DOPORUČENÝ SYSTÉM OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ - EXL U18 2015
Přihlášené týmy:
Divize Čechy: Blesk Jablonec, Eagles Praha, Kotlářka Praha, SaBaT Praha, Tempo Titans Praha
Divize Morava: Arrows Ostrava, Cardion Hroši Brno, Draci Brno 17, Draci Brno 18, Nuclears
Třebíč, Skokani Olomouc, Technika Brno
Základní formát soutěže
Hrací systém

SOUTĚŽ (řízena oblastními pracovišti)
Mistrovství ČR – šest celků (první dva týmy z divize Čechy, první
dva týmy z divize Morava, doplněno o 2 týmy z ČBP U18) - *
Vítěz je Mistrem ČR do 18let
ČBP a MČR je řízeno STK ČBA

Konec základní části

Dle SŘ do 15.7.

Termín ČBP
Termín MČR

12.-14.6. (kvalifikační na MČR)
18.-20.9.

Povinnosti účastníků

přihláška do soutěže
akreditovaný trenér dle licencovaného systému ČBA
proškolení licencovaní rozhodčí, zajistí domácí družstvo, nebo
příslušné OP
povinnost poslat soupisky na ČBA
povinnost zadávání výsledků na www.baseball.cz
povinnost zadávání statistik na www.baseball.cz – týmy
zadávají vlastní hráče
online z MČR U18 – bude projednáno s VV ČBA a ZK

Rozhodčí
Nominace na soutěže U18 (Čechy, Morava) je řízena STK oblastních pracovišť.
Kontakty na řízení soutěže
Radovan Hřib (Morava)
603147173
Karel Jaksch (Čechy)
773759222
Věk hráčů od 15 do 18 let (ročník 1997 – 2000)
Omezení pro nadhazovače
Pravidla omezující působení hráče na pozici nadhazovače (počet nadhozů, délka odpočinku
apod.) jsou uvedena v Soutěžním řádu mládeže.
Extra směny
Jestliže bude výsledek zápasu po poslední řádné rozepsané směně nebo po ukončení
časového limitu nerozhodný, budou během dalších směn uplatněny následující pravidla:
1) Každý tým začne každou další směnu v útoku s běžci na první a na druhé metě (bez autu).
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2) Pálkařské pořadí v každé nastavované směně je dáno podle toho, u kterého pálkaře
skončila předchozí směna. Pokud tedy ukončil předchozí směnu např. pálkař #6, pak v další
směně začíná na pálce pálkař #7, na 2B jde pálkař #5 a na 1B pálkař #6 lineupu.
3) Na začátku směny chodí na pálku hosté, na konci směny domácí; tento systém zůstává
zachován až do doby, kdy je určen vítěz.
4) Toto pravidlo se neaplikuje v soutěžích ČBA, jde-li o poslední možné (rozhodující) utkání
série play-off.
Pálky
Je povoleno používat pouze dřevěné nebo kompozitové pálky.
Suplující pálkař
Používání suplujícího pálkaře je povoleno.
Míče
Schválenými modely a typy míčů jsou Wilson A1030, Wilson A1010. V daném zápase může
být pouze jeden model a typ míče.

Za STK ČBA dne 26.3.2015
Pavel Jozek
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