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Schůze Komise Rozhodčích ČBA s regionálními Koordinátory rozhodčích IV. 
5.5.2021 20:30 MS Teams 

 
Za regiony: 
Ondřej Beneš – jih 
Karel Jaksch - severozápad 
 
 
 

Z KR ČBA: 
František Přibyl – moderátor 
Miroslav Kaigl 
David Kulhánek 
Vladimír Richter 
Marek Vičar 

 
Program: 

1. Regionální soutěže, soutěže ČBA 
2. Projekt Oddílový rozhodčí 
3. Aktualizace Motivačního a licenčního systému 
4. Různé 
5. Operativní schůze KR ČBA 

 
 Regionální soutěže, soutěže ČBA 
 

Přibyl 
- Proběhla schůzka se zástupci vedení regionů a schůzka se zástupci účastníků 1.ligy 
- ČBA se sešla s vedením Little League – v letošním roce zrušeny všechny regionální kvalifikace 
- Ohledně 1.ligy nejsou zatím žádné novinky, čeká se na informace ohledně rozvolnění, 

odhadovaný začátek 29.5., trénovaní je umožněno 
- Mládežnické turnaje se termínově posunuly a změnil se systém postupu 

 

 Projekt Oddílový rozhodčí 
 

Přibyl, Jaksch 
- Jaksch ve spolupráci s Podhájeckým sestavili „Desatero,“ které bylo rozesláno do emailu  
- Požadavek na finální připomínkovaní do 9.5. 

 
ÚKOL: Jaksch rozešle požadavek k připomínkování „Desatera“ s termínem do 9.5. 
 
 Aktualizace Motivačního a licenčního systému 
 
Přibyl 

- Byl předložen VV ČBA, kde byl koncepčně schválen, finanční stránka se bude řešit na další 
schůzi 

 
Beneš 

- Co se změnilo na licenčním systému? 
 
Kaigl 

- Aplikovány připomínky z průzkumu mezi rozhodčími 
- Prozatím detaily interní, čeká se na schválení VV ČBA, pak bude představen 

 
 Různé 
 
Jaksch 

- Projekt Rozhodčí regionu prošel VV regionu severozápad 
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- Prozatím nebylo možné uspořádat školení rozhodčích, rozhodne dle uvolnění, případně bude 
vše spuštěno s novou sezonou 

- Cílem je motivovat regionální rozhodčí a prospekty připravit na rozhodování soutěží ČBA 
 
Přibyl 

- Informoval o vzniku funkce Manažer regionu, který bude pracovat se všemi regiony a do jeho 
povinností by se mohla začlenit i pomoc s rozhodčími   

 
Jaksch 

- Povinnosti Oddílového rozhodčího nesou ze strany klubů plněny na 100% 
- Loňský rok brán jako pilotní, ale vzhledem ke spuštění 1.ligy a situaci s Covidem, kdy někteří 

rozhodčí nechtějí za stávajících podmínek rozhodovat, by nemuseli být pro mládežnické 
turnaje žádní rozhodčí 

 
Přibyl 

- Situace ohledně oddílových rozhodčích pravidelně diskutována s STK 
- Prozatím nejsou pevně stanoveny sankce 
- Stanovisko STK je takové, že není možné, aby kluby nedodaly rozhodčí 

 
Vičar 

- Vyzdvihl těžkou práci Jaksche ohledně oddílových rozhodčích 
- Pro mládežnické turnaje by zcela zrušil benevolentnost pro kluby 
- Stanovit sankce při prvním pochybeni finančně, druhé pochybení by diskvalifikovalo klub z 

turnaje 
 

Přibyl, Jaksch 
- Diskutovány možnosti řešení situace 
- Vždy se to podařilo „nějak“ vyřešit a kluby to nepocítily, a tedy nemají potřebu dodávat 

rozhodčí 
- Bez aktivní účasti klubů se počty rozhodčích nikdy nezvednou 

- Oddílový rozhodčí nominovaný klubem se bude muset účastnit regionálního školení 
rozhodčích 

- Je předpoklad, že pokud rozhodčí nedodají kluby, tak na turnaji nebudou žádní rozhodčí 
- Jedná se o problém celého hnutí, nikoliv jen KR ČBA nebo VV ČBA 

 
ÚKOL: Jaksch, Přibyl připraví podklady na potřebu rozhodčích ze strany klubů, které půjdou směrem 
do hnutí 
 
 Operativní schůze KR ČBA 
 

- Jednání opustili pánové Beneš a Jaksch. KR ČBA jednala ve složení Kaigl, Kulhánek, Přibyl, 
Richter a Vičar 

 
- Požadavek na vyjádření pro DK ČBA k situaci a výkonu rozhodčích v zápase Třebíč vs. Blansko 
- Členové KR se seznámili s dostupnými podklady a vyjádřeními včetně shlédnutí videozáznamu 
- KR ČBA vyhodnotila všechny podklady s přihlédnutím na stanovená pravidla a výklady, a k celé 

situaci zaujala shodně jednoznačné stanovisko. 
 

ÚKOL: Richter bude oficiálně informovat o závěrech KR ČBA členy DK ČBA 
 
Zapsal – David Kulhánek 
 

Schválil – František Přibyl 


