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Schůze STK 2020 

 

Termín: středa  26.2.2020 od 20:00  

Místo: Skype meeting 

 

Dvořák 

Rypar 

Chocholatý 

Altrichter 

Šišolák 

 

 

1. Matěj Šišolák – termínová listina EXL – dotaz na možnost začít NoEXL 3.7. –  

Dvořák – zjistí situaci v EXL, obratem dá vědět možnosti. 

 

2. MČR U18 – Altrichter – zejm. kvůli kolizi MS U23 s MČR U18 (ale i počasí) navrhuji přesun MČR 

U18 na 18.9. - 20.9.  HLASOVÁNÍ – 5xPRO. STK schvaluje přesun MČR U18. 

 

3. Ondřej Rypar - Soutěž U11 a U15 – Dotaz Hluboké a Plzně.  

 

STK schvaluje region, který přijme tým bez vypsané soutěže vlastního regionu. Tento tým má 

všechna práva a povinnosti týmu nového regionu. Má nárok na postup na MČR dle soutěžního 

řádu. HLASOVÁNÍ – 5xPRO.  

 

4. Dvořák – výjimka Marie Holíková U15 – Sabat Praha  

 

STK žádá zástupce LK o všeobecné informace k tomuto tématu. Jak schvalování funguje, od 

jakého věku, co se sleduje v žádostech, stačí nebo nestačí souhlas rodičů apod. 

 

STK schvaluje výjimku pro hráčku Marii Holíkovou pro soutěže U15 v roce 2020. 

 

5. Dvořák – žádost Boris Bokaj – Arrows Ostrava žádá o změnu tří časů utkání bezplatně.  

STK souhlasí s bezplatnou změnou, pokud se změnami budou souhlasit soupeři. Žádost tak 

Arrows zadají přes DK ČBA.  

 

6. Ondřej Rypar – Dotaz Davida Kulhánka na terminologii speed up rules. STK ukládá Legislativní 

komisi sjednotit a podle uvážení doplnit tato pravidla.  

 

7. Dvořák – výjimka Vít Hovorka ročník 2001 do soutěže EXL U18.  

HLASOVÁNÍ 5xPROTI.  STK neschvaluje výjimku pro věkově staršího hráče.  
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8. Matěj Šišolák – informuje o tom, že tým Hluboké bude veden jako domácí tým na hřištích 

soupeře v průběhu rekonstrukce hřiště na jaře 2020.  

 

9. Dvořák – Cizinci v EXL. Zápis z říjnového zasedání VV říká:  
„III. schvaluje 1. Nepořádat v roce 2020 Český baseballový pohár mužů.  

  2. Omezit počet cizinců na 3 v zápase a 5 na soupisce za daný soutěžní rok. Hráče nebude možné během sezóny 

měnit. Hráč s trvalým pobytem v ČR bude brán za občana ČR. Výjimky nebudou udělovány.“ 

STK konstatuje, že zápis neodpovídá se závěry předešlých schůzí a doporučení STK omezit cizince 

v nejvyšší soutěži. Stejně tak se závěry schůze EXL a 1. Ligy.  

STK se plánuje držet pravidla – cizinec je kdokoliv bez možnosti nastupovat za národní tým. Tak 

jak bylo klubům předesláno 7.2.2020. Rozhodující bude Soutěžní řád, který toto pravidlo určuje, a 

na kterém se podílí STK s dalšími výkonnými složkami ČBA.   
 

  „Cizinců na soupisce bude za jednu sezónu maximálně pět. Ani po zranění nebo odchodu se toto již jednou 

zaplněné místo nedá znovu použít. Bez výjimek - kdokoliv, kdo nemůže hrát za český národní tým je cizinec a tudíž 1/5. 

Hostování - k tomu aby bylo možné hráče nahostovat, je potřeba si jej nejdřív přidat na vlastní soupisku (tím 
zaplní 1/5 míst). Pokud se klub X i přes zaplněné místo rozhodne hráče nahostovat do klubu Y, je to možné, ale 
klubu Y se tím pádem také zaplní 1/5 volných míst. Výsledkem jsou dvě zaplněná místa bez možnosti je znovu 
využít.“ 
 
 

10.   SOUTĚŽNÍ ŘÁD – návrhy a připomínky ke zpracování Legislativní komisí - Jirka Votinský 

 

§ 1.4 Termínová listina – sjednotit – pracovní postup zadávání do TL – co platí a co je 

směrodatné. Rozdíl mezi reprezentační akcí a tréninkem.  

 

§ Neoprávněný start – doporučení dopsat postih za neoprávněný start, který určují pravidla 

baseballu. Postih = skreč.  

 

§ Cizinci a jejich zapisování na soupisku / deadline. Navrhujeme upravit na „poslední den ZČ EXL 

nebo 31.5.“ 

 

§ 1.1 Kategorie soutěží – u soutěže U15 upravit v kategorii ženy/dívky z NE na „na výjimku“ 

 

§ T-BALL – out platí, pokud je zahraný ve foulballové výseči ve hřišti – mělo by být v pořádku, 

proběhla diskuze.  

 

§ 9.3 Coach pitch U9 Rookie Ball – přečíslovat paragrafy mládež  

 

§ 9.5 Doplnit větu o posunutí stativu o 4 stopy za vrchol domácí mety 
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11. Různé 

 

Soutěžní řád muži má obsahovat povinné jmenovky na dresech. Popřípadě upřesnit postih za 

nedodržení.  

 

Požadavek na TMK  

  - zvážit dosavadní pravidla licencí 

  - projít manažery EXL, popř. 1. Ligy a navrhnout postup v případě výjimek pro cizince apod.  

  - výjimky stran povinné soutěže U18+U21 pro EXL kluby. Porušování se prozatím toleruje. Dva 

týmy neměly obsazenou ani jednu z těchto kategorií.   

Návrh Matěj Šišolák – EXL tým – nutnost 7x tým v mládeži 

    - 1.LIGA tým – nutnost 5x tým v mládeži 

Za STK – udělíme výjimky všem týmům, které nemají povinné ml. týmy pro setrvání v EXL.  

 

iScore – nadstavba o EXL a 1. Liga povinně online přenosy. Postih při nedodržení.  

 

Za STK Martin Dvořák. 


