Záznam jednání Komise rozhodčích ČBA 2017/1

KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

Složení:
Vladimír RICHTER - předseda
Miroslav KAIGL
Jiří KROUPA

David KULHÁNEK
František PŘIBYL
Marek VIČAR

Zápis:
David KULHÁNEK

Host:
Petr Ditrich – předseda ČBA

Schůze komise rozhodčích 28.10.2017 v Třebíči


Program
1. Program KR ČBA na roky 2015-2018
2. Hodnocení sezony 2017
3. Hodnocení ČBA rozhodčích v CEB, seznam rozhodčích pro rok 2018
4. Licence a odměňování 2017 – hodnocení, žádost Michala Rottera
5. Zpráva KR 2017 pro VV ČBA
6. Publikace 2018 (pravidla, manuál,…)
7. Školení rozhodčích v sezoně 2018
8. Soutěže 2018 a nominace
9. Kritická situace rozhodčích v OVA a OLO
10. Připomínky KR do LN 2018
11. Spolupráce s vyhodnocováním utkání
12. Různé



Kontrola plnění programu komise 2015-2018
- nominace – nedaří se dodržovat nastavený systém s nominacemi dva měsíce
dopředu. První dva měsíce se podařilo dodržet, následné nominace byly
operativní (nejasní postupující do dalších částí soutěže). Nutno v příští sezoně
maximálně dodržovat.
- diskutována situace s dlouhodobým nedostatečným počtem
rozhodčích, ukončení kariéry zkušených rozhodčích, které nelze ve vyšších
soutěžích nahradit začínajícími rozhodčími. Obdobná situace i v ostatních
sportech jako je softball, volleyball,… hrozí kritická generační výměna,
kterou noví rozhodčí plně nezastoupí. Baseballové hnutí musí pravidelně
dodávat dostatečný počet rozhodčích na školení. Komise nemůže plnit
náborovou funkci, pouze řídící a vzdělávací.
- připomenut návrh s back-up rozhodčím, odsouhlaseno implementovat
do sezony 2018 s jedním rozhodčím pro Čechy a jedním pro Moravu
- metodika – proveden tisk pravidel 2017 a manuálu rozhodčích, provést jejich
aktualizaci a vytištění pro rok 2018. Uskutečnila se Klinika rozhodčích
a 5 regionálních školení Rookie.
- licence – samostatná kapitola
- motivace – vyslání českých rozhodčích za finanční pomoci ČBA na školení
CEB do Bratislavy a na školení za pomoci programu Erasmus do Vilniusu.
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- informovanost – probíhá pomocí webu rozhodčích, emailu a telefonicky
ze strany koordinátora rozhodčích
- partner rozhodčích – seznámení se se situací ohledně společnosti Honig’s.
V případě získání evropské distribuce možná spolupráce v podobně získání
slev a dalších výhod.
ÚKOL 1: M. Vičar připraví do 31.12. 2017 kodex oblékání rozhodčího baseballu.

- hodnocení rozhodčích – samostatná kapitola
- koordinátor rozhodčích v oblastech – nutná potřeba pro obsazování
oblastních soutěží, v sezoně 2017 evidujeme koordinátora v regionu Jih,
v jižních Čechách, v Praze a Ostravě.
ÚKOL 2: F. Přibyl ověří vyplacení odměn regionálním rozhodčím přes regionální
pracoviště
- politický plán – komise informována o jmenování V. Richtera do právní
komise CEB. Diskutována možnost uspořádat mezinárodní školení rozhodčích
či kliniku. P. Ditrich požádán o prověření této možnosti u WBSC.


Hodnocení sezony 2017
- D. Kulhánek seznámil s výstupy statistik ze systému rozhodčích. Komise
byla obeznámena s celkovým počtem zápasů v kompetenci KR ČBA, počtem
změn v zápasech, kolik rozhodčích se zapojilo do řízení zápasů a v jakém
množství, včetně počtu, kdy se zápasy nepodařilo plně nebo částečně obsadit
rozhodčími. Následovalo vyhodnocení mládežnických soutěží.
- komise konstatovala, že vzhledem k takovému počtu zápasu
a aktuálnímu počtu rozhodčích v daném termínu se nedalo nic dělat
a s takovými situacemi se musí počítat do budoucna. Mládežnické turnaje
a jejich nominace jsou většinou postaveny na jednom rozhodčím, který
odpíská obrovské množství zápasů bez možnosti na odpočinek, což je
nežádoucí, ale vzhledem k situaci, že jsou turnaje pořádány současně s ligou,
a počtem dostupných rozhodčích, je situace neúnosná.
- F. Přibyl přednesl možnost navrhnout do legislativy povinnost pro účastníky
mládežnických turnajů povinnost přivést vlastní proškolené rozhodčí.
- D. Kulhánek informoval o elektronické ZoU, velice chválené ze strany
rozhodčích, nicméně bylo shledáno několik nedostatků, které by se měly
do příští sezony odstranit.
- D. Kulhánek informoval, že vzhledem k popularitě elektronické ZoU docházelo
k laxnímu podepisování jednotlivých ZoU, buď pozdě po stanoveném
třídenním termínu, nebo až po výzvě. Vzhledem k dostupným mobilním
technologiím a internetu nemůže zabrat tato povinnost více, jak 5 min. Dále
navrhl od sezony 2018 plně postihovat, dle sazebníku, což bylo komisí
odsouhlaseno.
- J. Kroupa navrhl zrealizovat elektronickou Zprávu rozhodčího
ve stejném stylu jako je elektronická ZoU. Dojde k jednoduššímu vyplňování
ze strany rozhodčích a odstranění problému s nečitelností vyjádření.

ÚKOL 3: D. Kulhánek předá F. Přibylovi podněty pro odstranění nedostatku
elektronické ZoU.
ÚKOL 4: F. Přibyl zajistí v mimosezonním období vytvoření elektronické Zprávy
rozhodčího a s programátorem zapracuje na odstranění nedostatku
elektronické ZoU, dle podnětů D. Kulhánka tak, aby úpravy mohly být
převedeny do praxe před zahájením sezony 2018.
ÚKOL 5: F. Přibyl předloží STK ČBA návrh na schválení povinnosti každého účastníka
mládežnických turnajů, aby na turnaj dodal jednoho proškoleného
rozhodčího.
ÚKOL 6: F. Přibyl předloží návrh STK ČBA na změnu odměňování rozhodčích
na mládežnických turnajích tj. přejít na systém odměn jako rozpočet
na jeden zápas, nikoliv daná odměna pro rozhodčího.
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Hodnocení rozhodčích v soutěžích CEB
- F.
Přibyl
představil
obdržené
hodnocení našich rozhodčích
na mezinárodní scéně CEB. Konstatováno úspěšné vystoupení našich
rozhodčích. Bude provedena aktualizace mezinárodních rozhodčích CEB
na základě ověření zájmu.

ÚKOL 7: V. Richter a J. KROUPA osloví stávající rozhodčí ohledně zájmu dalšího
působení na listině CEB


Licence rozhodčích, hodnocení rozhodčích
- M. Kaigl seznámil komisi s celkovými výsledky hodnocení rozhodčích
baseballovými kluby. Z celkového počtu hodnocení bylo ze strany klubů
vyplněno přibližně 50%, což zkresluje celkové výsledky, a hodnocení tedy
nemůže být směrodatné. Nicméně po spuštění týdenního reportování došlo
v cca 10 případech ke kontaktování rozhodčího se špatným zápasovým
hodnocením ze strany Komise rozhodčích a řešení situace k jejímu odstranění.

ÚKOL 8: M. Kaigl předloží detailnější výstup z hodnocení rozhodčích zástupci týmů.
- Žádost Michala Rottera o přiznání licenčního kreditu za odpískání 15+ let.
Komise se seznámila s předloženými podklady a žádost zamítla.
Z doložených podkladů byly některé roky uznány a vypočetla, že je možné
uznat celkem 12 odpískaných let ke konci roku 2017.
ÚKOL 9: V. Richter seznámí M. Rottera s výsledkem jeho žádosti.
- licence – komise posoudila uplynulou sezonu a čtyři rozhodčí splnili
podmínky, jež jim byly uděleny před sezonou, pro zpětné uznání vyšší licence.
ÚKOL 10: V. Richter bude informovat rozhodčí o splnění podmínek a zpětného
udělení licenci pro celou sezonu 2017
ÚKOL 11: M. Kaigl a F. Přibyl připraví výpočet odměn za druhou část sezony včetně
doplatku za první část, pokud byly splněny dané podmínky.
ÚKOL 12: M. Kaigl ve spolupráci s komisí připraví podklady o přehodnocení všech
licencí, aby bylo možné před sezonou 2018 aktualizovat přidělené licence
jednotlivým rozhodčím a sestavit aktuální sazebním pro získání kreditů
v roce 2018.


Zpráva KR ČBA pro VV ČBA
- V. Richter pověřen komisí k vytvoření zprávy KR ČBA za sezonu 2017
pro VV ČBA. Potřebná data pro tvorbu dokumentu předložena D. Kulhánkem.

ÚKOL 13: V. Richter připraví zprávu komise pro VV ČBA
ÚKOL 14: V. Richter předloží návrh odměn členů komise VV ČBA
- cestovné – přednesen návrh na zvýšení cestovného rozhodčích. K návrhu
se vyjádřil P. Ditrich, který konstatoval nadstandardní výše cestovného oproti
ostatním sportům, kde je odměna výrazně nižší. Cestovné tvoři velkou položku
výdajů a případné navýšení nelze provést pouze pro jednu část baseballového
hnutí. Předloženo několik návrhu na poskytnutí kompenzace jinačí formou
než navýšením cestovného.
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Školení rozhodčích 2018
- odsouhlaseno opět oslovit každý region a uspořádat základní školení
v každém regionu stejně jak se uskutečnilo v roce 2017.
- návrh na uspořádání školení licence Basic v Praze při turnaji U13



Problematická situace s rozhodčími v Ostravě Olomouci
- dle situace v sezoně 2017 a výhledu na sezonu 2018 jsou na dva extraligové
týmy Skokani v Olomouci a Arrows Ostrava pouze tři lokální extraligoví
rozhodčí (jeden v Ostravě a dva v Olomouci). Vzhledem k potenciálnímu počtu
utkaní v jednom týdnu a případně na obou hřištích současně, je tato situace
extrémně kritická a od nové sezony neúnosná. Vzhledem k úbytku
zkušených rozhodčí v minulých letech a absenci adekvátních nových
rozhodčích, je situace ze strany KR neřešitelná (pokrytí pouze za cenu
vyšších nákladů na cestové z regionu jih; rozhodčí nechtějí takto daleko
cestovat; zjistit možnost přeshraniční spolupráce).

ÚKOL 15: M. Vičar osloví O. Chocholatého, který působí v polských soutěžích
o zjištění potencionální přeshraniční spolupráce při zajištění rozhodčích
pro Extraligu v Ostravě.
ÚKOL 16: F. Přibyl zjistí možnost pokračování ve spolupráci se slovenskými
rozhodčími na jižní Moravě


Připomínky KR k LN 2018
- F. Přibyl předložil obdržené připomínky ke změnám v legislativních
normách pro rok 2018. Odsouhlaseno jejich podání za celou komisi
rozhodčích.

ÚKOL 17: F. Přibyl předloží podané návrhy na změnu legislativy pro rok 2018
VV ČBA za celou KR ČBA


Spolupráce s vyhodnocováním utkání
- D. Kulhánek konstatoval problematickou situaci při vyhodnocování
jednotlivých zápasu vzhledem ke komunikaci koordinátora rozhodčích
s nominovanými rozhodčími a zobrazovaným stavem na stránkách ČBA.
Z uvedeného stavu na stránkách ČBA nelze poznat, zda byl zápas zahájen
(pokud není přenášen před iScore, případně pokud iScore je nefunkční), zda
byl přeložen při nezpůsobilost apod. Nastaly situace, kdy několik dní po hracím
dnu zůstal stav neměnný, a nebylo zřejmé, jak zápas dopadnul, případně
zápas z daného dne úplně zmizel. Bylo dále nutné zjišťovat, co se se zápasem
stalo, zda byli rozhodčí odvolání, apod., což vede k zaměstnávání dalších lidí.

ÚKOL 18: F. Přibyl ve spolupráci s programátorem a STK ČBA se pokusí zajistit
povinnost lepší informovanosti o stavu zápasu na webových stránkách ČBA

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Vladimír Richter

