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KOMUNIKAT nr 78/2021
z dnia 14 stycznia 2021
dotyczący sędziów baseballu i softballu
Dwie kwestie, które były wyzwaniem dla naszej społeczności w ciągu ostatnich kilku lat,
to 1) brak dostępnych sędziów oraz 2) łatwy i spójny sposób dokumentowania i
archiwizowania protokołów meczów i statystyk graczy.
Zarząd PZBall, we współpracy z Kolegium Sędziów, wprowadza w sezonie 2021 dwie
nowe inicjatywy, które mają rozwiązać te problemy.
Począwszy od tego sezonu, będziemy używać iScore (https://www.iscoresports.com/) we
wszystkich meczach ligowych, a także mistrzostwach i pucharach krajowych. Protokolanci
będą musieli mieć zainstalowany iScore na swoich smartfonach (oprogramowanie działa
zarówno na Androida, jak i iOS). Kolegium Sędziów zorganizuje szkolenie online dla
sędziów na temat tej aplickacji. iScore pozwoli nam to również udostępniać transmisje
meczów (tzn. “gamecast”) w czasie rzeczywistym i śledzić historyczne statystyki.
Powinno to także ułatwić protokolantom dostarczanie kopii protokołów meczów do
Kolegium Sędziów oraz do biura PZBall. Obecnie pracujemy nad powiązanymi kwestiami
(np., jak oficjalnie rejestrować protesty lub ostrzeżenia bez systemu papierowego) i
opublikujemy więcej informacji na ten temat w najbliższych tygodniach.
Zwiększenie liczby sędziów w naszym ekosystemie jest oczywiście większym wyzwaniem.
W tej chwili nie widzimy innej możliwości niż praca nad tym jako społeczność, co
oznacza postulat skierowany do klubów z prosba o pomoc w rekrutacji nowych
sędziów. Prośby z poprzednich lat skierowane do klubow nie były traktowane jako pilne i
konieczne. Z tego powodu w 2021 roku zamierzamy wprowadzić zmiany w regulaminach
dla wszystkich lig, tak aby każdy klub miał finansową motywację w przypadku rekrutacji
kandydatów na miejscowych sędziów. Regulamin zostanie dostosowany do podwyższenia
opłaty startowej o 400 zł. Każda drużyna, która zwerbuje nowego kandydata na sędziego,
który ukończy szkolenie oraz bedzie sędziowal przynajmniej 3 mecze w sezonie
zasadniczym, otrzyma zniżkę opłaty startowej o te 400 zł. W przypadku rekrutacji przez
drużyna 2 lub więcej nowych kandydatów na sędziów spełniających te same warunki,
opłata startowa zostanie obniżona o dodatkowe 150 zł (maksymalnie 550 zł). Możliwe
będzie ponowne zatrudnienie byłego sędziego i będzie to wliczane do zniżki, o ile były
sędzia nie pełnił obowiązków sędziego w lidze lub wydarzeniu PZBall w sezonie 2019 lub
2020.
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