SCHŮZKA EXTRALIGY, 28.11.17, Brno, MBS
VV: Ditrich, Chadim, Jozek
STK: Jozek, Nesňal, Chlup
MK: Uhlíř
KR: Kulhánek, Přibyl, Kroupa
Sekretariát: Přibyl
Národní tým: Muller, Čuhel
Národní tým U23: Chlup

Kluby: Draci (Nesňal), Arrows (Kepák, Bokaj), Kotlářka (Muller, Vančura), Eagles (Chlup,
Drábek), Hroši (Ovesný, Dvořák), Skokani (Voják, Kohout), Titans (Čuhel), Technika (Vach,
Stříbrcký), Nuclears (Urbánek, Gregor, Jozek), Olympia (Kučera, Krejčíř)
EXTRALIGA 2018
Na jednání extraligových klubů s STK a VV, které se uskutečnilo v úterý 28.11. Byla
projednána celá řada bodu dle programu s těmito závěry:

ZÁVĚR
Hlasováno - VV k projednání
1. Počet G v ZČ - 27 vs 36 – nutno odehrát ve 12 víkendech

Projednáno - bez hlasování a závěru
1. Délka BP před utkání
a. 30 min
b. Dle platného SŘ a dohody týmů
2. Dvojzápasy
a. Právo domácího týmu určit double/single
b. Umožnění double mezi reg. soupeři
c. Pokračovat dle platného SŘ
3. Systém Nástavby o Extraligu (NOEX)
a. Snížit počet postupujících týmů z 1.ligy
b. Změna formátu NOEX – bez započítání ZČ obou lig, začít od začátku, dle počtu

účastníků hrát 2-4 x single round robin
4. Změna formátu Nástavby o Titul (NOT)
a. Zvýšení z 3x single round robin na 4x single round robin
5. Změna formátu WCS – na best of 3 bez započítání vzájemných zápasů
6. Neutrální zapisovatelé

a. v rámci regionu
b. všude
c. dle možností
7. Grant podpora vstupného - apel na vybírání vstupného a zadání do ZOU
8. Disciplinární tresty
a. Bez finančních individuálních pokut s vyšším trestem na hraní či finanční

pokutou klubu
9. MK - požadavek klubů na vetší prezentaci v TV
a. Sestřihy, měsíčník
b. Přenosy klíčových utkání
Dáno na vědomí
1.
1.
2.
3.
4.

STK – zhodnotila EXTRALIGU 2017 – viz článek baseball.cz
Pevně dané termíny reprezentačních pauz – dle termínové listiny
Odvolání vůči rozhodnutí - pouze přes DK – bude řešeno změnou SŘ
KR připraví koncepci rozvoje rozhodcovské základny
MK - zhodnocení dle PR statistik, s výsledky nárůstu sledovanosti baseballu, klubů,
osobností...
a. Apel na akce typu – opening day, army day... důležitost konání
celorepublikově v jeden termín
b. Army day – nutno zajistit úkolový list CBA – ihned
c. Vytvořit kalendář akcí

Nestihlo se projednat
1. Grant podpora Infrastruktury - nyní realizace - finanční plnění klubům
a. 2018 - PRIORITY
2. Grant podpora soutěží - nyní realizace - finanční plnění klubům
a. 2018 - PRIORITY
3. KR - změny pravidel
4. SŘ - přihláška do soutěží EXT, U21

Závěr:
Schůze neproběhla dle plánovaného harmonogramu. Nedostali jsme se k celé řadě
důležitých bodů. Diskuze zejména o počtu zápasů ZČ a hernímu systému (double/single)
víceméně zabrala celý program, argumenty se opakovali a diskuze byla jednoznačné
nezvládnutá a výsledné hlasování 5-4-1 neodpovídá časovému prostoru, který si jednotliví
řečníci "uzurpovali". Další schůzky bychom rádi vedli v konstruktivnějším duchu tak,
abychom naplnili program schůze a udělali i více odhlasovaných závěru pro rozhodnutí VV.

