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1.CUP T-ball – U8 

•T-ball je zjednodušenou formou baseballu, je přípravou pro 
budoucí hráče baseballu a softballu, který i malým dětem umožní hrát 
tyto pálkovací hry. 
•Nejpodstatnější změnou je, že hráči neodpalují míč hozený 
nadhazovačem, ale odpalují jej ze stativu. Tato varianta je velice 
populární  mezi nejmenšími dětmi, mohou jej hrát i ti kteří hrají poprvé, 
tedy absolutní nováčci. 
•Družstva jsou smíšená a hrají jej jak dívky, tak chlapci do 8 let.  
FIRSTcup nejen jako jejich PRVNÍ velký turnaj v životě, ale také  proto, 
že Joe First byl zakladatel pálkovacích her na území České republiky. 
•FirstCup největší turnaj této věkové kategorie na území Evropě. 
 
 



Cíl projektu a organizace 

Cílem tohoto projektu je přispět ke zpopularizování baseballu 
a softballu jako velice ušlechtilého a zajímavého kolektivního 
sportu a to zejména u žáků 1. stupně základních škol. Těmto 
dětem také umožnit prožít nezapomenutelný  zážitek nejen 

na baseballovém hřišti. 
 



Bronzový 1.cup 

Celý systém turnajů má pyramidovou strukturu o 3 stupních. 
 
•Bronzové FirstCupy jsou místní soutěže a turnaje U8 nebo U7.    
•Kdo se chce zúčastnit dalších kol  FirstCupu musí hrát ve svém  
regionu (Jih, Jihozápad, Severovýchod, Severozápad, Východ) a přispět 
tedy k jeho rozvoji . Může se jej zúčastnit jakékoli družstvo, které splní 
jedinou podmínku a tou je registrace hráčů u ČBA.  Bronzové soutěže 
jsou vlastně nominační pro start ve Stříbrných turnajích. 
•Podmínky: baseballové  i softballové oddíly - minimálně 3 týmy v soutěži 
či turnaji a minimálně odehraných 6 utkání, zápasy jsou zároveň 
rozvojovými regionálními soutěžemi v kategorii nejmladších žáků U8 či 
U7 



Stříbrné 1.cupy 

Stříbrné FirstCupy jsou kvalifikační turnaje v 5 regionech 
•turnaje jsou OPEN pro všechny týmy, které hrály regionální turnaje a 
soutěže 
•kvalifikační znamená, že kdo se chce zúčastnit závěrečného Zlatého 
FirstCupu, musí se kvalifikovat ze „Stříbrňáků“ 
•4. květnový víkend –  27., 28. května, jednodenní či dvoudenní 
•T-ballový turnaj s dovednostními soutěžemi Masters       
•v roce 2017 v těchto městech – Domažlice (region Jihozápad), 
Kladno (region Severozápad), Pardubice (region Severovýchod), 
Blansko (region Jih), Ostrava ( region Východ)    
 



Rok 2017 



Zlatý 1.cup 

Zlatý First Cup – BRNO - 23.-25.června 2017 
      Tento třídenní turnaj je nejen vyvrcholením celoročního sportovního 
úsilí desítek hráček a hráčů z celé ČR, ale hlavně by měl být 
NEZAPOMENUTELNÝM zážitkem pro všechny účastníky, zvláště pro ty 
nejmladší 
•Kvalifikují se nejlepší 3 týmy z každého Stříbrného FirstCupu, tedy celkem 
15 nejúspěšnějších týmů a pořadatel. 
•Kromě soutěžení v T ballovém turnaji jsou  součástí turnaje i soutěže v 
dovednostních disciplínách Masters (hod, běh a odpal). 
•Celkový vítěz získává do svého držení putovní pohár, na který je umístěna 
tabulka se všemi jmény členů vítězného družstva. 
•TURNAJ DOBROVOLNÍKŮ 



Zlatý 1.cup 

•Každý tým pevný počet hráčů a trenérů-  13 hráčů a 3 trenéři - – 
systém soupisek, každý tým přiveze na závěrečný turnaj i svého 
rozhodčího   
•Každý hráč z týmu hraje – tzv. „LL pravidlo“ -  každý hráč ze soupisky 
musí v zápase jít minimálně jednou pálit (není-li zraněn či nemocen), 
možnost návratu startujícího hráče zpět na stejné místo lineupu – již od 
stříbrných FP -  všichni hráči si v každém zápase zahrají! 
•Všichni hráči i součástí Masters – 4 hráči na hod, 4 na běh, 4 na odpal, 
13. hráč - „ žolík“ na jakoukoliv z těchto tří disciplín - rozhodnutí coache - 
jedním z cílů těchto turnajů je i rozvoj těchto dovedností u dětí 
•Vítěz v hodu do dálky obdrží NOTEBOOK od mecenáše.    
 



Doprovodný program 

Aby byl turnaj NEZAPOMENUTELNÝM ZÁŽITKEM  připravujeme tyto doprovodné 
akce:     Pro mladé hráče:     
pátek – slavnostní zahájení, prohlídka kasemat na Špilberku, pro zájemce večerní 
baseballový zápas pod světly Draci - Tempo      
sobota – dovednostní soutěže Masters, večerní barbecue s vylosovaným kamarádem z 
jiného týmu a následné vyhlášení výsledků Masters    
neděle – autogramiáda patrona daného ročníku turnaje, slavnostní ukončení 
Pro trenéry, rodiče, dospělé:     
pátek -  homerun derby pro trenéry, následný technický mítink s důrazem na etiku zápasů 
v turnaji, barbecue pro trenéry, organizátory a rozhodčí 
sobota -  VIP slowpitch, pro rodiče možnost shlédnutí filmu v universitním kině Scala.   
Pro všechny během celého turnaje maskot Fair boy, nafukovací road show se soutěžemi 
pro příchozí  v hodu a odpalu.   
 



Organizační zabezpečení projektu 

Celá organizace projektu se opírá o práci dobrovolníků z baseballového 
hnutí. Základní kola Bronzového FirstCupu  a nadstavbových Stříbrných 
FirstCupů řídí regiony  pod metodickým vedení Komise mládeže a 
rozvoje ČBA 
 
Za organizací Zlatého FirstCupu stojí organizační výbor ve složení 
Tomáš Ovesný, Mojmír Moláček, Robert Vávra, Marek Vičar, Martin 
Herold a Pavel Chadim. 
 
Vše je zaštítěno Českou baseballovou asociací v čele s jejím předsedou 
panem Petrem Ditrichem. 
  



Záštity projektu 

Baseballovému turnaji pro rok 2017 již udělili záštitu: 
  
•  primátor statutárního města Brno, Ing. Petr Vokřál 
• rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
• předseda Českého olympijského výboru, Ing. Jiří Kejval 
 
Díky podpoře města Brna a  Masarykovy university budou mít 
všichni hráči ubytování ZDARMA na universitních kolejích, chtěli 
bychom pro účastníky vytvořit „olympijskou vesnici“,  vzhledem k 
záštitě  od předsedy Českého olympijského výboru a společné 
olympijské budoucnosti obou pálkovacích her. 



Partneři projektu 

Partnerem tohoto turnaje se může stát kdokoliv. Kdokoliv může 
přispět dětem do Turnajového fondu. Jak  mecenáši z řad 
podnikatelů, tak i zaměstnanci. Jakákoliv částka dává smysl, i 1% z 
ročních příjmů zaměstnance pomůže a jde odepsat z daňového 
základu. Ale nejde jen o peníze, dětem udělá radost cokoliv, 
zvláště při závěrečném ceremoniálu. 
Sladkosti, odznaky, samolepky, plakáty,  hračky, cokoliv.... 
 
Prostě přátelé baseballu  DĚTEM :). Odměnou nejen jejich úsměv.      
 



Partneři projektu 

•Pro závěrečný turnaj Zlatý FirstCup v Brně budeme 
připravovat turnajové plakáty, které  budou umístěny v klubech, 
školách a dalších místech, které se zúčastní projektu. 
•Webové stránky turnaje (www.firstcup.baseball.cz)  a  ČBA 
(www.baseball.cz) budou aktuálně turnaj sledovat nejen 
výsledkově.  
•Kromě fotodokumentace z turnaje samotného plánujeme i 
krátký dokument o Zlatém FirstCupu v regionálním vysílaní  ČT. 



        Motto: Bavit se a kamarádit!    
     T- ball – fenomén sportu dětí do 8 let 
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