle jednotlivých soutěží
- Bez znalostí přesných účastníku následujícího víkendu nelze operativně
nominovat rozhodčí
- Nejhorší situace nastaly, když byl zápas přeložen a následně opětovně
přeložen po dohodě družstev
- Náročná práce koordinátora rozhodčích
- Dle zkušeností je nutné rozhodčí nominovat dlouhodobě
- Rozbor záznamů a hodnocení rozhodčích z ZoU – náročná administrativa

ÚKOL 2: Kaigl – připraví podklady pro nový vzhled ZoU a elektronické hodnocení
rozhodčích ve spolupráci se Sekretariátem ČBA (do 30.11.2016)


Školení rozhodčích v roce 2017
- Klinika rozhodčích 2017
- Regionální školení (prozatímní zájemci Praha, Hluboká)
- Diskutována témata jednotlivých školení

ÚKOL 3: Přibyl – vyzvat oblasti k možnosti uspořádat školení rozhodčích
(do 15.12.2016)
ÚKOL 4: Kulhánek ve spolupráci s ostatními členy KR ČBA připraví osnovy přenášek
pro jednotlivé úrovně školení rozhodčích pro zajištění jednotnosti výuky


Klinika rozhodčích 2017
- Zaměření
- Témata
- Lektoři

ÚKOL 5: Přibyl – domluvit účast Pavla Brychty na Klinice rozhodčích 2017
ÚKOL 6: Kulhánek – oslovit M. Jankoviče pro spolupráci na klinice rozhodčích 2017
ÚKOL 7: Přibyl – oslovit T. Černého pro spolupráci na klinice rozhodčích 2017


Licence rozhodčích
- Doladění schváleného sytému licencování
- Diskutován způsob přidělení nových licencí – rozhodčí si budou žádat
o licenci

ÚKOL 8: Kaigl s Přibylem – připraví spuštění dotazníku pro přidělování licencí
rozhodčím
ÚKOL 9: Kaigl, Kroupa, Kulhánek, Přibyl, Richter – příprava souboru otázek
do celoročního testu z pravidel


Soutěže 2017
- Předložen návrh systému soutěži v sezoně 2017 (počet účastníku v EXL
a 1. lize)
- Snahou bude rozepsat zápasy do singlů a maximalizovat zápasy pod světly
- Diskutován požadavek rovnoměrného rozložení soutěží v rámci víkendu



Rozhodčí na VV ČBA a rozhodčí řešeny DK ČBA
- Obeznámení s požadavkem M. Hanuše týkající se rozhodčích směrem
k VV ČBA
- Diskutovány nedořešené disciplinární případy DK ČBA – nesouhlas s délkou
řešení
- Seznámení se s případem vyloučení hráče Sázavského
- Předán podnět ke KK ČBA
- Nutnost evidence všech disciplinárních případů, jejich stav a informování
všech zúčastněných

ÚKOL 10: Přibyl – předá převzatý podnět Kontrolní komisi ČBA

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Vladimír RICHTER

