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Zápis z jednání Komise rozhodčích ČBA 

a regionálních koordinátorů 

[CANTINA BAR EAGLES PARK – Pálkařská 225, Praha, 19. 3. 2018] 

 

 

Přítomní členové (KR ČBA):  Kaigl Miroslav, Kroupa Jiří, Kulhánek David, Přibyl František 
a Vičar Marek 

Omluvení členové (KR ČBA):  Kaigl Miroslav a Richter Vladimír 

Přítomní regionální koordinátoři:  Beneš Ondřej (JIH), Bulvas Ondřej (SEVEROZÁPAD), Rotter 
Michal (SEVEROVÝCHOD) a Špilauer Tomáš (JIHOZÁPAD) 

Nepřítomní regionální koordinátoři:  Gongol Ondřej (VÝCHOD) 

Přítomní hosté:  Havlík Filip (SEVEROZÁPAD), Jaksch Karel (sekretariát ČBA) 
a Podhájecký Pavel (SEVEROVÝCHOD) 

 

 

Program jednání KR ČBA (19. 3. 2018):  

1. Úvod 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání KR ČBA (navrženi: Podhájecký Pavel a Přibyl 

František) 
3. Představení regionálních koordinátorů rozhodčích a vymezení spolupráce s KR ČBA 
4. Zpráva Regionu SEVEROVÝCHOD 
5. Zpráva Regionu SEVEROZÁPAD 
6. Zpráva Regionu JIH 
7. Zpráva Regionu JIHOZÁPAD 
8. Situace v Regionu VÝCHOD (v nepřítomnosti koordinátora) 
9. Diskuse 
10. Závěr 

Zápis: 

1. Jednání zahájeno v 17:30. Přítomni 4 členi KR ČBA, tudíž je jednání usnášeníschopné. 

2. Volba zapisovatele (Podhájecký Pavel) a ověřovatele zápisu (Přibyl František). Oba kandidáti 
jednohlasně schváleni. 

3.  Představení regionálních koordinátorů rozhodčích a vymezení spolupráce s KR ČBA 

František Přibyl představil přítomné regionální koordinátory rozhodčích a objasnil situaci se 
zavedením těchto funkcí při pobočných spolcích České baseballové asociace. Dále předal všem 
koordinátorům tištěná pravidla baseballu 2018 ve formátu A5 pro lepší informovanost o 
pravidlech. Spolupráce bude probíhat celoročně a společně s přítomnými členy KR ČBA představil i 
způsob komunikace, kdy všichni regionální koordinátoři rozhodčích budou zváni na pravidelná 
jednání KR ČBA, za účelem předání aktuálních informací. 

 

4. Zpráva Regionu SEVEROVÝCHOD 

 Michal Rotter navrhl změnu v obsazení osoby regionálního koordinátora rozhodčích pro Region 
SEVEROVÝCHOD, nově bude tuto funkci zastávat Pavel Podhájecký. Nadále však bude pokračovat 
kooperace Pavla a Michala. Současná situace je sice počtem vyškolených rozhodčích s min. III. 
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třídou rozhodčího ČBA velmi dobrá, avšak není příliš reálné, zapojení frekventantů z těchto školení 
(Liberec - 2017, lektoři: Vladimír Richter, Karel Jaksch a Pavel Podhájecký a Pardubice - 2018, 
lektoři: Vladimír Richter a Michal Rotter) do rozhodování celostátních soutěží ČBA. Bude 
provedena „sonda“ do klubů, jejichž členové (hráči, trenéři) se školeních zúčastnili, ohledně dalších 
možností. Dále bude diskutováno s vedením regionu finanční politika oblasti rozhodčích 
v regionálních soutěžích. 

 

5. Zpráva Regionu SEVEROZÁPAD 

 Ondra Bulvas představil systém školení, kdy na posledním školení bylo 42 frekventantů. V rámci 
možností se daří práce s mladými rozhodčími, zejména co se týče zapojení do rozhodování utkání i 
mimo daný klub. V současné době v regionu aktivně zapojuje 15 rozhodčích („stálých“) a cca 20 
rozhodčích z řad mladých hráčů (věk 12 a výše). Regionální pracoviště připravuje nominace 
(centrálně) pro soutěže U13 a výše, kategorie U11 a mladší jsou plně v režii (i kompetenci) 
domácích klubů. Velkou devizou je zavádění tzv. LOKÁLNÍCH KOORDINÁTORŮ ROZHODČÍCH, kteří 
působí v daných klubech, kde mají na starosti mladší rozhodčí. Zároveň velmi dobře funguje 
výplata odměn. Peníze jsou vybrány od samotných klubů (centrálně) v rámci startovného do 
regionálních soutěží. V rámci koordinace v regionu pracují: Ondřej Bulvas, Karel Jaksch a Filip 
Havlík. 

 

6. Zpráva Regionu JIH 

 Marek Vičar představil situaci v regionu, kdy na posledním školení bylo 32 frekventantů (větší 
zastoupení měli mladší ročníky). Z přítomných projevil zájem, avšak pouze ve formě žádosti o 
informaci ke školení, pouze 1. Během následujících dní budou všichni znovu osloveni s nabídkou 
zapojení do rozhodování (prozatím) v kategorii U11, která se jeví jako ideální pro rozvoj. 

 Ondra Beneš připojil informace ohledně tvorby nominací a zejména kritické situace u rozhodování 
mužské kategorie, kdy ani zkušení rozhodčí neradi jezdí na utkání regionálního přeboru mužů. 
Nominace kompletně probíhá přes facebook a funguje cca 14 dní dopředu. 

 

7. Zpráva Regionu JIHOZÁPAD 

 Tomáš Špilauer objasnil situaci v regionu. Na podzim 2017 proběhlo školení v Hluboké nad Vltavou, 
kterého se zúčastnilo 23 frekventantů. O následujícím víkendu proběhne školení v Plzni, které plně 
zabezpečuje Jiří Šiman. Na toto školení je přihlášeno cca. 20 osob. V rámci regionu je nutné zlepší 
komunikaci s kluby ze Západních Čech (Plzeň a Domažlice). Jako možnou cestu podpory a výchovy 
rozhodčích uvedl situaci ze Sokolu Hluboká n. Vlt., kde David Šťastný (předseda klubu) dává 
příspěvek na rozhodcovské triko za určitý počet rozhodovaných utkání. 

 

8. Zpráva Regionu VÝCHOD 

 Z důvodu nepřítomnosti Regionálního koordinátora rozhodčích – Ondry Gongola, byl tento bod 
přeskočen. Komise rozhodčích ČBA pověřuje vedení regionu VÝCHOD dodáním této zprávy, 
v nejbližším možném termínu. 

 

9. Diskuze 

 František Přibyl poděkoval přítomným za zprávy o činnosti v daných regionech 

 Pavel Podhájecký se dotázal regionu SEVEROVÝCHOD, na to jak funguje „zpětná vazba“ 
s klubovými koordinátory 
o odpověděl Ondra Bulvas, že tento model se teprve zavádí, nicméně v několika klubech již 

spolupráce funguje dobře a regionální pracoviště dostává informace o daných rozhodčích 
v klubech (do budoucna toto bude aplikováno ve větším rozsahu) 

o Dále doplnil Karel Jaksch, že pro potřeby úvodních informací a zejména časových možností 
regionálních rozhodčích, je všem rozeslán e-mail s odkazem na google formulář, kde lze 
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vyplnit preference časových možností a další důležité informace o daném rozhodčím 
(vlastní auto, vybavení na HP 

 

 Ondra Bulvas představil i další možnosti v komunikace s regionálními rozhodčími, kdy 
v současné době může být nejúčinněji využit např. facebook 

 Ondra Beneš se dotázal na kreditový systém rozhodčích, kdy v regionálních soutěžích 
rozhodují i ligový rozhodčí. Zda-li bude možné nahlásit KR ČBA počty rozhodovaných utkání a 
následně budou daným rozhodčím přiděleny kredity či bude muset být z daných utkání 
zpráva o utkání a ta zadána k danému utkání na webu ČBA? 
o reagoval František Přibyl, že v současné době funguje předávání informace samotnými 

rozhodčími 
o David Kulhánek doplnil, že KR ČBA bude respektovat soupis od regionálního koordinátora 

(např. ve formě měsíční zprávy o rozhodovaných utkáních) a následně dle toho přidělí 
rozhodčím kredity. 

o Marek Vičar doplnil, že v současné době není naprogramován modul zadávání zpráv o 
utkání na webu ČBA u regionálních soutěží, a tím tedy není prozatím možnost elektronicky 
nahlásit, kdo dané utkání rozhodoval apod. 

 

15. Závěr 

František Přibyl poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 

 

Jednání ukončeno v 18:35. 

 

 

 Zapsal: Podhájecký Pavel Ověřil: Přibyl František  

 


