Schůzka Extraligy 2018
Termín: čtvrtek 6.12.2018 od 18:00
Místo: Hotel Tři Věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy, GPS:
Loc: 49°27’29.508″N, 15°36’41.51″E, www.trivezicky.cz
Technika: Vach, Kočí
Skokani: Vojak V, Voják J.
Nuclears: Gregor
Titans: Čuhel, Baroch
Eagles: Chlup, Drábek
Hroši: Samek, Ovesný, Dvořák
Olympia: Krejčíř, Kučera
Kotlářka: Smola, Červenka
Draci: Nesňal
VV ČBA: Ditrich, Jozek
STK: Nesňal, Jozek
Hosté: Richter, Přibyl, Sečkár, Rypar
Program
1. Zahájení – registrace – program – pravidla jednání
Představena pravidla schůze – vzata na vědomí
2.

Hodnocení Extraligy 2018 – viz zpráva
2.1. Krejčíř – využití českých nadhazovačů

Nesňal odprezentoval hodnocení extraligy – viz příloha – hodnocení extraligy 2018
Proběhla diskuze na téma používání českých nadhazovačů. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení podílu českých
směn s konstatováním, že stejně ve většině důležitých momentů se na kopci objevují cizinci.
HLASOVÁNÍ:
Změna soutěžního řádu – omezení – jedno utkání ze 3 musí nadhazovat Češi
VÝSLEDEK:
PRO 2
PROTI 1
ZDRŽELO SE 6
HLASOVÁNÍ:
Změna soutěžního řádu – ZAVEDENÍ omezení pro počet cizinců na soupisce
VÝSLEDEK:
PRO 6
PROTI 1
ZDRŽELO SE 2
3.

Herní systém Extraligy 2019
3.1. Priority ČBA – schváleno
3.1.1. Konec soutěže do vrcholné akce seniorského národního týmu
3.1.2. Primární víkendový/týdenní herní systém 3 zápasy po singlech
3.1.2.1. Ovesný – volná neděle
4 min
3.1.2.2. Ovesný - hrát dle potřeb domácího týmu? (tj. domácí tým si může určit, v jakých dnech a
způsobem se bude u něj hrát- napr. patek vecer, sobota double nebo 3x single (St,Pa,So)...
3.1.3. Nástavbová soutěž – NOT – minimálně 20 utkání

Představen herní systém extraligy 2019, popsáno omezení ukončení do vrcholné akce ME z důvodu –
koncentrace reprezentantu na ME jako vrcholnou akci (hráči se nebudou šetřit na případné finále) a z důvodu
doposud nejasného termínu kvalifikace na OH (+/-1 týden)
Program reprezentace je již zakomponován do programy a sezóny a další termíny mimo představené pauzy
nejsou možné (případná série s Německém musí bát v termínu ASG či PBT či MEU23). Diskutována možnost
reprezentačních tréninků (nezastavuje soutěže) v období po skončení nástavby o titul.

DOPORUČENÍ: Proběhla diskuze o názvu nástavbových částí se závěrem bez hlasování. Extraligové kluby
doporučují vznik marketingové komise, která by navrhla „údernější název nástavbových soutěží.
Diskuze o double, či změně soutěžního řádu „§§ 3.1.1 – 3.1.5. – …. Všechna utkání jsou rozepsána jako singly,
tak aby se hrálo minimálně jedno utkání týdně doma,“ … nový návrh herní systém si určuje domácí tým
HLASOVÁNÍ:
Preferované systémy
VÝSLEDEK:
PRO - STÁVAJÍCÍ SYSTÉM 5

PRO – DOMÁCI SI URČÍ 4 ZDRŽELO SE 0

4.

Přihlášky do soutěží
4.1. Extraliga
4.2. Extraliga U21
4.2.1. Ovesný - nejvyšší mládežnická kategorie U18 nebo U21?
Proběhla diskuze o nutnosti U21 vs U18 bez hlasování a závěru
4.3. ČBP
4.3.1. Formát
Extraligové týmy doporučují hrát dle zažitého formátu a zváží přihlášení
4.4. Extraliga U18 – bude řízeno STK jako celorepubliková soutěž

5.

Granty 2018 – vyhodnocení
5.1. Infrastruktura
5.2. Soutěže
5.3. Podpora vstupného
5.4. Podpora trenérů U15 U18 U21

Pavel Jozek přednesl vyhodnocení grantů v roce 2018
6.

Granty 2019 – stanovení priorit
6.1. Infrastruktura
6.1.1. HR, bezpečnost, sloupy….
6.1.2. Světla – použití. dokumentace…rekonstrukce renovace, dostavba
6.1.3. Plněné body 2017 2018 – nízká priorita
6.2. Soutěže
6.2.1. Nesňal – Světla, Evropské poháry
6.3. Podpora vstupného
6.4. Podpora trenérů U15 U18 U21

Extraligové kluby se jednomyslně shodly na podpoře světel a svícení v Extralize a doporučují nad rámec
stávajících grantů vyčlenit částku 500tis podporu nákladů spojených se svícením
7.

Marketing
7.1. Vyhodnocení
7.2. TV
7.2.1. Nesňal – Jak to, že nebyla TV na finále ČBP?
Petr Ditrich oznámil ukončení spolupráce s Jiří Uhlířem a krátce zhodnotil marketing v roce 2018
8.

Soutěžní řád – legislativní změny 2019

Kluby byly informovány o procedurách schvalování nových legislativních změn

9.

Pravidla baseballu – změny 2019

Rozhodčí Informovaly kluby o změnách pravidel pro rok 2019 – bude jich minimum a kluby budou znovu
informovány před sezónou v rámci metodického pokynu

10. Zapisovatelská komise
Zapisovatelská komise informovala denní v zapisovatelské komisi

11. Diskuze
11.1. Čuhel – počty týmů v extralize výhled
Proběhlo informativní vyjádření klubů na otázku kolik je optimální počet týmů v extralize
6 týmů – snížení - 3 kluby
10 týmů – stávající model – 6 klubů
11.2. Ovesný – herní systém všech soutěží
11.3. Ovesný - možnost propojeni U21 s 1.ligou
11.4. Ovesný - Play-offovy systém- tj. bud klasicke semifinale 1.-4., 2-3 nebo soucasny system 1.-3. s
pouzitim wildcard?
11.5. Ovesný - System baraze? soucasny: posledni 4 EXtr.vs. prvni 4 z 1.ligy nebo posledni 2 EXtr.vs. prvni
dva z 1.ligy?
Body Tomáše Ovesného byly diskutovány v průběhu celé schůze

Arnošt Nesňal ukončil působení v STK a s tím, že byl požádán VV ČBA aby vytvořil rozpisy pro sezónu 2019.

STK tímto žádá kluby, aby do 25.12 zaslali informace ohledně svých priorit – double, doma venku, svícení….
Blokované hřiště…

Schůzka zástupců EXTRALIGOVÝCH klubů a STK proběhla v pozitivním duchu, schůzka byla velice konstruktivní.
Jasně daný jednací řád a dodržování jednacího řádu zástupci EXL bylo pozitivně vnímáno a je doporučeno pro
budoucí jednání.

