METODICKÝ POKYN EXTRALIGA U18
Tento metodický pokyn pro Extraligu U18 2019 zahrnuje:
1. Termínová listina
Základní část
Čtvrtfinále
Semifinále
Finále, O 5., O 3.
MČR

OD
30.3.
31.8.
7.9.
21.9.
4.10.

DO
6.7.
1.9.
8.9.
29.9.
6.10.

ODEHRÁT DO
31.7.
3.9.
15.9.
1.10.

Reprezentační pauza
24. - 28. dubna 2019, SUMA Pony League U16, ČR
6. - 10. května 2019, MLB Elite camp, ČR
17. - 19. května 2019, GERMAN series
21. - 23. června 2019 - příprava Jay Quinn, Planet Global Baseball, ČR
24. - 28. června 2019 - MLB European Elite Camp, Londýn ENG
1. - 3. července 2019 - Tom Gillaspie, Old World Baseball, ČR
8. - 10. července 2019 Jay Sttot Purpose Driven
2. Připomínky k legislativním normám 2019
a. 7 směn všechny zápasy
b. Zvýšení počtu zápasů a kvalitní podzimní část
3. Změny v Soutěžním řádu U18 pro rok 2019
a. Soutěž
b. Termín ukončení základní části soutěže
c. Hřiště před začátkem utkání
4. Hrací míče
Hrací míč pro Extraligu U18 je SSK GDN 200

Žádáme tímto o pečlivé prostudování níže uvedeného textu, ve kterém najdete podrobnější
informace.
Další informace naleznete v příslušných řádech na baseball.cz

Kontaktní osoba:
EXTRALIGA U18 2019
Jan Altrichter, alta5@seznam.cz, mobil: 7376444170
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1. TERMÍNOVÁ LISTINA
Herní systém
V sezóně 2019 se do Extraligy U18 přihlásilo 12 týmů.
Základní část
a. Divize Čechy
- 5 týmů z Prahy a 1 tým z Liberce - každý s každým 3x
- Celkem 15 zápasů
- První 2 týmy po základní části postupují přímo na MČR
- Základní část musí být odehrána do 31.7. dle SŘ EXL U18: § 5.5 – Termín ukončení základní
části soutěže
b. Divize Morava
- Rozdělení základní části na 2 pod-divize - JIH a VÝCHOD
o 3 týmy Region JIH
o 3 týmy Region VÝCHOD
- Celkem 14 zápasů, zápasy v divizi i kvalifikační mezi-divizní se hrají kontinuálně, dle
vhodných termínů v rozpise, snaha hrát v jeden den celé kolo jako double-header
o 8 zápasů v každé divizi, 4x každý s každým
o 6 zápasů kvalifikace mezi-divizně, 2x každý s každým
o První 2 po započtení výsledků v základní části a v kvalifikačních mezi-divizních
postupují přímo na MČR
▪ Určení pořadí – výsledky všech 14 zápasů se budou počítat do jedné
tabulky, vítězem divize bude ten, kdo bude mít nejlepší W-L bilanci ze
všech 14 zápasů, druhým bude ten, kdo bude mít druhou nejlepší W-L
bilanci atd. pro určení celkového pořadí základní části divize. V případě
shody bude postupováno dle platného ŠŘ EXL U18
- Cestovní náklady kvalifikačních mezi-divizních utkání určeny dle pořadí na MČR U18 z roku
2018
- Základní část musí být odehrána do 31.7. dle SŘ EXL U18: § 5.5 – Termín ukončení základní
části soutěže
Nadstavba Play-off
-

Každá divize odehraje vlastní play-off, vítězný finalista bude označen za vítěze dané
divize
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-

Termínová listina Play-off
o Čtvrtfinále
31.8. a 1.9.
o Semifinále
7.9. a 8.9.
o Finále
21.9 – 29.9
o O 3. místo
21.9 – 29.9
o O 5. místo
21.9 – 29.9
o Náhradní termín
14.9. – 15.9.
o Nadstavba play-off musí být odehrána do 1.10. dle SŘ EXL U18: § 5.5 – Termín
ukončení základní části soutěže

-

Herní systém
o Čtvrtfinále (první dva jsou nasazení rovnou do semifinále) série na 2 vítězné
zápasy
o Semifinále série na 2 vítězné zápasy
o Finále série na 3 vítězné zápasy
o O 3. místo série na 3 vítězné zápasy
o O 5. místo série na 3 vítězné zápasy

Reprezentační pauza - v těchto termínech nebyla vypsána žádná soutěžní utkání
24. - 28. dubna 2019 - SUMA Pony League U16, ČR
6. - 10. května 2019 - MLB Elite camp, ČR
17. - 19. května 2019 - GER series
21. - 23. června 2019 - příprava Jay Quinn, Planet Global Baseball, ČR
24. - 28. června 2019 - MLB European Elite Camp, Londýn ENG
1. - 3. července 2019 - Tom Gillaspie, Old World Baseball, ČR
8. - 10. července 2019 - Jay Sttot Purpose Driven
Tyto termíny podléhají
§ 7.1 – Omezení pro hráče
Soutěží se mohou zúčastnit jako hráči pouze muži, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 14 let věku a nejvýše 18 let věku. Za
způsobilost hráče k účasti v soutěži a za dodržení věkového limitu odpovídá vedoucí příslušného družstva.
Hráč nesmí nastoupit do utkání hraného v termínu reprezentační akce (libovolné kategorie), ze které se z libovolných důvodů omluvil.
Termínovou listinu reprezentačních akcí a nominaci hráčů zveřejní ČBA nejpozději před začátkem sezóny.
Pro nadhazovače platí omezení počtu nadhozů uvedená v Soutěžním řádu mládeže a jeho přílohách. Za evidenci počtu nadhozů a
dodržování daných omezení odpovídá licencovaný trenér družstva. Způsob evidence počtu nadhozů stanoví STK ČBA. Při porušení omezení
pro hráče, bude s licencovaným trenérem (manažerem) zahájeno disciplinární řízení.

STK může v tyto termíny povolit hrát zápasy, bez nároku na omluvu hráčů z reprezentační akce.
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Náhradní termíny
§ 5.2 – Odložené utkání - vyšší moc
Automatickým náhradním termínem pátečního nebo sobotního utkání, v případě víkendu, kdy se hrají
tři utkání, je neděle daného víkendu. Automatickým náhradním termínem pátečního, nebo sobotního
utkání, v případě víkendu, kdy se hrají 2 single utkání je nejbližší společné utkání hrané jako double
header.
Je-li utkání odloženo z důvodu vyšší moci, domácí družstvo oznámí řídicímu orgánu soutěže do dvou
dnů náhradní termín, na kterém se obě družstva dohodla. Neschválí-li řídicí orgán soutěže tento termín
nebo nebyl-li mu oznámen, určí náhradní termín sám. Během sezóny STK dle potřeby informuje týmy o
náhradních termínech metodickým pokynem.
Náhradní termíny jsou uvedeny v termínové listině.
Základní část musí být odehrána nejpozději do 31.7.
Play-Off musí být odehráno nejpozději do 1.10.

2. PŘIPOMÍNKY K LEGISLATIVNÍM NORMÁM 2018
-

Zvýšení počtu zápasů v EXL U18
EXL U18 hrát stejně jako MČR tedy utkání na 120 minut nebo 7 směn.

3. ZMĚNY V SOUTĚŽNÍM ŘÁDU PLATNÉ OD ROKU 2019

§ 1.1 Soutěž
Extraliga U18 (ExL U18) je celorepubliková soutěž. ExL U18 se dělí na Základní část a Nadstavbu (viz
Kapitola 3), které se hrají jako dlouhodobá soutěž. Závěrečné Mistrovství republiky U18 (viz § 3.2) se
hraje jako jednorázový turnaj.
Výklad: Soutěž EXTRALIGA U18 je řízená STK na celorepublikové úrovni
§ 5.5 Termín ukončení základní části soutěže
Termínem ukončení Základní části ExL U18 je 31.7., termín ukončení nadstavby je nejpozději 3 dny před
řádným termínem MČR U18 určeným termínovou listinou, pokud neurčí STK před zahájením soutěže
jinak. Utkání nesehraná do tohoto termínu jsou oboustranně skrečována, nerozhodne-li STK o
jednostranné skreči. Případné výjimky schvaluje STK.
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Výklad: V případě odložení utkání kvůli vyšší moci, budou STK rozepsány náhradní utkání tak, aby bylo
možné soutěž dohrát v daných termínech. V případě neúčasti některých týmů na takto rozepsaných
utkáních budou utkání skrečována v neprospěch takového týmu. Tým, který bude mít více než jednu
skreč, bude vyloučen ze soutěže a nebude splňovat předpoklady pro účast na MČR.

§ 6.2 Hřiště před začátkem utkání
Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen takto:
75 min. až 45 min. před utkáním – domácí
45 min. až 15 min. před utkáním – hosté
15 min. před utkáním až začátek utkání – pořadatel (úprava hřiště), rozhodčí
Nelze-li tento rozpis dodržet, zkracují se přednostně úseky určené domácím. Hosté musí mít hřiště k
dispozici celkem alespoň 30 minut, a to i v případě, že je kvůli tomu nutné posunout začátek utkání,
pokud se družstva nedohodnou jinak.
Výklad: Čas na hřišti je rozdělen po 30 minutách pro každý tým. Tento čas mohou týmy využívat jak na
BP tak na Pre-game. Posledních 15 minut patří pořadateli na úklid BP, úpravu IF, nalajnování atd. a
rozhodčím k provedení předzápasového meetingu.

4. Hrací míče
Hrací míč pro Extraligu U18 je SSK GDN 200
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