Little League Česká republika
Prováděcí instrukce soutěží česká kvalifikace LL, IML, JL a SL
Soutěže se řídí platným Soutěžním řádem a dokumentem Little League Česká republika, které upravuje tento
dokument v bodech, které v kombinaci těchto dvou dokumentů nejsou upřesněny nebo jejich kombinací nelze
dosáhnou jednoznačného výkladu.
•

Přiřazení kategorií LL ke kategoriím ČBA

České kvalifikace LL, IML, JL, SL se hrají dle pravidel uvedených v prováděcí instrukci daného turnaje a
dokumentu “Little League Česká republika”, kterou vydává ČBA. Pokud v těchto dokumentech není
stanoveno jinak, platí SŘ mládeže:
LL = pravidla pro kategorii U11 (pravidlo o návratu startujícího hráče)
IML = pravidla pro kategorii U13
JL = pravidla pro kategorii U15 (DH (suplující pálkař))
SL = pravidla pro kategorii U18 (DH (suplující pálkař))
•

Nasazení hráče v zápase

Pravidlo - 5.2 Nasazení hráče v zápase (Little League Česká Republika)
Do každého zápasu musí nastoupit vždy všichni hráči uvedení na soupisce. Nastoupit do zápasu znamená alespoň
jeden start na pálce (PAB >=1) a alespoň jednu směnu v obraně (IP = 1).
LL – pravidlo platí bez výjimek
IML – pravidlo platí bez výjimek
JL – v případě DH (suplující pálkař) musí být splněno pravidlo PAB >=1, v případě nadhazovače musí být splněno
pravidlo IP = 1. V případě, že nadhazovač není schopen dokončit svoje 3 outy na pozici nadhazovače z jakéhokoli
důvodu, například dosažení maximálního počtu nadhozů, musí být vystřídán do pole tak aby mohl naplnit pravidlo
IP = 1, nebo PAB >=1.
SL - v případě DH (suplující pálkař) musí být splněno pravidlo PAB >=1, v případě nadhazovače musí být splněno
pravidlo IP = 1. V případě, že nadhazovač není schopen dokončit svoje 3 outy na pozici nadhazovače z jakéhokoli
důvodu, například dosažení maximálního počtu nadhozů, musí být vystřídán do pole tak aby mohl naplnit pravidlo
IP = 1, nebo PAB >=1.
Splnění pravidla - 5.2 Nasazení hráče v zápase není vyžadováno v případě ukončení zápasu pro vysoký rozdíl ve
skóre, tzv. Mercy rule dle § 5.16 Počet směn Soutěžní řád
V případě nedodržení tohoto pravidla dojde k vyloučení manažera týmu a bude s ním podstoupeno disciplinární
řízení. V případě opakovaného nedodržení tohoto pravidla může být tým vyloučen z dané soutěže.
•

Střídání

V případě, že jsou již všichni hráči vystřídáni a dojde ke zranění hráče ve hře, hráč smí být střídán za hráče
z lavičky, který už by vystřídán ze hry. Hráče, který půjde do hry místo zraněného hráče zvolí manažer soupeře.
Odlišnost pro LL: pokud je to možné, musí být použito pravidlo o vrácení startujícího hráče do hry, ale pouze pokud
je na stejném místě v pořadí pálkařů.
LL - hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo
hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů (viz SŘ mládeže příloha pro kategorii U11)
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IML – při vystřídání posledního hráče a následném zranění hráče ve hře rozhoduje o střídajícím hráči manažer
soupeře
JL – při vystřídání posledního hráče a následném zranění hráče ve hře rozhoduje o střídajícím hráči manažer
soupeře
SL – při vystřídání posledního hráče a následném zranění hráče ve hře rozhoduje o střídajícím hráči manažer
soupeře
•

Počet směn

Počet směn v jednotlivých kategoriích. Všechny zápasy se hrají bez časového omezení
LL – 6 směn
IML – 7 směn
JL – 7 směn
SL – 7 směn
§ 5.16 Počet směn
V soutěžích U18 až U13 se hraje na sedm směn a v soutěžích U11 a mladších na šest směn. Pokud vede v utkání
hraném na 9 směn některé družstvo o 10 a více bodů po 7. a další směně, případně o 15 a více bodů po 5. směně,
utkání končí. Pokud vede v utkání hraném na 6 nebo 7 směn některé družstvo o 10 a více bodů po 5. a další
směně, případně o 15 a více bodů po 4. směně, případně o 20 a více bodů po 3. směně, utkání končí. Toto pravidlo
o rozdílu se neuplatňuje, pokud je v daném utkání úpravou pravidel stanoven maximální počet získaných bodů v
jedné směně.
•

Nadhazovači

Omezení nadhazovačů se řídí dokumentem OMEZENÍ NADHOZŮ, který je přílohou Soutěžního řádu. Je důležité
si uvědomit, že LL kategorie se překrývají jinak než kategorie ČBA, proto mohou mít různí hráči v týmu různé limity
nadhozů.

Kontaktní osoba:
Jan Altrichter, alta5@seznam.cz, mobil: 737644170
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