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Strike zóna MČR U15 - upřesnění 

 
 

Vážení trenéři,  
 

předem gratulujeme k postupu na MČR U15. Chtěli bychom tímto reagovat na situaci z ČBP U15 v 
letošním roce, kde dle statistik nadhazovači hodili 261 met zdarma ve 26 zápasech. Jak dobře 

víte, nejednalo se o 9 inn zápasy, ale o zápasy na 7 směn s časovým omezením na 100 minut.  

Upřesněním níže chceme reagovat na počet met zdarma z ČBP U15. 
 

Předsedové komisí trenérsko-metodické komise, sportovně-technické komise a komise rozhodčích se 
shodli na aplikaci strike zóny z pravidel baseballu s tím, že po rozhodčích bude vyžadováno, aby jako 

strike posoudili i míče, které se jen dotknout pomyslného obdélníku.  

 
Nebojte se prosím, že bychom chtěli pálkaře dostat do stavu nejistoty nebo rozhodčí vystavovat tlaku, 

aby jako strike pískali i nadhozy „od země“. Věříme, že toto opatření již nebude opakovat počet met 
zdarma, jako tomu bylo při ČBP U15.  

 
Pro upřesnění citace z pravidel baseballu: 

"STRAJK" (“STRIKE“) je správný nadhoz vyhlášený rozhodčím, když: 

a) pálkař švihne po míči, ale mine; 
b) pálkař po míči nešvihnul, ale kterákoliv část míče prošla jakoukoliv částí strajkzóny; 

c) pálkař odpálí míč do zámezí dříve, než jsou dva strajky; 
d) pálkař ulije míč do zámezí; 

e) se míč dotkne pálkaře, který po něm švihne; 

f) se míč dotkne pálkaře v strajkzóně; nebo 
g) se nadhoz stane tečovaným odpalem. 

 
Definice „STRAJKZÓNY“ z pravidel baseballu: Je prostor nad domácí metou, který je shora ohraničen 

vodorovnou rovinou ve středu vzdálenosti mezi vrcholem pálkařových ramen a vrcholem pasu kalhot 

jeho dresu, spodní hranici tvoří rovina u prohlubně pod pálkařovými koleny. Strajkzóna bude určena z 
postavení pálkaře, ve kterém je připraven švihnout po nadhozeném míči. 

 
 

 Žádáme rozhodčí, aby strike zónu dodržovali viz obrázek na další stránce a dle 

popisu definice výše.  
 Žádáme technického komisaře, aby tuto činnost rozhodčích sledoval a vyžadoval 

tuto strike zónu.  

 Žádáme trenéry týmů MČR, aby před turnajem informovali své hráče o strike zóně. 

 
Příloha:  
Obrázek z pravidel baseballu doplněn o míče upřesňující nadhozy, které by měly být vyhlášeny jako 
strike.   
 

 

za STK ČBA   za KR ČBA    za TMK ČBA 
Pavel Jozek   Vladimír Richter    Pavel Chadim 
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