
Soutěže a turnaje organizované ČBA 2019  

 

 

I.)  VRCHOLOVÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE (vysoké standardy soutěží, 
řízení soutěží STK ČBA, u U18 v úzké spolupráci s regionálními STK): 
Cílem vrcholných mládežnických soutěží U21 a U18 je co 
nejkvalitnější příprava hráčů pro mužské soutěže, především pro 
Extraligu a 1. ligu.  
 

U21 – celorepubliková soutěž (extraliga U21), podzimní play-off   
- DH, dřevěné a kompozitové pálky, 9 směn 
- 2 starší hráči do 23 let v lineupu pouze v základní části a nadstavbě,  bez cizinců 

  
U18 – open postupový Pohár ČBA a  MČR (kvalifikační pro  6 týmů),  
- účastníky MČR jsou finalisté ČBP a vítězové postupových regionálních 
divizí (juniorská extraliga), doplnění o nejlepší týmy z ČBP   
- DH, v dlouhodobé soutěži při singl zápasu 9 směn , při dvojutkání 2x 7 směn   
 

II.) VÝKONNOSTNÍ SOUTĚŽE ( regionální soutěže řídí regionální STK): 
Cílem výkonnostních soutěží je zlepšování kvality u co největší 
masy hráčů v regionálních soutěžích U15, U13, U11, tedy soutěží, 
kde se již hraje baseball. Dvakrát za rok se nejlepší týmy z regionů 
mají šanci utkat navzájem na ČBA organizovaných turnajích.  
 

U15 – open postupový Pohár ČBA a MČR (kvalifikační pro 8 týmů) 
- semifinalisté  z ČBP postupují na MČR přímo, do dvoudenní kvalifikace ( podrobný 
popis na konci dokumentu) o zbylá 4 místa na MČR postupuje 8 týmů (vítězové 
regionálních postupových soutěží, doplněni nejlepšími z ČBP)  
- DH,  kovové spajky, 7 směn,  bez dívek   - 12 týmů na podzim v boji o titul 
 

U13 – open postupový Pohár ČBA a MČR (kvalifikační pro 8 týmů) 
- semifinalisté z ČBP postupují na MČR přímo,  do dvoudenní kvalifikace o zbylá 4 
místa na MČR postupuje 8 týmů (vítězové regionálních postupových soutěží, 
doplněni nejlepšími z ČBP)  
- střední hřiště  50/70 (nadhazovací kopec 15m, mety 21 m), braní z met, pouze 
umělohmotné hroty,  7 směn, dívky ano   - 12 týmů na podzim v boji o titul 
 

U11 – open postupový Pohár ČBA a MČR (kvalifikační pro 8 týmů)  
- semifinalisté  z ČBP postupují na MČR přímo , do dvoudenní kvalifikace o zbylá 4 
místa na MČR postupuje  8 týmů (vítězové regionálních postupových soutěží, 
doplněni nejlepšími z ČBP)  
- malé softballové hřiště (nadhazovací kopec 13m, mety 18m), zakázán výběh z met, 
normální tvrdé míče, 6 směn 
- 12 týmů na podzim v boji o titul (v budoucnu první kategorie s úvahou stran  2 
kvalifikací tedy 20 týmů na podzim v boji o titul)  
 



V roce 2019 se vzhledem ke stále narůstajícímu počtu týmů  vyzkouší v ČBP U11 

model double elimination- předpokladem je organizace maximálně 3-denního 

turnaje na 2 hřištích pro až 24 týmů s naprostým minimem 3 utkání na tým, 

ideální stav 4-5 utkání na tým     

 

Povinnost přivést klubové rozhodčího v roce 2019 na ČBP U11 a U13. Rozhodčí 

či finance  (5 tisíc Kč) – nominace na turnaj dle KR ČBA.   

 
 

III. ROZVOJOVÉ SOUTĚŽE (apel na chování trenérů, rodičů, zmírnění 
tlaku na výsledky, positivní coaching):   
Cílem rozvojových soutěží je především co nejširší kvantita hráčů, 
radost ze hry, podpora lásky ke hře.  V nejmladších kategoriích  
(U7 a mladší) pouze regionální soutěže, od U8 výše 3 zajímavé 
formáty turnajů s cílem co nejhezčích zážitků pro mladé hráče.  
 

U10 – podzimní open Pohár CBA v coachpitchi  
- jarní SuperCup v coachpitchi pro minimálně 15 českých týmů dle 
kvalifikačních turnajů, kvalifikace 5-ti  stříbrnými regionálními 
Superpoháry   - míče měkké, kvalitní, velikost 9, 6 směn, rovnocenný význam 

baseballových dovedností v turnaji – MASTERS, bez výseče, pálky – max. délka 31      
U9 -  OPEN jarní společná soutěž se softballovými týmy v divizích -  
RookieBall, převážně coachpitch soutěž, podzimní open kvalifikace      
(účast na min. 2 turnajích na jaře) finálového turnaje  Rookie ball ( v roce 

2019 organizovaná  ČSA)-  míče měkké, velikost 9,  6 směn, max. 5 bodů na směnu, 

výseč 5 metrů 
U8 -  open podzimní T- ballové Poháry  Čech a Moravy    
-  jarní FirstCup v T ballu pro minimálně 16 českých týmů dle pěti 
stříbrných kvalifikačních turnajů, T-ball turnaj a zvlášť  dovednostní 
soutěže Masters - měkké míče 8,5, baserunning neomezen, max 5 bodů na 
směnu, výseč 5 metrů  
U7 a mladší – regionální soutěže přípravek, baseball pro radost   
( hřiště mety 15m ), upravená pravidla s coachem na první metě, 5-9 hráčů, měkké 
míče 8,5, baserunning vždy o jednu metu, 3-5 směn dle domluvy a úrovně hráčů, 
max. 5 bodů na směnu, výseč 5 metrů   
 

Povinnost přivést klubové rozhodčího v roce 2019 na ČBP U8, U10, U11 a U13. 

Rozhodčí či finance (5 tisíc Kč) – nominace na turnaj dle KR ČBA.   

 

Harmonogram pro MČR pro 6 týmů na 2 hřištích, 3 dny :  
pá - ve 2 skupinách  s časovým limitem (nasazení dle ČBP, třetí ve skupinách losem) 
3-1,  3-2 
so – 1-2, do finále postupují první ze skupin,  čtvrfinále  
ne – semi, o 5. a 3.místo, FINÁLE (play-off na směny, bez časového omezeníí)  



hymna před finále, povinnný ceremoniál pro všechny týmy, individuální ceny 

(nej pálkař, polař, nadhazovač turnaje, MVP každého týmu)  

 

Harmonogram pro MČR pro 8 týmů na 2 hřištích, 3 dny:  
pá - ve 2 skupinách  s časovým limitem ( nasazení dle ČBP) 
4-1, 2-3, 1-3, 2-4 
so – 3-4, 1-2, 
semifinále  
ne –  o 7.,5. a 3.místo, FINÁLE 
(play-off na směny, bez časového omezení)  
hymna před finále, povinnný ceremoniál pro všechny týmy, individuální ceny  

 
Kvalifikace na MČR pro 8 týmů na 2 hřištích, 2 dny (nedohrává se):     
2 skupiny, nasazení dle ČBP    
so  4-1, 2-3, 1-3, 2-4 
ne  3-4, 1-2,     čtvrtfinále   2A -3B , 3A-2B , první ze skupin postupují na MČR přímo 
 
Pálky ve věkových kategoriích dle Tabulky povolených pálek  navržených STK           
v předstihu před 2 lety.   


