PROVÁDĚCÍ INSTRUKCE č.1/2019
SuperCup (SC) a Stříbrné Superpoháry (SSP) – ročník 2019
Určeno pro: pořadatele, zúčastněné týmy, rozvojáře, ČBA a IBD
Cílem této instrukce je stanovit s předstihem všechny podmínky, práva a povinnosti pro všechny subjekty,
které se budou účastnit projektu SuperCup (SC) a Stříbrné Superpoháry (SSP). Je cílem všech zúčastněných
dosáhnout co nejlepších výsledků v rámci celého systému a tak pomoci k rozvoji baseballu v kategorii dětí
do 10 let.
Formálním organizátorem SSP je ČBA. ČBA při organizaci pověřila IBD (Institute for Baseball Development)
řízením procesu přípravy SSP a vlastních turnajů. Podmínky účasti týmů na SSP, registrace hráčů a další
formální záležitosti jsou nicméně plně v kompetenci ČBA a jsou uplatňovány v jednotlivých oblastech
prostřednictvím oblastních rozvojářů a komisí pro rozvoj mládeže ČBA. Při SSP formálně zastupuje ČBA
jmenovaný technický komisař (viz dále).
Organizátorem SuperCupu je IBD a MozART Praha s.r.o. jako servisní organizace. IBD při přípravě i realizaci
SC úzce spolupracuje s ČBA. V průběhu SC je IBD zastoupeno technickou komisí IBD.
1. podmínka účasti na SSP (kopíruje podmínky na turnajích ČBA):
1.1. Věk účastníků - Kategorie U10.
Hráči musí mít datum narození nejdříve 1. ledna 2009 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 k danému klubu/týmu, nebo musí mít vyřízené
platné hostování.
1.2.1. Registrace hráčů ze školních týmů na ČBA je zdarma (bez poplatku) a vyřídí ji před uzavřením
přihlášek na turnaj oblastní rozvojář.
1.3. Podáním přihlášky do SSP se tým zavazuje, že v případě postupu se účastní turnaje SuperCup 2019.
2. Jeden klub může na SSP startovat i s více týmy za následujících podmínek:
2.1. Každý hráč může být v rámci SSP jen na jedné soupisce a musí hrát pouze za tým, na jehož soupisce je
uveden.
2.2. Soupisky ze SSP platí i pro SuperCup, posilování a doplňování týmu hráči, kteří startovali na SSP za jiný
tým, není možné. IBD si vyhrazuje možnost poskytnout hráčům z týmů, kteří se nekvalifikovali na SuperCup,
v případě potřeby nastoupit za jiný, zahraniční tým, jemuž byla poskytnuta divoká karta.
3. Přihlášky na SSP se vyplňují elektronicky prostřednictvím WEBu ČBA (datová komunikace). Souhrnný
seznam přihlášených družstev poskytne sekretariát včetně kontaktů.
Soupisky se vyplňují elektronicky prostřednictvím WEBu ČBA.
Definitivní potvrzení soupisek a jejich uzavření pro SSP a následně i pro SC provede komisař turnaje
nejpozději před prvním utkáním daného týmu na SSP. Manažeři družstev předloží při prezentaci
Technickému komisaři turnaje konečnou soupisku ve dvou kopiích vytištěnou z webu SuperCupu, ten je
ověří se soupiskou, která byla předána s přihláškou a případně s databází ČBA (ČSA), potvrdí a jednu
podepsanou kopii vrátí manažerovi týmu. Druhá soupiska bude sloužit jako oficiální soupiska pro SC.
3.1. Pořadatelé jednotlivých SSC budou potvrzeni na základě rozhodnutí ČBA a IBD nejpozději do 31.1.2019.
Rozvojáři za danou oblast budou zodpovědní za přijímání a vyřizování přihlášek.
Definitivní potvrzení soupisek a jejich uzavření pro SSP a následně i pro SC provede komisař turnaje
nejpozději před prvním utkáním daného SSP. Manažeři družstev předloží při prezentaci Technickému
komisaři turnaje konečnou soupisku ve dvou kopiích, ten je ověří se soupiskou, která byla předána s
1

přihláškou a případně s databází ČBA, potvrdí a jednu podepsanou kopii vrátí manažerovi týmu. Druhá
soupiska bude sloužit jako oficiální soupiska pro SC.
3.2. Uzávěrka přihlášek na SSP je 21. března 2019. Přihláška se vyplňuje pomocí datové komunikace na
formuláři „PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ 2019“ do 10.1.2019. Po tomto termínu pak přes regionální rozvojáře v
kopii na rypar@baseball.cz.
4. SSP se hraje s míči 9 INCH navrženými pro věkovou kategorii U10. Oficiální míč SC je 9INCH Rawlings,
model ROTB5. Pozor: oproti předchozím ročníkům došlo k výběru míče s větší tvrdostí, takže je třeba, aby se
kluby těmito míči včas vybavily.
5. Informace
Jako oficiální WEB SSP i SC je http://supercup.baseball.cz/ , kde budou průběžně poskytovány informace
před turnaji i výsledky turnaje.
6. Herní systém SSP a SC
Herní systém jednotlivých SSP a rozpis utkání i disciplín Masters bude zveřejněn na oficiálním WEBu
nejpozději 30. dubna 2019. Tvorba herního systému a rozpis utkání je v kompetenci sportovního ředitele
IBD ve spolupráci s technickými komisaři, oblastními rozvojáři a pořadatelem.
Herní systém SC bude uveden na oficiálním WEBu nejpozději 15. května 2019. Umístěním v SSC bude
určeno nasazení týmů do losovacích košů pro SuperCup. Vlastní veřejné losování proběhne po turnajích
SSP.
Není předem stanoven jednoznačný herní systém pro jednotlivé SSP. Při tvorbě herního systému bude
přihlédnuto k následujícím podmínkám: počet přihlášených týmů, kapacita hřišť, snaha odehrát co největší
počet utkání během dvou dní, požadavek určit co nejspravedlivěji, s ohledem na kvalifikaci pro SuperCup
pořadí a eliminovat vliv rozlosování.
Na SuperCup se kvalifikují týmy v souladu s kvalifikačními pravidly vydanými v roce 2017.
Pro ročník 2019 mají jednotlivé oblasti na základě výsledků SuperCup2018 přiděleny dále uvedené počty
týmů (vyhodnocení následuje na další straně):

Jih

5 týmů

Severozápad

3 týmy

Severovýchod

2 týmy

Jihozápad

2 týmy

Východ

3 týmy
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KVALIFIKACE SuperCup 2019
SuperCup 2018
Umístění
Tým
1
Draci Brno
2
Cardion Hroši Brno
3
Sugar Storm
4
Tempo Titans Praha
5
Třebíč Nuclears
6
Oilers Hodonín
7
Vienna Wanderers
8
Joudrs Praha
9
Arrows Ostrava
10
Sokol Hluboká
11
Olympia Blansko
12
Bears Balashikha
13
Klasik Frýdek-Místek
14
United Kingdom
15
Miners Kladno
16
Maďarsko
17
Rytíři Trutnov
18
Baseball Plzeň
19
King Baseball Team
20
Litva
21
Blesk Jablonec
22
Slovensko
23
Sant Boi Barcelona
24
Waynes Pardubice

Region
JIH
JIH
SZ
JIH
JIH
SZ
VYCHOD
JZ
JIH
VYCHOD
SZ
SV
JZ

SV

MASTERS
1
2
4
3
8
6
5
9
10
13
7
11
12
17
15
21
16
19
14
20
22
18
24
23

JIH
1,5

Dodatečná postupová místa
Zisk dodatečného místa:
Poznámka:
Boj o 1. dodatečné postupové místo
Průměrné pořadí dvou nejlepších týmů regionu z ročníku
SZ
SV
JZ
VYCHOD
JIH
2018 SuperCup. JIH získává 1. odatečné místo.
6
19
14
11

JIH
3,5

SZ
6

Boj o 2. dodatečné postupové místo
SV
JZ
VYCHOD
19
14
11

JIH
5,5

SZ
6

Boj o 3. dodatečné postupové místo
SV
JZ
VYCHOD
19
14
11

JIH

SZ
6

Boj o 4. dodatečné postupové místo
SV
JZ
VYCHOD
19
14
11

JIH

SZ
11,5

Boj o 5. dodatečné postupové místo
SV
JZ
VYCHOD
19
14
11

JIH
5

SZ
3

Počet účastnických míst pro SC 2019
SV
JZ
VYCHOD
2
2
3

10

9

6

8

5

JIH

JIH

JIH získal 2. dod. místo i když se uchází o další místo
průměrným pořadím 2 a 3 nejlepších týmů ze SC18

JIH získal 3. dod. místo i když se uchází o další místo
průměrným pořadím 3 a 4 nejlepších týmů ze SC18 JIH tedy
celkem 5 míst. Z dalšího boje o další postupové místo
vypadává

SZ

SZ získal 1. dod. místo, tedy celkem 3. dále se počítá s
umístěním 2. a 3. týmu v SC 2018

SC

VYCHOD získal 1. dodatkové místo, tedy celkem 3 místa,

celkem
15

POČET TÝMŮ SSP18

Při rovnosti průměru rozhoduje o dodatkovém místu kritérium v tomto pořadí:
1) vítězí ten region, kde byl vyšší počet účastníků SSP daného ročníku SC
2) vítězí ten region, jehož tým se lépe umístil v Masters daného ročníku SC
3) rozhoduje los

7. Pravidla
Při turnajích SSP i SC budou použita pravidla definovaná pro SuperCup 2018 a uvedená na stránkách
http://supercup.baseball.cz/ . Týká se to jak pravidel pro Coach-Pitch Baseball, tak pro dovednostní
disciplíny MASTERS.
8. Praktické kontakty
V rámci zapojení IBD i pořadatelů SSP do systému turnajů SSP i SC jsou dále uvedeny kontakty dle
jednotlivých gescí. V případě potřeby se mohou zástupci týmů individuálně obracet jak na členy IBD, tak na
pořadatele SSP.
IBD – Organizační komise SuperCup http://supercup.baseball.cz/ kontakty
Technická podpora IT (WEB, FCB atd.)
Ondřej Rypar, tel.: 774 683 844, e-mail: ondra.rypar@ibd-baseball.cz
Partnerská spolupráce a Sponzoring – spolupráce SSP se SuperCup
Jirka Herold, tel.: 602 320 760, e-mail: jiri.herold@ibd-baseball.cz
Média, Sociální sítě, Partnerská spolupráce a Sponzoring
Martin Herold, tel. 602 218 482, e-mail: martin.herold@ibd-baseball.cz
Marketing – letáky, loga
Jirka Herold, tel.: 602 320 760, e-mail: jiri.herold@ibd-baseball.cz
Pravidla, rozpisy, systém turnaje, postupové klíče
Bóža Bílek, tel.: 602 486 565, e-mail: boza.bilek@ibd-baseball.cz
Rozhodčí
Fanda Přibyl, tel.: 603 212 928, e-mail: fanda.pribyl@ibd-baseball.cz
Masters
Ríša Kania, tel.: 608 200 491, e-mail: risa.kania@ibd-baseball.cz
Areál
Michal Nevěřil, tel: 603 421 167, e-mail: michal.neveril@ibd-baseball.cz
Catering
Tomáš Herold, tel.: 724 367 139, e-mail: tomas.herold@ibd-baseball.cz
Ubytování
Kryštof Ledecký, tel.: 606 101 906, e-mail: krystof.ledecky@ibd-baseball.cz
3

9. Termíny SSP a SC
Pro rok 2019 byly odsouhlaseny následující termíny pro konání turnajů:
Stříbrný Superpohár (dvoudenní turnaj, celkem 5 regionů, ve stejném termínu:
11. – 12. května 2019
(náhradní termín pro případ zrušení kvůli počasí nebo dohrávek: 18.-19. května)
Pro rok 2019 bylo pořadatelství přiděleno dále uvedeným klubům/městům.
Region Severovýchod (místo, klub, kontakty, adresa)
Rozvojář: Martin Šrut (mobil: +420 608 330 975, e-mail: srut.martin@gmail.com )
region.sv@baseball.cz
pořadatel: Rytíři Trutnov – kontakt Roman Klempíř < romanklempir@seznam.cz > (mobil:
731 552 537)
Technický komisař: Jiří Votinský (mobil: +420 724 533 616 email: votinsky@volny.cz )
Region Jih
Rozvojář: Jan Felkl (mobil: 723 306 856, e-mail: jfelkl@draci.cz )
region.jih@baseball.cz
pořadatel: SSP U10 – Hroši Brno – kontakt Marán Krásny e-mail:
MarianKrasny@seznam.cz, mobil +420 774 777 247
Technický komisař: Tomáš Ovesný (mobil: +420 604 728 154 email:
tomas.ovesny@email.cz )
Region Východ
Rozvojář: Ondřej Gongol (mobil: 725 650 158, e-mail: Ondrej.Gongol@seznam.cz )
region.vychod@baseball.cz
pořadatel: Frýdek–Místek – kontakt Ondřej Gongol < ondrej.gongol@seznam.cz > (mobil:
703 168 158)
Technický komisař: Robert Vávra (mobil: +420 602 594 334 email:
robert.vavra.trebic@seznam.cz )
Region Severozápad
Rozvojář: Michal Hanuš (mobil: +420 606 629 342, e-mail: michal@hanusovi.net )
region.sz@baseball.cz
Pořadatel: Eagles Praha – kontakt Jan Drábek <jdrabek@eagles.cz> (mobil: 603 293 565)
Technický komisař: Martin Herold (mobil: +420 602 218 482 email: martin.herold@ibdbaseball.cz
Region Jihozápad
Rozvojář: Jiří Šiman (mobil: 602 128 201, e-mail: simanovi@seznam.cz )
region.jz@baseball.cz
Pořadatel: Plzeň – kontakt Jiří Šiman
Technický komisař: Bohumil Bílek (mobil: +420 602 486 565 email: boza.bilek@ibdbaseball.cz )
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SuperCup
Třídenní turnaj, herní systém shodný s tím v roce 2018, celkem 24 týmů, 15 týmů postupujících z SSP, 9
zahraničních týmů, nebo případně další tým z ČR na základě přidělení divoké karty ze strany IBD.
Termín: 31. května až 2. června 2019
Technický mítink: bude proveden formou cíleně založené skupiny na FCB IBD.
10. Podmínky pro zájemce o uspořádání SSP v roce 2019, práva a povinnosti zúčastněných stran.
ČBA
- hradí pořadateli 5000,--Kč
(s krácením při neplnění jeho povinností, viz níže)
- hradí technickému komisaři 3.000,-Kč
(v tom jsou již zahrnuty veškeré náležitosti – cestovné, ubytování, atd.)
- dotuje turnaj 36 ks míčů
- hradí odměnu rozhodčím (2 rozhodčí na utkání, každý odměna 100 Kč)
- případné cestovné a ubytování rozhodčích hradí pořadatel
- pořizuje a hradí 3 poháry pro vítěze každého turnaje
- umožní pořadateli zveřejňovat výsledkový servis na www.baseball.cz
POŘADATEL
- připravuje nabídku ubytování (3 úrovně) a stravy
- zajišťuje možnost stravování v areálu turnaje nebo v nejbližším okolí
(orientačně pro 20 osob / tým)
- zajišťuje závěrečný ceremoniál
- poskytuje 2 hřiště příslušných rozměrů + zázemí
(vzdálenost od domácí mety k homerunovému plotu min. 40metrů, HR plot – může být nízký, musí zastavit
míč po zemi, výsledková tabule u prostoru diváků nebo dobře viditelná s prostoru za backstopem (manuální
nebo elektronická, minimální informace: stav, počet autů, směna)
- zajišťuje průběžnou údržbu hřišť
- zajišťuje na všech hřištích provoz funkční výsledkové tabule
- distribuuje a doplňuje během turnaje míče
- ve spolupráci s ČBA zajišťuje rozhodčí v minimálním počtu 3 rozhodčí na jedno hřiště a má k dispozici dva
záložní rozhodčí. Rozhodčí musí splňovat standardní podmínky ústrojové kázně platné pro soutěže ČBA.
(jednotná trika, kalhoty, bundy, čepice)
- zajišťuje 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),
nejužitečnější hráč (MVP – jedna cena), nejvíce RBI, nejsilnější pálkař (SLG) a nejlepší individuální výkon
v obraně (jedna cena)
- zajišťuje diplomy pro první tři hráče v individuálních disciplínách Masters
- zajišťuje reprodukci státní hymny před finálovým zápasem
- zajišťuje fotodokumentaci z SSP
- zajišťuje zveřejňování výsledků na www.baseball.cz a na www.superpohar.cz
- zajišťuje trvalou přítomnost zdravotníka
- umožní prodej věcí z projektu BaseballCzech (stánek)
- Stříbrný Superpohár je nedílnou součástí projektu SuperCup/Superpohár. Pořadatel SS se tedy zavazuje
respektovat potřeby ČBA a IBD umístit během turnaje v areálu komunikační prostředky (bannery, stánek
atd.)
- zajistí instalaci „televizní rozhovorové tabule“
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