Zápis z jednání KR ČBaS dne 15. 11. 2008
Místo konání: Orlová
Přítomni: Škácha, Hnilica, Kolář
Program:
1) Reporty Vrchního rozhodčího
Zatím ze všech turnajů reporty dorazily. U jednoho nebylo vše a po pravdě vyplněno. KR na
konci dubna provede stručný výtah z reportů a připraví jako podklad pro přidělování turnajů,
udělení výjimek pro příští rok.
2) Výjimky na řízení GP A
O výjimku požádali Douša a Kubín. Oběma je výjimka udělena.
3) Kontrola vrchních rozhodčích a organizátorů od STK
Ivan Škácha na nejbližším VV navrhne následující – STK bude kontrolovat výsledkovou
listinu, zda turnaj odřídil kvalifikovaný rozhodčí. U turnajů typu GP B a výše STK ČBaS, u
turnajů GP C, D a KP či OP pak příslušná oblastní STK.
4) Návrh na přípravu rozpočtu na rok 2009, informace o rozpočtu 2008
KR se usnesla na návrhu rozpočtu na rok 2009. Dále byla podána informace o snížení
rozpočtu na letošní rok, dána informace o tom, kolik se ještě bude čerpat do konce roku.
5) Výjimky v krajích pro GP C a nižší
KR umožní dát výjimku rozhodčím pro řízení těchto turnajů s podmínkou, že se do konce této
sezony zúčastní školení rozhodčích. Výjimku udělí příslušná oblastní KR či STK a ta pošle
seznam všech udělených výjimek předsedovi KR ČBaS k zapracování do seznamu
rozhodčích. Výjimky mohou být uděleny pouze v souladu s bodem 5 Klasifikačního předpisu
(věk rozhodčího 16 – 70 let).
6) Čároví rozhodčí
Na vyžádání BE byl zaslán seznam čárových rozhodčích.
7) Provedena úprava klasifikačního řádu
Na základě návrhů se KR usnesla na úpravě klasifikačního řádu (věková hranice, zapracování
Reportu rozhodčího).
8) Ostatní
M. Hnilica informoval o nových uniformách. Cena je 15 € za triko, 25 € za mikinu. Barva
černá pro umpire a červená pro referee.
KR navrhuje obeslat všechny aktivní rozhodčí na MM (cca 12) a přispět pořízením jedné
sady, druhou sadu si hradí rozhodčí. Dále prostřednictvím webu zveřejnit výzvu, všichni
zájemci si mohou objednat uniformy u předsedy KR. Objednávku je nutno poslat na BE do
14. prosince, dodávka je v průběhu února 2009.
9) Úprava Sazebníku odměn
Po dohodě s EK zapracovat do Sazebníku odměn tyto položky:
• Odměna za školení rozhodčích 3. třídy při počtu do 6 účastníků 1000 Kč, při počtu
nad 6 účastníků 1500 Kč
• Odměna za školení vrchních rozhodčích 2. třídy 1000 Kč
• Rozhodčí zaplatí za zvýšení kvalifikace na H2 a H1 300 Kč

10) Další termín jednání KR
Další schůzka se bude konat během M ČR 2009 v Liberci.
Zapsal: Jan Kolář

