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Zápis:
David KULHÁNEK
Schůze komise rozhodčích 3.11.2018 v Liberci


Program
1. Kontrola úkolů 1/2017
2. Zhodnocení sezony 2018
3. Vyhodnocení programu KR ČBA 2015 - 2018
4. Školení rozhodčích 2019
5. Licence rozhodčích
6. Různé

 Kontrola úkolů 1/2017
- konstatováno splnění všech uložených úkolů, kromě jednoho, týkající se
elektronické zprávy rozhodčího
- tento nesplněný úkol ukončen a převeden do nového rozšířeného úkolu
z tohoto jednání
 Zhodnocení sezony 2018
- Kulhánek předložil výstup ze systému rozhodčích ohledně odpískaných
zápasů a jejich obsazenost rozhodčími v celostátních soutěžích a soutěžích
mládeže
ÚKOL 1: V. Richter připraví závěrečnou zprávu KR ČBA za sezonu 2018 a předloží
ji VV ČBA, včetně návrhu odměn členům KR ČBA.
- diskutován výstup ze Zpráv o utkání a hodnocení rozhodčích
- za rozhodčí splněna povinnosti podepisovat ZoU na 100%, i díky pravidelné
kontrole a případné urgenci
- komise se pozastavuje nad tím, že při takové jednoduchosti při zavedení
elektronické ZoU, nejsou týmy schopny splnit požadavek podepisování ZoU
ve velkém počtu případů. Komise navrhuje důslednou kontrolu a urgenci
ze strany STK, případně udělovaní sankcí
ÚKOL 2: F. Přibyl přednese STK ČBA zklamání komise z chybějících podpisů ze strany
týmů na eZoU a návrhem na důslednou kontrolu a případné sankce. Když to dokáží
plnit rozhodčí, nevíme, proč by to nedokázaly týmy.
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- komise se seznámila s výstupy hodnocení rozhodčích za celou sezonu. Cítí
velké zklamaní z požadavku právě týmů, které požadovaly zavedení
hodnocení rozhodčích a každou sezonu od zavedení jsou rozhodčí
hodnocení v cca 50% případů. Takové hodnocení nemá odpovídající
výsledek a je pro potřeby komise nesměrodatné. S přihlédnutím na čas
potřebný na zpracování těchto dat při nesměrodatných výstupech, jeví se
komisi hodnocení rozhodčích jako zcela zbytečné a neplnící svůj účel zpětné
vazby.

ÚKOL 3: F. Přibyl se dotáže STK ČBA, co je smyslem hodnocení rozhodčích ze strany
týmů a s výsledkem odpovědi seznámí členy komise
- přednesen požadavek některých rozhodčích mít odpovídající zpětnou vazbu
ze zápasu pro jejich zlepšení se
ÚKOL 4: F. Přibyl dle odpovědi STK ČBA zajistí, aby v případě odpovědi
se zachováním a dodržováním důsledného hodnocení rozhodčích, měl každý rozhodčí
po přihlášení přístup ke svému hodnocení dle zápasu.
- diskutováno zvýhodnění zkušenějších rozhodčích. Odměny jsou limitovány
horní hranicí odměny za zápas. Zvýhodnění zkušenějších rozhodčích
je v kreditovém systému a bonusem za odpískaných 15+ let
- vznesen požadavek na stanovení systému pro nominaci rozhodčích
na mistrovství a poháry mládeže vzhledem k povinnosti dodat rozhodčí
ze strany účastnících se týmů a rozhodčích nominovaných ze strany
KR ČBA. Nutné zohlednit počet zápasů a hřišť na jeden den s minimem
potřeby tří (3) rozhodčích na hřiště a den, se zachováním možnosti
prostřídat se nebo mít jeden zápas volno, a s přihlédnutím, aby rozhodčích
nebylo v některých dnech přebytek a odpískali by pouze jeden zápas.
Diskutována vratná kauce pro týmy, jakožto případná kompenzace
za nedodání rozhodčího. Návrh pro uplatňování tohoto požadavku
na lokální týmy dle regionu turnaje.
ÚKOL 5: F. Přibyl zapracuje do propozic a příslušných soutěžních řádů jednotlivých
turnajů odpovídající systém požadavku na dodání klubového rozhodčího ze strany
lokálních týmů dle regionu (s povinností kauce), kde se turnaj bude konat, a stanoví
odpovídající počet rozhodčích na jednotlivé turnaje dle počtu zápasů a hřišť.
- koordinátorem rozhodčích konstatován snížený počet změněných zápasů
na poslední chvíli díky omezení v systémů ČBA, nicméně i přes toto
omezení k několika změnám „po termínu“ došlo. Některé týmy neustále
nechápou, že pokud nelze zápas přeložit v systému ČBA, tak se nemohou
dohodnout pouze mezi sebou, ale je NUTNÉ dodržovat stanovený postup
se schválením STK ČBA.
- Kulhánek informoval o nedodržování standardu při překládání zápasu
vedoucím soutěže. Jakmile je stanoven oficiální rozpis soutěže,
kde je stanoveno číslo zápasu, domácí a hosté včetně přiděleného ID,
tak NELZE „ručně“ měnit číslo zápasu nebo prohazovat domácí a hosty
mezi sebou. Lze měnit datum, čas a místo přeložením. Jednodušší ruční
úpravou došlo k problémům a chybné nominaci v systému rozhodčích
a tedy z ulehčené práce v přeložení, vznikla přidaná práce pro další osoby.
ÚKOL 6: F. Přibyl bude informovat STK ČBA ohledné postupu při provádění změn
v již oficiálním rozpisu soutěží. Musí se dodržovat stanovený postup v překládání
zápasů, jelikož jsou na něm závislé další systémy. Nelze měnit domácí a hosty mezi
sebou v zápase s přiděleným číslem a ID.
- komise informována F. Přibylem o podání podnětu na DK ČBA ohledně
situace v posledním zápase Czech Series. Komise konstatuje nespokojenost
s informovanosti ze strany DK ČBA, protože neobdržela žádné informace,
zda se tímto podnětem bude a kdy zbývat. O tom, že je podnět v řešení,
není nikde žádná informace. Komise navrhuje zavedení informačního
systému, kde by bylo vidět jeho podání, jeho stav a následně řešení/postih.
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ÚKOL 7: F. Přibyl ve spolupráci s webovým administrátorem zváží zaktualizovaní
formy evidovaní disciplinárních případů či případů pro jednotlivé komise, kde bude
okamžitě zaznamenáno jeho podání, následně bude zobrazen jeho status a následně
jeho ukončení s výstupem.
- KR ČBA projevila zájem, aby její člen byl součástí DK ČBA
- Kulhánek informoval po stavu přípravy nové verze pravidel baseballu 2019.
Informována STK ČBA ohledně těchto změn a potřeby rozhodnout, jak tato
pravidla aplikovat v našich soutěžích úpravou soutěžních řádů. Prozatím
bez odpovědi.
ÚKOL 8: V. Richter vznese dotaz na STK ČBA ohledně odpovědi na změny
v pravidlech baseballu 2019.
ÚKOL 9: D. Kulhánek dodá do poloviny prosince 2018 Sekretariátu ČBA podklady
pro tisk nových pravidel baseballu 2019.
ÚKOL 10: F. Přibyl zakomponuje do soutěžních řádů úpravy pravidel dle odpovědi
STK ČBA na změny v pravidlech baseballu 2019
- diskutována stálá absence elektronické zprávy rozhodčího. Pro detailnější
statistiky ze systému rozhodčích je nutné doplnit do eZoU další vstupní
hodnoty. D. Kulhánkem sdělen problém v podepisování eZoU v situacích,
kdy je zápas přeložen a rozhodčí na utkání dorazí, případně je utkání
zahájeno, kdy dojde k podpisu ze strany rozhodčích. Následně po přeložení
vzniká komplikace dohledat, co rozhodčí do eZoU napsali a také vzniká
problém s podpisem nové eZoU, protože tam jsou podepsání původní
rozhodčí.
ÚKOL 11: F. Přibyl zajistí do konce ledna 2019 vytvoření elektronické zprávy
rozhodčího a úpravy eZoU dle podkladů zaslaných D. Kulhánkem.
ÚKOL 12: D. Kulhánek zašle F. Přibylovi podklady pro vytvoření eZR a úpravy
v eZoU.
- probírána situace ohledně odměn v NoE, které se účastní extraligové celky,
jedná se o soutěž o extraligu a odměny jsou jako v 1. lize. Rozhodnuto
o navýšení odměny jako v ExL.
ÚKOL 13: F. Přibyl zajistí navýšení odměn pro sezonu 2019 v NoE dle odměn jako
v ExL.
- M. Vičar tlumočil nesouhlas některých rozhodčích rozhodovat utkání
v systému 3 a více rozhodčích s ohledem na výrazné ponížení odměny
pro metové rozhodčí. V. Richter pověřen KR ČBA vyjednávat o navýšení
odměn rozhodčím v jednotlivých soutěžích.
ÚKOL 14: V. Richter pověřen zahájením vyjednávaní o navýšení odměn ve všech
soutěžích ČBA.
- bylo provedeno objasnění situace ohledně T. Sedláčka, který se jako
delegovaný rozhodčí nedostavil k utkání. Došlo k chybné komunikaci
ze strany KR ČBA, kdy rozhodčí nebyl o jeho nominaci správně informován.
Komise jednohlasně po tomto objasnění navrhla zrušení pokuty
rozhodčímu.
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- komise potvrdila udělení pokuty rozhodčím O. Benešovi a J. Tesaříkovi
za neoprávněně ukončení zápasu v EXL U21. Rozhodnutí bylo provedeno
operativně v emailové komunikaci v průběhu sezony, rozhodčí vyrozumění
a pokuta bude započítána v celkovém vyúčtování odměn.
ÚKOL 15: V. Richter vyrozumí STK ČBA o udělení pokuty rozhodčím daného zápasu.
- Komise odsouhlasila podklady pro výplatu odměn rozhodčích za druhou
část sezony 2018
ÚKOL 16: F. Přibyl ve spolupráci se Sekretariátem ČBA bude informovat rozhodčí
o jejich odměnách za sezonu 2018 a zajistí jejich výplatu.
ÚKOL 17: F. Přibyl předloží členům KR ČBA do konce roku 2018 zůstatek za sezonu
2017 a 2018 v nevyplacených odměnách tj. zbytková částka oproti 100% odměny
dle kreditního systému rozhodčích.
- D. Kulhánek přednesl zjištění a překvapení, kdo všechno podepisuje eZoU
za daný tým a soutěž, kdy eZoU sice podepisuje osoba z daného týmu,
ale např. vůbec na zápase nebyla nebo vykonávala úlohu komentátora,
případně vystupuje jako člen oddílu, ale má na starosti jinou kategorii.
Zpráva o utkání, jakožto oficiální dokument, je podepisována rozhodčími,
kteří se utkání účastnili, a měla by být stejně podepsána zástupci týmů,
kteří se utkání přímo účastní a jsou spojeni přímo s řízením daného týmu
v dané soutěži, nejlépe tedy manažerem přítomného týmu, který může mít
i relevantní připomínky.
ÚKOL 18: V. Richter zjistí u STK ČBA oprávněnost osob, které mohou za tým
a soutěž podepisovat eZoU, případně se zajistí o zpřísnění podmínek ohledně
podepisování tohoto dokumentu.
 Vyhodnocení programu KR ČBA 2015 – 2018
- F. Přibyl zopakoval jednotlivé body programu s detailním popisem
a závěrem konstatoval naplnění všech bodů a závazků z tohoto programu,
kromě implementace člena KR ČBA do komise rozhodčích CEB. Každým
rokem probíhaly iniciativy v každém z bodů a v posledním roce se podařila
zajistit nevídaná podpora rozhodčích ve formě zajištění jednotných
uniforem pro rozhodčí nejen Extraligy.
ÚKOL 19: F. Přibyl za KR ČBA oficiálně poděkuje VV ČBA za podporu rozhodčích
v uplynulých letech, převážně v sezoně 2018, kdy se podařila díky podpoře zajistit
jednotná uniformita rozhodčích v nejvyšší soutěži.
- v případě příznivé situace komise navrhuje zachovat podporu rozhodčím
i nadále, minimálně v rozsahu rozhodcovské čepice a košile na sezonu,
a také se zaměřit na rozhodčí v nižších soutěžích včetně zajištění podpory
v podobně jednotné uniformy rozhodčích na mládežnických turnajích ČBA.
 Školení rozhodčích 2019
- F. Přibyl informoval o zveřejnění termínu další Kliniky rozhodčích ČBA
v Nymburku, blokován termín a prostory
- diskuse nad tématy a lektory kliniky, za Sekretariát ČBA pověřen vedením
organizace K. Jaksch z důvodu rodinných povinnosti F. Přibyla
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- komise požaduje uspořádání základního školení rozhodčích s licencí Rookie
v každém z pěti regionů, jako každoroční a pravidelný cíl rozvoje komunity
rozhodčích. Organizace školení bude na regionu, program a lektory zajistí
KR ČBA.
ÚKOL 20: F. Přibyl osloví jednotlivé regiony ohledně návrhu termínů pro jednotlivá
školení rozhodčích na licenci Rookie.
- vznesen požadavek na lektora na trenérské klinice RCC, vybrán M. Vičar
- F. Přibyl o možnosti uspořádat školení rozhodčích týkající se mládežnických
soutěží v rámci Little League pod vedením T. Špilauera. Navrhnuto provést
průzkum a dle poptávky uspořádat.
ÚKOL 21: F. Přibyl ve spolupráci se Sekretariátem ČBA zjistí poptávku po školení
rozhodčích LL. V případě odpovídajícího zájmu zajistí uspořádání tohoto školení.
 Licence rozhodčích
- M. Kaigl a F. Přibyl pověřeni provedením revize licencí rozhodčích,
provedením jejich navýšení či ponížením dle nárokovatelnosti jejich držitelů
tak, aby byly připraveny na novou sezonu
- M. Kaigl vytvoří aktuální seznam kreditů, které bude možné získat
rozhodčími v sezoně 2019
ÚKOL 22: M. Kaigl a F. Přibyl zrevidují přidělené licence
a dle nastavených nároků provedou jejich navýšení nebo snížení.

k 31.1.2019

ÚKOL 23: M. Kaigl připraví pro novou sezonu aktualizovaný seznam kreditů
pro licenční systém v sezoně 2019
 Různé
- diskuse nad písemnými připomínkami ke KR ČBA od O. Beneše
a M. Rottera
ÚKOL 24: V. Richter oficiálně odpoví za KR ČBA O. Benešovi a M. Rotterovi na jejich
emailové připomínky ke komisi.
- provedení
aktualizace
listiny
mezinárodních
rozhodčích
pro nadcházející sezonu, oslovení rozhodčích o jejich zájmu

CEB

ÚKOL 25: J. Kroupa ve spolupráci s V. Richterem osloví stávající a potencionální
rozhodčí ohledně působení v soutěžích CEB v nadcházející sezoně a aktualizují
seznam mezinárodních rozhodčích
- diskuse ohledně materiálové podpory rozhodčím nižších kategorií
- doporučení rozhodčích na soutěže Little League

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Vladimír RICHTER

