Juniorské oddíly
KR ČBA + oblastní koordinátoři
Oblastní pracoviště

Metodický pokyn Juniorská Extraliga 2013

Vážení, juniorská soutěž se v roce 2013 opět odehraje pod hlavičkou JUNIORSKÁ EXTRALIGA. Tímto
Vám s pověřením STK ČBA předávám Metodický pokyn, který byl připraven zástupci obou divizí
(Hanuš, Nešnal).
1) Formát soutěže
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část se odehraje v termínu duben – konec června. V základní části jsou týmy rozděleny do
dvou regionálních skupin:
MORAVA (rozpis)
Arrows Ostrava
Draci Brno
Hroši Brno
Skokani Olomouc
Technika Brno

ČECHY (rozpis)
Baseballová Akademie Praha (patronace Titans Praha)
Eagles Praha
Kotlářka Praha
Sokol Hluboká

Rozpisy soutěže jsou pro zatím v sekci OP, ale budou v průběhu týdne umístěny k ostatním
celostátním soutěžím.
SPECIFIKACE SKUPIN
MORAVA – základní část 4x každý s každým – celkem 16 zápasů
ČECHY – základní část 4x každý s každým – celkem 12 zápasů
PLAY OFF
Play off bude dvoukolový v první fázi se odehraje finálová skupina 4 týmů, první dva týmy postupují
do Finále Juniorské Extraligy 2013 a utkají se o mistra ČR v sérii na 3 vítězná utkání
FINÁLOVÁ SKUPINA
Postupový klíče, z divize MORAVA postupují přímo 2. nejlépe umístěné týmy, z divize ČECHY
postupuje 1. nejlépe umístěný tým. O 4. místo se utkají v jednom utkání 3. z divize MORAVA a 2.
z divize ČECHY. Utkání proběhne na hřišti moravského týmu v termínu do konce června.
Postupový klíč zohledňuje různou náročnost jednotlivých divizí a to jak co do počtu zápasů tak co do
finanční nákladnosti.
Finálová skupina se odehraje souběžně s play off ČML (srpen – září) rozpis bude tvořen dle možností
týmů ČML.
Zápasy Finálové skupiny bude možno předehrát.
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FINÁLE JUNIORSKÉ EXTRALIGY
Se odehraje na 3 vítězné utkání ve dvou víkendech systéme SINGLE / SINGLE – DOUBLE / SINGLE, lepe
umístěný tým finálové skupiny je domácí v 1.,2. a 5. Zápase.
2) Technické zajištění soutěže
ROZHODČÍ
Nominace provádí Komise rozhodčích ve spolupráci s oblastními pracovišti.
Odměna pro rozhodčí je UIC 600Kč, U1 rozhodčí 400,-Kč. Výplata proběhne vždy na hřišti do 30
minut po utkání. Cestovní náklady rozhodčích jdou na vrub asociace a řídí se jejími pravidly na
vyplácení.
Rozhodčí po zápase vyplňují Zprávu o utkání. Prostřednictvím této zprávy se mohou družstva a
rozhodčí vyjádřit k průběhu utkání. Zprávu je nutné podepsat do 30min. po utkání v šatně
rozhodčích. Rozhodčí zasílají ZOU do tří pracovních dnů v pdf na zou@baseball.cz.
Pokud nebude na zápas zajištěna řádná nominace rozhodčích, bude o tomto pořadatelský klub
informován a povinnost přechází na něho.
STATISTIKY
Hodnocení hráčů svého družstva v utkáních JExL vedoucí družstva povinen zadat prostřednictvím
Internetu do databáze ČBA, a to nejpozději první pracovní den po utkání. Za nesplnění je udělena
pokuta ve výši 250,-Kč za zápas.
ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Každý tým dostane manuál a přístup (login, heslo) k zadávání výsledků na baseball.cz. Výsledek musí
být zadán do dvou hodin po utkání. V případě double, oba výsledky až po druhém utkání.
S pozdravem
Arnošt Nesňal
člen STK
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