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PROVÁDĚCÍ INSTRUKCE č.1/2017 
Zlatý FirstCup (FC) a Stříbrné Firstpoháry (SFP) – ročník 2017 

 

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 zastupuje ČBA formálně ředitel 

turnaje, při First cupu jmenovaný technický komisař. 

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 2009 a ne později než 31. prosince 2012. 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 oblastní rozvojář. 

1.3. Podáním přihlášky do SFP se tým zavazuje, že v případě postupu se účastní turnaje FirstCup 2017 

a přiveze s sebou jednoho rozhodčího. 

1.4. SFCupů se může účastnit každý tým klubu, který se účastní v daném roce regionální baseballové 

soutěž U7 nebo U8 ve svém regionu (bráno jako 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 13; proFC je přesně daný, 

tedy 13; počet trenérů pro FC je tři 

 

3. Přihlášky na SFP podávají týmy zástupcům regionů ČBA, tedy regionálním ředitelům STK a v kopii 

zasílají regionálním rozvojářům a na e-mail: stk@baseball.cz. Soupisky se vyplňují elektronicky 

prostřednictvím WEBu ČBA. 

3.1. Pořadatelé jednotlivých SFC budou určeni na základě rozhodnutí vedení regionů ČBA nejpozději 

do 20.1.2017. Rozvojáři za daný region jsou zodpovědní za pomoc s přijímáním a vyřizováním 

přihlášek pro daná regionální STK pracoviště. 

 

mailto:stk@baseball.cz
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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 SC.  

3.2. Uzávěrka přihlášek na SFP je 31. března 2017 

 

4. SFP i FC se hrají s měkkými míči 8,5 INCH 

 

5. K datu 28.2.2017 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 2017. Tvorba herního systému a rozpis utkání je v kompetenci STK ve spolupráci 

s řediteli SFP a 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 je povinné zapojení všech hráčů 

v každém zápase do hry do konce 4. směny (minimálně 1x na pálku, startující hráč se může vrátit do 

hry). V případě 12 za sebou jdoucích autů, je samozřejmě možné použít 13. hráče až ve směně páté. 

Jestliže se v utkání výjimečně neodehrají 4 směny, povinnost padá. Další odlišností jsou počty hráčů. 

Ve SFP minimum 10, maximum 13 hráčů, ve FirstCupu přesný počet 13 hráčů (zranění či nemoc 

posuzuje zdravotník turnaje, schvaluje ředitel turnaje/technický komisař či vedení FirstCupu). Všichni 

hráči jsou také součástí dovednostních disciplín MASTERS – 4 hráči na hod, 4 na běh, 4 na odpal a 13. 

hráč - „žolík“ na jakoukoliv z těchto tří disciplín (rozhodnutí coache). V případě nižšího počtu hráčů je 

tým pouze znevýhodněn při celkovém vyhodnocení Masters. Hodnocení Masters je stejné jako 

u soutěží SuperCupu U10.  

 

http://firstcup.baseball.cz/
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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 2017 byly odsouhlaseny následující termíny pro konání turnajů: 

A) Stříbrný Firstpohár (jedno až dvoudenní turnaj, celkem 5 regionů, ve stejném termínu: 

27.-28. května (náhradní termín pro případ zrušení kvůli počasí nebo dohrávek: 10.-11. 

června)) 

Pro rok 2017 bylo pořadatelství přiděleno dále uvedeným regionům/klubům: 
- region Severozápad: Miners Kladno 

Petr Baroch (baroch@minerskladno.cz, mobil: 736 682 453) 
- region Jihozápad: Wolfs Domažlice 

Petr Skála ( p.skalin@post.cz , mobil: 733 641 914)  
- region Jih: Olympia Blansko 

Natálie Gorodková (natal.goro@email.cz, mobil: 702 081 107),  
v kopii vše také na: JKrejcir@seznam.cz 

- region Severovýchod: Wayne‘s Pardubice  
Tomáš Rambousek (wayne@slowpitch.eu, 608 422 351) 

- region Východ: Arrows Ostrava 
Tomáš Grepl (tomas.grepl@gmail.com, 775 106 424) 
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B) FirstCup 

- Termín: 23.-25. června 2017 (tří denní turnaj), 

- Celkem 16 týmů, 15 týmů postupujících ze SFP a domácí tým 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 za 1.-3. místo 

- 4x Zlatý pohár  

- Míče a odměny výše uvedené zajišťuje a hradí ČBA.  

 

11. Podmínky pro organizátory SFP v roce 2017, práva a povinnosti zúčastněných stran. 

 

1) ČBA 

- hradí pořadateli 5000,-Kč  

(s krácením při neplnění jeho povinností, viz níže) 

- hradí řediteli turnaje 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) 

- Stříbrný Firstpohár je nedílnou součástí projektu FirstCup/Firstpohár. Pořadatel SFP se tedy zavazuje 

respektovat potřeby ČBA a pořadatele umístit během turnaje v areálu komunikační prostředky 

(bannery, stánek atd.) 

 

http://firstcup.baseball.cz/


       

       

Česká baseballová asociace tel./fax. +420 242 429 211 IČO: 48548421 
Zátopkova 100/2 e-mail: baseball@baseball.cz  DIČ: CZ48548421 
160 17  Praha 6  www.baseball.cz  bank. spojení: 1724008504/0600 

 
 

 

 

 Doporučení pro pořadatele SFP a povinné pro pořadatele FirstCupu: 

- komentování finálového utkání 

- vztyčení státní vlajky 

- zajištění „televizní rozhovorové tabule“ 

- reprodukce státní hymny před finálovým zápasem 

 

3) ŘEDITEL TURNAJE Stříbrných Firstpohárů (SFP) a technický komisař u FirstCupu  

- je přítomen celému turnaji 

- má k dispozici Pravidla a Soutěžní řád turnaje 

- přebírá soutěžní a disciplinární pravomoc 

- kontroluje a potvrzuje soupisky družstev 

- nominuje rozhodčí na jednotlivá utkání 

- rozhoduje o vynucených změnách rozpisu 

- spolurozhoduje s rozhodčím o způsobilosti hřiště 

- rozhoduje o podaných protestech 

- vyplácí rozhodčí a zajišťuje další náležitosti 

- předává ceny při závěrečném ceremoniálu 

- informuje ČBA o dosažených výsledcích a průběhu 

 

4) ÚČASTNÍCI 

- na FCP si podle nabídky zařizují ubytování a stravu, na FC v roce 2017 mají hráči zajištěné ubytování 

na universitních kolejích ZDARMA   

- prostřednictvím WEBu ČBA vyplní elektronicky soupisku  

- respektují ustanovení SŘ a rozhodnutí TK či ředitele turnaje 

- zajistí jednotnou ústrojovou kázeň hráčů i trenérů v souladu se soutěžním řádem FirstCupu 

- účastní se slavnostního zahájení a závěrečného ceremoniálu!! 

- garantují účast na turnaji SFP  s počtem hráčů 10-13, na FC v případě postupu 13 hráčů a 3 trenéři  

- garantují účast jednoho rozhodčího (náklady na pobyt hrazeny pořadatelem) na FirstCupu 2017 v 

případě postupu svého týmu.  

 

Dne 21.2.2017 

 

 

Vydal:  

ČBA zastoupena       pořadatel  

Pavlem Jozkem                                                            Tomáš Ovesný 

 

 

 


