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Tento dokument popisuje způsob přidělování pořadatelství mládežnických turnajů organizovaných Českou 

Baseballovou Asociací a zároveň stanovuje zodpovědnosti zúčastněným stranám těchto turnajů. 

1 Přidělování pořadatelství 
Níže jsou stanoveny kritéria pro přidělování pořadatelství mládežnických turnajů organizovaných Českou 

Baseballovou Asociací. 

1. Nadstandardní individuální nabídka pořadatele 

2. Rozložení turnajů mezi co nejvíce klubů a regionů 

3. Střídání pořadatelů totožného turnaje 

4. Účast pořádajícího týmu v totožném turnaji v předchozím roce 

5. Hodnocení pořadatele v předchozích turnajích jim pořádaných 

6. Umístění pořádajícího týmu v totožném turnaji v předchozím roce 

VV ČBA vybírá pořadatele na základě doporučení STK ČBA a výše uvedených kritérií. 

2 Zodpovědnosti 
V rámci mládežnických turnajů pořádaných turnajů jsou zodpovědnosti nastaveny následovně. 

2.1 ČBA 
 hradí pořadateli od 0 Kč až 20.000,-Kč (na základě splnění podmínek v bodě 2.2. pořadatel, proti 

předloženému vyúčtování turnaje) 

 vyškolí, nominuje technického komisaře turnaje, hradí technickému komisaři až 5.000,-Kč (U11 – 

U18) na základě závěrečné zprávy a splnění všech podmínek (částka zahrnuje veškeré náležitosti 

komisaře – cestovné, ubytování, strava, atd.) 

 hradí oficiálnímu zapisovateli 50,- až 250,-Kč za utkání (U9 – U18) na základě uložených statistik na 

webu ČBA 

o kategorie U18 – 250,- Kč za zápas 

o kategorie U15 – 200,- Kč za zápas 

o kategorie U13 – 200,- Kč za zápas 

o kategorie U11 – 150,- Kč za zápas 

o kategorie U9 – 50,- Kč za zápas 

 

 dotuje turnaj 2ks až 6ks míčů na zápas (U9 2 ks na zápas, U18 6 ks na zápas) 

o kategorie U18 – 6ks míčů za zápas 

o kategorie U15 – 4ks míčů za zápas 

o kategorie U13 – 4ks míčů za zápas 

o kategorie U11 – 4ks míčů za zápas 

o kategorie U9 – 2ks míčů za zápas 

 

 hradí odměnu rozhodčím dle věkové kategorie  

o kategorie U18 – hlavní rozhodčí 900,- Kč, metový rozhodčí700,- Kč za zápas 

o kategorie U15 – hlavní rozhodčí 600,- Kč, metový rozhodčí 400,- Kč za zápas 

o kategorie U13 – hlavní rozhodčí 400,- Kč, metový rozhodčí 300,- Kč za zápas 

o kategorie U11 – hlavní rozhodčí 400,- Kč, metový rozhodčí 300,- Kč za zápas 

o kategorie U9 – hlavní rozhodčí 200,- Kč za zápas 

o kategorie U8 – hlavní rozhodčí 200,- Kč za zápas 

o kategorie U7 – hlavní rozhodčí 200,- Kč za zápas 
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 Pozn. Odměny:  

 a) Odměny rozhodčích jsou uváděny jako maximální částky, na které mohou dosáhnout proškolení 

rozhodčí a rozhodčí s licencí ČBA. V případě neproškoleného rozhodčího a bez licence ČBA bude 

částka dělena ½ z celkové odměny.  

 b) Odměna rozhodčích může být ponížena v případě časového limitu zápasu pro 110min.  

 

 hradí cestovné a ubytování rozhodčích 

 hradí odměnu dle platného ceníku, cestovné a ubytování zapisovatelům na turnajích kategorie U18 

 pořizuje a hradí pohár pro první tři družstva a medaile (3x22ks všechny turnaje, pamětní medaile 

všem účastníkům U7, U8, U9)  

 vytváří s STK rozpis turnaje a informuje družstva 

 schvaluje způsobilost hřiště (zajišťuje STK ČBA)  

 zajišťuje zápisy z utkání, od kategorie U11 (až po U18) ukládá veškeré statistiky týmů na 

www.baseball.cz 

2.2 Pořadatel 
 poskytuje požadovaný počet schválených hřišť příslušných rozměrů včetně zázemí (od U13 včetně 

nadhazovacího kopce, HR plotu apod.) 

 žádá STK o schválení hřiště pro danou kategorii, před podáním žádosti 

 připravuje nabídku ubytování (2 úrovně) a stravy (orientačně pro 20 osob / tým) 

 zajišťuje průběžnou údržbu hřišť, zajistí údržbu hřiště před každým utkáním 

 eviduje a zveřejňuje výsledky (na baseball.cz) a počty nadhozů 

 zajišťuje na všech hřištích funkční výsledkovou tabuli 

 distribuuje a doplňuje během turnaje míče 

 má k dispozici plnoleté a proškolené záložní rozhodčí v předepsaném oblečení 

 zajišťuje reprodukci státní hymny před finálovým zápasem 

 zajišťuje fotodokumentaci a článek z ČBP pro baseball.cz  

 zajišťuje led pro hráče (od U11) 

 zajišťuje první pomoc 

 zajišťuje prostor pro zapisovatele a internetové připojení pro živý přenos ze zápasů a nahrání statistik na 

stránky ČBA v turnajích kategorie U18 a FF ČBP mužů 

 umožní prodej věcí z projektu Baseball Czech (stánek) 

 má k dispozici záložní rozhodčí  

 má k dispozici proškolené zapisovatele  

2.3 Technický komisař 
 organizuje technický mítink před turnajem 

 je přítomen celému turnaji (pokud se hraje turnaj na dvou místech, je stanoven zástupce pro druhé 

hřiště, který bude taktéž po celou dobu přítomen 

 má k dispozici platná Pravidla baseballu a platný Soutěžní řády  

 přebírá soutěžní a disciplinární pravomoc  

 kontroluje před turnaje soupisky družstev zadané na baseball.cz 

 kontroluje zápisy, po turnaji zkontroluje umístění statistik pořadatelem na www.baseball.cz 

 nominuje rozhodčí na jednotlivá utkání 

 rozhoduje o vynucených změnách rozpisu 

 spolurozhoduje s rozhodčím o způsobilosti hřiště 

 rozhoduje o podaných protestech 

http://www.baseball.cz/
http://www.baseball.cz/
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 vyplácí rozhodčí a další náležitosti 

 předává ceny při závěrečném ceremoniálu 

 informuje po turnaji (max. první pracovní den) ČBA o dosažených výsledcích 

 podává zprávu o průběhu - pro VV (max. do 3 pracovních dnů) 

 předává vyúčtovanou finanční zálohu (max. do 3 pracovních dnů) 

 

2.4 Účastníci 
 hradí kauci ve výši 5.000 Kč za družstvo, maximálně 10.000 Kč u více družstev z jednoho klubu 

 podle nabídky si zařizují ubytování a stravu 

 vkládají soupisku družstva včetně čísel dresů na stránku ČBA 

 dodržují ustanovení SŘ a rozhodnutí TK 

 zástupce je přítomen technického mítinku před turnajem 

 účastní se závěrečného ceremoniálu 

3 Platnost a umístění dokumentu 
Dokument je platný pro turnaje organizované Českou Baseballovou Asociací v roce 2016. Dokument musí být 

revidován vždy na konci kalendářního roku a platná verze dokumentu je umístěna na stránkách České 

Baseballové Asociace na adrese www.baseball.cz 

 

http://www.baseball.cz/

