METODICKÉ POKYNY STK pro sezónu 2014

Překládání zápasu po zveřejnění rozpisu
aktualizováno
STK ČBA nebude uplatňovat manipulační poplatek v žádostech o přeložení v případech, kdy:
1) vznikne termínová kolize vyvolaná soutěžemi řízenými přímo ČBA (tj. ExL, ČML, U21, ČBP, reprezentační akce,
poháry mládeže, MČR mládeže, kvalifikace LL atd.)
2) termínová kolize vzniklá v průběhu soutěží a byla vyvolaná vyšší mocí (odložené utkání jedné z výše uvedených
soutěží apod.),
3) u žádostí o změnu času začátku utkání (max. o 60 min.), které jsou vyvolané např. nutností zařazení překládaného
utkání soutěží řízených OP ČBA před nebo po řádně rozepsaném utkání soutěže řízené přímo ČBA, rozpis soutěž výše.
4) u žádostí, kdy je změna vyvolána z důvodu vyšší moci (déšť, neregulérní hřiště z důvodu špatného počasí, apod.)
V ostatních žádostech bude STK ČBA uplatňovat manipulační poplatek uvedený v Soutěžním řádu příslušné soutěže.
Play by play (Extraliga) a hodnocení hráčů
aktualizováno
Play by play z utkání ExL včetně jejich nástaveb pořizuje oficiální a řádně proškolený zapisovatel. Seznam vyškolených
zapisovatelů zveřejňuje každoročně před sezónou ZK ČBA. Nominaci na play by play a zápis provádí ZK ČBA. Odměnu
proplácí ČBA a to ve dvou termínech k 30.6.2014 a 30.9.2014.
Povinnosti zapisovatelů: 1) PLAY BY PLAY, 2) ZÁPIS, 3) ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ na baseball.cz, 4) ZADÁVÁNÍ
STATISTIK na baseball.cz, 5) KRÁTKÝ ČLÁNEK k danému zápasu, 6) PODEPSAT ZPRÁVU O UTKÁNÍ. Zpráva o
utkání se podepisuje v šatně rozhodčích do 30 min. po utkání.
Hodnocení hráčů z utkání Extraligy zadává prostřednictvím Internetu do databáze ČBA oficiální zapisovatel, a to
nejpozději první pracovní den po utkání.
Výklad STK: pokud není k utkání nominován, nebo nedostaví-li se k utkání delegovaný zapisovatel, přechází tato
povinnost automaticky na domácí družstvo. Zápis domácího družstva se tak stává oficiálním zápisem (včetně povinnosti
zadat hodnocení hráčů), pokud se družstva nedohodnou jinak.
Hodnocení hráčů (obou družstev) z utkání Českomoravské ligy a soutěže do 21 let zajišťuje na stránky ČBA domácí
tým.
aktualizováno
Pravidla baseballu 2014
Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí Pravidly baseballu vydanými ČBA v roce 2011 s úpravami pro rok 2014 (dále
jen „Pravidla“) s výjimkami danými pouze Soutěžním řádem.
Následující změny byly schváleny STK ČBA pro soutěže řízené Českou baseballovou asociací s platností od začátku
roku 2014:
 nově zakázáno naznačovat přihrávku na třetí metu z nadhazovací mety. Postih je balk při obsazených
metách (Pravidlo 8.05b)
 zvětšena maximální tloušťka zakončení pálky (Pravidlo 1.10b))
 rozšířen popis situace ohledně bránění v rozehře (Pravidlo 2.00 BRÁNĚNÍ a) poznámka)
 upřesnění definice bránění divákem (Pravidlo 2.00 BRÁNĚNÍ d))
 smazána nepřesná věta „Téměř při každém bránění je míč mrtvý“ (Pravidlo 2.00 BRÁNĚNÍ)
 upřesnění definice (Pravidlo 2.00 CHYCENÍ MÍČE)
 objasnění situace ohledně tečování (Pravidlo 2.00 TEČOVÁNÍ)
 doplněno pravidlo o bránění při vyhlášení vnitřní chycený (Pravidlo 2.00 (VNITŘNÍ CHYCENÝ) poznámka)
 zákaz pro manažera vystřídat nadhazovače, pokud již vstoupil do pole (Pravidlo 3.05d))
 upřesnění definice bránění (Pravidlo 3.15) a přesunutí výjimek z textu pravidla do poznámky (Pravidlo 3.15
poznámka)
 pozměněné pravidlo o výklad možných situací před posledním vzájemným zápasem dvou tým v sezoně
(Pravidlo 4.12e)4))
 rozšířeno pravidlo o vhozenou pálku i do zámezí (Pravidlo 6.05h))
 rozšíření pravidla o bránění spoluhráčem v útoku (Pravidlo 6.05o))
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zaměněná „spojnice met“ za správnější „běžeckou dráhu“ (Pravidlo 7.08a))
rozšíření pravidla o bránění spoluhráčem v útoku (Pravidlo 7.08L))
vylepšení definice bránění pálkařem po nechyceném třetím strajku (Pravidlo 7.09a))
upřesnění definice bránění při odpáleném a přihrávaném míči (Pravidlo 7.11)
zlepšení definice umožňující nadhazovači dotýkati se úst na nadhazovacím kopci a rozšíření postihu za
porušení tohoto pravidla (Pravidlo 8.02a)1))
 zakázaná argumentace za uplatnění postihu při úmyslném nadhozu na pálkaře (Pravidlo 8.02d) poznámka)
 rozšíření komentáře ohledně balku ve vazbě na pravidlo 8.05b) (Pravidlo 8.05c) poznámka)
 upřesnění definice při vyklouznutí nebo vypadnutí míče z ruky či rukavice nadhazovače (Pravidlo 8.05k))






Náhradní funkcionáři
Nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí, mohou se družstva dohodnout na náhradních rozhodčích a utkání odehrát.
Nedojde-li k dohodě, utkání se odkládá (viz § 4.7) a družstva nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých odložením
utkání. Nedostaví-li se k utkání delegovaný zapisovatel, stává se oficiálním zápisem (včetně povinnosti zadat hodnocení
hráčů) zápis domácího družstva, pokud se družstva nedohodnou jinak.
Soupisky v EXL, U21 a ČML
aktualizováno
Výklad STK ČBA: Soupisku musí mít kluby pro každou soutěž zvlášť, tj. pro Extraligu, soutěž do 21 let, potažmo
Českomoravskou ligu. Soutěž U21 je nepostupová a nesestupová, i z tohoto důvodu je možnost, aby hráči A týmu
nastoupili v neomezeném počtu a na libovolných pozicích v zápase číselné řady 201 až 299. Naopak v zápasech 301 až
399 mohou nastoupit pouze hráči do 21 let. Pro tuto soutěž stačí jeden formulář soupisky.
Míče
Značky a modely míčů dle dlouhodobých soutěží:
EXTRALIGA
Wilson A1010 nízké švy
ČESKOMORAVSKÁ LIGA
Wilson A1030, Wilson A1010 standardní švy
SOUTĚŽ U21
Wilson A1030, Wilson A1010 standardní švy

aktualizováno

Bezpečnost - Používání ochranné masky
Manažeři jsou plně zodpovědní za důsledné dodržování používání ochranné masky hráčů na postu zadáků v
přípravných nadhozech. Toto bude rozhodčími důsledně kontrolováno.
Výklad STK: Za první prohřešek bude uděleno napomenutí, při opakování může dojít až k vyloučení hráče a manažera
Neoprávněný start hráče
Znění § 6.1 - Omezení pro hráče. Hráč nesmí nastoupit do utkání hraného v termínu reprezentační akce (libovolné
kategorie), ze které se z libovolných důvodů omluvil. Termínovou listinu reprezentačních akcí a nominaci hráčů zveřejní
ČBA nejpozději před začátkem sezóny.
Výklad STK k neoprávněnému startu hráče: Pokud dojde k porušení tohoto paragrafu, a to i v případě odloženého
zápasu, bude start tohoto hráče posuzován jako neoprávněný start se všemi důsledky z toho plynoucími = skreč
v neprospěch týmu, za který by tento hráč nastoupil.
Vyloučení z utkání
Ve všech případech, kdy dojde k vyloučení (nebo napomenutí), bude tato skutečnost zaznamenána rozhodčími do
Zprávy o utkání. Vyloučený hráč nemůže v tomto případě dále hrát, ani nastoupit do dalšího zápasu, ani se nesmí
jakkoliv účastnit hry a příprav svého týmu a bude s ním zahájeno disciplinární řízení. Pokud nebude s provinilcem
zahájeno disciplinární řízení, má automaticky zastavenu činnost na jeden soutěžní zápas po vyloučení. Případný další
trest může udělit DK ČBA následně.
Disciplinární komise (dále jen DK) může v méně závažných případech (zejména u běžných vyloučení za drobné
prohřešky) rozhodnout o výši trestu i telefonickou metodou a to i neprodleně po skončení zápasu. Toto však neplatí u
dvojzápasů, kde to není časově a technicky možné. Zde platí pravidlo, že vyloučený hráč v prvním utkání dvojzápasu,
má automaticky zastavenu činnost na jeden soutěžní zápas po vyloučení.
Manažer družstva, jehož hráč byl vyloučen, se může po skončení utkání telefonicky spojit s členem DK, který bude před
víkendem určen předsedou DK a požádat o projednání vyloučení a následné určení výše trestu touto korespondenční
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metodou. Člen DK si může následně vyžádat stanovisko všech zúčastněných osob (hráči, trenéři, rozhodčí atd.) a dle
vlastního uvážení okamžitě rozhodnout o výši trestu. V tomto případě je však rozhodnutí DK považováno v danou chvíli
za konečné a neměnné. Ve výjimečných případech může DK rozhodnout, že považuje vyloučení z utkání za dostatečný
trest pro daný prohřešek a provinilec může v tomto případě hrát v následujícím zápase. DK však není povinna ani
vázána postupovat výše popsanou metodou ve všech případech a vyhrazuje si, pokud to nebude např. technicky
možné, nebo bude-li přesvědčena, že se jedná o závažnější nebo opakované provinění, zahájit s provinilcem běžné
disciplinární řízení.
Kontakt na DK ČBA: Ivo Müller (předseda) 602 784 005, Zbyněk Kasal 603 984 053, David Fiala 777 744 991
Pravidla (regule) ohledně reklam sponzorů - umístění, barevnost apod.
Obecná pravidla ohledně umístění reklam sponzorů jsou vždy jasně specifikována ve vzájemné smluvní dohodě mezi
ČBA a jednotlivými kluby a podléhají vždy schválení řídícím orgánem soutěže.
Hlasatelská služba a ozvučení hřiště v Extralize
Domácí družstvo je povinno zajistit ozvučení a odborný komentář utkání. V dlouhodobé části soutěže je toto nařízení
doporučené, během TV utkání a utkání v Play off je povinností pořádajícího oddílu zajistit komentátora zápasu.
Komentátor zápasu by měl být stručný, zasvěcený a zcela neutrální, tak aby sice poskytoval dostatek informací pro
diváky, ale zároveň nerušil hráče během utkání.
Ozvučením hřiště je myšleno zajištění hudebního vyplnění pauz mezi směnami, před a po utkání.
Hlasatelská služba má za povinnost zejména:
- před utkáním představit soupeře, fáze soutěže (případně stav série), představení rozhodčích zápasu
- před 1. směnou představit obranu domácích dle postů a útok hostů dle pálkařského pořadí
- před dohrávkou 1. směny představit obranu hostů dle postů a útok domácích dle pálkařského pořadí.
- po každé půlsměně informovat o stavu skóre.
- v průběhu utkání informovat o střídání, představovat pálkaře, když přichází na pálku.
- po utkání informovat o konečném výsledku (případně o stavu série), pořadu dalšího utkání, o výsledcích z jiných hřišť
Hlasatelská služba musí být po celé utkání v korektním duchu, bez urážek soupeře a rozhodčích. Hlasatel by se měl
zejména vyvarovat hodnocení výroků rozhodčích. Pokud hlasatelská služba poruší výše uvedené, může hlavní rozhodčí
utkání tuto službu ukončit. Rozhodčí pak tuto skutečnost zaznamenají do Zprávy o utkání.
Výsledková tabule
Domácí družstvo je povinno zajistit obsluhu plně funkční výsledkové tabule během celého zápasu, zejména takto:
- změna skóre se musí objevit obratem, nikoliv po konci směny
- pokud obsluha zvládá správně obsluhovat stav pálkaře, hity a errory, pak tomu tak musí být po celou dobu zápasu
- v případě systému s čísly v jednotlivých půlsměnách (pokud to výsledková tabule umožňuje), svítí 0 v okamžiku
začátku směny, nikoliv až po ukončené půlsměně
- standardní výsledková tabule obsáhne zpravidla 10 směn, v případě, že se pokračuje dalšími nastavenými směnami,
tak celkové skóre, hity a errory zůstávají a skóre po směnách začíná od znova jako 11. směna je první atd.
Povinnosti pořadatele zápasu na neutrálním hřišti
Pořadatel zápasu na neutrálním hřišti je povinen zajistit a dodržovat stejné podmínky, zásady a náležitosti jako jsou
běžné povinnosti při pořádání domácího utkání dle SŘ dané soutěže, včetně časových náležitostí před a po utkání.
Zpráva o utkání, podepsání manažerů
K podpisu Zprávy o utkání může dojít bezprostředně po utkání za předpokladu, že ze strany rozhodčích a klubů nebude
nic důležitého zapisováno. Podmínkou je, že rozhodčí musí zástupce týmu na tuto možnost upozornit před zápasem,
případně v průběhu zápasu s tím, že rozhodčí budou mít předvyplněnou zprávu s sebou na hřišti, kde doplní čas utkání
a výsledek. Snaha podepsat Zprávu o utkání musí být ze strany manažerů taková, že ihned po ukončení zápasu dojdou
za rozhodčím zprávu podepsat. Rozhodčí manažery neobchází. Pokud se takto nestane, případně je nutné něco napsat
do zprávy, zůstává v platnosti čekací doba 30 minut na podpis Zprávy o utkání ze strany manažerů v šatně rozhodčích.
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STK často shledává ze strany manažerů družstev laxnost v podepisování zpráv, přičemž je to ale důležiý dokument,
sloužící především ke zpětné vazbě. Ve Zprávě o utkání by měly být zachyceny všechny poznámky o průběhu utkání, ať
už kladného nebo záporného charakteru.
STK ČBA 31.3.2014
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