Manuál k oblečení rozhodčích
v baseballové Extralize

V zápasech baseballové Extraligy (Extraliga základní část, Extraliga nadstavba o titul, Extraliga nadstavba o udržení,
Exraliga Wild Card, Extraliga Czech Series) smějí rozhodčí nosit pouze níže schválené oblečení. Rozsah materiálu byl
schválen Komisí rozhodčích ČBA.

ROZHODČÍM JE ZAKÁZÁNO POZMĚŇOVAT SVÉ UNIFORMY A ČEPICE JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM.
Možné kombinace uniformy rozhodčích (metoví rozhodčí musí vždy nosit stejnou uniformu):
PLATE

BASE

Čepice

Čepice

POLO triko tmavé (krátký či dlouhý rukáv)

POLO triko tmavé (POUZE krátký rukáv)

POLO triko světlé (dlouhý či krátký rukáv)

POLO triko světlé (POUZE krátký rukáv)

Bunda / sako

Bunda

Kalhoty, opasek

Kalhoty, opasek

Ball bag

ČEPICE
Čepice (černá), vepředu s označením EXL (bílý text) a vzadu symbolem
Baseball Czech. Žádné změny, texty nebo ilustrace včetně jakýchkoliv
připnutých předmětů na vnější straně čepice nejsou povoleny.

POLO TRIKO
Černé nebo světle modré POLO triko musí být ve standardních barvách
schválených Komisí rozhodčích ČBA. Triko je vepředu označeno
symbolem Baseball Czech, verze UMPIRE. Vzadu pak symbolem
Baseball Czech. Na pravém rukávu by mělo být umístěno Komisí
rozhodčích přidělené číslo rozhodčího.

BUNDA / SAKO
Černá bunda s bílými lemy přes ramena (s polovičním nebo plným
zipem), případně kompletně černá bunda s odepínatelnými rukávy
(dlouhý/krátký rukáv). Bunda má vepředu symbol Baseball Czech,
verze UMPIRE. Na pravém rukávu by mělo být umístěno Komisí
rozhodčích přidělené číslo rozhodčího. Na pozici hlavního rozhodčího
může být použito místo bundy černé sako.

KALHOTY, OPASEK
Šedé kalhoty jednotného odstínu značky Honig’s, model B21AP nebo
B22AP. Opasek černé barvy, který byl zajištěn Komisí rozhodčích ČBA
v roce 2018.

BALL BAG
Vak na míče může být barvy šedé, černé, šedočerné, ale vždy s logem
Baseball Czech na každém vaku. Pokud rozhodčí používá dva vaky na
míče, oba symboly jsou vždy na přední straně vaku, směrem dopředu.

SPODNÍ TRIKO (DOPORUČENO)
Spodní triko k tmavé a světlé variantě POLO trika je černé nebo
tmavě modré. Všichni rozhodčí v zápase by měli mít jednotnou barvu
spodního trika. Podvlékací triko s dlouhým rukávem pod POLO
trikem s krátkým rukávem je povoleno POUZE pro rozhodčího na
HP. Pokud metový rozhodčí považuje POLO triko s krátkým rukávem
jako nedostatečné, MUSÍ použít bundu a to tak, aby VŠICHNI metoví
rozhodčí byli stejně ustrojeni.

OBLEČENÍ
Rozhodčí smí nosit v Extralize pouze uniformu schválenou Komisí
rozhodčích ČBA, která je v souladu s tímto Manuálem oblečení
rozhodčích. Tato uniforma nesmí být žádným způsobem měněna bez
povolení Komise rozhodčích ČBA. Jakákoliv reklamní loga nebo sdělení
na uniformě NEJSOU povolena, pokud to nebude schváleno Komisí
rozhodčích ČBA. Nedodržení ústrojové kázně bude pokutováno ze
strany Komise rozhodčích ČBA.
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