PROVÁDĚCÍ INSTRUKCE č.1/2018
Zlatý FirstCup (FC) a Stříbrné Firstpoháry (SFP) – ročník 2018
Určeno pro: pořadatele, zúčastněné týmy, rozvojáře, ČBA a všechny zúčastněné
Cílem této instrukce je stanovit s předstihem všechny podmínky, práva a povinnosti pro všechny
subjekty, které se budou účastnit projektu FirstCup (FC) a Stříbrné Firstpoháry (SFP). Je cílem všech
zúčastněných dosáhnout co nejlepších výsledků v rámci celého systému a tak pomoci k rozvoji
baseballu v kategorii dětí do 8 let.
Formálním organizátorem SFP je ČBA. ČBA při organizaci pověřila své regiony a organizátory v
regionech řízením procesu přípravy SFP a vlastních turnajů. Při SFP i First Cupu zastupují ČBA
techničtí komisaři, u SFP jsou to v roce 2018 regionální rozvojoví manažeři.
Organizátorem FirstCupu je klub Hroši Brno v Areálu u Hrocha. Klub při přípravě i realizaci FC úzce
spolupracuje s ČBA.
1. podmínky účasti na SFP (kopíruje podmínky na turnajích ČBA):
1.1. Věk účastníků ‐ Kategorie U8.
Hráči musí mít datum narození nejdříve 1. ledna 2010 a ne později než 31. prosince 2013. Turnaje se
mohou účastnit chlapci i dívky.
1.2. Všichni hráči na soupisce musí být registrovaní u ČBA v daném klubu/týmu, nebo musí mít
vyřízené platné hostování.
1.2.1. Registrace hráčů ze školních týmů u ČBA je zdarma (bez poplatku) a vyřídí ji před uzavřením
přihlášek na turnaj regionální rozvojový manažer.
1.3. Podáním přihlášky do SFP se tým zavazuje, že v případě postupu se účastní turnaje FirstCup 2018
a přiveze s sebou jednoho rozhodčího.
1.4. SFCupů se v letech 2018 a 2019 mohou účastnit všechny kluby, které mají zájem o rozvoj
pálkovacích her v České republice. Od roku 2020 je opět v plánu povinnost účastnit se regionálních
seoutěží jako tzv. bronzová kola FC .
2. Jeden klub může na SFP startovat i s více týmy za následujících podmínek:
2.1. Každý hráč může být v rámci SFP jen na jedné soupisce a musí hrát pouze za tým, na jehož
soupisce je uveden.
2.2. Soupisky ze SFP platí i pro FirstCup, posilování a doplňování týmu hráči, kteří startovali na SFP za
jiný tým není možné.
2.3. Počet hráčů na soupisce pro turnaje SFP je minimálně 10, maximálně 12; pro FC je přesně
daný, tedy 12; počet trenérů pro FC je tři.
3. Přihlášky na SFP podávají týmy elektronicky, prostřednictvím datové komunikace ČBA, na
vyžádání je seznam (včetně kontaktů) předán regionálním ředitelům, regionálním rozvojářům,
regionálním STK atd.. Soupisky se vyplňují elektronicky prostřednictvím WEBu ČBA.
3.1. Pořadatelé jednotlivých SFC budou určeni na základě rozhodnutí vedení regionů ČBA nejpozději
do 20.1.2018. Rozvojáři za daný region jsou zodpovědní za pomoc s přijímáním a vyřizováním
přihlášek pro daná regionální STK pracoviště.
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Definitivní potvrzení soupisek a jejich uzavření pro SFP a následně i pro FC provede ředitel turnaje
nejpozději před prvním utkáním daného SFP. Manažeři družstev předloží při prezentaci řediteli
turnaje konečnou soupisku ve dvou kopiích, ten je ověří se soupiskou, která byla předána
s přihláškou a případně s databází ČBA, potvrdí a jednu podepsanou kopii vrátí manažerovi týmu.
Druhá soupiska bude sloužit jako oficiální soupiska pro FC.
3.2. Uzávěrka přihlášek na SFP je 31. března 2018
4. SFP i FC se hrají s měkkými míči 8,5 INCH
5. K datu 28.2.2018 budou jmenováni jednotliví ředitelé turnajů SFP.
6. Informace
Oficiálním WEBem SFP i FC je web firstcup.baseball.cz, kde budou průběžně poskytovány informace
před turnaji i výsledky turnaje.
7. Herní systém SFP a FC
Herní systém jednotlivých SFP a rozpis utkání i disciplín Masters bude zveřejněn na stránkách ČBA
nejpozději 30. dubna 2018. Tvorba herního systému a rozpis utkání schvaluje STK, připravuje ředitel
SFP ve spolupráci s regionálními rozvojáři.
Není předem stanoven jednoznačný herní systém pro jednotlivé SFP. Při tvorbě herního systému bude
přihlédnuto k následujícím podmínkám:
A. počet přihlášených týmů, kapacita hřišť,
B. snaha odehrát co největší počet utkání,
C. požadavek určit systém co nejspravedlivěji,
D. s ohledem na kvalifikaci pro FirstCup pořadí a eliminovat vliv rozlosování,
Na FirstCup se kvalifikují týmy podle umístění v T ballovém turnaji, dovednostní soutěže jsou nedílnou
součástí Masters turnaje a jsou vyhlášeny odděleně. SFP a tedy i kvalifikace na FC proběhne v pěti
regionech. Herní systém FC a nasazení do skupin podle klíče viz Harmonogram turnaje (v prvním
ročníku reflektování historických výsledků regionů v soutěžích do 10 let).
8. Pravidla
Při turnajích SFP i FC budou použita pravidla pro T‐ballové soutěže ČBA s drobnými výjimkami
definovanými pro soutěže FirstCup, viz níže. Klíčovým rozdílem pro FirstCup v roce 2018 je povinné
zapojení všech 12 hráčů v pálkařském pořadí v každém zápase. Bude‐li mít tým hráčů méně, bude mu
tato absence počítána jako aut (tedy v pálkařském pořadí je počítáno vždy 12 hráčů za sebou, v poli
9). V SFC se pro letošní rok tato povinnost nezavádí, pouze minimum 10, maximum 12 hráčů. Ve
FirstCupu přesný počet 12 hráčů. Všichni hráči jsou také součástí dovednostních disciplín MASTERS –
4 hráči na hod, 4 na běh, 4 na odpal. V případě nižšího počtu hráčů je tým také znevýhodněn při
celkovém hodnocení Masters.
Hodnocení Master je stejné jako u soutěží SuperCupu U10.
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9. Praktické kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů se mohou zástupci týmů individuálně obracet jak na pořadatele SFP, tak
na členy organizační komise Firstcupu.
Organizační komise FirstCupu a kontakty:
‐ Pravidla, systémy turnajů, postupové klíče, MASTERS
Robert Vávra ‐ email: robert.vavra.trebic@seznam.cz, mobil: 602 594 334
‐ Ředitel FirstCupu
Tomáš Ovesný ‐ email: tomas.ovesny@email.cz, mobil: 604 728 154
‐
WEB, FCB, komunikace, PR, IT
Marek Vičar ‐ email: marekvicar@gmail.com, mobil: 773 264 577,
Mojmír Moláček – email: mojmirmolacek@seznam.cz, mobil: 733 149 541
‐ Organizace Firstcupu
Pavel Chadim (email: pchadim@hotmail.com )
10. Termíny SFP a FC
Pro rok 2018 byly odsouhlaseny následující termíny pro konání turnajů:
A) Stříbrný FirstCup (jedno až dvoudenní turnaj, celkem 5 regionů, ve stejném termínu: 26.‐
27. května (náhradní termín pro případ zrušení kvůli počasí nebo dohrávek: 9.‐10.
června)
Pro rok 2018 bylo pořadatelství přiděleno dále uvedeným regionům/klubům:
‐ region Severozápad: Miners Kladno
Kateřina Draxlerová (draxlerova@minerskladno.cz, mobil: 604 657 059)
‐ region Jihozápad: Baseball Plzeň
Jiří Šiman (simanovi@seznam.cz, mobil: 602 128 201)
‐ region Jih: Olympia Blansko
Natálie Gorodková (natal.goro@email.cz, mobil: 702 081 107)
‐ region Severovýchod: Orli Choceň
Petr Zeman (23shop@centrun.cz, mobil: 608 754 883)
‐ region Východ: Arrows Ostrava
Tomáš Grepl (tomas.grepl@gmail.com, 775 106 424)
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B) FirstCup
Termín: 22.‐24. června 2018 (tří denní turnaj),
Celkem 16 týmů, 15 týmů postupujících z regionů dle klíče zveřejněného na Horské klinice
2018 ze SFP a 1 tým na divokou kartu pořadatele (DOKUMENT KMR: z regionů dle
následujícího klíče – Jih 4, SZ 3, SV 3, V a JZ 2 týmy, 1 tým z regionu, který bude mít nejvíce
týmu na SFC a 1 tým na divokou kartu pořadatele)
Technický mítink: bude proveden formou cíleně založené skupiny na Facebooku,
Odměna pořadateli: 20.000,‐Kč, technickému komisaři: 5.000,‐Kč,
Dotace míčů na turnaj: 2 ks/zápas,
Medaile – 200ks zlatých medailí,
4x Zlatý pohár
Míče a odměny výše uvedené zajišťuje a hradí ČBA.

11. Podmínky pro organizátory SFP v roce 2018, práva a povinnosti zúčastněných stran.
1) ČBA
‐ hradí pořadateli 5000,‐Kč
(s krácením při neplnění jeho povinností, viz níže)
‐ hradí technickému komisaři 1000,‐Kč
‐ dotuje turnaj 24 ks míčů vel. 8,5
‐ hradí odměnu rozhodčím (2 rozhodčí na utkání, každý odměna 100 Kč)
‐ případné cestovné a ubytování rozhodčích hradí pořadatel
‐ pořizuje a hradí jeden Stříbrný Pohár pro vítěze a medaile pro první tři týmy každého turnaje
2) POŘADATEL SFP a FC
‐ připravuje nabídku ubytování (2 úrovně) a stravy, u FC toto pro rodiče a doprovod týmů; hráči,
trenéři a rozhodčí budou ubytováni společně na kolejích (turnajová „olympijská“ vesnice)
‐ zajišťuje možnost stravování v areálu turnaje nebo v nejbližším okolí
‐ zajišťuje závěrečný ceremoniál
‐ poskytuje 2 hřiště příslušných rozměrů + zázemí
(vzdálenost od domácí mety k homerunovému plotu min. 45 metrů, HR plot – může být nízký, musí
zastavit míč po zemi, výsledková tabule u prostoru diváků nebo dobře viditelná z prostoru za
backstopem (manuální nebo elektronická, minimální informace: stav, počet autů, směna)
‐ zajišťuje průběžnou údržbu hřišť
‐ distribuuje a doplňuje míče během turnaje
‐ má k dispozici dva záložní rozhodčí
‐ zajišťuje jednoduché zápisy z utkání
‐ zajišťuje individuální ceny + ceny pro výherce dovednostních soutěží (minimálně ve formě plaket
nebo diplomů pro první tři místa v individuálních soutěžích Masters a v kategoriích nejlepší pálkař
(BA), nejlepší individuální výkon v obraně (jedna cena) a nejužitečnější hráč (MVP – jedna cena)
‐ zajišťuje fotodokumentaci z SFP
‐ zajišťuje neprodlené zveřejňování výsledků na firstcup.baseball.cz
‐ umožní prodej věcí z projektu BaseballCzech (stánek)
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