Výklad změn v pravidlech baseballu pro soutěže ČBA.
(Vztahuje se na celorepublikové soutěže EXL, ČML, ČBP, LigaB, U21 a U18, pokud nebude uvedeno jinak).

Pro sezonu 2015 bylo v pravidlech baseballu ČBA provedeno několik změn, proto doporučujeme
o jejich důkladné nastudování a prosazování na baseballových hřištích.
 Změna nepřesného překladu ohledně zakončení pálky 1.10b)
Nejedná se o zásadní změnu ve významu pravidla, jednalo se o chybně popsanou část pálky
v předešlém znění. Jelikož stávající dřevěné pálky jsou vyráběny průmyslově,
nepředpokládáme, že by tyto parametry uvedené v tomto pravidle porušovaly.
 Pozměněna poznámka pravidla 3.06 týkající se střídání a vícenásobného střídání
Zásadní změna v ohlašování střídání. Jak známe z našich hřišť, ohlašovací povinnost
manažera týmu nahlásit střídání hlavnímu rozhodčímu není příliš dodržována (k nahlášení
nedochází; střídání si nahlásí sám střídající hráč, apod.) K zásadní změně došlo při
vícenásobném střídání, při kterém je střídán i nadhazovač. Vícenásobným střídáním
rozumíme, že je v jeden okamžik střídáno dva a více hráčů. Zde vzniká povinnost pro
manažera, že pokud bude chtít vystřídat nadhazovače a současně i další hráče (v situacích,
kdy jde nadhazovač do pole a současně i DH nastupuje do obrany, případně je střídáno touto
činnosti více hráčů – nevztahuje se na situaci, kdy je nadhazovač střídán za jiného
nadhazovače z lavičky nebo nadhazovače z pole bez použití DH, tedy jeden hráč za druhého,
bez dalších změn = nicméně i tak by toto jednoduché střídání měl manažer hlavnímu
rozhodčímu nahlásit), kdy manažer MUSÍ nejprve hlavnímu rozhodčímu nahlásit střídání
v obraně a NÁSLEDNĚ střídání nadhazovače. To může udělat i tak, že si půjde nejprve
promluvit s nadhazovačem, následně opustí nadhazovací kopec směrem k hlavnímu
rozhodčímu, nahlásí mu vícenásobné střídání zahrnující nadhazovače a následné oznámit
střídání nadhazovače s tím, že se může vrátit zpět na kopec za nadhazovačem viz. pravidlo
8.06. Samotný příchod nového nadhazovače (překročení pomezních čar) nebo signalizace
manažera / kouče rukou či jinak indikující střídání, je považováno za provedení střídání.
Pokud by to bylo provedeno dříve než by bylo nahlášeno vícenásobné střídání, nebude toto
vícenásobné střídání povoleno kromě vystřídání nadhazovače (hráče za hráče;
tj. nadhazovače za nadhazovače z lavičky, nadhazovače za DH, nebo nadhazovače za hráče
v obraně v situaci, kdy není použito DH) i za cenu, že manažer nebude moci provést
zamýšlené vícenásobné střídání. Střídání bude moci provést až po rozehře a v případě
opětovného střídání nadhazovače až bude na pálce další pálkař. Účelem pravidla je zrychlení
procesu střídání, zajistit nahlášení vícenásobného střídání hlavnímu rozhodčímu, a aby
manažer vstupoval na hrací plochu již s jasným záměrem ohledně střídání.
 Pozměněna poznámka pravidla 4.05 týkající se koučů na metách kontaktující
běžce
Nepsaný výklad pravidla, který je znám rozhodčím, byl doplněním vložen do samotných
pravidel s tím, že v předešlém znění byl nutný záměr kouče pomoci útočícímu hráči, nyní je
zakázán či postihován jakýkoliv kontakt, kromě případu, kdy je předáváno vybavení.
Samozřejmě je nutné přihlédnout k dané herní situaci (nezaviněna kolize kouče s běžcem
či naopak; plácnutí si po HR apod.)

 Pozměněna poznámka pravidla 6.02b), která ruší balk vyvolaný “neúmyslnou“
činností pálkaře. (Pálkař již nemusí vykročit z území pálkaře, aby mohl být balk
anulován.)
Slovní spojení „vystoupením z území pálkaře“ je nahrazeno „jakoukoliv neúmyslnou činnosti“
tedy není anulován balk při zastavení nadhazovacího pohybu, jen v situaci, kdy pálkař
vystoupí z území pálkaře.
 Pozměněno pravidlo 6.10b)10), které umožňuje vystřídat do útoku pouze na post
suplujícího pálkaře.
Pravidlo v podstatě nezměněno, pouze rozšířeno o možnost, že nadhazovač může být
vystřídán za DH, které se právě nachází v útoku na metách. Jedná se o méně vídanou
možnost střídání nadhazovače.
 Přidáno experimentální pravidlo 7.13 týkající se kolizních situací na domácí metě
Nové pravidlo týkající se kolizí pouze na domácí metě, které zakazuje chytači blokovat
domácí metu bez držení míče nebo situace, kdy zpracovává odpálený nebo přihraný míč
(za zpracovávajícího míč bude považován v okamžiku, kdy je míč v jeho těsné blízkosti
cca 2 – 1 m) a povinnost běžce usilovat pouze o zisk domácí mety a nikoliv o kolizi
s chytačem (případně hráčem pokrývající hru na domácí metě) za účelem vyražení míče.
V případě nevyhnutelné kolize je povinnost běžce slajdovat za předem popsaných podmínek.
Veškeré jiné aktivity jsou postiženy a úmyslný, nesportovní / zlomyslný kontakt bude řešen
automatickým vyloučením bez varování. Posouzení situace rozhodčími je konečné. Prosím
nastudujte si samostatný materiál, řešící toto pravidlo. Zde nabízíme procesní diagram situací
při kolizi na domácí metě.

 Přidána poznámka pravidla 8.02b) zakazující nadhazovači připevnit si cokoliv
na ruku, prst nebo zápěstí.
Rozšířeno pravidlo o detailnější popis předmětů, které se nesmí nacházet na rukou
nadhazovače, speciálně na jeho nadhazovací ruce. Taktéž není dovoleno, aby měl
nadhazovač zdravotní „tejpy“ nebo kompresní rukáv jako součást oblečeného podvlékacího
trička, jenž má rozdílnou délku rukávu. Nicméně samostatný navlékací kompresní rukáv jako
zdravotnická pomůcka je povolena.

 Přidána poznámka pravidla 8.05d) týkající se přihrávky nadhazovače
na neobsazenou metu, když běžec, dle posouzení rozhodčího, vytvoří náznak
pokusu o zisk následující mety.
Rozšířena poznámka ohledně vzniku požadované herní rozehry, která musí vzniknout
ze záměru běžce nikoliv nadhazovače.
 Pozměněna poznámka pravidla 8.06 umožňující manažerovi nebo kouči opustit
nadhazovací kopec a informovat rozhodčí o změně v pořadí pálkařů, aniž by to
ukončilo stávající poradu s nadhazovačem.
Výklad pravidel definuje, kdy je zahájena a ukončena porada manažera / kouče
s nadhazovačem (překročení pomezní čáry – opuštění nadhazovacího kopce). Toto pravidlo
ve vazbě na pravidlo 3.06 dává možnost manažerovi opustit kopec, nahlásit hlavnímu
rozhodčímu střídání a opět se na nadhazovací kopec vrátit, aniž by byla porada
s nadhazovačem ukončena.
 Pozměněna poznámka pravidla 9.02c) týkající se doby po jakou může tým v obraně
požadovat posouzení zadrženého švihu a ve zvláštních případech, kdy je ukončena
půl-směna, končí možnost požádat o posouzení zadrženého švihu.
Definuje detailněji možnost útočícího týmů, kdy může požadovat posouzení zadrženého
švihu. Jedná se popis nepsané situace z minulosti, který je rozhodčím znám.

