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Súťažný poriadok 2020 
Príloha k VOP 

Za ŠTK predkladá: Martin Brunegraf 
 
 

 
 

 
1. Extraliga 

Štartovné: 200€/tím – Splatné do konca júna 2020 
 

Základná časť: každý s každým dva zápasy na 9inn(rozdiel o 10 a viac dobehov  po 7inn, 
15 a viac dobehov po 5inn) a 7inn(rozdiel o 10 a viac dobehov po 5inn). Bez časového 
obmedzenia 
 
Playoff: postupujú prvé 4 tímy po základnej časti. Semifinále na 2 víťazné zápasy, finále 
na 3 víťazné zápasy. Všetky zápasy playoff sa hrajú na 9 inn. V prípade že jeden klub 
postaví do súťaže viac družstiev, do playoff môže postúpiť iba lepšie postavené družstvo 
po základnej časti. Súpisky týchto družstiev sa na playoff spoja.  
 
 
Súpisky: každý tím ktorý nastúpi v EXL musí mať samostatnú súpisku s minimálne 15. 
hráčmi.  
 
Rozhodcovia a zápis: 25€/rozhodca/zápas, 20€/zapisovateľ/zápas. Náhrady pre 
rozhodcov a zapisovateľov budú vyplácané prostredníctvom SBF ktorá vystaví na každý 
klub FA. SBF si náklady pokryje cez zmluvy o dobrovoľníckej činnosti(500€/osoba/rok). 
Zmluva sa podpíše s každým rozhodcom a zapisovateľom ktorý zasiahne do sezóny.  
 
Prestupový termín: do 30.6.2020 
 
Povolené pálky: drevené a kompozitné pálky podľa zoznamu WBSC EUROPE 
 
Tímy: Angels Trnava, Angels Trnava “B“, Apollo Bratislava, Apollo Bratislava “B“, 
Maceitos Jelka, Spiders Bratislava 
 

 
 
 

2. 1. Liga 
Štartovné: bez štartovného 
 
Základná časť: otvorené turnaje, na 7inn alebo 2 hod, MR po 5 inn. o 10 a viac dobehov. 
 
Playoff: na finálový turnaj sa môžu prioritne prihlásiť tímy ktoré sa zúčastnili minimálne 
dvoch turnajov počas základnej časti.  
 
Súpisky: súpiska musí mať minimálne 12. hráčov. Na súpiske môžu figurovať aj hráči 
ktorí figurujú na súpiske EXL tímov 
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 Rozhodcovia a zápis: z dôvodu šetrenia nákladov a rozširovania rozhodcovskej 
základne budú zápasy rozhodovať hráči z tímov ktoré v danom momente nebudú hrať. 
Zjednodušený zápis:  
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-
SBF.pdf. 
 
Prestupový termín: do 30.6.2020 
 
Povolené pálky: drevené a kompozitné pálky podľa zoznamu WBSC EUROPE 
 
Tímy: Slovan Bratislava, Outmen Skalica, BK Martin, Crows Košice, Atoms Nitra, 

Toreros Topoľčany    
 
 
 

3. Liga juniorov U18 

Štartovné: 100€/tím – Splatné do konca júna 2020 
 
Základná časť: každý s každým 4 zápasy na 7inn, alebo 2hod. 5 minút pred ukončením 
časového limitu sa nezačne nový inn. MR 10 a viac dobehov po 5inn.  
 
Playoff: finálový turnaj. Sobota každý s každým na 7inn, alebo 2hod, nedeľa finále prvé 
dva tímy po sobote bez časového obmedzenia.  
 
Súpisky: na súpiske môžu byť hráči narodení v rokoch 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 
2007. Súpiska musí obsahovať minimálne 12. hráčov.  
 
Rozhodcovia a zápis: rozhodcov zabezpečuje vždy domáci tím. Náhrada je 15€/zápas.  
Zjednodušený zápis pre všetky mládežnícke kategórie:  
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-
SBF.pdf. Zodpovednosť za zápis má domáci tím. Vyplnený zápis, podpísaný trénermi 
oboch tímov a rozhodcami odovzdá, alebo pošle na sekretariát zástupca domáce tímu 
podľa VOP.  
 
Prestupový termín: do 30.6.2020 
 

Povolené pálky: drevené a kompozitné pálky podľa zoznamu WBSC EUROPE 
 
Tímy: Angels Trnava, Apollo Bratislava, Outmen Skalica 
  
 
 

4. Liga kadetov U15 

Štartovné: 100€/tím – Splatné do konca júna 2020 
 
Základná časť: každý s každým 4 zápasy na 7inn alebo 1hod. 50min. 5 minút pred 
ukončením časového limitu sa nezačne nový inn. MR 10 a viac dobehov po 5inn.  
 
Playoff: finálový turnaj. Sobota každý s každým, nedeľa finále prvé dva tímy po sobote 
na 7inn alebo 1hod. 50min.  

https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-SBF.pdf
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Súpisky: na súpiske môžu byť hráči narodení v rokoch 2005, 2006, 2007 a 2008. 
Súpiska musí obsahovať minimálne 12. hráčov. 
 
Rozhodcovia a zápis: rozhodcov zabezpečuje vždy domáci tím. Náhrada je 15€/zápas.  
Zjednodušený zápis pre všetky mládežnícke kategórie:  
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-
SBF.pdf. Zodpovednosť za zápis má domáci tím. Vyplnený zápis, podpísaný trénermi 
oboch tímov a rozhodcami odovzdá, alebo pošle na sekretariát zástupca domáce tímu 
podľa VOP.  
 

Prestupový termín: do 30.6.2020 
 
Počet nadhodov: 85/zápas/víkend 
 
Povolené pálky: bez obmedzenia 
 
Tímy: Angels Trnava1, Angels Trnava2, Apollo Bratislava 
 
 

5. Liga žiakov U12  

Štartovné: 100€/tím – Splatné do konca júna 2020 
 
Základná časť: každý s každým 4 zápasy na 6inn alebo 1hod. 40min. 5 minút pred 
ukončením časového limitu sa nezačne nový inn. MR 10 a viac dobehov po 4inn. MR 5 
bodov na 1inn., neplatí pre posledné dva inn.   
 
Playoff: Otvorený finálový turnaj. Systém určí ŠTK podľa počtu prihlásených tímov.  
 
Súpisky: na súpiske môžu byť hráči narodení v roku 2008 a menej. Súpiska musí 
obsahovať minimálne 12. hráčov.  
 
Rozhodcovia a zápis: rozhodcov zabezpečuje vždy domáci tím. Náhrada je 10€/zápas.  
Zjednodušený zápis pre všetky mládežnícke kategórie:  
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-
SBF.pdf. Zodpovednosť za zápis má domáci tím. Vyplnený zápis, podpísaný trénermi 

oboch tímov a rozhodcami odovzdá, alebo pošle na sekretariát zástupca domáce tímu 
podľa VOP.  
 
Prestupový termín: do 30.6.2020 
 
Počet nadhodov: 75/zápas/víkend 
 
Povolené pálky: max. hrúbka barelu 25/8 palcov 

 
Tímy: Angels Trnava, Apollo Bratislava, Maceitos Jelka 
 
 
 

6. Liga žiakov U10 
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Štartovné: bez štartovného 
 

 
Základná časť: každý s každým 4 zápasy na 6inn alebo 1hod. 30min. 5 minút pred 
ukončením časového limitu sa nezačne nový inn. MR 10 a viac dobehov po 4inn. MR 5 
bodov na 1inn., neplatí pre posledný inn. Hrá sa podľa pravidiel: 
https://supercup.baseball.cz/img/upload/2020/SuperCup_2020_Pravidla_Coach-
Pitch.pdf 

 
Playoff: Otvorený finálový turnaj. Systém určí ŠTK podľa počtu prihlásených tímov.  
 

 
Súpisky: na súpiske môžu byť hráči narodení v roku 2010 a menej. Súpiska musí 
obsahovať minimálne 12. hráčov.  

 
Rozhodcovia a zápis: rozhodcov zabezpečuje vždy domáci tím. Náhrada je 10€/zápas.  
Zjednodušený zápis pre všetky mládežnícke kategórie:  
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-
SBF.pdf. Zodpovednosť za zápis má domáci tím. Vyplnený zápis, podpísaný trénermi 
oboch tímov a rozhodcami odovzdá, alebo pošle na sekretariát zástupca domáce tímu 
podľa VOP.  
5 minút pred ukončením časového limitu sa nezačne nový inning. Neplatí pri dohrávke 
inningu. 

 
Prestupový termín: do 30.6.2020 
 
Tímy: Angels Trnava, Panthers Trnava, Maceitos Jelka 

 

7. O organizátoroch finálových turnajov U18, U15 a U12 rozhodne správna  

rada SBF. 
 
      
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://supercup.baseball.cz/img/upload/2020/SuperCup_2020_Pravidla_Coach-Pitch.pdf
https://supercup.baseball.cz/img/upload/2020/SuperCup_2020_Pravidla_Coach-Pitch.pdf
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-SBF.pdf
https://www.slovakiabaseball.com/wp-content/uploads/2020/06/Zjednoduseny-zapis-SBF.pdf

