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Program
0. Kontrola úkolů
1. Hodnocení soutěží 2019
2. Závěry schůzky STK se zástupci klubů
3. Komunikace KR ČBA
4. Mediální prezentace
5. Stav rozhodčích
6. Webový portál rozhodčích
7. Kontrola plnění podmínek pro dodání uniformy
8. Mimosezónní práce KR ČBA
9. Změny do legislativních norem 2020
10. Příprava programu KR 2019-2022
11. Různé

 Kontrola úkolů 1/2019
- Čtyři úkoly z probíhajících úkolu KR 1/2018 shledány jako splněné,
ÚKOL 14 (1/2018) je konstatován jako dlouhodobý a stále probíhající,
ÚKOL 18 (1/2018) stále probíhá.
- Z jednání 1/2019 byl ÚKOL 1 nesplněn, ÚKOL 3 probíhá, bude řešeno přes
datovou komunikaci, ÚKOL 4 také probíhá, bude realizováno před novou
sezónou. ÚKOLY 2 a 5 splněny.
 Hodnocení soutěží 2019
- Statistika: Kulhánek předložil zpracovanou statistiku zápasů k 30. 9. 2019,
kterou detailně okomentoval. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení
počtu zápasů přímo řízených ČBA, kdy byl k dispozici nižší počet
rozhodčích.
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- EXL U18: Kulhánek vyjádřil znepokojení nad průběhem soutěže, kdy bylo
v loňském roce snahou vzít tuto soutěž pod přímé řízení ČBA, aby došlo
k pevnému a jednoznačnému vedení této soutěže. Po letošní sezóně
konstatováno, že k žádnému pevnému řízení soutěže nedocházelo, soutěž
si víceméně kluby řídily samy a docházelo ke stejným zmatkům, překládání
na poslední chvíli apod. jako v předešlých letech, kdy byla soutěž řízena
regiony. Pokud soutěž nebude dodržovat důsledně nastavená pravidla, bylo
by dobré ji vrátit zpět do regionů.
- Jména rozhodčích ze zápasů: Dle pravidel a pravidel o zapisování musí
každý zápas rozhodovat minimálně jeden rozhodčí a oficiální zapisovatel
má povinnost zapsat jména rozhodčích do zápisu o utkání. Dále komisař
turnaje je povinen zaslat nominace zápasů z mládežnického turnaje. Tyto
pravidla nejsou dodržována. Ze zápasů, kam nejsou nominování
oficiální rozhodčí, nejsme schopni zjistit jména rozhodčích, na kterých
_

se týmy domluvily, i když někdo zápas musí rozhodovat, případně je získání
jmen velice obtížné. Při požadavku o poskytnutí zápisu o utkání
(scoresheet), kde mají být jména rozhodčích uvedena dle pravidel
o zapisování, nejsou kluby schopny tento dokument poskytnout, přestože
je to povinnost daná SŘ. Konkrétní nominace z turnajů nebyly poskytnuty
z ČBP U11, až po dvou měsících pouze výplatnice a z ČBP U8 Čechy nebyly
nominace poskytnuty vůbec, i když je to povinnost komisaře.
ÚKOL 1: Přibyl zajistí přes O. Rypara úpravu zadávaní výsledku do web systému ČBA
domácím týmem, kde bude povinnost vyplnit jména rozhodčích (textová položka),
pokud nebude oficiálně nominován alespoň jeden rozhodčí.
-

Odměny rozhodčím: Vyzdvihnuta špatná situace ohledně výplat rozhodčích,
kdy nebyly dodrženy minimálně dva výplatní termíny. Sděleno, že vzhledem
k nedodání všech podkladů z pohárů mládeže pro určení výše odměny, byl
první termín výplat posouván, až se vzhledem ke krátké sezóně blížil její
konec, kam se posunul jediný výplatní termín. V následujících letech se
situace nebude opakovat a budou vždy dodržovány minimálně dva výplatní
termíny s prvním výplatním termínem v průběhu června.

ÚKOL 2: Přibyl zajistí omluvu KR ČBA přes Sekretariát ČBA při rozesílání odměn 2019
ohledně výplatního termínu s tím, že do budoucna budou vždy dodržovány minimálně
dva výplatní termíny.
- Zasílání skenů Line-upů: Vyžádána statistika, kolik bylo zasláno line-upů,
zda zachovat tuto povinnost. Z cca 600 zápasů k určitému datu bylo
zasláno 61,4%. Problémy nastanou, pokud nejsou dodržena pravidla nebo
je zasláno více skenů v jednom emailu, kdy to systém nedokáže
vyhodnotit. Rozhodnuto ponechat zasílání line-upů i do budoucna.
ÚKOL 3: Přibyl s O. Ryparem zajistí zpětnou vazbu (ikonu/status u informací
k zápasu na webu ČBA) obdrženého skenu pořadí pálkařů zápasu.
ÚKOL 4: Kulhánek zajistí přesné podmínky pro zasílání line-upů do systému ČBA,
aktualizuje je v manuálu rozhodčích a informuje o nich separátně rozhodčí před
sezónou.
- Protesty a situace pochybení rozhodčích: zmíněny podané protesty v letošní
sezóně. I když některé podané protesty jsou přijaty neoprávněně, pokud se
manažer nenechá přesvědčit, je lepší protest přijmout. I v letošní sezóně se
opakovaly situace, kdy rozhodčí nesprávně ukončili zápasy bez
oprávněného důvodu dříve. Rozhodčí Drápal a Kachtík pokutováni.
Diskutována neznalost pravidel ohledně ukončení utkání, i když byli na tato
témata proškolení na Klinice rozhodčích.
- Koordinátor rozhodčích 2020: Jiří Kroupa vzhledem ke každoročně
zhoršující se situaci s překládáním zápasů a převážně kvůli pracovnímu
vytížení ukončil práci na tomto postu. Komise poděkovala za profesionální
přístup při vykonávání této funkce a sdělila potencionální problém
v nalezení náhrady pro následující sezónu. Přibyl navrhl povinnosti rozdělit
mezi více koordinátorů, např. Čechy a Morava.
ÚKOL 5: Přibyl osloví potencionální zájemce o post koordinátora rozhodčích
pro sezónu 2020.
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 Závěry schůzky STK se zástupci klubů
- Kroupa, Richter a Vičar zastupovali KR ČBA při jednání STK ČBA se zástupci
klubů a přednesli poznámky ze schůze. Diskutovány možnosti snížení počty
týmů v EXL, na zvážení zavedení časových pravidel speed-up používaných
na Kvalifikaci OH, přednesen klubům závažný problém ohledně vážné
situace s počtem rozhodčích a nutností zapojení se všech do řešení tohoto
problému.
 Komunikace KR ČBA
- Diskutována vzniklá situace ohledně nevědomosti některých rozhodčích
o svých nominacích. Chybná komunikace v rámci Komise a s rozhodčími
v průběhu sezóny. Nutnost stanovit si pravidla, kdo, kdy, co bude dělat
a koho a jak informovat. Interní komunikace stále stagnuje, úkol ohledně
datové komunikace v rámci Komise je v řešení. Je nutné interní komunikaci
moderovat a rozdělovat úkoly a stanovit si systém.
ÚKOL 6: Richter a Přibyl připraví systém pro interní úkoly KR ČBA. Následně se Vičar
ujme moderace zadaných úkolů.
- Na začátku sezóny vytvořeny nominace na dva měsíce dopředu. Následně
nejistota v nominacích. Díky systému play-off nejen v EXL, ale i v ostatních
soutěžích není znám rozpis a tedy není možné provést nominace a pokud
rozhodčí nemají nominace dopředu s předstihem, předpokládají volno,
byť ví, že tam nějaké zápasy budou a vznikají problémy při obsazování
všech soutěží. Předběžné nominace pro různé varianty nelze provádět
z důvodu nízkého počtu rozhodčích. Největší nedostatek rozhodčích
pravidelně nastává v období pohárů mládeže v červnu a následně při playoff sériích a současně hraných MČR.
ÚKOL 7: Přibyl domluví termín schůzky zástupců KR ČBA s STK ČBA pro projednání
nejpalčivějších témat, které vznikají v průběhu sezóny, a dále projednání nutnosti
důsledného dodržovaní pravidel ohledně překládání zápasů v jednotlivých soutěžích
a společné zapojení do získávání nových rozhodčích, aj.
- Informování rozhodčích ohledně nominací by mělo mít stále stejný systém.
Oficiální nominace by měly vždy chodit hromadně ze Sekretariátu ČBA,
následné změny a přenominace individuálně Koordinátorem rozhodčích,
případně od nastaveného standardu provést dohodu, aby nedocházelo
k neinformování rozhodčích ohledně nominací. Diskutována možnost
automatického informovaní přes email případně přes SMS , viz bod Webový
portál rozhodčích.
 Mediální prezentace
- Články p. Müllera na webových stránkách ČBA. KR ČBA přednesla svou
nespokojenost s tendenčním psaním článků od p. Müllera, který útočil
do vlastních řad, do rozhodčích, z pozice zástupce ČBA, pro kterou byly
články psány. KR ČBA obdržela vyjádření ze strany vedení ČBA, nicméně
veřejnost s tímto vyjádřením nebyla seznámena a k úpravě článků nedošlo,
což může neobeznámenému čitateli navodit dojem, že vrcholní
představitelé ČBA souhlasí s útokem na posty rozhodčích v jejich soutěžích.
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Proto KR ČBA zaujala následující stanovisko:

„KR ČBA odsuzuje práci pisatele článků p. Müllera, který útočil amatérsky
a neobjektivně na práci rozhodčích v několika zápasech s jasným cílem poškodit
uvedené rozhodčí. Jakožto autor článků měl celkově vyhodnotit víkendové kolo
extraligy, nicméně se tendenčně a detailně zaměřil na práci rozhodčích, aniž by
mu to ze strany zadavatele příslušelo. KR ČBA mrzí, že představitelé ČBA k této
situaci vydali své stanovisko, se kterým bohužel nebyla veřejnost seznámena
a zároveň publikované články obratem neupravila, a tedy jakožto zadavatel
těchto článků působí, že s obsahem souhlasí a podporuje útoky na vlastní
zaměstnance, jimiž rozhodčí při výkonů svých funkcí bezpochyby jsou.“
- Prohlášení F. Fabrizi. Kulhánek kvitoval vydání mediálního prohlášení
ve věci napadení F. Fabriziho v italské baseballové soutěži. Pouze
připomněl, že podobné situace nastaly i na našich hřištích, kdy se našim
situacím takové, resp. žádné, mediální prezentace nedostalo.
- Prezentace počtu odpískaných utkání rozhodčích na facebooku. Kulhánek
pochválil nápad s takovou prezentací, nicméně upozornil o potřebě stanovit
nějaká pravidla a postupy, jak, koho a za co publikovat. Uvedl, že došlo
k publikování milníků v počtu např. 100 a 500 zápasů, ale na počty
např. 700 a historických 1000 se nedostalo. Zdůraznil, že jde hlavně
o princip.
 Stav rozhodčích
- Zopakovány programy z minulých let, kluboví rozhodčí a každoroční Rookie
školení nemají významnější vliv na zvýšení počtu rozhodčích pro celostátní
soutěže. Každoročně je konstatován úbytek rozhodčích vzhledem k počtu
zápasů, které se neustále navyšují, ale situace se nijak neřeší. Nutno
zapojit do řešení další komise, členy, baseballové hnutí, aby se zvýšil počet
rozhodčích pro celostátní soutěže.
- Uvedeny Přibylem a Vičarem další možnosti, jak se pokusit zvýšit řady
rozhodčích, buď řešit ve spolupráci s každým klubem hrající celostátní
soutěže, jež by ve svých řadách vytipovávaly potenciální adepty, nebo klub,
který se účastní dané soutěže, bude mít povinnost dodat stanovený počet
rozhodčích, kteří budou soutěž pravidelně rozhodovat.
ÚKOL 8: Richter osloví další komise v rámci ČBA s žádostí o pomoc s řešením situace
ohledně nedostatečného počtu rozhodčích a možných návrhů, jak tuto situaci
do budoucna řešit.
 Webový portál rozhodčích
- Kulhánek informoval o provedené aktualizaci pro statistiky, kdy ve vazbě
na detailnější vyplňování eZoU je možné stanovit čistý čas utkání
a evidenci, po jaké směně bylo utkání ukončeno. Dále doplněn přehled
historicky odpískaných zápasů celkem a licence v exportu odměn.
- Uveden požadavek lépe informovat rozhodčí o nominacích pomocí emailů
případně pomocí SMS. Rozhodcovský portál se může v tomto směru
přizpůsobit, ale je nutné zjistit možnosti ČBA, co dokáže poskytnout.
Jakmile bude stanoveno, co můžeme využit, je nutné stanovit co a koho
a kdy budeme informovat a následně se může naprogramovat.
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ÚKOL 9: Přibyl ověří možnosti ČBA, jaká z možností je k dispozici a zajistí její
zprovoznění pro potřeby rozhodčích. Dále stanoví jak, co, komu a kdy bude
rozesíláno, a to v dostatečném předstihu před sezónou, aby se stihlo naprogramovat.
 Kontrola plnění podmínek pro dodání uniformy
- Letošní sezónou ukončen dvouletý cyklus pro plnění podmínek dodaných
uniforem rozhodčích. Nutné provést kontrolu, zda rozhodčí plnili podmínky
pro obdržení dotovaných uniforem. Přibyl představil nové vzorky uniforem
na další období. Konstatováno velice krátké období, aby se měnil design
uniforem. Odsouhlaseno ponechání stávajících vzorů s možností jejich
dokoupení za dotovanou cenu, případně dodat rozhodčím více obrátkové
zboží, kterým jsou např. čepice, takovým způsobem, aby zůstala zachována
jednotnost uniformy na hřišti.
ÚKOL 10: Přibyl ověří, zda rozhodčí, kteří obdrželi dotovanou uniformu, splnili
podmínky jejich přidělení a bude informovat o stavu Komisi. S případnými hříšníky se
pokusí navrhnout narovnání situace.
ÚKOL 11: Přibyl projedná s potencionálními dodavateli možnosti zajištění nových
čepic s novým designem hlavního loga v takovém počtu a podmínkách, aby byla
zajištěna jednotnost na hřištích, dále se pokusí zajistit dodání nových kalhot
z materiálu poly-spandex a možnost dodání bavlněných podvlékacích triček se
stojáčkem, případně další možnosti podpory rozhodčích, např. zajištění a distribuce
jednotných triček pro rozhodčí řídící mládežnické turnaje pod ČBA.
 Mimosezónní práce KR ČBA
- Pro novou sezónu je nutné opět provést revizi licencí a plnění licenčních
podmínek. Kulhánek navrhl provést aktualizaci podmínek pro získávání
licencí a zavést i možnost ponížení licence, pokud dojde k nečinnosti
rozhodčího na nějaké období.
ÚKOL 12: Kaigl navrhne změnu pravidel pro přidělování licencí resp. možnost
ponížení licence a dále provede revizi přidělených licencí pro nadcházející sezónu.
 Změny do legislativních norem 2020
- Kulhánek sdělil nepřehlednost v stávající legislativě, místo snahy mít ji
detailní a přitom přehlednou, je obecná a nepřehledná. Stávající stav,
kde jsou pravidla a soutěžní řády doplněny dále o metodické pokyny,
což připomíná složitou finanční legislativou plnou dodatků a aktualizací,
přičemž nikde není soupis platných dokumentu a kde je najít. Uvedl případ,
kde hledal, jaké míče jsou používány v soutěži U21. V pravidlech ani
v soutěžním řádu tato podmínka není uvedena. O vydání metodického
pokynu není nikde zmínka, až po několikaminutovém hledání, nalezen
metodický pokyn, kde to bylo uvedeno.
- Dle diskuse před sezónou nebyl čas výjimky z pravidel zakomponovat
do řádů soutěží pro sezónu 2019. V soutěžích tedy nebyly aplikovány
pravidla, kterým nebyla zrušena platnost požadovanou výjimkou. Je nutné
zaslané výjimky zakomponovat do řádů, aby jejich neprosazování mělo
nějakou legislativní podporu.
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ÚKOL 13: Přibyl zajistí grafickou úpravu Speed-up rules v soutěžních řádech
a s osobami zajišťujícími realizaci soutěžních řádů zajistí uvedení výjimek z pravidel
dle Kulhánkem předloženého soupisu, a to u všech soutěží, kterých se to týká,
jak bylo přislíbeno před sezónou 2019.
 Příprava programu KR 2019-2022
- Přibyl, vzhledem k nesplnění úkolu členy komise navrhl pokračovat
v základních pilířích, na kterých byl postaven minulý program a tyto pilíře
dále rozvíjet. Nabídl sestavit program KR na nastávající období, které
předloží Komisi.
ÚKOL 14: Přibyl připraví návrh programu KR 2019-2022, který předloží Komisi.
 Různé
- Odsouhlasen vznik příležitostní ceny KR za celoživotní přínos, jež bude
udělována ve výjimečných situacích. Jméno osoby pro udělení této ceny
jednohlasně odsouhlaseno. Přibyl dále informoval o průběhu každoročních
anket pro rozhodčí.
- Kulhánek poděkoval za připomínky ke změnám pravidel pro rok 2020.
Budou zpracovány a předány ke schválení STK. Následně půjdou do tisku.
ÚKOL 15: Kulhánek upraví pravidla dle poznámek členů KR a předá upravené
ke schválení STK. Přibyl zajistí tisk pravidel pro novou sezónu.
- Komise se zabývala námětem M. Živného. Jedná se o dobrý nápad,
který není úplně jednoduše aplikovatelný v našich podmínkách, nicméně
ponechá volnost rozhodčím, zda se k takové činnosti mezi sebou domluví.
ÚKOL 16: Kulhánek bude informovat M. Živného o výsledcích projednání jeho
návrhu.

Zapsal: David KULHÁNEK
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Schválil: Vladimír RICHTER

