
 

 

 

Jednání STK ČBA č.j. 1 / 2019 

 
Termín jednání: 11.2.2019 

 
Místo: Skype 

 

Účastníci:  
 Martin Dvořák (Exl) 

 Matěj Šišolák (1L) 
 Ondřej Chocholatý (U21) 

 Jan Altrichter (U18) 
 Ondřej Rypar (mládež) 

Program: 

1. Soutěž U21 

2. Mládežnické poháry 
a. Nasazení 

b. ČBP U11 
c. ČBP U13 

d. ČBP U15 
e. ČBP U18 

3. Soutěž U18 

4. Soutěž 1. Liga 
5. Sharepoint STK 

6. Soutěžní řád 

1. Soutěž U21 
 

Ondřej Chocholatý přednesl informaci o stavu soutěže U21. Ondřej Chocholatý případné změny a NT 

zadá přímo do Termínové listiny.  

2. Mládežnické poháry 
 

a. Nasazení 
 

Ondřej Rypar přednesl návrhy na nasazení do ČBP mládeže. Nenasazené týmy budou do losovány na 
nejbližším zasedání VV. Viz příloha „Nasazeni CBP.xlsx“. 

 

b. ČBP U11 
 
Navrhnut systém, který vychází z platného dokumentu „Soutěže a turnaje organizované ČBA 2019“ 

schváleného v roce 2018 VV: 
 

V roce 2019 se vzhledem ke stále narůstajícímu počtu týmů vyzkouší v ČBP U11model  double- 
elimination předpokladem  je  organizace  maximálně  3-denníhoturnaje  na  2  hřištích  pro  až  24  
týmů  s  naprostým  minimem  3  utkání  na  tým, ideální stav 4-5 utkání na tým.      

Představen modifikovaný double-elimination model, který pracuje z až 20 týmy a jedná se o třídenní 
turnaj. Viz. příloha „CBPU11_20_double.xlsx“. STK tento model schvaluje. 

c. ČBP U13 
 



 

 

Představen model, kdy prvních 8 nasazených týmů jde přímo do ČBP a zbylé týmy hrají 

regionální kvalifikaci. Viz příloha „ČBP_U13_ROZPIS_var1.xlsx“. Tento model byl 

diskutován dopředu z mnoha zainteresovanými. STK tento model schvaluje s podmínkou změny 
kvalifikace z 2denního na třídenní turnaj a maximální počet ě zápasů za den. STK navrhuje termín 

uspořádání kvalifikace 17. - 19. května 2019.  
 

d. ČBP U15 
 

Představen model pro ČBP viz příloha „ČBP_U15_ROZPIS_var1.xlsx“. Model STK schvaluje. 
 

e. ČBP U18 

 
Představen model pro ČBP viz příloha „ČBP_U18_ROZPIS_var1.xlsx“. STK navrhuje změnit rozpis na 

třídenní turnaj. Model STK schvaluje. 

STK projednala možnost startu reprezentace U15. STK souhlasí v modelu přihlášených 8 týmů. 
 

3. Soutěž U18 
 

Jan Altrichter přestavil model pro U18. Návrh dvou divizí Čechy a Morava. Divize Morava dělena na Jih 
a Východ, kde hrají týmy nejvíce spolu. V rámci Moravy pak i částečně křížem. Diskutována možnost 

hrát finále celé soutěže. 
Nakonec odhlasováno určení pořadí zvlášť Morava a Čechy. STK navrhuje úpravu stávajícího 

dokumentu „Soutěže a turnaje organizované ČBA 2019“: 

 
účastníky MČR jsou finalisté ČBP a vítězové postupových regionálních divizí (juniorská extraliga), 
doplnění o nejlepší týmy z ČBP 
 

na  

účastníky MČR jsou finalisté ČBP a první dva po ZČ postupových regionálních divizí (juniorská 
extraliga), doplnění o nejlepší týmy z ČBP. 
 
Dále STK schválilo změnu počtu směn na 7 jak u singlů tak i u double. STK také požaduje vytvoření 

regionálních koordinátorů rozhodčích pro Čechy, Jih a Východ. O hledání koordinátorů žádá KR. 
 

Dále diskutována perspektiva budoucího zrušení MČR U18 a hraní klasické jedno divizní juniorské 

extraligy do 18 let. 

4. Soutěž 1. Liga 
 
Matěj Šišolák přednesl stav překládání zápasů v 1. Lize. Podána informace o hledání změn termínů 

v rámci celého kola tak, aby se nepřekládaly zápasy již teď do NT. Jedná o těchto změnách z kluby. 
 

Dále informoval STK o tom že upraví termínovou listinu podle rozhodnutí 1.Ligové komise. 
 

5. Sharepoint 
 

Martin Dvořák požaduje přístup do archivu STK na Sharepoint ČBA. Pro všechny členy STK bude 

vytvořena emailová adresa na baseball.cz s přístupem do Sharepointu. 
 

6. Soutěžní řád 
 



 

 

STK požaduje součinnost LPK se změnou soutěžního řádu, tak aby nový soutěžní řád na 

rok 2019 byl vydán nejpozději do poloviny března 2019. 

 
Aktuálně navrhované změny: 

 
1. Změna roků u mládeže tak aby odpovídala roku 2019. Jedna se o nasazení, ročníky narození 

atd. 

2. Zanést do SŘ změny navržené STK v případě odsouhlasení VV u mládežnických pohárů a 
všech ligových soutěží. 

 
 

Úkoly: 
 

1. Vypracovat podklady pro jednání VV – Rypar 

2. Vypracovat změny v SŘ – každý člen za svoji oblast působnosti 
3. Jednání s kluby 1. ligy ohledně překládaných termínů - Šišolák 

 
 

 

Zápis vypracoval: 

Ondřej Rypar          12.2.2019 
člen STK ČBA   

 

 

 

 

 


