METODICKÝ POKYN EXTRALIGA U21 – Play-off
Tento metodický pokyn pro Extraligu U21 2019 zahrnuje:
1. Termínová listina
Základní část
Nadstavbová část
Play-off
Czech Series U21 a o 3. místo U21

OD
7.4.
1.6.
17.8.
14.9.

DO
19.5.
21.7.
8.9.
29.9.

ODEHRÁT DO
31.5.
31.7.
11.9.
6.10.

2. Připomínky k legislativním normám 2019
a. 7 směn při DH (obě utkání), 9 směn při single
b. Zvýšení počtu týmů a zápasů
3. Změny v Soutěžním řádu U21 pro rok 2019
a. Soutěž
b. Hřiště před začátkem utkání
c. Hracím míčem pro EXL U21 je SSK GDN 200
Žádáme tímto o pečlivé prostudování níže uvedeného textu, kde najdete podrobnější informace.
Další informace naleznete v příslušných řádech na baseball.cz
Kontaktní osoba:
EXTRALIGA U21 2018
Ondřej Chocholaty , ondrej.chocholaty@baseball.cz, mobil: 773 933 999
1. TERMÍNOVÁ LISTINA
Play-off o titul a o další pořadí
Čtvrtfinále
Ve čtvrtfinále se utká družstvo umístěné po nadstavbě na 3. místě s družstvem umístěným na 6. místě
a ve druhé sérii družstvo umístěné na 4. místě s družstvem umístěným na 5. místě. Čtvrtfinále se hraje
systémem single-elimination na 3 vítězství, výhodnější postavení mají družstva umístěná na 3. a 4.
místě. Double headery vždy na 7 směn, v případě single zápasů na 9 směn.
Semifinále
V semifinále se utkají družstva umístěná po nadstavbě na 1. a 2. místě s vítězi čtvrtfinále. Přitom
družstvo umístěné na 1. místě hraje s tím vítězem čtvrtfinále, který byl hůře umístěný po nadstavbě.
Semifinále se hraje systémem single-elimination na 3 vítězství, výhodnější postavení mají družstva
umístěná na 1. a 2. místě po nadstavbě. Double headery vždy na 7 směn a v případě single zápasů na
9 směn.
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Finále o titul
Ve finále se utkají vítězové semifinále systémem single-elimination v sérii na 3 vítězství. Výhodnější
postavení má družstvo lépe umístěné po nadstavbě. Zápasy finálové série se musí odehrát jako singly
na 9 směn.
Série o 3. místo
Série o 3. místo se hraje systémem single-elimination na 3 vítězství. Výhodnější postavení má vždy
družstvo lépe umístěné po nadstavbě. V sérii o 3. místo se utkají poražení semifinalisté. Zápasy série o
3.místo se musí odehrát jako singly na 9 směn.

Série o další pořadí
Série 5. místo se hrají systémem single-elimination na 3 vítězství. Výhodnější postavení má vždy
družstvo lépe umístěné po nadstavbě. V sérii o 5. místo se utkají poražení čtvrtfinalisté. Zápasy této
série lze odehrát jako DH na 7 směn. Družstvo umístěné poslední v nadstavbové skupině B končí na
celkovém 7. místě.

Závěrečné pořadí
1. místo – vítěz finále o titul, získává pro příslušný rok titul „Mistr České republiky v baseballu do 21
let“
2. místo – poražený Finále o titul U21
3. místo – vítěz série o 3. místo
4. místo – poražený série o 3. místo
5. místo – vítěz série o 5. místo
6. místo – poražený série o 5. místo
7. místo – poslední z nadstavbové skupiny B
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§ 3.5 Grafické schéma

*pozn. série o 3. místo se hraje rovněž systémem best of 5, tedy na tři vítězná utkání!!!

Náhradní termíny
§ 5.2 – Odložené utkání - vyšší moc
Automatickým náhradním termínem sobotního utkání je neděle daného víkendu. Vždy bude
upřednostněna vzájemná dohoda obou týmů.
Automatickým náhradním termínem nedělních utkání jsou následující dny v týdnu nebo následující
víkend, pokud to termínová listina umožní. Vždy bude upřednostněna vzájemná dohoda obou týmů.
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.
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2.
•
•
•

•

PŘIPOMÍNKY K LEGISLATIVNÍM NORMÁM 2019
Utkání EXL U21 se hrají na 7 směn při DH (obě utkání), 9 směn při single.
Zvýšený počet týmů a zápasů
Omezení pro hráče
Soutěží se mohou zúčastnit jako hráči pouze muži, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou
věku alespoň 15 let a nejvýše 21 let. V utkáních základní části a nadstavby mohou dále
nastoupit i hráči (muži) ve věku 22-23 let. Těchto hráčů smí v jednom utkání za dané družstvo
nastoupit celkem nejvýše šest (označených v pořadí pálkařů před utkáním) a v hrající sestavě
družstva smí být v každém okamžiku nejvýše dva.
V utkáních play-off již nesmí za tým nastoupit hráči starší 21 let!!!
Pro nadhazovače ve věku 15-18 let platí i v soutěžích U21 omezení počtu nadhozů uvedená v
Soutěžním řádu celostátních soutěží mládeže a jeho přílohách. Za evidenci počtu nadhozů a
dodržování daných omezení odpovídá licencovaný trenér (manažer) družstva. Způsob
evidence počtu nadhozů stanoví STK ČBA. Při porušení omezení pro hráče, bude s
licencovaným trenérem (manažerem) zahájeno disciplinární řízení.
Opravdu dbejte na dodržování limitů pro mladší nadhazovače, STK toto bedlivě sleduje.

3. ZMĚNY V SOUTĚŽNÍM ŘÁDU PLATNÉ OD ROKU 2019
§ 6.5 – Hrací míče
Domácí družstvo dává nejpozději 30 minut před začátkem utkání do šatny rozhodčích nové hrací míče
v počtu určeném řídicím orgánem soutěže. V průběhu utkání musí mít rozhodčí k dispozici stále
alespoň šest míčů tohoto typu schopné hry. Řídicí orgán soutěže může závazně stanovit nebo
doporučit používaný typ míčů.
Výklad: hrací míč pro Extraligu U21 je SSK GDN 200
§ 6.2 Hřiště před začátkem utkání
Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen takto:
105 min. až 65 min. před utkáním – domácí
65 min. až 25 min. před utkáním – hosté
25 min. až 10 min. před utkáním – pořadatel (úprava hřiště)
10 min. před utkáním až začátek utkání – rozhodčí, úvodní ceremoniál, hymna ČR
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.
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