Zápis
z jednání ČBA s extraligovými oddíly
dne 23.10. 2013 v Brně
Účastníci jednání:
Nesňal (Draci Brno), Červenka (Kotlářka Praha), Bohoněk, Navrátil (Arrows Ostrava), Vach, Drnec, (Technika Brno),
Drábek, Šmidt (Eagles Praha), Voják (Skokani Olomouc), Čuhel (Tempo Titans Praha), Ditrich, Dvořák, Přibyl (ČBA)
Hosté – Muller, Baroch (seniorský NT ČR)
Omluveni - Cardion Hroši Brno
Program:
* Zahájení
* Zhodnocení sezony 2013
* Termínová listina 2014, herní model ExL, ČBP a ČML ve vazbě na nadcházející rok a reprezentační akce
* Evropské pohárové soutěže v roce 2014 (Draci Brno, Kotlářka Praha)
* Legislativní návrhy (Dvořák)
* Podpora Extraligy 2014 (Ditrich)
* Komise rozhodčích (Přibyl)
* Zapisovatelská komise – zápisy, play by play (Ditrich)
* Lékařská komise (Ditrich)
* Juniorská extraligy 2014 (U21), nový herní systém ČML 2014
* Seniorská reprezentace (Baroch, Muller)
* Podněty jednotlivých klubů (Eagles, Třebíč – účastník ČML)
Různé
- Odevzdání soupisek 2013 (Přibyl)
- Odevzdání přihlášek do ExL a ČBP 2014 (Přibyl)
- Oslava 50 let pálkovacích her (Ditrich)
- Míče 2014 (Přibyl)
- Ankety (Přibyl)
1) Zahájení
Předseda ČBA Petr Ditrich přivítal zúčastněné a zahájil pravidelné setkání zástupců extraligových klubů.
2) Zhodnocení sezony 2013
Předseda STK zrekapituloval sezónu 2013. Základní část vyhráli Draci Brno s bilancí 29-6, před Kotlářkou Praha
(27-8), Arrows Ostrava (21-14) a Technikou Brno (18-17). Eagles Praha již záporná bilance (17-18) na play-off
nestačila. V play-off opět kralovali Draci Brno, když ve finálové sérii porazili Kotlářku Praha 3-1 na zápasy. Po
několika letech se do play-off zdrcujícím finišem v základní části probojovali Arrows Ostrava, na úkor tradičního
účastníka bojů o medaile Eagles Praha. V semifinále však již nestačili na Kotlářku a prohráli 1-3 na zápasy.
Druhé semifinále přineslo brněnské derby , ve kterém Draci přehráli v sérii Techniku 3-1. Ambiciózní Hroši Brno
ani letos na play-off nedosáhli, stejně tak jako nováček Tempo Titans Praha. Naopak Skokani Olomouc se po
několika letech vyhnuli boji o udržení v nejvyšší soutěže a obsadili 6. místo.
Extraligovou příslušnost si v baráži nakonec s přehledem udrželi Hroši Brno nad Třebíčí Nuclears, naopak
nováček Tempo Titans Praha musel o udržení v extralize bojovat proti vítězi ČML Sokolu Hluboká až do
rozhodujícího pátého zápasu.
Draci opět také získali double, když zvítězili po dramatickém průběhu finálového zápasu proti Arrows Ostrava i ve
FF ČBP na MBS V Brně.
3)Termínová listina 2014
Proběhla diskuze k předložené obecné termínové listině 2014 s těmito závěry:
Osvědčil se model roku 2012 (ME a kvalifikace WBC v září), tj. 35 zápasů v základní části + 1-4 play-off, 5-8 o
udržení s minimální letní pauzou. Začínat co nejdříve začátkem dubna (5.4.) a vše odehrát do ME.
Většinově odsouhlasen stávající model - odehrát v základní části (duben – červenec) 35 zápasů (14 víkendů, 7x
double, 7x triple), play-off 1-4 (na 3 vítězné zápasy) se SF i finále ve dvou víkendech (SO+NE, SO+SO, NE)
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Nadstavba o 5.-8. místo 2x každý s každým (double) – 6 zápasů, body po ZČ zůstávají, viz. model 2013,
poslední dva celky jdou do baráže s prvními dvěma z ČML (na 3 vítězné zápasy)
Základní část začne 5.dubna a bude rozepsána k připomínkování dle pravidla takto: hrací den tradičně sobota
(dvojkolo - sobota double) / trojkolo - sobota double + neděle single s tím, že domácí mají právo (u regionálních
soupeřů) zvolit model single PÁ + double SO (pokud domácí mají světla), nebo předehrát single v jiný všední
den v týdnu (po-pá).
Vzájemné zápasy mezi družstvy se světly a týmy z Brna, Prahy a Ostravy s Olomoucí lze hrací den a čas určit
vzájemnou dohodou předem.
Obecně je však hrací den neděle vyhrazen pro ČML a U21.
Začátek play-off od 2.8., o udržení od 9.8.2013, s možností posunutí play-off až od 9.8., resp. 16.8. (o udržení),
pokud bude reprezentaci stačit mít volný 1 víkend před ME (bude upřesněno nejpozději do konce února)
Po ME v říjnu se pak bude hrát pouze FF ČBP a baráž o ExL.
STK žádá všechna družstva, ať nejpozději do 30.11.2013 nahlásí termínové požadavky na domácí hřiště, viz.
např. pravidelné mezinárodní turnaje na Eagles a zejména, zda bude k dispozici umělé osvětlení či nikoliv. STK
pak v první variantě rozpisu již tyto požadavky pokud možno zohlední.
Český baseballový pohár – 3. kolo hrát koncem června, po ME odehrát 1/4F ČBP v září s následným FF ČBP
začátkem října.
STK připraví návrh TL extraligy do 15.1.2013, finální rozpis po připomínkách pak vejde v platnost od 1.2.2013.
Ostatní – sezóna 2014, 2015
STK dostala podnět ke kontrole a revizi hřišť před sezónou, kontrolu hřišť Techniky Brno a Hrochů Brno (Zamilec)
provede ještě letos (listopad) z důvodu případně dostatečně dlouhého času na odstranění nedostatků
(bezpečností prvky, kvalita oplocení atd.), ostatní hřiště stačí zkontrolovat až v březenu 2014.
Dále byla diskutována povinnost extraligových klubů mít v budoucnu (např. od roku 2015) vlastní hřiště, resp.
bylo navrhováno neumožňovat hrát na jednom hřišti více než dvěma týmům jednu soutěž (EXL, ČML, U21 lze,
ale již např. nelze EXL, EXL, U21 nebo ČML). Důvod je jasný – často dochází k termínovým kolizím a
následnému znevýhodňování soupeřů (hostů) (zejména v hracích časech), zejména při častém překládání
zápasů z důvodu vyšší moci (nehratelný terén, odložené nebo nedohrané zápasy pro déšť atd.).
4) Evropské pohárové soutěže
Účastníkem Evropského poháru (EP) v roce 2014 jsou Draci Brno a Kotlářka Praha. Oba potvrdili účast.
Hrát se bude pravděpodobně ve dnech 15.-22.6.2013. Extraligové zápasy v tomto termínu si předehrají, resp.
STK rozepíše na termín EP právě jejich vzájemné zápasy.
5) Podpora Extraligy 2014
Ditrich přednesl možné varianty pro podporu extraligy. Diskutováno a byla odsouhlasena tato forma podpory:
- Příspěvek na osvětlení (Draci, Eagles, Arrows, Blansko, Choceň), umožní odehrát více zápasů (
v týdnu) v nabité termínové listině extraligy, mít některé náhradní termíny i v týdnu, je v zájmu i
reprezentace hrát co nejvíce zápasů pod umělým osvětlením (ve vazbě na rozpis ME – divácky
atraktivní večerní zápasy)
- On-line zpravodajství / play by play ze všech extraligových zápasů, oficiální zapisovatel
- Televizní (internetové) pravidelné přímé přenosy z extraligy
6) Legislativní návrhy
Připomenutí termínu pro podání návrhů na změny legislativních návrhů.
7) Rozhodčí
Přibyl zhodnotil uplynulou sezónu za komisi rozhodčích.
Diskutována možnost hodnocení rozhodčích. Ideální by byl technický komisař, ale nelze momentálně personálně
zajistit v celé dlouhodobé soutěži. Možno vybrané zápasy (play-off, ČBP atd.)
Komise rozhodčích připraví ve spolupráci s STK možnosti a formu hodnocení rozhodčích.
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Aplikace v praxi již od sezóny 2014.
8) Zapisovatelská komise a Lékařská komise
Ditrich vyhodnotil rok 2013, informoval o aktuálním stavu a výhledu na rok 2014, viz. bod podpora extraligy.
Diskutováno.
9) Juniorská extraligy 2014 (U21), nový herní systém ČML 2014
STK (Nesňal) představil nový model celostátní soutěže U21 a nový model ČML 2014. Bylo nutné reagovat na
skutečnost, že po postupu Techniky Brno B do ČML by B týmy v roce 2014 tvořily již plných 50% ze 12 účastníků
ČML (6-6). Naopak po zkušenostech z letošního roku, nebyly některé kluby schopné hrát se svými týmy ČML a
zároveň juniorskou extraligu. Obě soutěže se tak již nebudou prolínat, přesnou podobu obou soutěží dopracuje
STK po schůzce k ČML (proběhne v Třebíči 6.11.).
10) Seniorská reprezentace
Se zástupci seniorského národního týmu (Baroch, Muller) byla diskutována termínová listina 2014.
Reprezentační akce, které budou zohledněny a akceptovány ze strany klubů:
- 8.5. All Star Game (Exhibice)
- květen/červen (jeden volný víkend, ideální by byl termín 10.-11.5. v návaznosti na ASG 8.5., záleží však
na dohodě s německou federací na termínu vzájemných přátelských zápasů
- 1-2 víkendy před samotným ME, opět záleží na programu repre a přátelských zápasech, resp. naší
účasti na Italském baseballovém týdnu
Dále byla diskutován formát All Star Game (baseballová exhibice) v dalších letech (východ x západ, Čechy x
Morava, Češi x cizinci atd.). Pro rok 2014 ponechán zavedený model Mistr za předchozí rok vs. Reprezentace.
11) Různé
-- Odevzdání soupisek 2013
-- Odevzdání přihlášek ExL a ČBP 2014, pozor – nové formuláře, termín posunut do 30.11.2013
-- Složení STK, podána informace o změnách v činnosti STK od ledna 2014
-- Oslava 50-ti let baseballu a softballu, letos slavíme kulaté výročí, oslava proběhne 30.11.2013 v Praze
-- Míče 2014, hrací míče stejné jako letos, připomenuta opět možnost objednat předem cenově zvýhodněné
-- Anktety (rozhodčí roku, trenér roku, cena fair-play) – byly vyhlášeny tradiční ankety, viz. web ČBA
Zapsal: R.Dvořák
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