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Schůze STK 2020 

 

Termín: 28.5.2020 od 20:00  

Místo: Skype meeting 

 

Dvořák 

Rypar 

Chocholatý 

Altrichter 

Jaksch 

 

 

 

1. TIPSPORT – dne 27.5. proběhla schůze manažerů EXL s Michalem Hanušem. Manažeři došli 

ke shodě. Zveřejnění startujících nadhazovačů by mělo proběhnout najednou. Média 

dostanou informaci zároveň s manažery. Více k tomuto tématu – zápis z jednání. 

 

STK – co se stane, když dotyčný nenastoupí (případ nemoci či zranění). O.Rypar navrhne 

dodatek k SŘ pro 2020, příští rok by se pravidla stala přímo součástí SŘ. Inspirace WBSC.  

 

2. UVOLŇOVÁNÍ – Po 8.6. 500 lidí – mírná změna oproti současnému stavu.  

Hrozí lokální uzavření některých oblastí či měst (severní Morava či Ostrava). Příprava na 

uzavření areálu Arrows či kteréhokoliv jiného. Snaha soutěž dohrát – možnost využití 

spřátelených areálů k zapůjčení či v krajním případě hrát pouze venku.  

 

Pravidla při týmech v karanténě:  

Jestliže zbývá volných dnů více než rozepsaných utkání, termín ukončení ZČ se nemění. 

Utkání, které nerozhoduje o ničem by bylo možné dohrát v průběhu play-off.  

 

3. SPEED UP RULES – rozhodčí model chválí. Manažeři a hráči také, pravidla si musí pouze zažít, 

ZČ je ideální příležitostí. Celkově jsou Speed up rules přínosem.  

Drobné dílčí problémy: catcher z běhání po metách nemusí stíhat rozházení nadhazovače.  

Hrací míč, který hráči při střídání nechávají u kopce při „zatoulání“ vezme nadhazovači 

minimálně jeden přípravný nadhoz. Řešení – nový míč od rozhodčího.  

Bullpeny daleko od hřiště znamenají kratší přípravu nadhazovače. 

 

4. U18 Patriots – překládání utkání. STK rozhodla poplatek prominout, na druhé straně 

informovat zúčastněné o důvodu těchto poplatků.  
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5. Hostování – podnět P. Cihlářová.  

Termín hostování zůstává nezměněn.  

STK tuto skutečnost oznámila klubům oficiálně Metodickými pokyny.  

Konkrétně 6.5. a 24.4. 

 

6. HRÁČSKÁ ASOCIACE – diskuze na toto téma. STK chválí iniciativu hráčů a je připravena s hráči 

jednat. STK vyčkává oficiální stanovisko HA.  

 

7. SYSTÉM SOUTĚŽÍ – první víkend nám dal nahlédnout na skutečnou hloubku týmů, hrající naši 

nejvyšší soutěž. Soutěž U21 upadá, týmy na účast v soutěži nemají dostatek hráčů, reálně 

nefungují ani dohody mezi týmy na hostování apod.  

1.LIGA je celostátní soutěží a měla by plnit rozvojovou funkci pro celý český baseball.  

Diskuze na téma systémy soutěží.  

O.Ch. navrhuje zapojení B týmů či týmů U23 do soutěže 1.LIGA.  

M.D. navrhuje propojit 1.Ligu s U23 a B týmy. Hráč do 23 let smí nastoupit ve všech 

soutěžích. Po 23 let věku si již musí vybrat.  

J.A. navrhuje kompromisní prolínací soutěž. 1.Liga by zůstala zachována stejně tak jako 

soutěž EXL U23 a týmy by porovnaly síly v nějaké nadstavbové tabulce.  

 

Při příští schůzi EXL se na toto téma pobavíme znovu a pokusíme se téma posunout dál, 

případně navrhnout konkrétní systémy soutěží.    

 

 

 

Za STK ČBA 

Martin Dvořák 

předseda 

 

 

 


