SPORTOVNÍ ROZVOJ REGIONŮ 2017
A) Povinnosti regionů
1) Organizace soutěží
• regionální mládežnické baseballové – U7 (případně i U6- T ball pro radost, pro školky)
• celorepublikové mládežnické baseballové U9, U11, U13, U15, U18 (ČBA pořádá každoročně
ČBP a MČR)
• termín pro nahlášení postupujících z regionu v kategorii U11,U13,U15,U18 je 31.7. daného
ročníku (doporučujeme vítěze základní části, dále doporučujeme odehrát i podzimní turnaje
a soutěže o vítěze regionu)
• pro možný start na MČR v daném roce je povinnosti účastnit se Poháru ČBA v dané kategorii
a současně STK schválené postupové regionální soutěže
• open nadstavby 1. Ligy (baráže) 2017 se může účastnit jak nejlépe umístěné béčko (bez
nároku postupu do 1. L igy), ale primárně je určena pro družstva (ne béčka), která usilují o
postup do 1. Ligy
• společné baseballové a softballové mládežnické celorepublikové U8 a U10 (tři stupňové
soutěže s celorepublikovým vyvrcholením First Cup U18 a SuperCup U10)
Soutěže U7, U8, U9, U10 jsou doporučeny hrát turnajovým způsobem, ve starších kategoriích singl
zápasy, případně víkendové dvojzápasy.
Důležitá připomenutí
ČBA organizuje 3 nejvyšší celostátní mužské soutěže
• Extraligu včetně nadstavbové části
• 1. Ligu včetně nadstavbové části
• Mládežnickou EXL U21
Všechny tři soutěže se hrají se závěrečným play-off.
Od roku 2017 mají Extraligové kluby i povinnost účasti svého týmu v celorepublikové soutěži
U21, a regionálních soutěžích U18, U15, U13, U11, U9 a U7.
Účastníci 1. Ligy mají povinnost obsadit regionální soutěž U18 a U7
Na základě splnění povinností je stanovena finanční podpora klubům z rozpočtu ČBA.
2) Organizace turnajů
• Regionální kvalifikační Stříbrné turnaje U8 – FirstCup ve spolupráci s ČBA
• Regionální kvalifikační Stříbrné turnaje U10 – SuperCup ve spolupráci s IBD a ČBA
• Rotační české kvalifikační turnaje Little League – kategorie Little League, Junior League,
Senior League
3) Zajišťuje regionální výběry pro
• Národní Little League, Junior League, Senior League kvalifikace (termíny reprezentačních akcí
a kvalifikací často kolidují, proto doporučujeme důkladně prověřit účastníky).
• Europe & Africa regionální Little League Intermediate výběr (dle výsledků LL loňského roku)
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• Letní Olympiádu Dětí a Mládeže, pokud se v daném roce uskutečňuje a baseball je do této
soutěže zařazen.
• Senior League – příspěvek při postupu regionálního výběru Senior League na evropskou
kvalifikaci do Itálie (není zde placen pobyt na turnaji jako v Kutnu, příspěvek na tým 30 tis. Kč
z Fondu podpory talentované mládeže).
ČBA vyhledá, předjedná a postupujícímu napomůže zprostředkovat výhodné ubytování
4) Školení regionální úrovně
• rozhodčích
• zapisovatelů
• trenérů pro regionální úroveň (licence Rookie)
Školení se organizují ve spolupráci s odbornými komisemi ČBA (KR, ZK a TMK).
Zapisovatelská komise zakoupí 5ks školících tabletů.
B) Dotace regionům
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paušál na region
na vedení soutěží v regionech
na počty týmů v soutěžích
pro regionální STK dle počtu týmů v soutěžích
na koordinátora regionálních rozhodčích
na uspořádané školení trenérů při účasti minimálně 5 trenérů
na uspořádané školení rozhodčích při účasti minimálně 5 rozhodčích
na uspořádané školení zapisovatelů při účasti minimálně 5 zapisovatelů
na přípravu či materiál za každý regionální tým postavený do národní kvalifikace Little League
kategorií (dotace je splatná po úspěšném dokončení národní kvalifikace v dané kategorii
• pro postupující tým do Europe & Africa regionální kvalifikace v kategorii Senior League, v
případě neúčasti nemá region nárok na žádnou z dotací v bodě výše na přípravu či podporu
regionálního LL týmu na národní kvalifikaci
• za každý zorganizovaný halový turnaj pro kategorie U7, U8 a U9, nebo za organizaci regionální soutěže škol v hodu do dálky (maximálně 10 turnajů za rok)
• na regionální turnaje U8, U10, kvalifikační Little League (přímo na pořadatele)
- 10% z celkové částky dotace snížení dotace za každý nezorganizovaný regionální turnaj U8, U10
či LL
- 10% snížení dotace za každý nezorganizovaný výběr regionu LL, JL, SL
- 5% snížení dotace za každý nezorganizovaný výběr kraje daného regionu ODM
- 5% snížení dotace za každé pozdní nahlášení informací stran turnajů a výběrů,
- 5% snížení dotace za neúplný, pozdní výsledkový servis regionálních soutěží na stránce ČBA
(důležité termíny 31.7. a 31.10)
C) DOPORUČENÉ rozvojové aktivity
• využití alespoň 1x za rok, v důležitém městě regionu ZDARMA Road Show (nafukovadlo,
radar)
• podpora soutěží v hodu do dálky (školní, městské, regionální)
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D) Termíny a doplňující informace
•
•
•
•
•
•
•
•

do 20.12. nahlášení realizačních týmů regionálních výběrů (LL, SR, JL, IML, ODM)
do 20.1. nahlášení míst a organizátorů turnajů povinně organizovanými regiony
do 20.1. nahlášení širší soupisky regionálních výběrů (max. 20 hráčů na tým)
do 20.1. nahlášení týmů do regionálních soutěží
do 15.3. dokončení a uveřejnění rozpisů regionálních soutěží
do 20.3. uveřejnění soupisky týmů do regionálních soutěží
do 31.7. nahlásit postupující na MČR (vítěze základní části)
do 31.7. nahlásit postupující do soutěže Open nadstavba 1. Ligy
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