
ROZDĚLENÍ BASEBALLOVÝCH A SOFTBALLOVÝCH RUKAVIC PODLE VELIKOSTI
Určení Velikost rukavice Velikost ruky v cm

 Dětské

9" < 15 cm
9,5" 16 cm
10" 17 cm
10,5" 18 cm

 Juniorské
11" 19 cm
11,5" 19,5 cm
11,75" 20 cm

 Seniorské

12" 20,5 cm
12,5" 21 cm
13" 21,5 cm
13,5" > 22 cm

Velikost rukavice je přibližná ! Záleží i na tom, zda má hráč větší dlaň, nebo delší prsty.
Pokud máte větší dlaň a menší prsty, tak vybírejte větší rukavici.

U softballových rukavic je situace trochu jiná - je třeba si uvědomit, že zatímco baseballový míček má 9“, 
obvod softballového činí 12, popř. 11 inchů (palců, coulů) => rukavice tedy musí být dostatečně velká.

Neměl by to však být problém - nejmladší softballová kategorie (T-ball) hraje s 9“ míčky.

Pro zajímavost: 1 inch. = 2.54 cm (přesně);1 ft. (foot, stopa) = 12 inch.

              Měření velikosti ruky v cm   

Dále se rukavice dělí podle hráčských postů: polařské, zadácké a prvometařské.

Pitcher by měl při výběru dbát na to, aby rukavice měla plný košík (neodkrývat soupeři držení míče před 
nadhozem → neprozrazovat předčasně typ technického nadhozu).

Každá rukavice by měla  velikostí  a barvou odpovídat požadavkům pravidel  →  viz Kapitola III  § 4 
Pravidel softballu: Každý hráč má mít rukavici, pouze chytač a první metař mohou mít speciální lapačku 
bez prstů.
a) Horní hrana koše rukavice (mezi palcem a ukazovákem) nesmí být delší 12,7 cm (5 inch).
b) Kterýkoliv hráč smí požít rukavici s jakoukoliv kombinací barev, ale nesmí být použita barva shodná s 
barvou míče (včetně šněrovacích stehů na rukavici).
c) Pro všechny hráče jsou zakázány rukavice s bílými nebo šedými nebo žlutými kruhy na vnější straně, 
které by mohly vzbuzovat představu míče.

Poslední doporučení:
 jakoukoli novou rukavici před prvním použitím dokonale natřete olejem na kůži !!!

(Viz článek: Údržba rukavice v sekci KE STAŽENÍ na těchto stránkách)


