Záznam jednání Komise rozhodčích ČBA 2019/1

KOMISE
ROZHODČÍCH
ČESKÉ
BASEBALLOVÉ
ASOCIACE

Složení:
Vladimír RICHTER - předseda
Miroslav KAIGL

David KULHÁNEK
Marek VIČAR

Omluveni:
Jiří KROUPA

František PŘIBYL

Zápis:
David KULHÁNEK
Schůze komise rozhodčích 15.3.2019 v Nymburku


Program
1. Kontrola úkolů
2. Vize a cíle KR 2019 – 2022
3. Soutěž U18
4. Kontrola licencí rozhodčích
5. Špatná komunikace KR
6. Zrušení povinnosti licenčního systému pro nové rozhodčí na první 2 roky
7. Nominace 2019
8. Povinnost klubů přivést rozhodčí na turnaje
9. Striktní pokuty za nepodepsané ZoU
10. Odesílání line-upů
11. Změna systému v zadávání preferencí
12. Disciplinární komise ČBA
13. Speciální zápasy Extraligy (Army day, Ladies day,…)

 Kontrola úkolů 1/2018
Úkol 5 – Přibyl – Zanesení klubového rozhodčího na turnaje ČBA v legislativě
= probíhá
Úkol 6 – Přibyl – Stanovení standardu pro změny a překládání zápasu
= probíhá
Úkol 7 – Přibyl – Lepší informovanost a statusy disciplinárních případů
na webu = probíhá
Úkol 14 – Richter – Navýšení odměn ve všech soutěžích ČBA = probíhá
Úkol 18 – Richter – Oprávněnost osob a podmínky podepisovat eZoU
= probíhá
Úkol 22 – Kaigl, Přibyl – Revize přidělených licencí = probíhá
Úkol 11 – Přibyl – realizovaní eZR a úpravy eZoU dle podkladů do konce
ledna 2019 = nesplněno
Úkol 17 – Přibyl – do konce roku 2018 předložení přebytků z odměn
dle licenčního systému ’17 a ’18 = nesplněno
Ostatní úkoly konstatovány jako splněné.
 Vize a cíle KR 2019 – 2022
ČESKÁ
BASEBALLOVÁ
ASOCIACE
Zátopkova 100/2
P.O.Box 40
160 17 PRAHA 6
Tel.: +420 242 429 211
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- Konstatován dlouhodobý nedostatek „aktivních“ rozhodčích. Získání nového
rozhodčích není výsledkem systému, jedná se spíše o náhodu. Získávání
nových rozhodčích musí být směřován na regiony a místní koordinátory,
kteří mají větší přehled a kontakt s lokálními kluby, ze kterých je možné
získávat potenciální zájemce. Bezpodmínečně každoročně pořádat školení
Rookie v každém regionu. Region SV, kde je krizový nedostatek rozhodčích,
školení v roce 2019 neuspořádal. Získávání nových rozhodčích nelze jinak
realizovat než přes kluby.
stupy hodnocení rozhodčích za celou sezonu. Cítí velké zklamaní z požadavku

ÚKOL 1: Kaigl, Kroupa, Kulhánek, Přibyl, Richter, Vičar předloží do konce května
KR ČBA své vize a návrhy na cíle KR ve stávajícím období.
 Soutěž U18
- Nejasná situace ohledně situace U18 vyjasněna STK před jednáním
KR ČBA, kde byly nastaveny podmínky pro vedení soutěže a systém vůči
rozhodčím.
 Kontrola licencí rozhodčích
- Vzhledem ke stále probíhajícímu úkolu bude aktualizace licencí dokončena
do zahájení sezony 2019.
ÚKOL 2: Přibyl zajistí pro následující školení rozhodčí mustr pro soupisku posluchačů,
který musí obsahovat i datum narození k jednoznačné identifikaci studentů.
 Špatná komunikace KR
- Pro lepší komunikaci členů KR ČBA bude stanoven sdílený dokument
excelu, kde budou jednotlivé případy evidovaný s jasně přiděleným
řešitelem a termínem ukončení úkolu. Hromadnou komunikaci s rozhodčími
bude zajišťovat Sekretariát ČBA, konkrétní komunikaci s jednotlivci
předseda KR ČBA, pokud neurčí jinak.
ÚKOL 3: Richter společně se Sekretariátem ČBA zajistí zhotovení sdíleného
dokumentu a stanovení formy pro řešení úkolů v rámci KR ČBA.
 Zrušení povinnosti licenčního systému pro nové rozhodčí ČBA na první dva roky
- Předložen návrh na zlepšení motivace rozhodčích ve vazbě na licenční
systém u začínajících rozhodčích odpuštěním jejich podmínek v prvních
dvou letech. Konstatováno řešení přes konkrétní výjimky než aby po dvou
letech nováček spadnul na 60%.
 Nominace 2019
- Nominace rozhodčích připravena na dva měsíce dopředu v předstihu,
rozhodčí budou o svých nominacích informování v průběhu Kliniky
rozhodčích.
 Povinnost klubů přivést rozhodčí na turnaje
- Návrh KR ČBA ohledně povinnosti pro kluby, aby dovezli s sebou rozhodčí
na turnaje mládeže, předal Richter k projednání STK ČBA.
 Striktní pokuty za nepodepsané ZoU
- Odsouhlasena pokuta ve výši 100,- na rozhodčího, který nepodepíše
ve stanoveném termínu Zprávu o utkání. Po minulých letech,
kdy byli rozhodčí na nedostatky upozorňovaný, bude letos udělena pokuta
bez upozornění.
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 Odesílání line-upů
- Dotaz ohledně zjednodušení administrativy ohledně zasílání pořadí pálkařů.
Vzhledem k elektronické ZoU by mohla být možnost provádět upload skenu
pořadí pálkařů přímo při podpisu eZoU.
ÚKOL 4: Richter projedná s O. Ryparem možnost nahrávání pořadí pálkařů zápasu
přímo přes eZoU.
 Změna systému v zadávání preferencí
- Diskutována situace ohledně statusu v kalendáři preferencí rozhodčích,
kdy daná volba nedává jednoznačnost o možnostech rozhodčího.
Vyhodnoceno špatné pochopení statusu pro tvorbu prvotní nominace,
nicméně při operativních změnách v průběhu sezony je status důležitý.
Konstatováno ponechání v systému rozhodčích.
 Disciplinární komise ČBA
- Komise rozhodčích seznámena s novým členem Disciplinární komise, jimž
se stal M. Kaigl. Komise si od této nominace slibuje posun
v problematických
bodech,
na
které
upozorňovala
již
dříve
a to je komunikace se zúčastněnými a zrychlení celého disciplinárního
procesu.
 Speciální zápasy Extraligy (Army day, Ladies day,…)
- Komise odsouhlasila zapojení rozhodčích do propagace “akčních“ zápasu
jednotlivých družstev, pokud o to budou požádání ze strany družstev
a za předpokladu dodržení profesionality funkce rozhodčích. Tím je
myšleno, že rozhodčí mohou být vybaveni předměty propagace (trička,
čepice, nátepničky, apod.) ze strany družstev, které budou propagovat
danou akci, nikoliv ale k reklamním účelům sponzorů (Army Day, Ladies
Day, Heros Day,…).
ÚKOL 5: Richter bude informovat Marketingovou a PR komisi o této možnosti.

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Vladimír RICHTER

