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METODICKÝ POKYN EXTRALIGA 2018 
 
Tento metodický pokyn pro Extraligu 2018 zejména zahrnuje 
 

1. Termínová listina 

 G / WEEK OD DO ODEHRÁT DO 
Základní část 27G / 12W 30.3. 17.6. 20.6. 
Nástavba o titul 20G / 7W 20.7. 1.9. 5.9. 
Nástavba o Extraligu (udržení postup) 14G / 7W 20.7. 1.9. 5.9. 
Wild Card  3G / 1W 7.9. 9.9. 13.9. 
Czech Series 5G / 2W 28.9. 7.10. 13.10 
Reprezentační pauza     

ASG, NĚMECKO, TAIWAN, UMS  22.6. 17.7.  
SUPER6  14.9. 24.9.  
MS U23  OD 14.10.   

Reprezentační trénink     
U18 – U21 3G / středa 25.4., 23.5., 20.6.  

 
2. Připomínky k legislativním normám 2018 

a. Občerstvení 

b. TV přenosy…. 

c. Komunikace s rozhodčími – osvětlení, speed up rules 

 

3. Změny v Soutěžním řádu mužů pro rok 2018 
a. Metodický pokyn – závazné náhradní termíny 
b. Vlastní hřiště – priority překládání  
c. míče pro nástavbové soutěže 
d. naplnění soupisky pro nástavbové soutěže 
e. odvolání 

 
4. Změny v Soutěžním řádu mužů platné od roku 2017 

a. Naplnění soupisky před sezónou 25.3. 
b. Cizí státní příslušníci 
c. Povinnosti před zápasem 
d. Předzápasová příprava 

 
Žádáme tímto o pečlivé prostudování níže uvedeného textu, kde najdete podrobnější informace. 
Další informace naleznete v příslušných řádech na baseball.cz 
 
Kontaktní osoba: 
EXTRALIGA 2018 
Arnošt Nesňal, anesnal@baseball.cz, 608228868 
 

1. TERMÍNOVÁ LISTINA 

mailto:anesnal@baseball.cz
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Základní část 
Základní část Extraligy je hrána systém 3x single round robin. Týmy odehrají dvě kola (18 zápasů po 
dvou zápasech za víkend 9x), 9 zápasů bude odehráno v rámci nomádské série kdy se týmy utkají ve 
třech zápasech během 3 dní s různými soupeři. Termín dokončení základní části je 17.6.   
Náhradní termíny 1.5. a 8.5.  
STK si vyhrazuje možnost upřesnit povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před 
daným víkendem.  
 
Nástavba o Titul   
Do nástavby o Titul postupuje prvních 6 týmů po základní části. 
Hrajeme 4x single round robin. Týmy odehrají první 3 kola (15 zápasů po 3 zápasech za víkend 5x), 5 
zápasů bude odehráno v rámci nomádské série, kdy se týmy utkají ve třech / dvou zápasech během 
3/2 dní s různými soupeři. STK preferuje herní režim po singlech doma venku. V měsíci červnu vyzve 
týmy, aby sdělili své priority (double, doma-doma…) na základě těchto informací STK připraví rozpis. 
Žádám vás o opravdu vstřícnou komunikaci v období konce základní části, abychom mohli publikovat 
rozpis 30.6. Termín dokončení Nástavby o Titul je 1.9.  
STK upřesní povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před daným víkendem.  
 
Nasazení nástavby o Titul – nasazení domácí hosté 
Výsledný rozpis domácí hosté bude zohledňovat umístění po základní části, preferenci herního 
systému single doma venku, přejezdové vzdálenosti…  
 
Nástavba o Extraligu (udržení / postup)  
První 4 týmy z první ligy se utkají s týmy na 7-10.místě po základní části Extraligy. V nástavbě o 
Extraligu se nezapočítávají vzájemné zápasy ze základní části. Herní systém je 2x single round robin 
(14 zápasů, 7 víkendů). První 4 týmy z konečné tabulky (14 zápasů) získají Extraligovou příslušnost pro 
sezónu 2019. Termín ukončení nástavby o Extraligu je 1.9. 
STK upřesní povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před daným víkendem.  
 
Tvorba rozpisu NOT + NOE + 5. a 6. základní části Extraligy U21 bude sladěna.  
 
Série Wild Card   
2. a 3. tým po Nástavbě o Titul se utkají v single elimination na 2 vítězství (bez započítávání) celá série 
bude odehrána v 1 víkendu a musí být dohrána do 13.9.  
STK upřesní povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před daným víkendem. STK 
upřesní určení postupujícího do finále v případě, že by WCS byla nedohrána či vůbec nezačala.  
 
Série Czech Series – FINÁLE 
1. Tým po Nástavbě o Titul a vítěz série Wild Card se utkají v single elimination na 3 vítězství. Celá 
série bude odehrána ve 2 víkendech. Termín ukončení Czech Series je 13.10. (odjezd národního týmu 
U23 na MS). STK upřesní povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před daným 
víkendem. 
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Reprezentační pauza -  v těchto termínech nejsou vypsány žádné soutěžní utkání 
22.6.18 – 17.7.18  
14.9.18 – 24.9.18 
Od 14.10 -  
 
Tyto termíny podléhají  
§ 7.1 – Omezení pro hráče  
Soutěží se mohou zúčastnit jako hráči pouze muži, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 16 let věku. Za způsobilost hráče k 
účasti v soutěži odpovídá licencovaný trenér (manažer) 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 ve věku 16-18 let platí i v soutěžích mužů omezení počtu nadhozů uvedená 
v Soutěžním řádu celostátních soutěží mládeže a jeho přílohách. Za evidenci počtu nadhozů a dodržování daných omezení odpovídá 
licencovaný trenér (manažer) družstva. Při porušení omezení pro hráče, bude s licencovaným trenérem (manažerem) zahájeno disciplinární 
řízení. 

 
Reprezentační trénink 
25.4. a 23.5.18 a 20.6.18 jedná se o reprezentační trénink výběru U23 a U18.  
 
Tyto termíny nepodléhají  - § 7.1 – Omezení pro hráče  

 

STK může stanovit tyto termíny jako náhradní termín. Hráči se mohou z těchto tréninků omluvit. 
 

 
Náhradní termíny 
§ 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. 

 
Pro období 31.3 –  28.4.  

STK preferuje § 5.2, je možná dohoda na odehrání do 14dnů na základě dohody obou týmů. 
Pro týmy, které si „zaplní“ náhradní termíny budou následující kola a případná přeložení 
určena metodickým pokynem. 

 
Pro období 11.5 – 1 7.6. 
 Každé kolo a náhradní termíny budou popsány metodickým pokynem 
 
Pro období nástavbových soutěží 
 Každé kolo a náhradní termíny budou popsány metodickým pokynem 
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2. PŘIPOMÍNKY K LEGISLATIVNÍM NORMÁM 2018 

 

Občerstvení pro rozhodčí : STK doporučuje zajistit pitný režim (min. 1,5l vody / zápas) a základní 

občerstvení pro rozhodčí během utkání (min. 1ks ovoce, malý snack) 

Pokud hřiště disponuje osvětlením, které z jakéhokoliv důvodu nelze zapnout, pak je manažer 

domácích povinen na tuto skutečnost upozornit na meetingu prvního zápasu. 

TV přenosy – pro tato utkání budou týmy informovány metodickým pokynem o specifický 

požadavcích televizních štábů (např. dřívější dodání lineupů, změny v začátku utkání, rozhovory, 

batboys…) 

Komise rozhodčích bude informovat týmy o speed up rules pro sezónu 2018 

 

3. ZMĚNY V SOUTĚŽNÍM ŘÁDU PLATNÉ OD ROKU 2018 
 
§ 1.2.1 – Termínová listina  
Termínová listina je zveřejněna na baseball.cz v dostatečném předstihu. Zahrnuje akce reprezentací, 
turnaje či další soutěž ovlivňující akce. Během soutěže může být termínová listina měněna či 
doplňována pouze na základě rozhodnutí VV ČBA. 
 
Výklad: V případě jakékoliv změny v herním systému způsobené přidáním reprezentačních akcí, změn 
dat odletu na akce reprezentací. STK navrhne VV varietní řešení herního systému či úpravu rozpisu 
zápasů soutěže. Proti schválenému formátu není odvolání. 
 

§ 1.2.2 – Metodický pokyn 
Metodický pokyn je závazný dokument, který vydává řídící orgán soutěže před či během soutěže. 
Upřesňuje soutěžní řád pro daný ročník soutěže. Předepisuje náhradní termíny tak, aby byl zajištěn 
spravedlivý průběh soutěže a její dohrání v návaznosti na akce reprezentací či další okolnosti. 
 
Výklad: Metodický pokyn bude zasílám před herním víkendem a bude obsahovat povinné náhradní 
termíny pro případná neodehraná utkání, tak aby byla soutěž dohrána ve stanovených termínech.  

 
§ 1.3 – Oddíl  
Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný 
název a vlastní hřiště. 
 
Výklad: v případě, že ve vašem areálu hraje více subjektů. Při termínových kolizích (náhradní termíny, 
či při tvorbě rozpisu dalších fází soutěže), jsou prioritou STK soutěže v tomto pořadí  
1. Extraliga ZČ, NOT, WCS 
2. Extraliga U21 ZČ, WCS, Finále 
3. Extraliga NOE 
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Viz výše - Tvorba rozpisu NOT + NOE  + 5. a 6. základní části Extraligy U21 bude sladěna. (viz 
metodický pokyn pro Extraligu U21). STK dle výše uvedených priorit může přesunout utkání soutěží 
nižší priority. 
 

 
 
§ 1.7 - Grantová podpora  
Klub se může přihlásit do Grantové podpory, kterou ČBA vydává samostatným dokumentem 
„Grantová podpora“.  
 
Výklad: 
V roce 2018 jsou prioritní opatření týkající se bezpečnosti vnitřního pole (2017) pravého a levého 
foulballu a celoroční údržby. Potřebné opravy je doporučeno realizovat v období duben květen. 
Provedení těchto úprav je podmínkou pro zařízení do dotačního programu PODPORA 
INFRASTRUKTURY 2018 viz baseball.cz  
 
Do žádostí budou zahrnuti pouze žadatelé kteří naplní primární zadání:  
Celoroční údržba ploch - Warning tracku, povrchu infieldu (přechody, povrch...), kopec a boxy* 
Bezpečnost - levý pravý foulball - horizintální, vertikální, plošný padding. 
 
Bezpečnost vniřního pole  - padding střídaček, padding oplocení u první a třetí mety, žádné kliky a 
ostré rohy (hrany) - uvnitř hrací plochy * 

padding střídaček 
 žádné kliky a ostré rohy (hrany) - uvnitř hrací plochy 
 padding oplocení u první a třetí mety - infield play 
______ 
*  do dotačního programu budou zařazeni pouze žadatelé, kteří naplní dotační program z roku 2017 - 
Bezpečnost vnitřního pole  - viz https://www.baseball.cz/article.php?sid=5226. 
 

 
§ 6.5 – Hrací míče  
Domácí družstvo dává nejpozději 30 minut před začátkem utkání do šatny rozhodčích nové hrací míče 
v počtu určeném řídicím orgánem soutěže. V průběhu utkání musí mít rozhodčí k dispozici stále 
alespoň šest míčů tohoto typu schopné hry. Řídicí orgán soutěže může závazně stanovit nebo 
doporučit používaný typ míčů.  
  
Výklad: Hrací míč pro Základní část, Nástavbu o Titul, Nástavbu o EXL o udržení je RAWLINGS  

 
§ 7.4 – Soupiska hráčů §§ 7.4.1  
Základní ustanovení Za družstvo, které musí vést soupisku, mohou v dané soutěži nastoupit pouze 
hráči uvedení na této soupisce. Soupisku hráčů musí vést družstva všech soutěží včetně regionálních 
soutěží. Na soupiskách těchto družstev může být uvedeno v jedné sezóně nejvýše 40 hráčů. Dále musí 
vést soupisku družstva stejného oddílu hrající tutéž soutěž (Regionální přebor, Český pohár), jejich 
soupiska není omezená počtem zapsaných hráčů. Formu vedení soupisky (elektronicky) určuje řídicí 
orgán soutěže před zahájením soutěže. Dopisování hráčů na soupisku později jak 40 minut před 
zahájením, nebo na meetingu rozhodčích a trenérů před utkáním NELZE!  

https://www.baseball.cz/article.php?sid=5226
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§§ 7.4.2 – Naplnění soupisky  
Všechny družstva 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 40 minut před začátkem prvního 
utkání, viz § 6.9.  
 
Výklad: Doplňte soupisky do 25.3.18 

 
§§ 7.4.4 – Naplnění soupisky pro nástavbové soutěže 
Za nástavbové soutěže jsou považovány Nástavba o Titul, Nástavba o Extraligu a Nástavba o 1.ligu. 
Hráč může nastoupit pouze za 1 tým v 1 soutěži. 
Všechny družstva musí zadat elektroniky 7 dnů pře začátkem Nástavbové soutěže soupisku hráčů 
včetně čísel dresů a pozic v poli přes datovou komunikaci ČBA. Nového hráče je nutné na soupisku 
doplnit 40 minut před začátkem prvního utkání, viz § 6.9. 
 
Výklad: Po 17.6. budou týmy jejichž hráči hostovali do týmů hrající nástavbovou část vyzváni, aby 
znovu zadali soupisku pro nástavbovou část. Po skončení základní části (17.6.18) může hráč 
nastupovat pouze za jeden oddíl hrající nástavbovou část. 

 
§ 9.2 – Manipulační poplatek za odvolání 
Výše manipulačního poplatku za odvolání je 1 000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před 
projednáváním odvolání připsán na účet ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že 
odvolací orgán změní rozhodnutí řídicího orgánu. 
  
§ 9.3 – Náležitosti odvolání 
Odvolání proti rozhodnutí může k odvolacímu orgánu podat oddíl nebo člen ČBA, jehož se rozhodnutí 
týká, a to do 10 dnů od příslušného rozhodnutí pouze přes datovou komunikaci a současně musí splnit 
§ 9.2. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. 
 
Výklad: pouze odvolání podaná přes datovou komunikaci a po připsání manipulačního poplatku na 
účet ČBA, bude zahájena komunikace a další řízení ve věci dovolání odvolacím orgánem. Veškerá 
další případná komunikace bude řešena přes datovou komunikaci. Přímá emailová komunikace, 
telefonát …nebudou brány jako zahájení odvolacího řízení.  
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4. ZMĚNY V SOUTĚŽNÍM ŘÁDU PLATNÉ OD ROKU 2017 
 

Cizí státní příslušníci 
§ 7.3 – Cizí státní příslušníci  
V jednom utkání mohou za jedno družstvo nastoupit současně do hry nejvýše tři cizinci (hráči, kteří 
nemají občanství ČR). Cizinec musí 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.    
 
Výklad: v případě, že máte v týmu cizince a chcete žádat o výjimku kontaktujte neprodleně 
sekretariát, který vám dá podrobné informace, jaké dokumenty je potřeba doložit.  
 
Přestupní řád § 6.6 – Účinnost přestupu Účinnost schváleného přestupu z oddílu ČBA do zahraničí 
závisí na legislativě nové národní federace. Schválený přestup ze zahraničí do oddílu ČBA nabývá 
účinnosti k 1. dni následujícího kalendářního měsíce (např. při schválení v dubnu nabývá přestup 
platnosti k 1.5.).  
Výklad 
Zjistěte si zda Váš import nehrál nikde v Evropě (CEB region). Od dubna je určující pro herní 
způsobilost je podání žádosti o transferkartu na sekretariát ČBA, který následně provede 
administrativní kroky spojené s transferem ze zahraniční do ČR. Jestli si nejste jisti raději podejte 
žádost ještě v březnu. 
 

Povinnosti před zápasem 
§ 6.20 - Povinnosti domácího týmu při utkání Pořadatel má povinnost provést úvodní ceremoniál před 
začátkem utkání - nástup týmů (v pořadí hosté, domácí, rozhodčí) a zahrát státní hymnu ČR. Během 
utkání je povinný nestranný komentář a ozvučení.   
  
Výklad: 
Splnění je vysoce pokritizováno v dotačním programu PODPORA SOUTĚŽÍ 2017 
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5226 
 
§ 6.21 - Povinnosti týmu po utkání - Členové družstva a zástupci klubů se nesmí po utkání v době 
stanovené Rozpisem soutěže, nejméně však 48 hodin, vyjadřovat pro média k výkonu rozhodčích v 
daném utkání, a to včetně komentářů na internetu a sociálních sítích 
 
Výklad 
Prostě buďme k sobě slušní a korektní 
 

Lineup před zápasem 
§ 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 
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čemž je povinen informovat hlavního rozhodčího, soupeře a zapisovatele. V sestavě hráčů musí být 
vyznačeni cizí státní příslušníci (viz § 7.3). 
 
Výklad: 
Licencovaný trenér musí být přítomen utkání a je podepsán na Line Up. Splnění je vysoce 
pokritizováno v dotačním programu PODPORA SOUTĚŽÍ 2018 
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5226 

 
§§ 7.4.1 – Základní ustanovení Za družstvo, které musí vést soupisku, mohou v dané soutěži nastoupit 
pouze hráči uvedení na této soupisce. Soupisku hráčů musí vést družstva všech soutěží včetně 
regionálních soutěží. Na soupiskách těchto družstev může být uvedeno v jedné sezóně nejvýše 40 
hráčů. Dále musí vést soupisku družstva stejného oddílu hrající tutéž soutěž (Regionální přebor, Český 
pohár), jejich soupiska není omezená počtem zapsaných hráčů. Formu vedení soupisky (elektronicky) 
určuje řídicí orgán soutěže před zahájením soutěže. Dopisování hráčů na soupisku později jak 40 
minut před zahájením, nebo na meetingu rozhodčích a trenérů před utkáním NELZE!   §§ 7.4.2 – 
Naplnění soupisky Všechny družstva 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 40 minut před 
začátkem prvního utkání viz § 6.9. 
 
Výklad: 
Jména hráčů, pozice a čísla jsou nezbytné pro bezproblémové fungování online zápisu. Míst je 
dostatek, doplňte obratem potřebné údaje do databáze na baseball.cz. (vysoká priorita v dotačním 
programu!) 
V případě nastoupení hráče, který nebyl na soupisce, se jedná o neoprávněný start tudíž skreč! 
 
Fotografie hráčů, dodejte v rozměru 5x5cm (foto na pas) ve formátu s průhledným pozadím. Je to 
naše vizitka, fota se objevují i v systému ISCORE. Všechny kluby se k tomuto zavázali v rámci smlouvy 
na marketingovou podporu! 
 
 
Předzápasová příprava 
§ 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 – úvodní ceremoniál, nástup hostů, nástup domácích, představení 
rozhodčích a v EXL hymna ČR. 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 
 
Výklad:  
V případě jiných časů STK preferuje dohodu obou týmů, v jiném případě má tým vždy nárok na 45min 
BP ve výše uvedených časech. 
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