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Obecné pokyny  

 

 hráči musí mít jednotné dresy včetně čepic a musí být jednoznačně označeni číslem nebo jménem na 
zádech 

 koučové musí mít jednotné dresy (čepice, trika, kalhoty nebo krátké kalhoty), které se mohou odlišovat od 
dresů hráčů, nikdo jiný není oprávněn pobývat běhěm utkání na hřišti nebo na lavičce 

 pokud je družstvo v obraně, pouze jeden kouč může opustit území lavičky 

 pokud je družstvo v útoku, pouze tři koučové mohou být přítomni na hřišti, jeden u domácí mety, jeden u 
první a jeden u třetí mety 

 hráči po dobu utkání neopouští lavičku, pokud to není nezbytně nutné 

 týmy se musí dostavit na hřiště nejpozději 10 minut před začátkem utkání a být připraveni zahájit utkání o 
jednu až deset minut dříve (dle pokynu rozhodčího), pokud to předchozí utkání umožní tak, aby mohla být 
vytvořena časová rezerva v rozpisu 

 zástupci týmů jsou povinni účastnit se technické schůzky zorganizované v průběhu prvního dne turnaje 
nebo osobně kontaktovat technického komisaře turnaje a požádat o individuální technickou schůzku 

 pálkařské pořadí - lineupy před začátkem utkání: Před začátkem utkání si trenéři/vedoucí mužstev 
navzájem předají line-upy s identifikací hráčů: jméno, příjmení, číslo dresu, pořadí na pálce, pozice v poli, 
podpis trenéra/vedoucího mužstva. 

 manažer týmu je povinen zajistit nejpozději 10minut před zahájením utkání předání soupisky zapisovateli 
a v průběhu utkání hlásit zapisovateli veškeré změny v sestavě 

 
 
Odlišnosti pravidel tee-ball pro mladší žáky (do 10 let) od oficiálních baseballových pravidel  
  
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 home-runu je alespoň 60 m (TBall do 10 let) 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)  
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3. Průběh hry  

 odpal, při kterém pálkař porazil stativ, je foul-ball, pokud nebyl chycen ze vzduchu  

 odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul-ball  
o 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  

o 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, jakmile se míč vrátí nadhazovači do jeho kruhu; následná přihrávka zadákovi ke stativu již není 
součást hry  

 směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu  
 
4. Vybavení  

 - pálky nesmějí být delší než 33 palců (83.8cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce 
(5.72cm)  

 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  
 
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. Délka utkání  

 utkání se hraje na sedm směn nebo na 50 minut plus dohrávka, cokoli nastane dříve. Po vypršení 
časového limitu nezačne nová směna, pokud není výsledek nerozhodný.  

 Jestliže bude výsledek zápasu po poslední řádné rozepsané směně nebo po ukončení časového  limitu 
nerozhodný, budou během dalších směn uplatněny následující pravidla:  

o Každý tým začne novou směnu (a případně každou další extra směnu) s hráčem na první 
a na druhé metě (bez autu) 

o Před začátkem první extra směny se sejdou na domácí metě zástupci týmů, rozhodčí, 
technický komisař (je-li nominován) a zapisovatel (je-li nominován). 

o Zástupce týmu ukáže hlavnímu rozhodčímu, kde začnou ve svém pálkařském pořadí. 
Tzn., týmy mají možnost začít první extra směnu kdekoliv v pálkařském pořadí, které 
platilo při ukončení poslední směny. Nejedná se ovšem o nový lineup (eventuelně jiné 
pořadí)!  

   Příklad: Pokud se tým rozhodne, že na pálku v první extra směně půjde druhý   
  pálkař lineupu, pak na 2B půjde #9 pálkař a na 1B #1 pálkař lineupu.  

o Jakmile jsou hráči/běžci pro první extra směnu určeni, pořadí v každé další směně je dáno 
podle toho, jak skončila předchozí směna. Tj. pokud ukončil směnu #6 pálkař (PA), pak v 
další směně začíná na pálce #7 pálkař, na 2B jde #5 pálkař a na 1B #6 pálkař lineupu.  

 

 Na začátku směny chodí na pálku hosté, na konci směny domácí; tento tradiční systém zůstává zachován 
až do doby, kdy je určen vítěz.  

 Utkání končí v okamžiku, kdy je vzhledem k omezení počtu bodů ve směně o vítězi utkání rozhodnuto 
(vede-li po 4. směně některý z týmů víc jak o 15 bodů, po 5. směně víc jak o 10 bodů, po 6.směně víc jak 
o 5 bodů) 
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7. 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 

 
 
8. Pořadí ve skupinách 
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 
 
 
 
Tento soutěžní řád je nadřazen Kompletnímu znění Soutěžního řádu celostátních souteží mládeže  
http://www.baseball.cz/download/legisl/2012/SRmladez.pdf , dle kterého se řídí vše, co není výslovně uvedeno 
v tomto dokumentu. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že striktní dodržování pravidel bude vyžadováno s cílem zajistit průběh turnaje a jeho 
organizaci tak, aby si všichni účastníci maximálně užili tento baseballový svátek. 

 
Pro případné dotazy a vysvětlení kontaktujte členy technické komise: 
 

 technického delegáta turnaje Bohumila Bílka, mobil: +420 733755722, Email: b.bilek@solena.cz 
 technického komisaře turnaje Michala Hanuše, mobil: . +420 606629342, Email: michal@hanusovi.net  
 technického komisaře turnaje Jiřího Votinského, mobil: . +420724533616, Email: votinsky@volny.cz  
 technického komisaře MASTERS Richarda Kaniu, mobil: . +420 607957138, Email: 2can@seznam.cz  
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