SYSTÉM SOUTĚŽE EXL U21 2015
(Metodický pokyn STK ČBA)
Přihlášené týmy:
Draci Brno, Technika Brno, Arrows Ostrava, Eagles Praha, Kotlářka Praha, Třebíč Nuclears
Základní formát soutěže
Hrací systém

Základní část 5x2 zápasy – 10 utkání
Nadstavba
1-4 finálová skupina 3x2 zápasy, každý s každým, zápasy ZČ se
nezapočítávají, lépe umístěné týmy po ZČ zvýhodněny domácím
prostředím, ve vztahu k přejezdovým nákladům
5-6 o konečné umístění – 3x2 každý s každým, zápasy ZČ se
započítávají
Finále U21
1-2 hrají na 3 vítězné, dva víkendy, SO+NE, SO+SO+NE
Vítěz je Mistrem ČR do 21let

Hrací den
Začátek základní části
Přestávka

neděle
neděle 5.4.15
8.5.15 – reprezentační pauza – ASG ČML vs. U18
27.-28.6.15 – reprezentační pauza – PBT
Možné náhradní termíny

Konec základní části
Začátek nadstavbové části
Konec nadstavbové části

neděle 12.7.15
neděle 8.8.15
neděle 23.8.15

Finálová série

12.9.-13.9. + 26.9.-27.9. – dle termínu MČR U18 a účastníků

Povinnosti účastníků

přihláška do soutěže
akreditovaný trenér dle licencovaného systému ČBA
proškolení licencovaní rozhodčí
startovné – platba za rozhodčí
soupiska
zadávání výsledků na www.baseball.cz (upřesnění dále)
zadávání statistik na www.baseball.cz – každý tým zadává
vlastní hráče (upřesnění dále)
online z finálové série – bude projednáno s VV ČBA a ZK
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Kontaktní osoby:
Pavel Jozek (vedoucí soutěže)
Jiří Kroupa (rozhodčí)

607850585
602792988

Arnošt Nesňal (člen STK ČBA)
Marcel Pardík (člen STK ČBA)

608228868
777119760

Herní řád
Soutěž bude hrána podle soutěžního řádu mužů dle paragrafů týkajících ČML – soutěž řád
bude v těchto intencích aktualizován.
Věk hráčů
Od 16 do 21 let (ročník 1994 – 1999)
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).
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 dovoleno.
Hodnocení hráčů U21
Hodnocení hráčů svého družstva v utkáních EXL U21 je vedoucí družstva povinen zadat
prostřednictvím Internetu do databáze ČBA, a to nejpozději první pracovní den po utkání.
Vkládání výsledku na baseball.cz
STK ČBA tímto upřesňuje, že vložené výsledky musí být zadávány dle skutečného vývoje po
směnách a to včetně počtu odpalů a chyb.
Překládání zápasu po zveřejnění rozpisu
STK ČBA nebude uplatňovat manipulační poplatek v žádostech o přeložení v případech, kdy:
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1) vznikne termínová kolize vyvolaná soutěžemi řízenými přímo ČBA (tj. ExL, ČML, U21, U18,
Liga B, 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.
V případě neodehráni utkání z důvodu vyšší moci, jsou oddíly povinni nahlásit STK ČBA,
pomocí webového rozhraní na baseball.cz, nový termín utkání a to do dvou pracovních dnů
od odložení zápasu. Pokud tak týmy neučiní, o novém termínu rozhodne STK ČBA.
Způsobilost podmínek ke hře
V případech kdy je patrné, že z důvodu vyšší moci je hřiště nehratelné a účastníci utkání
nejsou v areálu, kontaktuje vedoucí pořadatelského oddílu STK ČBA. STK může na základě
této telefonické komunikace jako jediná oficiálně informovat soupeře, rozhodčí a
zapisovatele (EXL) o odložení utkání a zrušení jejich povinnosti se k utkání dostavit.
V ostatních případech se postupuje dle SŘ mužů.
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.

Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: baseball@baseball.cz, web: www.baseball.cz

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 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
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
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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.
STK často shledává ze strany manažerů družstev laxnost v podepisování zpráv, přičemž je to
ale důležitý 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.
Od roku 2016 bude nepodepsání zprávy rozhodčích STK ČBA penalizováno.

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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