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SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE
Kapitola 1 Základní pojmy
§ 1.1. Pořadatel, pořádající subjekt a řídící orgány
Pořadatelem soutěže je Česká baseballová asociace, řídicím orgánem je Sportovně-technická komise ČBA (STK).
Pořádající subjekt jednotlivých soutěží vybírá VV ČBA na základě výběrového řízení a pravomoci v řízení soutěže
deleguje na jmenovaného technického komisaře. Technický komisař je povinen být v dosahu během celé soutěže,
případně po dobu své nepřítomnosti určit svého zástupce. Technický komisař je povinen do tří pracovních dnů
doručit na sekretariát ČBA Zprávu technického komisaře a článek pro veřejnost.
§ 1.2. Kategorie soutěží
Kategorie soutěží se označují zkratkou „Ux“, kde „x“ vyjadřuje nejvyšší přípustný kalendářní věk hráče. Soutěže
mládeže se pořádají každoročně v kategorii U18 (do 18 let), U15, U13, U11, U10, U9, U8 a U7.
§ 1.3. Celostátní soutěže mládeže
§§ 1.3.1 Národní soutěže
Celostátními soutěžemi mládeže jsou Mistrovství republiky kvalifikace (MR-KVA), Mistrovství republiky (MR),
Český pohár kvalifikace (ČP-KVA), Český pohár (ČP), Poháry Čech/Moravy (PČM), Supercup a Firstcup. Tyto
soutěže jsou organizovány formou jednorázového turnaje. Dělí se na soutěže postupové (MR-KVA a MR U18, MR
U15, MR U13 a MR U11) a otevřené (ČP-KVA, ČP U18, ČP U15, ČP U13, ČP U11, ČP U10, Supercup, MR U9,
ČP U8, Firstcup a PČM U8). Jednotlivé soutěže se konají v termínu určeném STK ČBA, přitom postupové soutěže
vždy na závěr sezóny (viz §§ 2.2.1).
§§ 1.3.2 Kvalifikace mezinárodních soutěží
České kvalifikace LL, IML, JL, SL se hrají dle pravidel uvedených v prováděcí instrukci daného turnaje a dokumentu
“Little League Česká Republika”, kterou vydává ČBA. Pokud v těchto dokumentech není stanoveno jinak, platí SŘ
mládeže:
LL = pravidla pro kategorii U11
IML = pravidla pro kategorii U13
JL = pravidla pro kategorii U15
SL = pravidla pro kategorii U18
§ 1.4. Formát soutěží
Všechny celostátní soutěže mládeže se hrají ve formátu jednorázových turnajů během rozšířeného víkendu
(nejvýše 4 dny) na hřištích určených STK. V případě soutěží s 16 a více účastníky (viz §§ 2.2.3) může být soutěž
rozložena do dvou rozšířených víkendů, kdy nejdříve proběhne kvalifikace a následuje hlavní turnaj. STK může
rozložit do dvou rozšířených víkendů (kvalifikace a následně hlavní turnaj) i otevřenou soutěž, pokud počet
přihlášených družstev neumožňuje sehrát turnaj během jednoho rozšířeného víkendu.

§ 1.5. Obecné podmínky
§ 1.5.1. Pořádající subjekt
Pořádajícím subjektem je zpravidla oddíl vybraný VV ČBA, případně jím může být regionální pracoviště.
§ 1.5.2. Hřiště
Pořádající subjekt je povinen mít pro soutěž k dispozici hřiště a zázemí schválené STK 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.
§ 1.5.3. Trenérské licence
Družstva musí mít trenéra alespoň s licencí Family pro kategorie U10, U11, U13 a U15. Pro kategorii U18 musí
mít trenéra alespoň s licencí Coach. Sestavu družstva před utkáním musí potvrdit tento trenér s licencí.
Jednoletou výjimku může trenérům bez licence udělit Trenérsko-metodická komise ČBA.
§ 1.5.4. Mládež
Oddíly extraligových družstev musí mít družstva v kategorii U21, současně U18, a dále čtyři mládežnická družstva
v kategoriích U15 a mladších. Oddíly družstev 1L musí mít alespoň jedno z družstev U21, U18 nebo U15, a dále
tři mládežnická družstva v kategoriích U13 a mladších, tato družstva musí dokončit dlouhodobou soutěž ČBA. Toto
družstvo musí dokončit dlouhodobou soutěž ČBA.
§ 1.5.5. Rozhodčí
Každý oddíl a region musí mít po celou sezónu k dispozici alespoň dva vyškolené rozhodčí, které může Komise
rozhodčích podle potřeby nasazovat do soutěží ČBA.
Oddíl má povinnost nominovat rozhodčí ve spolupráci s KR a zajistit účast rozhodčích na turnaji LL, MČR a ČBP.
Oddíl je povinen zajistit minimálně jednoho klubového rozhodčího pro soutěže kategorií U15, U13, U11, U9, U8.
Region má povinnost nominovat ve spolupráci s KR a zajistit na turnaj MR a ČP mládeže stejný počet rozhodčích,
jako je počet přihlášených účastníků daného regionu. Na ČP U8, U10, U11 a U13 a LL mají družstva povinnost
dopředu nahlásit KR klubového licencovaného rozhodčího pro potřeby turnaje a v případě jeho nominace zajistit
jeho dopravu na turnaj a zpět. V případě nesplnění požadavku je oddíl povinen uhradit částku 5 tisíc Kč ve
prospěch ČBA.
§ 1.5.6. Zapisovatelé
Oddíly musí mít po celou sezónu k dispozici alespoň dva vyškolené zapisovatele, které může Zapisovatelská
komise podle potřeby nasazovat do soutěží ČBA.
Region má povinnost nominovat ve spolupráci se Zapisovatelskou komisí a zajistit na turnaj MČR a ČBP mládeže
dva vyškolené zapisovatele daného regionu.
§ 1.5.7. Bezpečné hřiště
Pořádající subjekt je povinen mít hřiště, jehož bezpečnost dosahuje minimálně standardů určených zvláštním
předpisem „Bezpečnost hřišť“ stanoveným STK.
§ 1.5.8. Přijetí družstva
Přijetí družstva do soutěže je podmíněno uhrazením všech závazků (finančních i dalších) příslušného oddílu vůči
ČBA.

Kapitola 2 Systém soutěží
§ 2.1 Otevřené soutěže
§§ 2.1.1 Účastníci soutěže
Soutěže se pořádají jako otevřené pro přihlášená družstva. Termín a formu přihlášek stanovuje STK.
Jako součást přihlášky může STK stanovit povinnost uhrazení vratné garance do výše 10 000,-Kč, která propadá
ve prospěch ČBA při neúčasti přihlášeného družstva v soutěži. Družstvo přijaté do soutěže je povinno nastoupit
ke všem zápasům podle daného rozpisu. V případě nesplnění této povinnosti mu může STK udělit pokutu až do
výše 20 000,-Kč.
STK může v rámci reprezentační přípravy zařadit do soutěže reprezentační výběr nižší věkové kategorie a stanovit
konkrétní podmínky jeho účasti.
V kategoriích U10 a mladších může STK povolit účast v soutěži družstvům složeným z hráčů více oddílů,
zahraničním družstvům a družstvům softballových oddílů (ČSA) a stanovit konkrétní podmínky jejich účasti.
§§ 2.1.2 Základní část
Základní část soutěže se hraje ve skupinách systémem každý s každým jedenkrát. Počet skupin a družstev v nich
stanoví STK na základě počtu přihlášených družstev.
§§ 2.1.2 Nasazení
Rozdělení do skupin pak provádí nasazením na základě poslední celostátní soutěže hráčů daného ročníku a
následně dolosováním.
Příklady nasazení pro rok 2019:
Kategorie U11 - pro ČP bude použito pořadí z ČP U10 2018 (ročník 2008)
Kategorie U13 - pro ČP bude použito pořadí z MR U11 2017 (ročník 2006)
Kategorie U15 - pro ČP bude použito pořadí z MR U13 2017 (ročník 2004)
Kategorie U18 - pro ČP bude použito pořadí z MR U15 2016 (ročník 2001)
Pokud není možné nasazení určit dle pořadí na MR, je rozhodujícím turnajem ČP stejného ročníku.
ČP se pořádá maximálně pro 12 družstev, neurčí-li STK jinak. Pokud je na ČP přihlášeno víc než 12 družstev, je
přímo nasazeno prvních osm družstev a o zbylá čtyři místa se hraje ČP-KVA.
Nasazení do ČP, ČP-KVA
6 až 10 družstev
dvě skupiny
a – 1, 4, 5, 8, 9

11 až 12 družstev
čtyři skupiny*
a – 1, 8, 9(1A,1)

b – 2, 3, 6, 7, 10

b – 2, 7, 10(1B,2)

Nasazení do MR, MR-KVA
8 družstev, dvě skupiny
podle pořadí na ČP**
a – 1, 4, 5, 8
b – 2, 3, 6, 7

c – 3, 6, 11(2A,3)
d – 4, 5, 12(2B,4)
(*) V případě ČP-KVA hrané na čtyři skupiny, hrají spolu o postupová místa skupiny KVA A (a+d) a KVA B (b+c). V závorce
uvedeno nasazení do ČP podle výsledků ČP-KVA. První v případě dvou kvalifikací a druhé v případě jedné kvalifikace.
(**) – Do MR i MR-KVA se nasazuje podle umístění na ČP. V případě umístění týmu na děleném místě v ČP se nasazení určí
losem mezi týmy na daném děleném místě.

STK může rozhodnout o KVA ČP pořádané regionálně. V případě spolu pořádání více oddílu může jejich družstva
STK nasadit do různých skupin.
Po skončení základní části stanoví technický komisař pořadí ve skupinách podle kritérií uvedených v §§ 2.2.7.
§§ 2.1.3 Play-off
Družstva podle svého umístění ve skupinách postupují do play-off, které určí celkové pořadí soutěže. Systém playoff a postupový klíč určí STK na základě počtu přihlášených družstev. Vítěz soutěže získává pro příslušný rok titul
“Mistr České republiky v baseballu v kategorii Ux”, jde-li o MR, „Vítěz Českého baseballového poháru v kategorii
Ux“, jde-li o ČP nebo „Vítěz Poháru Čech/Moravy v baseballu v kategorii Ux“, jde-li o PČM.

§§ 2.1.4 Rozpis soutěže
Konkrétní rozpis soutěže vypracuje STK podle uvedeného schématu (viz §§ 2.1.5), a to alespoň týden před jeho
začátkem. STK má právo v odůvodněných případech uvedené schéma přizpůsobit konkrétním podmínkám dané
soutěže.
Technický komisař má právo na základě aktuálních podmínek měnit systém i rozpis soutěže i v jejím průběhu tak,
aby byl především určen vítěz soutěže. V případě nesehrání některého utkání o pořadí (s výjimkou finále) lze
vyhlásit dělené závěrečné pořadí.
§§ 2.1.5 Schéma systému soutěží
Počet
účastníků

Základní
část

Utkání o 1. místo Čtvrtfinále
v menší skupině
B

Semifinále

O medaile

O umístění

5 a méně

1 skupina

-

-

-

1A-2A,[3A4A]

-

6

2 skupiny

-

2A-3B,2B3A

1A-2B/3A,...

Wsf-Wsf, Lsf- Lqf-Lqf
Lsf

7

2 skupiny 1B-2B**

-

1A-2B,1B-2A Wsf-Wsf, Lsf- sk.3.+4. *
Lsf

8

2 skupiny -

-

1A-2B,1B-2A Wsf-Wsf, Lsf- 3A-3B,4A-4B
Lsf

9

2 skupiny 1B-2B**

-

1A-2B,1B-2A Wsf-Wsf, Lsf- 3A-3B,sk.
Lsf
4.+5. *

10

2 skupiny -

-

1A-2B,1B-2A Wsf-Wsf, Lsf- 3A-3B,..,5ALsf
5B

11

4 skupiny 1B-2B**

1A-2D,
1A/2D
1B-2C, 1C- 1B/2C
2B, 1D-2A 1D/2A
1C/2B...

- Wsf-Wsf, Lsf- sk. 3A,...,3D,
Lsf
4D*,
-

12 a více

4 skupiny

1A-2D,
1A/2D
1B-2C, 1C- 1B/2C
2B, 1D-2A 1D/2A
1C/2B...

– Wsf-Wsf, Lsf- sk. 3A,...,3D,
Lsf
-

-

(*) vzájemná utkání ze základní části se započítávají
(**) utkání o první místo ve skupině se nehraje pokud STK zohlední rozdílným časovým limitem délku utkání ve
skupinách s rozdílným počtem týmů

§§ 2.1.6 Časové limity
Kategorie

U18
U15
U13
U11
U10
U9
U8

ZČ

(stejný počet
týmu ve
skupině)

120 min.
110 min.
100 min.
80 min.
50 min.
40 min.
40 min.

ZČ

(rozdílný počet
týmu ve skupině)

120/100
110/90

Play-off

Finále

Směny

120 min.
110 min.
100 min.
80 min.
50 min.
40 min.
40 min.

7 směn
7 směn
7 směn
6 směn
6 směn
6 směn
6 směn

7
7
7
6
6
6
6

§ 2.2 Postupové soutěže
§§ 2.2.1 Regionální přebor
Regionálním přeborem (RP) se rozumí dlouhodobá soutěž dané kategorie o nejméně čtyřech účastnících, z nichž
každý musí odehrát v základní části alespoň 10 utkání. Pořadatelem regionálního přeboru je příslušné regionální
pracoviště ČBA, které může pravomoci v jeho řízení delegovat na jmenovanou komisi či osobu. STK může v
odůvodněných případech uznat jako regionální přebor i soutěž pouze o 3 družstvech. O uznání postupové soutěže
je nutné požádat před zahájením samotné soutěže, a to nejpozději do 1. 4. příslušného roku.
Regionální přebor se řídí vlastním soutěžním řádem vydaným příslušným regionálním pracovištěm, pro které jsou
závazná ustanovení § 4.1 (Základní předpis), § 4.14 (Antidopingová kontrola), § 5.1 (Omezení pro hráče), § 5.2
(Registrace) a § 5.3 (Cizí státní příslušníci) tohoto Soutěžního řádu mládeže. V případě, že nebyl vydán
samostatný SŘ, řídí se RP v relevantních ustanoveních tímto soutěžním řádem vydaným STK ČBA.
Výsledky utkání regionálního přeboru musí být zveřejňovány nejpozději následující den po utkání na internetu ČBA
způsobem určeným STK. Řídící orgán RP musí do 31. 7. oznámit STK, které družstvo z daného regionálního
přeboru získalo účast v celostátní postupové soutěži dané kategorie (vítěze základní části). Systém a formát
nadstavbové soutěže regionu stanovuje příslušné regionální pracoviště a nemá již vliv na účast v celostátních
postupových soutěžích mládeže.
§§ 2.2.2 Český pohár
Závěrečné pořadí ČP a ČP-KVA dané kategorie je rozhodující pro doplnění účastníků mistrovství republiky (viz §§
2.2.4) a pro jejich nasazení do skupin (viz §§ 2.2.7).
§§ 2.2.3 Počet účastníků soutěže
MR U18 se pořádá pro 6 družstev.
MR U15, MR U13 a MR U11 se pořádá pro 8 družstev a MR-KVA také pro 8 družstev.
V případě, že je počet družstev z nějakého důvodu snížen, rozhodne STK nebo technický komisař o změně
systému turnaje.
§§ 2.2.4 Postup do soutěže
Účastníky MR U18 jsou finalisté ČP U18 a první dvě družstva postupových regionálních divizí (Extraligy U18) podle
pořadí po základní části.
Účastníkem MR U15, MR U13 a MR U11 se stávají přímo první čtyři družstva z ČP a první čtyři družstva z MRKVA. MR-KVA se mají právo zúčastnit vítězové regionálních přeborů, pokud se zúčastnili ČP nebo ČP-KVA, a
dále družstva na pátém a dalším místě v ČP, a to až do počtu 8 účastníků MR-KVA.
Soutěže se může v dané kategorii zúčastnit vždy nejvýše jedno družstvo daného oddílu.
STK může doplnit soutěž o kvalifikační turnaje, nebo meziregionální utkání.

§§ 2.2.5 Základní část Kvalifikace
Základní část soutěže se hraje ve dvou skupinách systémem každý s každým jedenkrát. Rozdělení do skupin
provádí STK na základě pořadí ČP příslušné tak, že střídavě (1x sk. A, 2x sk. B, 2x sk. A atd.) nasazuje družstva
do obou skupin bez ohledu na regionální příslušnost.
První den turnaje hrají spolu podle nasazení ve skupině týmy 4-1, 2-3, 1-3, 2-4. Druhý den pak 3-4, 1-2. Po
skončení základní části kvalifikace stanoví technický komisař pořadí ve skupinách podle kritérií uvedených v §§
2.2.7.
§§ 2.2.6 Play-off kvalifikace
Play-off kvalifikace se nehraje. Vítězové základních skupin postupují přímo na MR. O zbylá dvě místa na MR hrají
týmy na druhém a třetím místě základních skupin (2A-3B, 3A-2B) na jeden vítězný zápas. Na MR postupují
vítězové těchto dvou utkání.
§§ 2.2.7 Základní část soutěže
Základní část soutěže se hraje ve dvou skupinách systémem každý s každým jedenkrát. Rozdělení do skupin
provádí STK na základě pořadí ČP příslušné kategorie (resp. Základní části ExL18) tak, že střídavě (1x sk. A, 2x
sk. B, 2x sk. A atd.) nasazuje družstva do obou skupin bez ohledu na regionální příslušnost. V případě
spolupořadatelství dvou oddílu může STK nasadit jejich družstva do různých skupin.
Základní část soutěže se hraje s časovým omezením (viz §§ 2.1.6). Rozpis ve skupině je určen klíčem uvedeným
v následující tabulce, kdy spolu postupně hrají týmy podle nasazení:
Po skončení základní části stanoví technický komisař pořadí ve skupinách 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
*) 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
§§ 2.2.8 Play-off v soutěžích s 6 družstvy
Play-off se hraje bez časového omezení na daný počet směn (viz §§ 2.1.6). Družstva umístěná na prvních dvou
místech ve skupinách postupují přímo do semifinále. Týmy na druhém a třetím místě hrají křížem čtvrtfinále
(domácím je vždy druhý tým ze skupiny), Vítězové těchto čtvrtfinále postupují do semifinále proti vítězům
základních skupin, přičemž vítěz skupiny A hraje proti vítězi toho čtvrtfinále, ve kterém byl druhý tým ze skupiny B
a opačně. Domácí jsou ve čtvrtfinále vítězové základních skupin. Vítězové semifinále hrají finále a poražení zápas
o třetí místo (domácí družstvo se určuje losem). Vítěz finále získává pro příslušný rok titul “Mistr České republiky
v baseballu v kategorii Ux”.
Poražení čtvrtfinalisté spolu hrají utkání o páté místo (domácí družstvo se určuje losem). Utkání o umístění se
nehrají, pokud to rozpis turnaje nedovoluje; v takovém případě se vyhlašuje dělené pořadí.
§§ 2.2.9 Play-off v soutěžích s 8 družstvy
Play-off se hraje bez časového omezení na daný počet směn (viz §§ 2.1.6). Družstva umístěná na prvních dvou
místech ve skupinách hrají křížem semifinále (domácím je vždy vítěz skupiny). Vítězové těchto semifinále hrají
finále a poražení zápas o třetí místo (domácí družstva se určují losem). Vítěz finále získává pro příslušný rok titul
“Mistr České republiky v baseballu v kategorii Ux”.
Družstva umístěná na třetích místech ve skupinách hrají utkání o páté místo, družstva umístěná na čtvrtých
místech hrají utkání o sedmé místo (domácí družstva se určují losem). Tato utkání o umístění se nehrají, pokud to
rozpis turnaje nedovoluje; v takovém případě se vyhlašuje dělené pořadí.

§§ 2.2.10 Rozpis soutěže
Konkrétní rozpis soutěže vypracuje STK na základě následující tabulky alespoň sedm dnů před jejím začátkem.
Technický komisař má právo na základě aktuálních podmínek měnit systém i rozpis soutěže i v jejím průběhu tak,
aby především byl určen vítěz soutěže. V případě nesehrání některého utkání o pořadí (s výjimkou finále) lze
vyhlásit dělené závěrečné pořadí.
Počet týmů
6 týmů
8 týmů

Hrací den turnaje / fáze turnaje
Základní část
Play-off
První
Druhý
Druhý
Třetí
Semifinále
3-1, 2-3
1-2
čtvrtfinále
o 5. a 3.místo Finále
4-1, 2-3, 1-3, 2-4
3-4, 1-2
semifinále
o 7., 5. a 3.místo, Finále

Kapitola 3 Průběh soutěže
§ 3.1 Nahrazení družstva v postupových soutěžích
Odmítne-li některé družstvo účast v postupové soutěži, je nahrazeno dalším družstvem v pořadí ČP příslušné
kategorie.
Pokud již z časových důvodů nelze nahrazení odstoupivšího družstva provést, snižuje se počet účastníků soutěže
o jednoho a STK nebo technický komisař rozhodne o systému soutěže.
§ 3.2 Odložené utkání
Je-li utkání celé odloženo z důvodu vyšší moci, technický komisař ihned rozhodne o jeho náhradním termínu a
časovém limitu, případně o změně termínů dalších utkání.
§ 3.3 Vyloučení a odstoupení družstva ze soutěže
Technický komisař může v odůvodněných případech vyloučit družstvo ze soutěže. Odstoupí-li (je-li vyloučeno)
družstvo během základní části, jím dosažené výsledky se anulují. Odstoupí-li (je-li vyloučeno) družstvo ze soutěže
ve fázi play-off, považuje se za poraženého v právě rozehraném nebo nadcházejícím utkání. Odstoupivší ani
vyloučené družstvo není klasifikováno v závěrečné tabulce soutěže. Při vyloučení či odstoupení ze soutěže, může
řídicí orgán soutěže udělit příslušnému družstvu pokutu až do výše 20 000,-Kč a s licencovaným trenérem družstva
může být zahájeno disciplinární řízení.
§ 3.4 Povinnosti účastníků
§ 3.4.1 Propagační materiály
Účastníci soutěží jsou povinní na vyzvání poskytnout materiály sloužící k propagaci a popularizaci soutěže ze
strany ČBA.
§ 3.4.2 Startovní kauce
Podmínkou účasti v soutěži je úhrada vratné kauce a startovného. Výši vratné kauce stanovuje STK. Výše
startovného je 1 500 Kč za každé družstvo v soutěži, maximální souhrnná částka (kauce + startovné) za jeden
oddíl je 10 000 Kč. Při pozdním odhlášení (po 1.4. příslušného roku) kauce propadá ve prospěch ČBA.
§§ 3.4.3 Závěrečný ceremoniál
Pořádající subjekt zajistí hymnu před finálovým utkáním. Závěrečný ceremoniál je povinný pro všechny účastníky,
pokud technický komisař nestanoví jinak. Pořádající subjekt ve spolupráci s komisařem turnaje určí a následně při
ceremoniálu vyhlásí vítěze individuálních cen. Individuální ceny se udělují nejlepšímu pálkaři, nejlepšímu polaři a
nejlepšímu nadhazovači turnaje a nejlepšímu hráči (MVP) každého družstva.

Kapitola 4 Průběh utkání
§ 4.1 Základní předpis
Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí aktuálními Pravidly baseballu vydanými ČBA s výjimkami danými tímto
Soutěžním řádem, jeho dodatky a následujícími odlišnostmi:
§§ 4.1.1 Suplující pálkař
Používání suplujícího pálkaře je dovoleno pouze v kategorii U15 a U18.
§§ 4.1.2 Hřiště pro kategorii U13
Metová vzdálenost hřiště je 70 stop (21.33m), nadhazovací vzdálenost je 50 stop (15.24m), vzdálenost pro přiznání
homerunu je alespoň 250 stop (74m). Nadhazovací kopec má výšku 8 palců (20.3cm), jeho základna má průměr
14 stop (4.28m). Není povoleno použití bot s kovovými kolíky. Pro všechny nadhazující kategorie je na MR a ČP
povinný nadhazovací kopec.
§§ 4.1.3 Úpravy pro kategorie U11 a mladší
V soutěžích platí omezení a úpravy dané přílohami tohoto Soutěžního řádu.
§§ 4.1.4 Omezení pro nadhazovače
Pravidla omezující působení hráče na pozici nadhazovače (počet nadhozů, délka odpočinku apod.) jsou uvedena
v samostatné příloze tohoto Soutěžního řádu.
§§ 4.1.5 Pálky, obuv
V soutěžích U18 je povoleno používat pouze dřevěné a kompozitové pálky odpovídající pravidlům celostátních
soutěží ExL U18 (viz SŘ).
SCHVÁLENÉ KOVOVÉ/CELOKOMPOZITOVÉ PÁLKY PRO SOUTĚŽE ČBA V ROCE 2019
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V soutěžích U13 a mladších nesmí boty obsahovat ostré části a případné hroty podrážky mohou být pouze
plastové.

§ 4.2 Bezpečnost
Pořádající subjekt je povinen zajistit pro utkání zdravotnickou službu, tedy osobu znalou první pomoci, lékárničku
alespoň v rozsahu lékárničky pro automobilisty a možnost odvozu do zdravotnického zařízení.
Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné návykové látky
(alkohol, tabák apod.) ani nesmějí mít v ústech během svého působení na hrací ploše (v útoku i v obraně) žádné
uvolněné předměty.
§ 4.3 Začátek utkání
Doba začátku utkání je stanovena rozpisem utkání. Není-li družstvo v okamžiku začátku zápasu vlastní vinou
připraveno ke hře, může být utkání skrečováno.
§ 4.4 Způsobilost podmínek ke hře
O způsobilosti podmínek ke hře rozhoduje hlavní rozhodčí po poradě s technickým komisařem. Technický komisař
také určuje, odloží-li se utkání v případě nepříznivých podmínek ihned nebo čeká-li se na případné zlepšení.
§ 4.5 Hřiště před začátkem utkání
Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen rovnoměrně mezi obě družstva, nejprve mají polovinu využitelné
doby hřiště k dispozici hosté, pak polovinu doby domácí, následuje 10 minut pro pořadatele a rozhodčí. Před
prvním utkáním dne na daném hřišti je nárok rozdělen takto:
50 min. až 30 min. před utkáním – hosté
30 min. až 10 min. před utkáním – domácí
10 min. před utkáním až začátek utkání – úprava hřiště a rozhodčí
§ 4.6 Protesty
Proti rozhodnutím rozhodčího lze v případech stanovených Pravidly podat protest technickému komisaři. Protest
musí být podán bezprostředně po protestované situaci, písemně 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 300,-Kč. Technický komisař (nebo jím určený zástupce) ihned rozhodne o
oprávněnosti protestu. Jeho rozhodnutí je konečné. Manipulační poplatek se vrací jen v případě, že protest byl
oprávněný.
§ 4.7 Počet směn
§ 4.7.1 Počet směn
V soutěžích U18 až U13 se hraje na sedm směn, v soutěžích U11 až U8 na šest směn. Pokud vede v utkání U18
některé družstvo o deset a více bodů po ukončené šesté směně, případně o 15 a více bodů po ukončené páté a
další směně, utkání končí. Pokud vede v utkání U15 až U11 některé družstvo o deset a více bodů po ukončené
páté a další směně, případně o 15 a více bodů po ukončené čtvrté směně, případně o 20 a více bodů po ukončené
třetí směně, utkání končí.
§ 4.7.2 Tie-break
Začíná-li (v kategorii U18 až U9) kvůli nerozhodnému stavu směna nad stanovený počet nebo po uplynutí
časového limitu (viz § 4.9), hraje se 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
České kvalifikace LL, ČP a MR.
§ 4.8 Časový limit
Součástí rozpisu soutěže může být časový limit pro jednotlivá utkání. Po uplynutí tohoto limitu se již nezahajuje
další směna, pokud není stav utkání nerozhodný, a utkání končí ihned, pokud je o jeho vítězi rozhodnuto.
§ 4.9 Přerušení utkání
Je-li utkání z důvodů vyšší moci přerušeno před dosažením platného výsledku (viz §4.10), rozhodčí zaznamená
přesný stav (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů, odehraný čas) v okamžiku přerušení a technický
komisař rozhodne o termínu dohrávky (lze dohrávat i další den). Sestava družstva na začátku dohrávky musí být
stejná jako v okamžiku přerušení nebo může být změněna regulérním střídáním.

§ 4.10 Výsledek utkání
Pro uznání výsledku utkání v kategoriích U8 až U11 za platný je nutné, aby byly odehrány alespoň tři směny (dvě
a půl směny, pokud jsou domácí ve vedení) nebo aby utkání trvalo alespoň 45 minut. Utkání končí ihned, pokud
je o jeho vítězi rozhodnuto.
Pro uznání výsledku utkání v kategoriích U13 až U15 za platný je nutné, aby byly odehrány alespoň čtyři směny
(tři a půl směny, pokud jsou domácí ve vedení) nebo aby utkání trvalo alespoň 60 minut. Utkání končí ihned, pokud
je o jeho vítězi rozhodnuto.
Pro uznání výsledku utkání v kategoriích U18 za platný je nutné, aby byly odehrány alespoň pět směn (čtyři a půl
směny, pokud jsou domácí ve vedení) nebo aby utkání trvalo alespoň 90 minut. Utkání končí ihned, pokud je o
jeho vítězi rozhodnuto.
§ 4.11 Zápis a zpráva o utkání
Pořádající subjekt musí vést oficiální zápisy o utkání; pokud není přítomen oficiální zapisovatel. Tyto zápisy musí
být vedeny podle pravidel o zapisování a uchovány na Sekretariátu ČBA alespoň do 31.12. příslušného roku.
Bezprostředně po utkání podepíší rozhodčí a vedoucí družstev zprávu o utkání, ve které je uveden dosažený
výsledek, přesný počet odehraných směn a počet nadhozů jednotlivých nadhazovačů, případně další důležité
okolnosti utkání.
§ 4.12. Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů v jednotlivých utkáních spolu s počty nadhozů jednotlivých nadhazovačů zadává prostřednictvím
internetu do databáze pořádající subjekt, pokud to nezajišťuje oficiální zapisovatel ČBA.
Zadávání hodnocení hráčů v regionálních přeborech do databáze ČBA zajišťuje pořádající orgán soutěže.
Zadávání hodnocení hráčů v kategoriích U15 a U18 má vliv na dotaci z grantového systému ČBA.
§ 4.13 Internetový přenos z utkání
Pro MČR a ČP je doporučený internetový přenos (play-by-play) realizovaný prostřednictvím softwaru stanoveného
STK. Internetový přenos zajišťuje pořádající subjekt, pokud není zajištěn oficiálním zapisovatelem ČBA.
§ 4.14 Antidopingová kontrola
Hráči jsou povinni podrobit se 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. Příslušné
družstvo je vyloučeno ze závěrečného pořadí soutěže.
§ 4.15 Dresy a oděv trenérů
Čísla dresů jednotlivých hráčů daného družstva musí být unikátní, a to po celou dobu soutěže. Koučové musí mít
jednotný sportovní oděv vhodný pro koučování.

Kapitola 5 Zúčastněné osoby
§ 5.1 Omezení pro hráče
Věková rozmezí jsou uvedena v následující tabulce:
kategorie
od
do
dívky
U18
14
18
ne
U15
12
15
ne
U13
10
13
ano
U11
8
11
ano
U10
7
10
ano
U9
6
9
ano
U8
5
8
ano
U7
5
7
ano

Hráč nesmí nastoupit do utkání hraného v termínu reprezentační akce (libovolné kategorie), ze které se omluvil.
Termínovou listinu reprezentačních akcí a nominaci hráčů zveřejní ČBA nejpozději před začátkem sezóny.
Za způsobilost hráče k účasti v soutěži odpovídá vedoucí příslušného družstva a licencovaný trenér (manažer).
Při porušení pravidel pro hráče bude s licencovaným trenérem (manažerem) i vedoucím družstva zahájeno
disciplinární řízení.
§ 5.2. Registrace a přestupy
Registrace v ČBA a příslušnost k oddílu se prokazuje registračním seznamem členů. Hráči, koučové, vedoucí
družstev i rozhodčí 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).
§ 5.3. 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.
V postupové soutěži může nastoupit cizinec pouze v případě, že nastoupil v regionálním přeboru v minimálně 50%
utkání základní části regionální soutěže. Toto musí být prokázáno příslušným družstvem pomocí zápisů z utkání
na webu ČBA a hodnocení hráčů ve statistikách k soutěži na webu ČBA, o prokazatelnosti rozhoduje technický
komisař.
STK ČBA může schválit výjimku pro cizince žijící trvale v ČR.
§ 5.4. Soupiska hráčů
Za družstvo mohou v soutěžích nastoupit pouze hráči uvedení na jeho soupisce vedené na webových stránkách
ČBA. Soupiska musí obsahovat všechny potřebné náležitosti - datum narození hráče, číslo dresu, pálí, hází, výška,
váha, pozice a fotografie a telefonický kontakt na vedoucího družstva. Na soupisce družstva musí být uvedeno
nejméně 12 a nejvýše 25 hráčů. Předložená soupiska schválená technickým komisařem je konečná, další hráče
nelze v průběhu soutěže doplňovat. Za kompletně vyplněnou a potvrzenou soupisku je zodpovědný licencovaný
trenér družstva.
§ 5.5. Sestava hráčů
Licencovaný trenér musí předat zapisovateli 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 a podpis licencovaného trenéra (manažera). Licencovaný trenér může
doplnit ze schválené soupisky další hráče na line-up i dodatečně během utkání, o čemž je povinen informovat
hlavního rozhodčího, soupeře a zapisovatele. V sestavě hráčů musí být vyznačeni cizí státní příslušníci (viz § 5.3).

Kapitola 6 Rozhodčí, techničtí komisaři, další zúčastněné osoby
§ 6.1. Nominace rozhodčích
Nominaci rozhodčích na soutěž provádí Komise rozhodčích, nominaci na jednotlivá utkání technický komisař.
Komise rozhodčích odpovídá za odbornou způsobilost a dostatečný věk nominovaných rozhodčích.
Regiony a účastníci turnajů LL, MR a ČP jsou povinné poskytnout Komisi rozhodčích minimálně jednoho
rozhodčího pro soutěže kategorii U13, U11, U9 a U8.
§ 6.2. Povinnosti rozhodčích
Rozhodčí jsou povinni se dostavit k utkání 10 minut před jeho začátkem řádně oblečeni v předepsané ústroji.
Hlavní rozhodčí musí mít vlastní masku, chránič hrudi a chrániče holení. Rozhodčí musí řídit utkání v souladu s
Pravidly a tímto Soutěžním řádem s jeho dodatky.
§ 6.3. Odměna pro rozhodčí
Odměnu stanovuje VV ČBA samostatným předpisem. Výplatu rozhodčích provádí technický komisař na místě
nebo Sekretariát ČBA po skončení soutěže.

§ 6.4. Technický komisař
Technického komisaře na utkání deleguje řídicí orgán soutěže. Práva a povinnosti technického komisaře, stejně
jako práva a povinnosti ostatních účastníků utkání (družstva, rozhodčí) vůči němu upravuje zvláštní předpis vydaný
STK.
$ 6.5. Zapisovatel
Nominaci zapisovatelů na soutěž provádí Zapisovatelská komise, nominaci na jednotlivá utkání technický komisař.
Zapisovatelská komise odpovídá za odbornou způsobilost. Pokud Zapisovatelská komise neprovede nominaci
zapisovatelů na soutěž, přechází tato povinnost na pořadatele.
§ 6.7. 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 technického komisaře a rozhodčích, kteří mají právo je jejich funkce v
odůvodněném případě zbavit.

Kapitola 7 Odvolání proti rozhodnutí technického komisaře
§ 7.1. Náležitosti odvolání
Odvolání proti rozhodnutí technického komisaře může k VV ČBA podat oddíl nebo účastník soutěže, jehož se
rozhodnutí týká, a to do 10 dnů od příslušného rozhodnutí. Odvolání nelze podat proti rozhodnutí technického
komisaře o protestu ve hře. Rozhodnutí VV ČBA je konečné.
§ 7.2. Manipulační poplatek za odvolání
Výše manipulačního poplatku za odvolání je 1 000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před projednáváním
odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že VV ČBA změní rozhodnutí
technického komisaře.

Kapitola 8 Odvolání proti rozhodnutí řídicího orgánu
§ 8.1. Odvolací orgán
Rozhodovací proces je vždy pouze dvojstupňový (1 rozhodnutí a 1 odvolání). Odvolacím orgánem proti rozhodnutí
řídicího orgánu Regionálního přeboru je STK. Proti rozhodnutí STK je odvolacím orgánem VV ČBA.
§ 8.2. Manipulační poplatek za odvolání
Výše manipulačního poplatku za odvolání je 1 000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před projednáváním
odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že odvolací orgán změní
rozhodnutí řídicího orgánu.
§ 8.3. 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. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

Kapitola 9 Odlišnosti pravidel
Odlišnosti od oficiálních baseballových pravidel „malý baseball“ pro kategorii U11
1. Rozměry hřiště
- vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m)
- vzdálenost pro přiznání homerunu je alespoň 200 stop (60.96m)
- nadhazovací meta je 42,5 stop (13.00m) od vrcholu domácí mety a 6 palců (15.2cm) nad úrovní pole
- průměr nadhazovacího kopce je 10 stop (3.05m); kopec je povinný pro MR a ČP a kvalifikace, nestanoví-li
STK jinak
- šířka zámezí (domácí meta - backstop, pomezní čára - plot) je alespoň 25 stop (7.62m)
- území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od mety a od jejího středu je dopředu i
dozadu o 3 stopy (0.91cm)
- území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol
mety
2. Vybavení
- pálky nesmějí být delší než 32 palců (81,28 cm) a musejí splňovat §§ 4.1.5
- na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky; spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s
opláštěnými kolíky jsou povoleny
- helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce, musí mít dvojitý chránič uší
- všichni hráči (chlapci) musí mít suspenzor
- zadák musí mít plastron, chránič krku, zadáckou masku s helmou, suspenzor a betony, platí to i během
rozcvičování a v bullpenu
3. Nadhozy
- nesprávná činnost nadhazovače má za následek ball (nikoli balk), kouč družstva v útoku může ihned po rozehře
výsledek rozehry přijmout nebo odmítnout (s důsledkem „ball“ pro pálkaře)
4. Střídání
- hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo
hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů
5. Běh po metách
- běžec musí být na metě, pokud je nadhazovač s míčem v kontaktu s nadhazovací metou a zadák je připraven
chytat nadhoz; tuto metu může opustit poté, co pálkař odpálil nebo nadhoz minul pálkaře
- pokud běžec opustí metu předčasně, hra pokračuje
- pokud pálkař neodpálí a na běžce, který vyběhl předčasně, je zahrán aut, rozehra platí
- pokud pálkař neodpálí a běžec, který vyběhl předčasně, získá metu, musí se vrátit na původní metu; toto neplatí
pro nucené běžce v případě mety zdarma pálkaři, jejich postup platí
- pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí
- pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto:
-- při metovém odpalu postupy všech běžců i dosažené body platí, rozhodčí ale může vrátit předčasně
vyběhnuvšího běžce o metu, aby tím eliminoval důsledky předčasného vyběhnutí
-- nejde-li o metový odpal a pálkař přesto obsadí 1. metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před
nadhozem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala 1.meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, hráč
ze 3.mety, na kterého nezbude volná meta, je vyřazen ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu
-- je-li pálkař po odpal aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před nadhozem

Odlišnosti od oficiálních baseballových pravidel „coach-pitch“ pro kategorie U10 a U9
SuperCup i Stříbrný SuperCup se hraje podle pravidel uvedených na oficiální stránce turnaje
https://supercup.baseball.cz/
1. Odpalování
- hráči nadhazuje kouč/trenér družstva v útoku nebo jím určená osoba
2. Hřiště
- vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m)
- nadhazovací vzdálenost je 10-14m, nadhazovací kopec není povinný
- vzdálenost pro přiznání homerunu je alespoň 50 m od vrcholu domácí mety
- nadhazovačův kruh má průměr 10 stop (3.05m) a střed v ose hřiště 46 stop (14.03m) od vrcholu domácí mety
- doporučená šířka zámezí (domácí meta - backstop, pomezní čára - plot) je alespoň 25 stop (7.62m)
- území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od hrany domácí mety a od jejího středu
je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm)
- území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol
domácí mety
3. Průběh hry
- strajky a bally se neposuzují, počítají se nadhozy a v kategorii U10 pálkařovy švihy
- hráč musí odpálit nejpozději při svém pátém (U10), resp. šestém (U9) nadhozu, jinak je aut
-- při stavu „čtyři nadhozy“ (U10), resp. „pět nadhozů“ (U9) se foul-ball nepočítá jako nadhoz
- po třech prošvihnutých nadhozech (včetně foul-ballů) je pálkař aut (pouze v kategorii U10)
-- při stavu „dva švihy“ se foul-ball nepočítá jako švih (pouze v kategorii U10)
- odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap) je foul-ball, počítá se jako nadhoz (U10, U9) a jako
švih (U10)
-- pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře
- nadhazovač (hráč) musí být před odpalem v kruhu
- chytač musí být v klasickém posedu a usilovat o chycení nadhozu
- rozehra končí vrácením míče nadhazovači (hráči) do jeho kruhu; následná přihrávka nadhazující osobě již není
součást hry
- v kategorii U9 končí rozehra hodem směřujícím k nadhazovači (do nadhazovacího kruhu) i když tento hráč míč
nechytí; běžci mohou dokončit postup na metu, na kterou směřují, ale již nesmí postupovat na další metu.
- rozehru může ukončit i vnitřní polař s míčem, pokud si vyžádá zdvižením obou rukou „time“
-- tento „time“ nebrání běžcům dokončit postup na metu, na kterou směřují
-- polař žádající o „time“ nesmí použít volání; zvoláním vyhlašuje „time“ následně rozhodčí v souladu s
průběhem rozehry
- směna končí buď zahráním třetího autu, nebo dosažením pátého bodu
- pravidlo o vnitřním chyceném (infield fly) se neuplatňuje
4. Nadhazující osoba
- nadhazuje se horem (ze stoje nebo z kleku) ze vzdálenosti 10-14 metrů
- nadhazující osoba se musí vždy chovat a pohybovat tak, aby umožnila plynulou hru obrany
-- při ovlivnění hry nedodržením tohoto pravidla je míč mrtvý a rozhodčí vyhlásí auty, body a postupy tak, aby
eliminoval vliv překážení
- odpal neúmyslně tečovaný nadhazující osobou (případně zábranou nebo podložkou) je foul-ball
- zasáhne-li přihrávaný míč nadhazující osobu, aniž ta tomu mohla zabránit, zůstává ve hře
- nadhazující osoba nesmí během rozehry koučovat hru útoku, může ale komunikovat s pálkařem před
nadhozem

- nadhazující osoba může být v odůvodněných případech rozhodčím zbavena své funkce
- nadhazující osobu lze během utkání střídat, rozhodčí ale může tato střídání omezit, pokud narušují plynulost
hry
5. Vybavení
- pálky nesmějí být delší než 31 palců (78,74 cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm)
a musejí splňovat §§ 4.1.5
- na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky; spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty
s opláštěnými kolíky jsou povoleny
- helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší
- všichni hráči (chlapci) musí mít suspenzor
- chytač musí mít alespoň masku s chráničem krku a plastron
- hraje se s coach-pitchovými míči velikosti 9“
6. Střídání
- hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo
hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů
7. Běh po metách
- běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen
- pokud běžec opustí metu předčasně, hra pokračuje
- pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil
- pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí
- pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, přidělí po rozehře
rozhodčí běžcům mety tak, aby situace respektovala průběh rozehry a byl eliminován vliv předčasného
vyběhnutí
s

Odlišnosti od oficiálních baseballových pravidel „T-ball“ pro kategorii U8
FirstrCup i Stříbrný FirstCup se hraje podle pravidel uvedených na oficiální stránce turnaje
https://firstcup.baseball.cz/
1. Odpalování
- hraje se bez nadhozu, pálkař odpaluje míč ze stativu
- výšku stativu si může každý hráč nastavit podle potřeby
- pálkař musí zaujmout pevné postavení ve svém území, které pak již nesmí měnit (kromě běžného nákroku)
- míč na stativ následně pokládá rozhodčí, pálit se smí až po jeho pokynu “hra”
2. Hřiště
- vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m)
- vzdálenost pro přiznání homerunu je alespoň 50 m od vrcholu domácí mety
- na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec
- nadhazovačův kruh má průměr 10 stop (3.05m) a střed v ose hřiště 46 stop (14.03m) od vrcholu domácí mety
- doporučená šířka zámezí (domácí meta - backstop, pomezní čára - plot) je alespoň 25 stop (7.62m)
- stativ je umístěn v ose hřiště svým středem 4 stopy (1.22m) od vrcholu domácí mety směrem k backstopu
- území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od hrany stativu a od jeho středu je
dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm)
- kruhová výseč vyznačující foul-ball má poloměr 25 stop (7.6m) od středu stativu

3. Průběh hry
- odpal, při kterém pálkař viditelně vychýlil stativ, je foul-ball, pokud nebyl chycen ze vzduchu
- odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul-ball
-- pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře
- odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu,
je foul-ball
-- odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře
- každý foul-ball i každý pokus odpálit se počítá jako strajk
- po třech strajcích je pálkař aut
- nadhazovač musí být před odpalem v kruhu
- zadák musí být před odpalem v zámezí v místě, kde nebrání činnosti pálkaře a kde nemůže být zasažen
odpalem
- rozehra končí hodem směřujícím k nadhazovači (do nadhazovacího kruhu) i když tento hráč míč nechytí;
běžci mohou dokončit postup na metu, na kterou směřují, ale již nesmí postupovat na další metu.
- rozehru může ukončit i vnitřní polař s míčem, pokud si vyžádá zdvižením obou rukou „time“
-- tento „time“ nebrání běžcům dokončit postup na metu, na kterou směřují
-- polař žádající o „time“ nesmí použít volání; zvoláním vyhlašuje „time“ následně rozhodčí v souladu s
průběhem rozehry
- směna končí buď zahráním třetího autu, nebo dosažením pátého bodu
- pravidlo o vnitřním chyceném (infield fly) se neuplatňuje
4. Vybavení
- pálky nesmějí být delší než 30 palců (76,2 cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm)
a dále musejí splňovat §§ 4.1.5
- na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty
s opláštěnými kolíky jsou povoleny
- helma je povinná pro zadáka, pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší
- všichni hráči (chlapci) musí mít suspenzor
- zadák nemusí mít speciální zadáckou výbavu, ale musí používat alespoň pálkařskou helmu
- hraje se s T-ballovými míči velikosti 8.5“
5. Střídání
- hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo
hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů
6. Běh po metách
- běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen ze stativu
- pokud běžec opustí metu předčasně, hra pokračuje
- pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil
- pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí
- pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, přidělí po rozehře
rozhodčí běžcům mety a vyhlásí auty tak, aby situace respektovala průběh rozehry a byl eliminován vliv
předčasného vyběhnutí

Odlišnosti od oficiálních baseballových pravidel „malý T-ball“ pro kategorii U7 a U6
1. Odpalování
- hraje se bez nadhozu, pálkař odpaluje míč ze stativu
- výšku stativu si může každý hráč nastavit podle potřeby
- pálkař musí zaujmout pevné postavení ve svém území, které pak již nesmí měnit (kromě běžného nákroku)
- míč na stativ pokládá rozhodčí nebo trenér družstva v útoku, pálit se smí až po jeho pokynu “hra”
2. Hřiště
- vnitřní pole je čtverec o straně 15m, dostatečný poloměr hřiště je 25-30m
- na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec, první meta by měla být dvojitá
- stativ je umístěn v ose hřiště svým středem 4 stopy (1.22m) od vrcholu domácí mety směrem k backstopu
- vyznačená kruhová výseč 25 stop (7.6m) od středu stativu
3. Průběh hry
- družstvo tvoří 5-9 hráčů, tento počet se během utkání již nemění
- hraje se doporučeně na 3-6 směn, přesný počet nebo čas dohodnou vedoucí obou družstev předem
- švihy se nepočítají každý pálkař zakončí svůj start odpalem
- odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu,
je foul-ball
-- odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře
- rozmístění hráčů v obraně je libovolné (při dodržení zásad bezpečnosti), pozice zadáka se neobsazuje
-- na první metě hraje trenér družstva v obraně
--- smí pouze chytat přihrávky a šlapat metu
--- nesmí tečovat běžce, chytat odpal ani dále přihrávat, může pouze předat míč hráči poblíž
- směna končí buď zahráním třetího autu, nebo dosažením pátého bodu
- pravidlo o vnitřním chyceném (infield fly) se neuplatňuje
4. Vybavení
- pálky nesmějí být delší než 30 palců (76,2 cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72
cm) a dále musejí splňovat §§ 4.1.5
- obuv musí být běžná na venkovní sport, bez ostrých pevných částí, které by mohly způsobit zranění
- helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší
- hraje se s měkkými T-ballovými míči velikosti 8.5“
5. Střídání
- hráči smí být libovolně střídáni (i opakovaně), ale daný hráč nesmí nikdy pálit na více různých místech
pálkařského pořadí
6. Běh po metách
- běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen ze stativu
- v jedné rozehře může běžec i běžící pálkař postoupit nejvýše o jednu metu
- pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil
- pokud běžec vyběhne předčasně, rozhodčí (nebo po dohodě koučové) svým rozhodnutím eliminují vliv této
chyby

OMEZENÍ NADHOZŮ
1) Limitace počtu nadhozů:
Nadhazovač musí být vystřídán, (musí jít z nadhozu, ale může zůstat ve hře na jakémkoliv jiném postu kromě
chytače) jakmile dosáhne limitu pro počet nadhozů pro svůj věk:
8-9 let
60/den
100/třídenní turnaj
120/čtyřdenní turnaj
10-11 let
80/den
120/třídenní turnaj
140/čtyřdenní turnaj
12-13 let
85/den
125/třídenní turnaj
145/čtyřdenní turnaj
14-15 let
90/den
135/třídenní turnaj
155/čtyřdenní turnaj
16-18 let
100/den
160/třídenní turnaj
190/čtyřdenní turnaj
Věk nadhazovače se posuzuje kalendářním rokem narození, tedy stejně jako příslušnost do určité kategorie.
Nadhazovač může po dosažení limitu pokračovat v házení na pálkaře, který je zrovna na pálce, dokud nenastane
jedna ze tří situací:
1) Pálkař se dostane na 1. metu.
2) Pálkař je aut.
3) Je zahrán 3. aut a skončí půlsměna.
Tyto „přespočetné“ nadhozy se nezapočítávají do aktuálně překročeného limitu; započítávají se ovšem do
turnajového limitu, pokud ještě nebyl vyčerpán. Příklad: 15letý nadhazovač dosáhl limitu 20 nadhozů prvním
nadhozem na daného pálkaře, k dokončení startu pálkaře však potřeboval ještě další 3 nadhozy. Poté byl
vystřídán. Dodržel tak limit 20 nadhozů a může znovu házet následující den. Do turnajového limitu se mu ovšem
započítává 23 nadhozů.
Nadhazovač už se po vystřídání nesmí ve stejném zápase vrátit na pozici nadhazovače ani nesmí v tomto zápase
hrát na pozici chytače, a to ani když nemá vyčerpaný limit pro počet nadhozů.
Hráč nesmí v jednom utkání hrát na pozici chytače i nadhazovače. Nadhazovač, který nadhodil více než 40
nadhozů, nesmí v daný den již hrát na pozici chytače. Chytač, který odchytal více než 3 směny (za směnu se
považuje i jediný nadhoz ve směně), nesmí v daný den již nadhazovat.
Hráč nesmí nadhazovat ve více než jednom zápasu denně.
Pokud dojde k přeložení utkání nebo jeho části na jiný den, započítávají se nadhozy do dne, kdy byly skutečně
nadhozeny, nikoli do původního dne rozpisu. Příklad: Nadhazovač odházel v utkání 35 nadhozů, když bylo utkání
přerušeno a dohrávka odložena na druhý den. Tento nadhazovač již v dohrávce nemůže nadhazovat, protože má
povinný den odpočinku.
Pokud hráč nastupuje v zápasech za více věkových kategoriích, platí limity pro počet nadhozů dle věku hráče a
povinná pauza (viz dále) se vztahuje i na zápasy v jiné věkové kategorii.
Povinnost uvádět ve statistikách počty nadhozů má oficiální zapisovatel, pokud není oficiální zapisovatel přítomen,
pak vedoucí jednotlivých družstev a licencovaní trenéři (manažeři).
S licencovaným trenérem (manažerem) bude zahájeno disciplinární řízení při překročení limitů a porušení SŘ.

Nadhazovači 15 let a mladší musí dále dodržovat tato pravidla:
§ Když hráč nadhodí 66 a více nadhozů/den, musí pauzu 4 kalendářní dny.
§ Když hráč nadhodí 51 až 65 nadhozů/den, musí mít pauzu 3 kalendářní dny.
§ Když hráč nadhodí 36 až 50 nadhozů/den, musí mít pauzu 2 kalendářní dny.
§ Když hráč nadhodí 21 až 35 nadhozů/den, musí mít pauzu 1 kalendářní den.
§ Když hráč nadhodí 1 až 20 nadhozů/den, může znovu házet následující den.
Nadhazovači 16 - 18 let musí dále dodržovat tato pravidla:
§ Když hráč nadhodí 76 a více nadhozů/den, musí pauzu 4 kalendářní dny.
§ Když hráč nadhodí 61 až 75 nadhozů/den, musí mít pauzu 3 kalendářní dny.
§ Když hráč nadhodí 46 až 60 nadhozů/den, musí mít pauzu 2 kalendářní dny.
§ Když hráč nadhodí 31 až 45 nadhozů/den, musí mít pauzu 1 kalendářní den.
§ Když hráč nadhodí 1 až 30 nadhozů/den, může znovu házet následující den.
Oficiální zapisovatel musí počítat nadhozy. V každém okamžiku musí na požádání sdělit kouči nebo rozhodčímu
počet nadhozů u obou nadhazovačů. Nicméně každý kouč je zodpovědný za včasné střídání svého nadhazovače,
pokud dosáhne svého limitu počtu nadhozů.
Zapisovatel počtu nadhozů musí informovat hlavního rozhodčího o dosažení limitu u nadhazovače. Hlavní
rozhodčí pak upozorní kouče na povinnost střídat nadhoz. Nicméně pokud zapisovatel neupozorní rozhodčího
a/nebo rozhodčí neupozorní kouče, není kouč zbaven své zodpovědnosti dodržet pravidlo o limitu nadhozů.
Jakékoliv porušení pravidla o limitaci nadhozů může být důvodem pro protest poškozeného týmu dle pravidel pro
protesty. S licencovaným trenérem (manažerem) bude zahájeno disciplinární řízení při překročení limitů a porušení
SŘ.
2) Limitace technických nadhozů
Technické nadhozy jsou v mládežnických kategoriích omezeny. V následující tabulce jsou povolené typy nadhozů
dle věku nadhazovače:
7-8 let
FAST
9-13 let
FAST, CHANGE UP
od 14 let
bez omezení typu nadhozu
Nepovolený nadhoz a mechanika nadhozu bude rozhodčím vyhlášen jako BALL.

Kapitola 10 Závěrečná ustanovení
§ 10.1 Účinnost Soutěžního řádu mládeže
Tento Soutěžní řád mládeže nabývá účinnosti dnem 1.3.2019 a ruší se jím všechny předchozí soutěžní řády
soutěží mládeže i se svými dodatky.

