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Metodické pokyny STK pro sezónu 2009
Uvolněný předmět v ústech. Znění § 5.3 – Bezpečnost (SŔ muži, junioři) a § 4.2 - Zdravotnická služba (SŘ mládeže)
Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné návykové látky
(alkohol, tabák apod.) ani mít v ústech během utkání žádné uvolněné předměty.
Výklad STK k uvolněnému předmětu: Hráči přímo ve hře a to v obraně i v útoku nesmějí mít v ústech žádné volné
předměty (vyjma chrániče chrupu). Účastníci zápasu mladší osmnácti let nemohou mít po dobu utkání volné předměty
v ústech (vyjma chrániče chrupu) nikde na hřišti, ani v zámezí, na střídačce nebo v prostorech určených pro rozcvičení.
Vyloučení s disciplinárním řízením (nahrazuje stávající vyloučení s odebráním RP):
Pokud dojde k vyloučení ze zápasu s disciplinárním řízením, rozhodčí tuto skutečnost zaznamená do Zprávy o utkání.
Provinilec nemůže v tomto případě hrát a je s ním zahájeno DŘ.
Rozhodčí musí oznámit vedoucímu týmu neprodleně po vyloučení, nejpozději však po skončení utkání, o jaký druh
vyloučení se jedná.
Vyloučení bez disciplinárního řízení, dále jen DŘ (nahrazuje stávající vyloučení pouze ze hry, bez odebrání RP):
Pokud dojde k vyloučení ze zápasu na základě drobného prohřešku (jedná o provinění dle stávajícího sazebníku
doporučených trestů se sazbou 0-3 ZZČ, viz příloha). Rozhodčí tuto skutečnost zaznamená do Zprávy o utkání. Tento
trest je považován za dostatečný pro dané utkání a provinilec může v tomto případě hrát v následujících zápasech.
Zpráva o utkání bude i tak předána DK ČBA a ta může rozhodnout o případném zahájení disciplinárním řízení
s provinilcem.
Rozhodčí musí oznámit vedoucímu týmu neprodleně po vyloučení, nejpozději však po skončení utkání, o jaký druh
vyloučení se jedná.
Jedná se zejména o tyto druhy provinění, viz. Příloha 1 DŘ - Sazebník trestů za běžná provinění:
A) Vykázání ze hřiště ("removed", "shall leave")
B) Vyloučení ("ejected") za nesportovní chování jako je:
- házení výstrojí či kopání do ní
- dle bodu 9.01d) Pravidel baseballu
9.01 d)
Každý rozhodčí má právo diskvalifikovat jakéhokoliv hráče, kouče, manažera či náhradníka za námitky proti rozhodnutí
nebo za nesportovní chování či výroky a vykázat takto diskvalifikovanou osobu z hrací plochy. Diskvalifikuje-li rozhodčí
hráče během rozehry, nebude tato diskvalifikace platná, dokud neskončí akce této rozehry.
Pravidla (regule) ohledně reklam sponzorů - umístění, barevnost apod.:
obecná pravidla ohledně umístění reklam sponzorů jsou vždy jasně specifikována ve vzájemné dohodě mezi ČBA a
jednotlivými kluby a podléhají vždy schválení řídícím orgánem soutěže.
Komentátor utkání:
domácí družstvo je povinno zajistit ozvučení a odborný komentář utkání a to zejména během TV utkání a utkání play off. Komentátor zápasu by měl být stručný, zasvěcený a zcela neutrální, tak aby sice poskytoval dostatek informací pro
diváky, ale zároveň nerušil hráče během utkání.
Povinnosti pořadatele zápasu na neutrálním hřišti:
pořadatel zápasu na neutrálním hřišti je povinen zajistit a dodržovat stejné podmínky, zásady a náležitosti jako jsou
běžné povinnosti při pořádání domácího utkání dle SŘ dané soutěže, včetně časových náležitostí před a po utkání.
Robert Dvořák
předseda STK ČBA

