Strategie ČBA do roku 2019
1 Organizace
Silná neustále rostoucí sportovní organizace. Pozitivně vnímaná v českém sportovním prostředí, tak jako
i v evropském a světovém baseballovém prostředí.
Organizace je metodologicky vedena VV ČBA, který byl zvolen na období 2015 - 2018. VV ČBA je pětičlenný a
každý člen VV ČBA má svůj rozsah zodpovědností, které jsou v souladu s touto strategii.
ČBA organizuje veškeré baseballové aktivity na území ČR. Organizací některých aktivit může pověřit další
subjekt na základě smlouvy nebo dohody.
ČBA spolupracuje se všemi střešními organizacemi v českém sportu a samosprávami
Sekretariát ČBA je výkonným místem českého baseballového hnutí a kromě zajišťování servisu a podpory VV
ČBA, odborným komisím a členům ČBA (kluby, regiony) zajišťuje i plnění strategie ve spolupráci s VV ČBA,
odbornými komisemi a členy ČBA.
Odborné komise slouží jako odborný garant k plnění této strategie a ve spolupráci se sekretariátem ČBA, VV
ČBA a členy ČBA plní tuto strategii.
VV ČBA stanovuje krátkodobé cíle (jednoleté), střednědobé cíle (čtyřleté) a dlouhodobé cíle, které jsou v souladu
s touto strategií.

2 Finance a marketing
Financování českého baseballu je klíčovou složkou celé strategie. Financování stran státních organizací zůstává
pro český baseball klíčové a hlavní. Nicméně je nutné neustále hledat další možnosti financování, nejen ve
státním sektoru, ale také v soukromém sektoru.
Rozpočet ČBA je nutné držet vyrovnaný s odpovídající rezervou. Rozpočet vytváří členové VV ČBA vždy na
podzim na následující rok a výsledný rozpočet je schválen VV ČBA, respektive hnutím na Parlamentu.
Marketing je nástroj, který zvýší povědomí o českém baseballu a ve spolupráci se správně nastavenými produkty
a službami, které český baseball nabízí, přinese i zvýšený příliv financí do českého baseballu. Pro tento účel
založená marketingová komise odborně dohlíží na realizaci marketingové strategie a hledá možnosti rozvoje této
strategie.

3 Soutěže
ČBA organizuje nejvyšší soutěže v České republice Extraligu, Českomoravskou ligu, Extraligu U21, Český
baseballový pohár, mládežnická Mistrovství České republiky a Poháry mládeže.
V soutěži dospělých zůstane systém soutěží tři úrovňový až do situace, kdy bude dostatečný počet klubů,
respektive týmů se zájem o postup do soutěže řízené ČBA.
Extraliga jako nejvyšší soutěž v České republice a také hlavní marketingový produkt musí být neustále
revidována za účelem nalezení ideálního modelu soutěže, který přinese nejvyšší efekt, jak ze sportovního
hlediska, tak i z marketingového hlediska. Snahou ČBA je rozšířit soutěž do co nejvíce měst v České Republice a
nastavit takové podmínky soutěži, aby bylo ctí každého klubu usilovat o tuto soutěž se svým nejlepším týmem,
ale zároveň, aby soutěž byla co nejvíce atraktivní pro veřejnost.
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Českomoravská liga je druhou nejvyšší soutěží v České republice, která připravuje nejlepší týmy na postup do
Extraligy. Nastavením správných podmínek musí být tato soutěž dostatečně atraktivní pro všechny týmy v České
Republice.
Extraliga U21 je soutěží určenou především extraligovým týmům a týmům hrající Českomoravskou ligu. Soutěž
slouží jako odrazový můstek pro hráče do Extraligy a Českomoravské ligy. Soutěž je celorepubliková,
dlouhodobá a v případě účasti více než 9 týmů bude rozdělena na regionální divize.
Český baseballový pohár je doplňkovou soutěží pro týmy v České republice a jedinou soutěží, kde se spolu
mohou utkat týmy z nejvyšší soutěže s týmy z nejnižších soutěží. Je nutné zajistit takové podmínky, aby vždy
byla zajištěna účast elitních českých baseballových týmů v soutěži.
Mistrovství ČR mládeže je vrcholnou soutěží pro české mládežnické týmy. Pro nejmladší kategorie bude
Mistrovství ČR otevřené a přihlásit se bude moci každý tým, jež bude mít dostatek hráčů na soupisce, od určitě
kategorie bude Mistrovství ČR postupové. Tyto turnaje musí být tak atraktivní, aby byl zájem o účast, a také o
pořádání ctí každého klubu. Do postupových MČR se týmy kvalifikují z regionálního přeboru a z Českého
Baseballového Poháru mládeže dané kategorie.
Český Baseballový Pohár mládeže je víkendový turnaj, ze kterého je možné postoupit na MČR dané kategorie.
V případě starších kategorií slouží turnaje týmům ke vzájemné konfrontaci s týmy z jiných oblastí, se kterými
běžně nehrají zápasy.
Little League národní kvalifikace nepořádá ČBA, ale je nutné brát, vzhledem k prestiži a fenoménu Little League,
na zřetel a zmínit ve strategii. Do národních kvalifikací vstupují regionální týmy složené z týmů, jež se účastní
oblastních soutěží, které slouží jako základ pro odehrání nutného počtu zápasů pro účast v národní kvalifikaci.
Vítěz národní kvalifikace má právo postupu do Europe - Africa kvalifikace Little League.

4 Reprezentace a mezinárodní vztahy
ČBA podporuje reprezentační celky mužů, U21 respektive juniorů podle toho, která kategorie má v daném roce
svůj vrchol, kadetů a žáků. Reprezentační celek s nejvyšší prioritou je kategorie mužů, která je spolu s Extraligou
hlavním marketingovým produktem českého baseballu.
Vedení reprezentace je vybíráno zpravidla ve dvouletých cyklech TMK na základě výběrového řízení. Vedení
reprezentace připravuje program pro celé období svého působení. Program je na následující rok vždy
zpřesňován v podzimních měsících předcházejícího roku. Vrcholem reprezentace jsou Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa, Premier 12 a univerzitní akce typu Univerziáda či Universitní MS.
Pro ostatní reprezentační celky vybírá realizační tým TMK ve dvouletých cyklech. Realizační tým je následně
schválen VV ČBA. Realizační tým připravuje program reprezentace na celý cyklus. Program je zpřesňován vždy
na následující rok. Reprezentační celky se zúčastňují ME a v případě kvalifikování se i MS. Mládežnické
reprezentační celky úzce spolupracují s Baseballovými Akademiemi v České Republice.
Hlavním cílem reprezentací je získat postupová místa na světové akce typu Mistrovství světa a Olympijské Hry a
umístění na medailových pozicích na Mistrovství Evropy. Další snahou je vytvářet podmínky českým
reprezentacím tak, aby byla Česká republika ve světovém žebříčku IBAF co nejvýše, optimálně do dvanáctého
místa, zaručující postup turnaj Premier 12.
Snahou ČBA je vytvoření pozice manažera reprezentací, který by zajišťoval chod reprezentačních celků v rámci
schválených programů a rozpočtů.
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ČBA je brána jako jedna z nejrozvinutějších baseballových federací v Evropě a tento stav je nutné nejen
udržovat, ale ještě posilovat. Toho dosáhneme atraktivními programy, které nejen pro reprezentační celky
připravujeme, ale i kvalitní organizací mezinárodních akcí, návrhem a realizací dalších programů, které povedou
ke zlepšení fungování, anebo prestiže CEB či IBAF. Nutná je též těsná spolupráce s Major League Baseball,
PONY a Little League organizacemi, které mají celosvětovou působnost, ale nejsou navázány na střešní
baseballové organizace CEB či IBAF. Nutná je také spolupráci se sousedními zeměmi, která přinese nejenom
rozvoj baseballu v sousedních zemích, ale pomůže i českému baseballu v dalším růstu.

5 Rozvoj
Rozvoj českého baseballu se dělí na kvantitativní a kvalitativní rozvoj. V rámci rozvoje je hlavní prioritou ČBA
zaplňovat bílá místa na baseballové mapě České republiky a vytvářet podmínky pro vznik nových klubů a rozvoj
nově vzniklých klubů. Ideálním stavem je plná mládežnická struktura ve dvouletých kategoriích. KMR ČBA vytváří
pro splnění těchto cílů programy, jež korespondují s touto strategií. Preferovaným způsobem rozvoje je tzv.
pyramida, to znamená budování klubu od nejmladších kategorií až po kategorii mužů. Kvalitativní rozvoj je
částečně spojen s kapitolou IV Reprezentace a mezinárodní vztahy. Kvalitní výsledky a funkční Akademie s
kvalitním a atraktivním programem pro talentované mládežnické hráče jsou hlavní strategií kvalitativního rozvoje
českého baseballu.

6 Regiony
Přímým podřízeným celkem ČBA jsou regionální pracoviště. Tato pracoviště zajišťují chod baseballu v daném
regionu. Organizují regionální soutěže, pořádají další akce s cílem rozvoje baseballu v daném regionu. Kromě
toho jsou zodpovědné za regionální týmy pro národní kvalifikace Little League a také za regionální týmy pro Letní
Olympiádu Dětí a Mládeže. Jelikož je úroveň regionálních různá, je nutné centrálně stanovit rozsah práce,
pravidel a pravomocí regionálního pracoviště. Regionální pracoviště existují jako pobočný spolek ČBA s vlastní
identitou. Regionální pracoviště jsou podporována ČBA na základě práce, kterou odvádějí a musí být cílem
každého regionálního pracoviště si zajišťovat i další nejenom finanční prostředky pro své fungování.
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