SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY U18
Kapitola 1 – Základní pojmy
§ 1.1 - soutěž
Extraliga U18 je regionální soutěž.
§ 1.2 – Pořadatel a řídicí orgány
Pořadatelem Extraligy U18 (ExL U18) je Česká baseballová asociace (ČBA) ve spolupráci s příslušným
regionálním pracovištěm. Řídicím orgánem je Sportovně-technická komise ČBA (STK). STK svými
rozhodnutími upřesňuje jednotlivá ustanovení tohoto Soutěžního řádu a podobu soutěže, stanovuje
termíny, uděluje výjimky a rozhoduje o trestech za porušení těchto ustanovení. Komunikace mezi ČBA,
STK a družstvy probíhá formou elektronické datové komunikace.
§ 1.3 – Soutěžní řády
Tento Soutěžní řád ExL U18 stanovuje obecné podmínky celé soutěže (Kapitoly 1 až 4, Kapitola 10) a
určuje podmínky Základní části ExL U18 (viz § 3.1) hrané jako dlouhodobá soutěž (Kapitoly 5 až 9).
Závěrečné Mistrovství republiky U18 (viz § 3.2) se hraje jako jednorázový turnaj a řídí se samostatným
Soutěžním řádem mládeže a jeho přílohami.
§ 1.4 – Oddíl
Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný
název.
§ 1.5 – Domácí družstvo
Domácím družstvem je to, které je v rozpisu utkání dlouhodobé části uvedeno na prvním místě. Utkání
se hraje na jeho domácím hřišti, není-li v rozpisu soutěže uvedeno jinak. Domácí družstvo připravuje a
udržuje hřiště včetně zázemí, zabezpečuje pořadatelskou službu, poskytuje míče pro hru a hradí
odměnu rozhodčím, pokud není určeno jinak. Kontaktní osobou pro tyto povinnosti je vedoucí (manažer)
domácího družstva. Domácí družstvo začíná utkání hrou v poli.
§ 1.6 - Hřiště
Domácí družstvo je povinno mít pro utkání k dispozici hřiště a zázemí schválené řídicím orgánem
soutěže pro danou soutěž. Náležitosti, které musí hřiště a zázemí pro jednotlivé soutěže splňovat,
vydává STK samostatným dokumentem „Licence hřišť“ před začátkem soutěže spolu se seznamem
hřišť, která jsou pro danou soutěž schválena.
§ 1.7 - Bezpečné hřiště
Domácí družstvo je povinno mít hřiště, jehož bezpečnost dosahuje minimálně standardů určených
zvláštním předpisem „Bezpečnost hřišť“ stanoveným STK.

Kapitola 2 – Herní plán
§ 2.1 – Systémy soutěží
Soutěže, respektive jejich jednotlivé fáze se hrají systémem round-robin (každý s každým), singleelimination (na jednu porážku) nebo double-elimination (na dvě porážky).
§ 2.2 – Herní plán systému round-robin
V systému round-robin odehraje každé družstvo stejný počet utkání s každým svým soupeřem. Hraje se
podle pevného rozpisu utkání stanoveného řídicím orgánem soutěže. Po skončení posledního kola
sestaví řídicí orgán soutěže tabulku pořadí podle následujících kritérií:
1) vyšší bilance *) celkem
2) vyšší bilance *) ze vzájemných utkání ***)
3) nižší počet skrečí celkem
4) nižší počet skrečí ve vzájemných utkáních ***)
5) vyšší skóre **) ze vzájemných utkání ***)
6) vyšší celkové skóre **)
7) los
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*) bilance = počet vítězství / (počet vítězství + počet porážek)
**) skóre = (počet dosažených bodů / počet směn na pálce) – (počet obdržených bodů / počet směn v
poli)
***) vzájemnými utkáními se rozumí utkání sehraná mezi sebou družstvy, která mají navzájem stejnou
celkovou bilanci
§ 2.3 – Herní plán systému single-elimination
V single-elimination se střetávají vždy dva z účastníků tak dlouho, dokud jeden z nich nedosáhne určený
počet vítězství. Toto družstvo pak postupuje v single-elimination dále, případně se stává vítězem celého
single-elimination, poražené družstvo v soutěži končí.
V každé dvojici má vždy jedno družstvo výhodnější postavení. Následující tabulka udává, ve kterých
utkáních je toto družstvo domácí:
při sérii na
je výhodněji postavené
„x“ vítězství
družstvo domácí v zápase v pořadí
1
1.
2
1., 3.
3
1., 3., 5.
4
1., 3., 5., 7.
Toto pořadí musí zůstat zachováno i v případě, že STK mění rozpis série, pokud již nebylo narušeno
odložením utkání. Před rozhodnutím STK o změně se hrají utkání podle původního rozpisu.
§ 2.4 – Herní plán systému double-elimination
V double-elimination se střetávají vždy dva z účastníků v sérii na určený počet vítězství stejně jako v
single-elimination. Družstvo, které poprvé prohrálo svoji sérii, ovšem pokračuje v soutěži a teprve při
druhé prohrané sérii v soutěži končí. Finálová série soutěže se přitom může hrát jako při systému singleelimination.

Kapitola 3 – Systém Extraligy U18
§ 3.1 – Základní část ExL U18
Základní část Extraligy U18 hrají zúčastněná družstva systémem round-robin v regionálních divizích.
Nejlépe umístěná družstva závěrečné tabulky pak postupují na Mistrovství republiky U18 (viz § 3.2).
STK určuje počet divizí a počet postupujících; případně doplňuje rozpis utkání o kvalifikační mezidivizní
utkání.
§ 3.2 – Nadstavbové soutěže ExL U18
Systém nadstavbové soutěže, semifinále, finále o vítěze regionu stanovuje příslušné regionální
pracoviště.
§ 3.3 – Mistrovství republiky U18
Mistrovství republiky U18 (MČR18) se hraje turnajovým způsobem během jednoho rozšířeného víkendu
(nejvýše 4 dny) a řídí se Soutěžním řádem mládeže.
§ 3.4 – Celkové pořadí Extraligy U18
1.-6. místo – družstva účastnící se MČRU18 v pořadí daném závěrečným pořadím tohoto turnaje. Vítěz
získává pro příslušný rok titul „Mistr České republiky v baseballu do 18 let“
7. a další místo – další družstva účastnící se Základní části ExL18 v pořadí daném (a) pořadím ČBP, (b)
pořadím po Základní části, (c) kritérii uvedenými v § 2.3.

Kapitola 4 – Účast v soutěži
§ 4.1 – Obecné podmínky účasti
§ 4.1.1 Každé družstvo musí mít k dispozici domácí hřiště odpovídající svými parametry Extralize U18.
§ 4.1.2 Extraligová družstva U18 musí mít trenéra alespoň s licencí Coach. Sestava před utkáním
musím být jasně a čitelně verifikována licencovaným trenérem (manažerem) viz § 6.10.
§ 4.1.3 Trenér bez licence může získat dočasnou licenci na danou sezónu na základě žádosti k TMK a
jimi stanovených podmínek.
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Přijetí družstva do soutěže je podmíněno uhrazením všech závazků (finančních i dalších) příslušného
oddílu vůči ČBA.
§ 4.2 – Přihláška do soutěže, startovné
Do Extraligy U18 se každé družstvo musí přihlásit způsobem určeným STK. Účast v ExL U18 je
otevřená družstvům všech oddílů. Součástí přihlášky do ExL U18 je i poskytnutí podkladů pro marketing
dané soutěže, a to v rozsahu a formě stanovené STK.
Součástí přihlášky do ExL U18 může být i startovné, které musí být uhrazeno ve prospěch regionálního
pracoviště před začátkem soutěže. Výši startovného a termín přihlášek do soutěží stanovuje VV regionu.
§ 4.3 – Družstva nižší úrovně
Družstva stejného oddílu nižší úrovně (B, C,…) se mohou zúčastnit pouze Základní části ExL U18.

Kapitola 5 – Průběh soutěže
§ 5.1 – Rozpis soutěže
Řídicí orgán soutěže vydává v dostatečném předstihu definitivní rozpis. Následné změny v tomto rozpisu
pak provádí řídící orgán soutěže na žádost jednoho z družstev (případně obou družstev) o přeložení
utkání, obsahující návrh nového termínu a místa utkání a zdůvodnění žádosti (případně souhlas obou
družstev). Při žádosti o přeložení utkání v Extralize U18 musí žadatel složit ve prospěch ČBA nevratný
manipulační poplatek 1 000,- Kč, pokud STK nerozhodne v odůvodněných případech o odpuštění
poplatku.
§ 5.2 – Odložené utkání - vyšší moc
Automatickým náhradním termínem pátečního nebo sobotního utkání, v případě víkendu, kdy se hrají tři
utkání, je neděle daného víkendu. Automatickým náhradním termínem pátečního, nebo sobotního
utkání, v případě víkendu, kdy se hrají 2 single utkání je nejbližší společné utkání hrané jako double
header.
Je-li utkání odloženo z důvodu vyšší moci, domácí družstvo oznámí řídicímu orgánu soutěže do dvou
dnů náhradní termín, na kterém se obě družstva dohodla. Neschválí-li řídicí orgán soutěže tento termín
nebo nebyl-li mu oznámen, určí náhradní termín sám. Během sezóny STK dle potřeby informuje týmy
o náhradních termínech metodickým pokynem.
§ 5.3 – Odložené utkání - z jiných důvodů
Přeložení termínu utkání z jiných důvodů než vyšší moci je možné minimálně s předstihem 7 dnů a více.
Žádost musí být zaslána přes datovou komunikaci ČBA. Žadatel musí složit ve prospěch ČBA nevratný
manipulační poplatek 1 000,- Kč, pokud STK nerozhodne v odůvodněných případech o odpuštění
poplatku.
§ 5.4 – Vyloučení a odstoupení ze soutěže
STK může vyloučit družstvo ze soutěže, pokud přestane splňovat podmínky pro účast v této soutěži
nebo má dvě a více skrečovaných utkání. Odstoupí-li (je-li vyloučeno) družstvo ze soutěže ve fázi roundrobin, jím dosažené výsledky se anulují a družstvo se stává posledním v závěrečné tabulce. Odstoupí-li
(je-li vyloučeno) družstvo ze soutěže ve fázi single-elimination nebo double-elimination, považuje se za
poraženého v právě rozehrané nebo nadcházející sérii. Při vyloučení či odstoupení ze soutěže může
řídicí orgán soutěže udělit příslušnému družstvu pokutu až do výše 15 000,- Kč.
§ 5.4 – Skrečované utkání
Při skrečování utkání může STK udělit příslušnému družstvu pokutu až do výše 10 000,- Kč. S licencovaným trenérem (manažerem) bude zahájeno disciplinární řízení.
§ 5.5 – Termín ukončení základní části soutěže
Termínem ukončení Základní části ExL U18 je 30.7., pokud neurčí STK před zahájením soutěže jinak.
Utkání nesehraná do tohoto termínu jsou oboustranně skrečována, nerozhodne-li STK o jednostranné
skreči. Nadstavbovou regionální soutěž, semifinále, finále stanovuje příslušné regionální pracoviště.
Výjimky schvaluje STK.

Kapitola 6 – Průběh utkání
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§ 6.1 – Základní předpis
Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí aktuálními Pravidly baseballu a jejich platnými dodatky
s výjimkami danými pouze tímto Soutěžním řádem.
§ 6.2 – Hřiště před začátkem utkání
Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen takto:
140 min. až 95 min. před utkáním – domácí
95 min. až 50 min. před utkáním – hosté
50 min. až 40 min. před utkáním – pořadatel (úklid pomůcek)
40 min. až 30 min. před utkáním – domácí
30 min. až 20 min. před utkáním – hosté
20 min. až 10 min. před utkáním – pořadatel (úprava hřiště)
10 min. před utkáním až začátek utkání – rozhodčí, úvodní ceremoniál
Nelze-li tento rozpis dodržet, zkracují se přednostně úseky určené domácím. Hosté musí mít hřiště
k dispozici celkem alespoň 30 minut, a to i v případě, že je kvůli tomu nutné posunout začátek utkání,
pokud se družstva nedohodnou jinak.
§ 6.3 – Bezpečnost
Domácí družstvo je povinno zajistit odpovídajícím způsobem bezpečnost všech zúčastněných osob
během přípravy družstev na utkání, během utkání a po něm. Domácí družstvo je dále povinno zajistit pro
utkání zdravotnickou službu, tedy osobu znalou první pomoci, lékárničku alespoň v rozsahu lékárničky
pro automobilisty a možnost odvozu do zdravotního zařízení.
Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné
návykové látky (alkohol, tabák apod.) ani mít v ústech během působení na hrací ploše žádné uvolněné
předměty.
§ 6.4 – Pálky
V Extralize U18 je povoleno používat pouze dřevěné nebo kompozitové pálky.
Pálka je schválena pro soutěže ČBA, pokud vyhovuje Pravidlům nebo pokud jde o pálku kompozitovou
prokazatelně pocházející od výrobce uvedeného v seznamu výrobců schválených ČBA, a není-li
nepřípustně upravena nebo poškozena. O přípustnosti pálky rozhoduje hlavní rozhodčí utkání.
§ 6.5 – Hrací míče
Domácí družstvo dává nejpozději 30 minut před začátkem utkání Základní části ExL18 do šatny
rozhodčích nové hrací míče v počtu určeném STK. V průběhu utkání musí mít rozhodčí k dispozici stále
alespoň šest míčů tohoto typu schopné hry. STK může závazně stanovit nebo doporučit používaný typ
míčů.
§ 6.6 – Dresy
Čísla dresů jednotlivých hráčů daného družstva musí být unikátní, a to po celou dobu utkání. V Extralize
U18 jsou družstva povinna mít k dispozici dvě barevně odlišné sady dresů; domácí družstvo má možnost
volby barvy, hostující družstvo volí více odlišnou barvu dresů. V Extralize U18 jsou povinné výrazné
jmenovky na zádech uvádějící příjmení hráče.
Duplicity v číslech dresů jsou pohledu SŘ nepřípustné. Pro zapisovatele iScore a diváky matoucí.
Za porušení SŘ bude udělena pokuta 500,- Kč za jedno porušení.
§ 6.7 – Čas utkání
Doba začátku utkání je stanovena termínovou listinou. Čekací doba je 20 minut, platí i pro rozhodčí
utkání, a lze ji prodloužit nejvýše na 40 minut, pokud o sobě družstvo nebo rozhodčí podá zprávu. Není-li
družstvo připraveno ke hře po uplynutí čekací doby, je utkání (u dvojzápasu obě utkání) skrečováno
(i oboustranně).
§ 6.8 – Způsobilost podmínek ke hře
Odložení utkání v takovém předstihu, že ještě nejsou účastnící (družstva, rozhodčí, funkcionáři)
přítomni, schvaluje v případě nepříznivých podmínek a nepříznivé prognózy počasí řídicí orgán soutěže
(resp. určený člen) na základě telefonické žádosti domácího družstva. V takovém případě řídicí orgán
soutěže neprodleně telefonicky vyrozumí hostující družstvo, rozhodčí a další funkcionáře o odložení.
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Bezprostředně před utkáním, kdy už jsou na místě obě družstva, rozhoduje o způsobilosti hřiště na
základě aktuální situace a předpovědi počasí vedoucí domácího družstva. Ten také určuje, odloží-li se
utkání v případě nepříznivých podmínek ihned nebo čeká-li se na případné zlepšení.
V průběhu utkání rozhoduje o způsobilosti pouze hlavní rozhodčí. Ten také určuje, odloží-li se utkání
v případě nepříznivých podmínek ihned nebo čeká-li se na případné zlepšení.
Domácí družstvo je povinné mít k dispozici dostatek materiálu a pracovní síly (dle zvláštního předpisu
Licence hřišť), aby bylo schopno upravit hřiště dle pokynů rozhodčího.
§ 6.9 – Kontrola hráčů před utkáním
Není-li hráč uveden na soupisce družstva (viz § 7.4) vedené elektronicky na webových stránkách ČBA
minimálně 40 minut před začátkem utkání, nesmí k utkání nastoupit. Nově zapsaný hráč na
elektronickou soupisku, musí být označen i na startovacím line-upu, a to i v případě, že se jedná
o střídajícího hráče. Dopisování hráčů na soupisku později jak 40 minut před zahájením, nebo na
meetingu rozhodčích a trenérů před utkáním NELZE!
§ 6.10 – Sestava hráčů
Licencovaný trenér musí předat zapisovateli, na základě jeho požadavku, pořadí pálkařů nejpozději 40
minut před utkáním na oficiálním dokumentu (line-up) ČBA. Nejpozději 10 minut před utkáním předloží
licencovaní trenéři obou družstev hlavnímu rozhodčímu pořadí hráčů na pálce a seznam náhradníků pro
dané utkání (line-up). Line-up musí obsahovat jména, příjmení, postavení v poli a čísla dresů všech
hráčů základní sestavy podle pořadí na pálce, dále příjmení a čísla dresů náhradníků a také jméno,
příjmení (tiskacím písmem) a podpis licencovaného trenéra (manažera).
Licencovaný trenér může další hráče na line-up doplnit i dodatečně během utkání, o čemž je povinen
informovat hlavního rozhodčího, soupeře a zapisovatele. Zahajovací pořadí pálkařů je nutné předložit na
oficiálním formuláři ČBA (line-up).
§ 6.11 – Protesty
Proti rozhodnutím rozhodčího lze v případech stanovených Pravidly podat písemně protest STK. Protest
musí být podán bezprostředně po protestované situaci, písemně do 10 minut do rukou hlavního
rozhodčího, s popisem situace, přesného stavu utkání před protestovanou situací (skóre, směna,
obsazení met, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem ve výši 500,- Kč. Rozhodčí
zaznamená podání protestu následně do Zprávy o utkání (viz § 6.14) a přiloží k ní obdržený protest.
STK rozhodne o oprávněnosti protestu. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že protest byl
oprávněný. V tom případě rozhodne STK, zda protestovaná situace ovlivnila výsledek zápasu a zda je
nutno utkání dohrávat od předchozího stavu. Pokud ne, zůstává výsledek v platnosti, pokud ano, STK
určí termín dohrávky.
§ 6.12 – Počet směn
Vede-li některé družstvo o patnáct a více bodů po ukončené páté a další směně (nebo po polovině páté
a další směny, vedou-li domácí) nebo o deset a více bodů po ukončené sedmé a další směně (nebo po
polovině sedmé a další směny, vedou-li domácí), utkání končí.
Od 10. směny se hraje podle pravidel IBAF pro tie-break, tedy s nasazením běžců na 1. a 2. metu bez
možnosti volby prvního pálkaře. Tie-break se nehraje, pokud se jedná o poslední možné (rozhodující)
utkání série single-elimination nebo double-elimination.
§ 6.13 – Zápis z utkání
Oficiálním zápisem z utkání je zápis vedený oficiálním zapisovatelem (viz § 8.5); pokud není oficiální
zapisovatel přítomen, pak zápis vedený domácím družstvem. Tento zápis musí být veden podle pravidel
o zapisování a uchován alespoň do 31.12. příslušného roku.
Povinnost uvádět ve statistikách počty nadhozů má oficiální zapisovatel, pokud není oficiální zapisovatel
přítomen, pak vedoucí jednotlivých družstev.
§ 6.14 – Zpráva o utkání
Prostřednictvím této zprávy se mohou družstva a rozhodčí vyjádřit k průběhu utkání. Zprávu o utkání
vyplňují a podepisují hlavní rozhodčí a licencovaný trenér obou družstev formou stanovenou řídícím
orgánem soutěže. Vyplněnou a podepsanou Zprávu o utkání společně s pořadím pálkařů obou týmů
zasílá hlavní rozhodčí na Sekretariát ČBA, a to do 3 pracovních dnů. V případě vzniku podnětu pro
jednání disciplinárního orgánu jsou rozhodčí povinni informovat tento orgán a odeslat Zprávu o utkání
první pracovní den po utkání.
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Povinností vedoucích družstev je také vyplnit hodnocení rozhodčích, formou stanovenou řídícím
orgánem soutěže, pokud to řídící orgán dané soutěže vyžaduje. Za nesplnění je družstvu udělena
pokuta 200,-Kč za jedno hodnocení.
§ 6.15 – Internetový přenos z utkání
V utkáních EXL U18 je doporučený zapisovatel (viz § 8.5) internetový přenos (play-by-play)
prostřednictvím softwaru stanoveného STK.
§ 6.16 – Dvojzápasy
Uskutečnění dvojzápasu schvaluje v odůvodněných případech řídící orgán soutěže. Organizace utkání
se řídí Pravidly. Druhé utkání začíná 30 minut po skončení prvního, čas přestávky je rozdělen takto:
5 minut úprava hřiště, 10 minut celé hřiště hosté, 10 minut celé hřiště domácí, 5 minut úprava hřiště a
rozhodčí.
Vedoucí obou družstev mají právo dohody o uskutečnění dvojzápasu pouze před prvním utkáním. Podle
podmínek může být ihned zrušen celý dvojzápas nebo se může čekat na zlepšení podmínek, a to
nejdéle 3 hodiny.
§ 6.17 – Antidopingová kontrola
Hráči jsou povinni se podrobit na vyzvání orgánů antidopingové kontroly této kontrole. Kontrola probíhá
podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR. V případě
pozitivního nálezu je s hráčem, oddílem a příslušnými funkcionáři zavedeno disciplinární řízení v souladu
s touto Směrnicí.
Pořadatel je povinen zajistit v areálu hřiště pro případný odběr vzorku místnost dopingové kontroly.
Místnost musí splňovat podmínky dané Antidopingovým výborem ČR.
§ 6.18 – Hlášení výsledků
Výsledek utkání je zapisovatel povinen zveřejnit na internetové stránce ČBA, a to nejpozději 2 hodiny po
skončení utkání. Pokud nebyl oficiální zapisovatel na utkání přítomen, výsledek zadává na stránku ČBA
zástupce domácího družstva. Za nesplnění je udělena pokuta 250,-Kč za jedno nezveřejnění.
§ 6.19 – Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů z utkání ExL U18 zadává prostřednictvím internetu do databáze ČBA oficiální
zapisovatel (viz § 8.5), a to nejpozději první pracovní den po utkání. Pokud nebyl oficiální zapisovatel na
utkání přítomen, hodnocení svých hráčů z utkání v soutěžích řízených ČBA zadává prostřednictvím
internetu do databáze ČBA zapisovatel domácího družstva, a to nejpozději první pracovní den po
utkání. Za nesplnění této povinnosti je udělena pokuta 250,-Kč za jedno nezveřejnění.

Kapitola 7 – Zúčastněné osoby
§ 7.1 – Omezení pro hráče
Soutěží se mohou zúčastnit jako hráči pouze muži, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň
14 let věku a nejvýše 18 let věku. Za způsobilost hráče k účasti v soutěži a za dodržení věkového limitu
odpovídá vedoucí příslušného družstva.
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.
Pro nadhazovače platí omezení počtu nadhozů uvedená v Soutěžním řádu mládeže a jeho přílohách. Za
evidenci počtu nadhozů a dodržování daných omezení odpovídá licencovaný trenér družstva. Způsob
evidence počtu nadhozů stanoví STK ČBA. Při porušení omezení pro hráče, bude s licencovaným
trenérem (manažerem) zahájeno disciplinární řízení.
§ 7.2 – Registrace
Registrace v ČBA a příslušnost k oddílu se prokazuje registračním seznamem členů. Hráči, koučové,
vedoucí družstev, rozhodčí i techničtí komisaři musí být registrovanými členy ČBA (viz Stanovy a
Registrační řád). Hráči musí být registrováni v oddílu, v jehož družstvu hrají, nebo musí mít pro hru
v tomto družstvu schváleno hostování (viz Přestupní řád).
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§ 7.3 – Cizí státní příslušníci
V jednom utkání mohou za jedno družstvo nastoupit celkem nejvýše tři cizinci (hráči, kteří nemají
občanství ČR). Cizinec smí nastoupit v soutěžích ČBA poprvé v dané sezóně nejpozději 31.5.
příslušného roku. STK ČBA může schválit výjimku pro hráče žijící v ČR, kteří mají povolení k trvalému
pobytu občana EU nebo trvalý pobyt - občané třetích zemí.
§ 7.4 – Soupiska hráčů
§§ 7.4.1 – Základní ustanovení
Za družstvo mohou v dané soutěži nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce. Na soupisce družstva
může být uvedeno v jedné sezóně nejvýše 40 hráčů. Formu vedení soupisky (elektronicky) určuje řídicí
orgán soutěže před zahájením soutěže.
§§ 7.4.2 – Naplnění soupisky
Družstvo musí zadat elektroniky do 15.3. soupisku hráčů včetně čísel dresů a pozic v poli přes datovou
komunikaci ČBA. Nového hráče je nutné na soupisku doplnit před 40 minut začátkem prvního utkání
viz § 6.9.
Pokud má jeden oddíl v ExL U18 více družstev, musí vést soupisku všechna jeho družstva a žádný hráč
nesmí být uveden na soupisce více než jednoho družstva.

Kapitola 8 – Rozhodčí, techničtí komisaři, další zúčastněné osoby
§ 8.1 – Nominace rozhodčích
Nominaci rozhodčích na utkání provádí regionální pracoviště ve spolupráci s Komisí rozhodčích ČBA a
regionálním koordinátorem rozhodčích.
§ 8.2 – Povinnosti rozhodčích
Rozhodčí jsou povinni se dostavit k utkání 30 minut před jeho začátkem a 10 minut před začátkem musí
být na hřišti řádně oblečeni v předepsané ústroji. Hlavní rozhodčí musí mít vlastní masku, chránič hrudi a
chrániče holení. Po utkání jsou rozhodčí povinni vyplnit, podepsat a odeslat Zprávu o utkání s pořadími
pálkařů.
§ 8.3 – Odměna pro rozhodčí
Výši odměny stanovuje před zahájením sezóny VV regionálního pracoviště ve spolupráci komisí
rozhodčích samostatným předpisem.
§ 8.4 – Technický komisař
Technického komisaře může na utkání delegovat STK. Práva a povinnosti technického komisaře, stejně
jako práva a povinnosti ostatních účastníků utkání (družstva, rozhodčí) vůči němu upravuje zvláštní
předpis vydaný STK.
$ 8.5 – Zapisovatel
Zápis z utkání ExL U18 pořizuje oficiální zapisovatel. Zapisovatele nominuje regionální VV. Výši jeho
odměny stanoví před zahájením sezóny regionální VV. Pokud není zapisovatel na utkání nominován
nebo se nedostaví, stává se oficiálním zapisovatelem zapisovatel domácího družstva.
§ 8.5 – Náhradní rozhodčí
Nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí, mohou se družstva dohodnout na náhradních rozhodčích a
utkání odehrát. Nedojde-li k dohodě, utkání se odkládá a družstva nemají nárok na náhradu nákladů
vzniklých odložením utkání. Nedostaví-li se k utkání delegovaný zapisovatel, stává se oficiálním zápisem
(včetně povinnosti zadat hodnocení hráčů) zápis domácího družstva, pokud se družstva nedohodnou
jinak.
§ 8.6 – Další zúčastněné osoby
Další osoby zúčastněné na průběhu utkání (sběrači míčů a pálek, údržba hřiště, komentátoři apod.) jsou
povinni se při výkonu své funkce řídit pokyny rozhodčích, kteří mají právo je jejich funkce
v odůvodněném případě zbavit.
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Kapitola 9 – Odvolání proti rozhodnutí STK
§ 9.1 – Odvolací orgán
Rozhodovací proces je vždy pouze dvojstupňový (1 rozhodnutí a 1 odvolání). Proti rozhodnutí STK je
odvolacím orgánem VV ČBA.
§ 9.2 – Manipulační poplatek za odvolání
Výše manipulačního poplatku za odvolání je 1000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před
projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že
VV změní rozhodnutí STK.
§ 9.3 – Náležitosti odvolání
Odvolání proti rozhodnutí může k VV podat oddíl nebo člen ČBA, jehož se rozhodnutí týká, a to do 10
dnů od příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí VV je konečné.

Kapitola 10 – Závěrečná ustanovení
§ 10.1 – Účinnost Soutěžního řádu Extraligy U18
Tento Soutěžní řád ExL U18 nabývá účinnosti dnem 1.3.2017 a ruší se jím všechny předchozí soutěžní
řády soutěží ExL U18 i se svými dodatky.
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