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Důvod vzniku nového pravidla – NYNÍ ZAKÁZÁNO
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Základní informace:

Pravidlo vytvořilo MLB pro sezonu 2014 jako experimentální

MLB využívá pro situace zpětný záznam (z 92, 11 změněno)

Znění pravidla pro MLB 2015 prozatím neznámé

Pravidlo po základní části upraveno 
- na základě zkušeností a “nepsaných výkladů“

ČR bez zpětného záznamu – vždy na posouzení rozhodčích

IBAF má vlastní výklad pravidla pro rok 2015 

CEB pravidlo na svých turnajích nebude aplikovat
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Použitá pravidla:

PRAVIDLO 7.06 - PŘEKÁŽENÍ

PRAVIDLO 2.00 – DEFINICE PŘEKÁŽENÍ

PRAVIDLO 7.13 – KOLIZE NA DOMÁCÍ METĚ

IBAF – PRAVIDLOVÝ BULETIN 
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Definice:

BRÁNĚNÍ - INTERFERENCE:

“That’s Interference! Time!“ Běžec je aut, běžci se vrací na mety, 
kterých naposled správně dosáhli před bráněním.

Žádná rozehra před bráněním není ovlivněna. 

Bude postihnuto vyloučením.
Zlomyslná činnost poté, co je běžec safe na domácí metě

“Time!“ bod se počítá, ale běžec bude vyloučen

PŘEKÁŽENÍ - OBSTRUCTION:

“That’s Obstruction!“ Hra pokračuje dokud nejsou všechny rozehry dokončeny
Běžci je přidělena domácí meta.

Ostatní běžci jsou umístěni dle posouzení rozhodčích.

ZLOMYSLNÝ / ÚMYSLNÝ KONTAKT:
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Definice:

NEVYHNUTELNÁ KOLIZE:

Běžec nemá volnou běžeckou dráhu na domácí metu – dráha BLOKOVÁNA

Dvě situace, kdy je blokování povoleno:

Bezdůvodné / neopodstatněné blokování - OBSTRUCTION

Polař má v držení míč, když blokuje dráhu; nebo

Polař může blokovat dráhu ve snaze zpracovat odpálený nebo přihraný míč

Pokud je blokování oprávněné a kolize nevyhnutelná:

Běžec nesmí jít do kolize s zlomyslným / úmyslným záměrem 

Kolize nevyžaduje vyhlásit překážení, pokud není na běžce hráno

Krátké blokování v situaci, kdy je ještě běžec daleko – nejedná se o překážení
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Definice:

ZLOMYSLNÁ / ÚMYSLNÁ KOLIZE:

Situace primárně sloužící k záměru, aby polař upustil míč

Porušení pravidel po kterém bude následovat VYLOUČENÍ

Bez ohledu na to zda situace byla vyhnutelná nebo nevyhnutelná

Snížení ramene
Vražení rukama, pažemi, lokty
Slajd po nohách: pokud se hýždě a nohy běžce dotknout země 
před kolizí s chytačem – SLAJD JE SPRÁVNÝ
Slajd po rukách: pokud se tělo běžce (hruď, břicho) dotkne země 
před kolizí s chytačem – SLAJD JE SPRÁVNÝ
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Potencionální běžecká dráha na domácí metu
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Potencionální blokování domácí mety

ZDE pravděpodobně 
nedojde k blokování

ZDE pravděpodobně 
dojde k blokování

ORIENTAČNÍ ZNÁZORNĚNÍ – je závislé na individuální běžecké dráze 
a posouzení rozhodčích
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10 VIDEO PŘÍKLADŮ
POSUZUJEME CHOVÁNÍ CHYTAČE A BĚŽCE

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu – ANO / NE

Pokud ANO dále posuzujeme: 

Špatná přihrávka a nebo chytač zpracovává míč – ANO / NE

Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu – ANO / NE

BĚŽEC

Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče – ANO / NE

Zlomyslný / úmyslný kontakt – ANO / NE

VÝSLEDEK ROZEHRY



Příklad #1

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

THAT’S INTERFERENCE. BĚŽEC JE AUT. BĚŽEC JE VYLOUČEN

NE

ANO
ANO

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/v15201733/must-c-collision-cousins-posey-collide-at-the-plate/



Příklad #2

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

THAT’S INTERFERENCE. BĚŽEC JE AUT. BĚŽEC JE VYLOUČEN

NE

ANO
ANO

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/11493214/v31156483/must-c-collision-avila-ross-collide-at-the-dish/



Příklad #3

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu
Špatná přihrávka – chytač zpracovává míč
Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

THAT’S OBSTRUCTION. TIME. BĚŽEC JE SAFE

ANO
NE
NE

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/63817564/v35440661/torcws-umpires-review-out-overturned-in-1st/



Příklad #4

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu
Špatná přihrávka – chytač zpracovává míč
Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

THAT’S OBSTRUCTION. TIME. BĚŽEC JE SAFE. BĚŽEC JE VYLOUČEN

ANO
NE
NE

NE
ANO

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/v29511343/chcphi-navarro-holds-on-after-collision-exits-game/



Příklad #5

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

BĚŽEC JE SAFE. THAT’S NOTHING. KOLIZE JE NEVYHNUTELNÁ

NE

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/v36502245/seator-maurer-stays-in-game-after-plate-collision/



Příklad #6

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu
Špatná přihrávka – chytač zpracovává míč
Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

AUT – TEČOVÁNÍM. KOLIZE JE NEVYHNUTELNÁ. CHYTAČ DRŽÍ MÍČ

ANO
NE

ANO

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/63817564/v36558053/laaoak-out-call-stands-after-calhouns-laser-throw/



Příklad #7

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu
Špatná přihrávka – chytač zpracovává míč
Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

AUT – TEČOVÁNÍM. KOLIZE JE NEVYHNUTELNÁ. CHYTAČ ZPRACOVÁVÁ MÍČ

ANO
ANO
NE

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/63817564/v36583211/milcin-call-at-home-confirmed-after-review-in-4th/



Příklad #8

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

AUT – TEČOVÁNÍM. (TĚŽKO VIDITELNÉ). DRÁHA NENÍ BLOKOVÁNA

NE

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/63817564/v36644617/pitcin-out-call-stands-no-violation-of-rule-713/



Příklad #9

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu
Špatná přihrávka – chytač zpracovává míč
Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

AUT – TEČOVÁNÍM. KOLIZE JE NEVYHNUTELNÁ. CHYTAČ ZPRACOVÁVÁ MÍČ

ANO
ANO
NE

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/63817564/v36096131/tbnyy-umps-confirm-no-violation-of-713-in-5th/



Příklad #10

CHYTAČ blokuje běžeckou dráhu na domácí metu
Špatná přihrávka – chytač zpracovává míč
Chytač má již míč v držení, když blokuje domácí metu

BĚŽEC
Opustí volnou běžeckou dráhu / pokus o vyražení míče
Zlomyslný / úmyslný kontakt

AUT – TEČOVÁNÍM. KOLIZE JE NEVYHNUTELNÁ. CHYTAČ ZPRACOVÁVÁ MÍČ

ANO
ANO
NE

NE
NE

SITUACI NALEZNETE NA ODKAZU ZDE
http://m.mlb.com/video/topic/63817564/v36446193/wshmia-out-call-confirmed-at-the-plate-in-the-7th/



COLLISION RULE 7.13
KOLIZE NA DOMÁCÍ METĚ 7.13

Znění pravidla:

Pokud se běžec pokouší bodovat, tak se nesmí vychylovat ze svého směru běžecké dráhy se
záměrem, aby kontaktoval chytače (nebo jiného polaře, který pokrývá hru na domácí metě). Pokud
dle posouzení rozhodčího běžec, který se pokouší bodovat, kontaktuje chytače (nebo jiného polaře,
který pokrývá hru na domácí metě) jakýmkoliv způsobem, rozhodčí vyhlásí takového běžce aut
(i když polař, který pokrývá hru na domácí metě, po kolizi ztratí míč). V takovém případě rozhodčí
přeruší hru a všichni běžci se vrátí na mety, které měli správné získané v okamžiku kolize.

Pravidlo 7.13 1) poznámka: Provinění běžce ve snaze dotknout se domácí mety indikuje nastavení
sníženého ramene nebo úder rukama, lokty či pažemi, které pomohou určit, že se běžec odchýlil
od své běžecké dráhy za účelem kontaktovat chytače a tím porušit pravidlo 7.13. Pokud je skluz
běžce na domácí metu správně proveden, nebude se v tomto případě jednat o porušení pravidla
7.13. Skluz bude posouzen za správný v případě, že budou při skluzu nohy napřed, a nohy
s hýžděmi běžce kontaktují zem dříve, než dojde ke kontaktu s chytačem. Pokud bude běžec
ve skluzu na domácí metu s hlavou napřed, bude skluz posouzen za správný v případě, že tělo
běžce bude kontaktovat zem dříve, než dojde ke kontaktu s chytačem.

Dokud nemá chytač míč v držení, nemůže blokovat běžeckou dráhu běžci, který se pokouší bodovat.
Pokud dle posouzení rozhodčího chytač bez držení míče blokuje běžeckou dráhu běžci, rozhodčí
vyhlásí a signalizuje sejf. Bez ohledu na výše uvedené, chytač nebude postižen za porušení pravidla
7.13, pokud blokuje běžeckou dráhu běžci za účelem zpracovat příhoz a rozhodčí rozhodne,
že chytač nemůže míč zpracovat, aniž by blokoval běžeckou dráhu běžci a kontakt s běžcem je
nevyhnutelný. POZNÁMKA: pravidlo 7.13 2) se nevztahuje na chytače při nuceném autu na domácí
metě tj. při obsazených všech metách.

1)

2)
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