D.8 Měření času
(aktualizace dokumentu 27. 5. 2020)
V sezoně 2020 v Extralize (pokud bude stanoveno, tak i v dalších soutěžích) budou rozhodčí
zodpovědní za dodržování a měření stanoveného času při následujících činnostech:
▪
▪
▪

Doba mezi směnami – 90 s
Doba pro střídání nadhazovače – 90 s
Doba návštěvy nadhazovače manažerem/koučem – 30 s

Měření stanovených časů bude provádět vždy metový rozhodčí (pokud zápas nerozhoduje pouze
jeden rozhodčí) pomocí stopek, které bude mít umístěné v kapse, pokud je nebude používat.
Využívání mobilu, hodinek na zápěstí apod. je výslovně zakázáno. Rozhodčí si před zápasem
dohodnou signály, kterými budou komunikovat mezi sebou při dosažení stanoveného času. Většinou
se jedná o mávnutí rukou směrem k hlavnímu rozhodčímu, který sleduje metového rozhodčího se
stopkami.
Stanovené časové úseky pro jednotlivé činnosti se mohou změnit na základě rozhodnutí STK ČBA
v závislosti na daných okolnostech např. TV přenos apod. Případná změna bude stanovena před
utkáním a bude se vztahovat pouze na dané utkání, pokud nebude stanoveno jinak.
Čas se nebude měřit v situacích, kdy dojde ke zranění a manažer požádá o návštěvu svého
nadhazovače pro ověření jeho stavu před překročením pomezní čáry, stejně tak v situacích,
kdy vstupuje do hry nový nadhazovač, který má dle pravidel přiměřenou dobu na rozcvičení,
dle posouzení hlavního rozhodčího (zranění, vyloučení, atd.) Ostatní nařízení Speed-Up Rules
zůstávají v platnosti a musí být dodržována.
Posouzení rozhodčího je při aplikaci tohoto pravidla velmi důležité. Rozhodčí by měl vždy postupovat
dle svého nejlepšího úsudku, který respektuje pravidla, ale nenarušuje chod utkání v duchu zdravého
rozumu a fair play.
Diskuse nebo protest proti rozhodnutí rozhodčího ve věci časomíry nebude připuštěn. Pokud hráč,
manažer či jiná osoba, které je povoleno být na hřišti, opustí svoji pozici, aby argumentovala
rozhodnutí ohledně časomíry, bude varována, aby se jednání zdržela; pokud bude pokračovat
směrem k rozhodčímu, bude vyloučena.
Pro sezonu 2020 byla stanovena pravidla měření času následovně:
1. Doba mezi směnami:
Je stanovena na 90 sekund a začíná běžet okamžikem, kdy poslední polař překročí pomezní čáru u
své střídačky směrem z hřiště ven na konci půl-směny. Během této doby může nadhazovač nadhodit
libovolný počet přípravných nadhozů s tím, že nesmí být překročen stanovený čas. Chytač bude 30
sekund před vypršením časového limitu upozorněn, že bude následovat poslední přípravný nadhoz.
(Rozhodčí se případně mohou domluvit, že budou oznamovat poslední dva nadhozy v čase 40
sekund (+10 s oproti stanovenému) před vypršením časového limitu). S vypršením času vyzve
rozhodčí na domácí metě pálkaře, aby bez prodlení vstoupil do území pálkaře, a zahájí hru.

Upřesnění:
▪ Tento čas se nebude měřit v první směně utkání, kdy budou mít oba startující nadhazovači
zápasu (za domácí i hosty) k dispozici 8 přípravných nadhozů.
▪

Uvedený čas 90 s je nejdelší možný, nicméně pokud bude obrana i pálkař připraveni, může
být hra zahájena před vypršením této doby. V případě, kdy není připraven jeden z nich, může
být postih uložen až po vypršení stanovených 90s. (Proto je důležité, aby metový rozhodčí
měřil celých 90 s až do konce.)

▪

Oznámení dvou posledních přípravných nadhozů (v čase 40 s, resp. 25 s před vypršením
času), případně posledního přípravného nadhozu (v čase 30 s, resp. 15 s před vypršením
času), nezaručuje jejich umožnění, pokud je obrana nebude schopna dokončit do
stanoveného limitu. Jedná se zejména o situace, kdy nadhazovač po oznámení posledních
nadhozů přestane házet a čeká na chytače zápasu, případně je první ze dvou posledních
ohlášených nadhozů přehozen a poslední přípravný nadhoz by nebyl realizován v době 30 s,
resp. 15 s před vypršením stanovené doby. (Proto je důležité, aby metový rozhodčí měřil
celých 90 s až do konce a limitní časy signalizoval hlavnímu rozhodčímu). V takových
případech je hlavní rozhodčí dle svého uvážení oprávněn počet oznámených nadhozů krátit,
případně zcela zrušit. Důležité je, aby po vypršení stanoveného limitu 90 s byla neprodleně
zahájena hra.

V případě opakovaného nedodržení či prodlužování časového limitu bude nejprve varován manažer
družstva v obraně. Při jakémkoliv dalším porušení tohoto pravidla po udělení varování, kterého se
dopustí stejné družstvo, bude pálkaři, který je právě v pořadí, přičten jeden špatný nadhoz (ball).
Je v zájmu družstva v obraně, aby mělo připraveného náhradního chytače pro rozcvičení
nadhazovače a chytač utkání zaujal své postavení před vypršením časového limitu. V případě
nepřipravenosti chytače nebo náhradního chytače v časovém limitu může nastat situace, že nebude
nadhozen ani jeden přípravný nadhoz.
Družstvu v obraně může být za porušení časového limitu mezi směnami uděleno pouze jedno
varování za zápas. Při každém dalším porušení bude vyhlášen špatný nadhoz (ball) pro pálkaře, který
je právě v pořadí.
Nebude-li po vypršení časového limitu připraven pálkař na vstup do území pálkaře (tj. musí vyrazit
směrem k území pálkaře), bude při prvním porušení napomenut manažer družstva v útoku. Při dalším
porušení stejným družstvem bude pálkaři přičten jeden dobrý nadhoz (strike). Družstvu v útoku
může být za nepřipraveného pálkaře uděleno pouze jedno varování za zápas. Při každém dalším
porušení bude vyhlášen dobrý nadhoz (strike) pálkaři, který je právě v pořadí.
2. Doba pro střídání nadhazovače:
Je stanovena na 90 sekund a začíná běžet v okamžiku, kdy nový nadhazovač vstoupí na hrací plochu
(z bullpenu, lavičky) nebo se rozběhne z pozice v poli směrem k nadhazovacímu kopci. Během této
doby může nadhazovač nadhodit libovolný počet přípravných nadhozů s tím, že nesmí být překročen
stanovený čas. Chytač bude 15 sekund před vypršením časového limitu upozorněn, že bude
následovat poslední přípravný nadhoz. (Rozhodčí se případně mohou domluvit, že budou
oznamovat poslední dva nadhozy v čase 25 sekund (+10 s oproti stanovenému) před vypršením
časového limitu). S vypršením času vyzve rozhodčí na domácí metě pálkaře, aby bez prodlení vstoupil
do území pálkaře, a zahájí hru. Případná porada mezi nadhazovačem a chytačem po vypršení
časového omezení nebude považována za porušení tohoto omezení.

V případě opakovaného nedodržení či prodlužování časového limitu bude nejprve varován manažer
družstva v obraně; při jakémkoliv dalším porušení tohoto pravidla po udělení varování, kterého se
dopustí stejné družstvo, bude pálkaři, který je právě v pořadí, přičten jeden špatný nadhoz (ball).
Je v zájmu družstva v obraně, aby mělo připraveného náhradního chytače pro rozcvičení
nadhazovače a chytač utkání zaujal své postavení před vypršením časového limitu. V případě
nepřipravenosti chytače nebo náhradního chytače v časovém limitu může nastat situace, že nebude
nadhozen ani jeden přípravný nadhoz.
Družstvu v obraně může být za porušení časového limitu při střídání nadhazovače uděleno pouze
jedno varování za zápas. Při každém dalším porušení bude vyhlášen špatný nadhoz (ball) pro pálkaře,
který je právě v pořadí.
Nebude-li po vypršení časového limitu připraven pálkař na vstup do území pálkaře (tj. musí vyrazit
směrem k území pálkaře), bude při prvním porušení napomenut manažer družstva v útoku. Při dalším
porušení stejným družstvem bude pálkaři přičten jeden dobrý nadhoz (strike).. Družstvu v útoku
může být za nepřipraveného pálkaře uděleno pouze jedno varování za zápas. Při každém dalším
porušení bude vyhlášen dobrý nadhoz (strike) pálkaři, který je právě v pořadí.
3. Doba návštěvy nadhazovače manažerem/koučem.
Je stanovena na 30 sekund a začíná běžet okamžikem, kdy manažer požádá o přerušení hry, „time“,
kvůli poradě s nadhazovačem a překročí pomezní čáru. V čase 10 sekund před vypršením časového
limitu bude hlavní rozhodčí informovat manažera/kouče, že návštěva nadhazovače za 10 sekund
končí. Manažer/kouč musí vyrazit zpět na lavičku s vypršením časového limitu, případně oznámit
střídání nadhazovače. Měření času pro nového nadhazovače začíná běžet okamžikem, kdy vstoupí na
hrací plochu (z bullpenu, lavičky).
V případě nedodržení či prodlužování časového limitu bude po prvním provinění varován manažer
družstva v obraně, při jakémkoliv dalším porušení tohoto pravidla stejným družstvem bude
aktuálnímu pálkaři přičten jeden špatný nadhoz (ball). Družstvu v obraně může být za porušení
tohoto časového limitu uděleno pouze jedno varování za zápas. Při každém dalším porušení bude
vyhlášen špatný nadhoz (ball) pro pálkaře, který je právě v pořadí.
Nebude-li po vypršení časového limitu připraven pálkař na vstup do území pálkaře (tj. musí vyrazit
směrem k území pálkaře), bude při prvním porušení napomenut manažer družstva v útoku. Při dalším
porušení stejným družstvem bude pálkaři přičten jeden dobrý nadhoz (strike). Družstvu v útoku
může být za nepřipraveného pálkaře uděleno pouze jedno varování za zápas. Při každém dalším
porušení bude vyhlášen dobrý nadhoz (strike) pálkaři, který je právě v pořadí.

Pro veškerá výše uvedená napomenutí MUSÍ být vyplněna Zpráva rozhodčího. Zpráva rozhodčího
musí být vyplněna i v případě, kdy budou stanovená pravidla opakovaně porušována i přes udělené
postihy (napomenutí a přidělení ballu nebo strike), jako je například situace, kdy je nadhazovač mezi
směnami rozcvičen s náhradním chytačem a pálkař je připraven vstoupit do území pálkaře, ale chytač
zápasu není stále připraven i po přidělení ballu apod.

