Little League Česká republika v8
Little League Česká republika (dále jen LLČR) rozdělena na 5 regionů, geografické znázornění regionů je k
dispozici prostřednictvím služby Google Maps zde.

1 Little League Regiony
1.1 Severozápad Little League
Anglická verze: Northwest Little League
Kraje: hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj
Zodpovědnost: oblastní pracoviště Severozápad
Doporučená barva dresů: návrh žlutá

1.2 Jihozápad Little League
Anglická verze: Southwest Little League
Kraje: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj
Zodpovědnost: oblastní pracoviště Jihozápad
Doporučená barva dresů: návrh tmavě červená

1.3 Severovýchod Little League
Anglická verze: Northeast Little League
Kraje: Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj
Zodpovědnost: oblastní pracoviště Severovýchod
Doporučená barva dresů: návrh oranžová
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1.4 Jih Little League
Anglická verze: South Little League
Kraje: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
Zodpovědnost: oblastní pracoviště Jih
Doporučená barva dresů: návrh modrá

1.5 Východ Little League
Anglická verze: East Little League
Kraje: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Zodpovědnost: oblastní pracoviště Východ
Doporučená barva dresů: návrh zelená

2 Little League kategorie
LLČR organizuje soutěže ve čtyřech kategoriích,
•
•
•
•

Little League
Little League Intermediate
Junior League
Senior League

3 Kvalifikační turnaje Little League
LLČR pořádá každým rokem kvalifikační turnaje následujících kategorií Little League:
•
•
•
•

Little League
Little League Intermediate
Junior League
Senior League

Vítěz kvalifikačního turnaje reprezentuje Českou republiku na regionálním kvalifikačním turnaji Evropa a Afrika.
Kvalifikační turnaje všech kategorií se řídí oficiálními pravidly ČBA s níže uvedenými odchylkami od platných
pravidel ČBA.

3.1 Účast na kvalifikačním turnaji
Region, který chce přihlásit tým do kvalifikačního turnaje ve výše uvedené kategorii, musí splnit následující
podmínky:
•
•
•

3.1.1

řádně přihlásit tým do konce března daného roku
zorganizovat regionální soutěž v kategorii, či kategoriích, které odpovídají kategorii, kterou region
přihlašuje do kvalifikace, v soutěží musí každý tým odehrát, anebo mít rozepsáno minimálně 10 zápasů
v případě kategorie U18 je postačující účast alespoň jednoho týmu z regionu, anebo alespoň 12
registrovaných hráčů v dané kategorii pro dané období

Stanovení kategorií regionálních soutěží a Little League kategorií

Každá Little League kategorie odpovídá regionální soutěži dle níže přiložené tabulce.

2

Little League Česká republika v8
LL Kategorie
Little League
Intermediate
Junior League
Senior League

Regionální soutěž
U11 – starší žáci
U13 – mladší kadeti
U15 – starší kadeti
U18 – junioři

3.2 Pořadatelé kvalifikačních turnajů
Pořadatelství kvalifikačních turnajů se každoročně mění podle níže uvedené tabulky. Region, který pořádá
kvalifikační turnaj v dané kategorii, musí do konce března nahlásit místo, kde se kvalifikační turnaj uskuteční.
Rok
2019
2020
2021
2022
2023

Little League
Jihozápad
Severozápad
Jih
Severovýchod
Východ

Intermediate
Severovýchod
Východ
Jihozápad
Severozápad
Jih

Junior League
Severozápad
Jih
Severovýchod
Východ
Jihozápad

Senior League
Jih
Severovýchod
Východ
Jihozápad
Severozápad

3.3 Nasazení týmů
V případě účasti čtyřech a více týmů v turnaji se jednotlivé týmy nasazují podle konečného pořadí v minulém
ročníku kvalifikačního turnaje. Pokud se tým turnaje v minulém roce nezúčastnil, je nasazen jako poslední.
V případě, že se loňského ročníku nezúčastnilo více týmů, rozhoduje o nasazení celková úspěšnost regionu
v národní kvalifikaci, která je dána průměrným pořadím všech kategorií v předchozím roce.

3.3.1
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Nasazení týmů pro rok 2022 (čerpáno z 2019)
Little League
Jih
Severozápad
Jihozápad
Východ
Severovýchod

Intermediate
Jih
Severozápad
Jihozápad
Severovýchod
Východ

Junior League
Severozápad
Jih
Východ
Jihozápad
Severovýchod

Senior League
Jih
Severozápad
Východ
Jihozápad
Severovýchod

3.4 Rozpis turnaje
Turnaj je vždy dvoudenní, v případě kategorie Senior League a pokud je k dispozici jen jedno hřiště patřičných
parametrů, je možné odehrát jeden zápas v pátek od 17h.
V případě účasti třech a více týmů v turnaji, mohou být první zápasy turnaje vyměněny tak, aby neovlivnili
nasazení týmů do turnaje a zároveň brali v úvahu geografické vzdálenosti jednotlivých týmů od místa organizace
turnaje.

3.4.1

Dva týmy v turnaji

Hrají se tři zápasy a vítězem se stává tým, který v sérii dosáhne většího počtu vítězství.
So
Ne

12:00

Technický meeting

15:00

01

Zápas č. 1

09:00

02

Zápas č. 2

12:00

03

Zápas č. 3
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Případná úprava na jednodenní turnaj musí být komunikována a schválena nejpozději do 30. dubna daného roku.

3.4.2

Tři týmy v turnaji

Turnaj se hraje každý s každým. Následně pak semifinále, které odehraje druhý tým po základní části s třetím
týmem po základní části. Ve finále hrají vítěz základní části proti vítězi semifinále
Pá

19:00

So

09:00

01

Tým 1 vs. Tým 3

12:00

02

Tým 3 vs. Tým 2

15:00

03

Tým 2 vs. Tým 1

09:00

04

2. po základní části vs. 3. po základní části

12:00

05

vítěz základní části vs. vítěz zápasu č. 04

Ne

3.4.3

Technický meeting

Čtyři týmy v turnaji

Turnaj se hraje na dvě prohry.
Pá

19:00

So

09:00

01

Tým 1 vs. Tým 4

12:00

02

Tým 2 vs. Tým 3

15:00

03

vítěz zápasu č. 01 vs. vítěz zápasu č. 02

18:00

04

prohraný zápasu č. 01 vs. prohraný zápasu č. 02

09:00

05

prohraný zápasu č. 03 vs. vítěz zápasu č. 04

12:00

06

vítěz zápasu č. 03 vs. vítěz zápasu č. 05

Ne

3.4.4

Technický meeting

Pět týmů v turnaji

Turnaj se hraje na dvě prohry.
V případě jednoho hřiště.
Pá
So

Ne

15:00

Technický meeting

17:00

01

Tým 4 vs. Tým 5

09:00

02

Tým 2 vs. Tým 3

12:00

03

vítěz zápasu č. 01 vs. Tým 1

15:00

04

prohraný zápasu č. 01 vs. prohraný zápasu č. 02

18:00

05

vítěz zápasu č. 04 vs. prohraný zápasu č. 03

09:00

06

vítěz zápasu č. 02 vs. vítěz zápasu č. 03

12:00

07

prohraný zápasu č. 06 vs. vítěz zápasu č. 05

15:00

08

vítěz zápasu č. 06 vs. vítěz zápasu č. 07

V případě dvou hřišť
Pá

19:00

So

09:00
12:00

Technický meeting
01

Tým 4 vs, Tým 5

02

Tým 2 vs. Tým 3

03

vítěz zápasu č. 01 vs. Tým 1
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04

prohraný zápasu č. 01 vs. prohraný zápasu č. 02

05

vítěz zápasu č. 04 vs. prohraný zápasu č. 03

06

vítěz zápasu č. 02 vs. vítěz zápasu č. 03

09:00

07

prohraný zápasu č. 06 vs. vítěz zápasu č. 05

12:00

08

vítěz zápasu č. 06 vs. vítěz zápasu č. 07

15:00
Ne

3.5 Termíny kvalifikačního turnaje
•
•
•
•

Little League –
Intermediate –
Junior League Senior League -

10.-12.6.2022
10.-12.6.2022
10.-12.6.2022
10.-12.6.2022

4 Změny v dokumentu
V této kapitole budou popsány změny provedené v dokumentu.
Verze Datum

Autor

Popis změny
Doplnění informace o nasazení týmů do turnaje za účasti 4 a více týmů –
nová kapitola

3 23.05.2016 Hanuš Doplnění informace o možnosti přehození prvních zápasů v turnaji, tak aby
bylo bráno v potaz geografické rozložení týmů a místo konání turnaje
Vytvořena kapitola změny v dokumentu
Zrušení názvů regionů
Doplnění informací o řízení se oficiálními pravidly LL
5 23.10.2017 Hanuš Oprava rozpisu turnaje pro 5 týmů
Přidání nasazení regionů do turnajů v roce 2018
Zrušení kapitol 3.3 a 3.4 - přihlášené týmy a hráči týmu
Doplnění věty o 12 registrovaných členech v U18 kategorii jako podmínka
účasti regionálního týmu v Senior League kvalifikaci
Aktualizace rotačního kalendáře pořadatelství turnajů (přidán rok 2023,
6 29.10.2018 Hanuš vymazán rok 2018, přidán sloupec Intermediate s rotací od 2020)
Aktualizováno nasazení týmů pro rok 2019
Doplnění jasné specifikace věkového omezení hráčů & geografická
způsobilost hráčů
Změněna mapa regionů, aby barevně odpovídala dohodnutým regionálním
barvám
Přidána národní kvalifikace Intermediate, pořadatel Intermediate kategorie
06.I 14.11.2018 Hanuš pro rok 2019 dle platného rotačního klíče, nasazení týmů do Intermediate
kategorie dle průměrného pořadí v roce 2018
doplnění odchylky v bodě 5.1 – hráč smí být na soupisce právě jednoho
věkového týmu
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Změna termínů národních kvalifikací na 18.-20.6.
7

8

12.01.2021 Přibyl pozn.: původní termín 28.-30.5. může být vrácen při neúčasti repre U12 a
U15 na květnovém soustředění v ITA, bude upřesněno do konce ledna
2021 VV ČBA)
7.1.2022

Přibyl 3.1 úprava počtu min. odehraných utkáních z 12 na 10

5 Odchylky a doplnění pravidel
Vzhledem k tomu, že nejsou přeložená Little League pravidla do Českého jazyka, hrají se národní kvalifikace dle
pravidel ČBA s níže popsanými odchylkami.

5.1 Soupiska týmu
Na soupisce týmu pro národní kvalifikaci jednotlivých kategorií musí být vždy:
Kategorie
Minimální počet
Maximální počet
Počet členů real. týmu
Little League
12
14
3
Intermediate
12
14
3
Junior League
12
14
3
Senior League
12
16
3
Tato soupiska zůstává již neměnná pro účast na Europe & Africa Regional Tournament v dané kategorii.
Hráč smí být na soupisce maximálně jedné kategorie a týmu již pro národní kvalifikaci.
Příklad: stejný hráč se nesmí objevit současně na soupisce Litle League týmu , Intermediate týmu a dalších
kategorií.

5.2 Nasazen hráče v zápase
Do každého zápasu musí nastoupit vždy všichni hráči uvedení na soupisce. Nastoupit do zápasu znamená
alespoň jeden start na pálce (PAB >=1) a alespoň jednu směnu v obraně (IP = 1).

5.3 Věkové a regionální omezení hráčů
Národních kvalifikací se účastní hráči, jež splňují věkové a regionální pravidlo pro danou kategorii.
Hráč je součástí toho regionálního týmu, který geograficky leží v místě jeho trvalého bydliště, nebo v místě školy,
kterou alespoň 6 měsíců před začátkem turnaje navštěvuje.
Věkové omezení hráčů je dáno níže v tabulce. V tabulce je vždy uvedena kategorie a platnost datumu narození
od a do.
Kategorie
LL věk
Datum narození od
Little League
9 – 12 let
01.09.2009
Intermediate
11 – 13 let
01.09.2008
Junior League
12 – 14 let
01.09.2007
Senior League
13 – 16 let
01.09.2005
Tabulka čerpá informace z oficiálního Little League Age Chart 2022.

Datum narození do
31.08.2013
31.08.2011
31.08.2010
31.08.2009

6 Plánované změny pro rok 2023
•

Návrat k původnímu termínu národních kvalifikací, tj. poslední květnový termín.
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