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2017 - 2018 

Little League Softball pro kategorii dívek 14 – 17 let (Senior) – celorepublikový program 

Česká softballová asociace ve spolupráci s mezinárodní organizaci Little League International a 

Českou baseballovou asociací připravila nový ročník soutěží Little League softballu v ČR. Vedle soutěží 

U9 T-Ball Mix, U11 Coach Ball Mix, Major Dívky a Junior Dívky, které se organizují v regionech, se 

v soutěžním ročníku 2017 - 2018 otevře i celostátní program pro dívky ve věku 14 – 17 let tzv. 

kategorie Senior League. Základní část soutěže bude určena pro všechny hráčky z České republiky. 

Základní část soutěží se odehraje v průběhu halové sezóny v měsících listopad 2017 – březen 2018. 

Hrací dny (celkem 6) kategorií Senior jsou, budou uvedeny v Zimní termínové listině ČSA. 

Tento dokument popisuje organizaci soutěží v kategorii Senior v soutěžním ročníku 2017 - 2018 

v České republice. 

Soutěž Little League Senior má celkem tři fáze: 

1. Fáze – regionální halová soutěž pořádaná v měsících listopad 2017 – březen 2018. 

2. Fáze – sestavení výběru Senior Little League a účast na kvalifikačním turnaji Evropsko-Africké 

zóny (EA – červenec 2018). 

3. Fáze – Světový turnaj v USA (srpen 2018). 

Do soutěže Senior se mohou moci přihlásit všechny zájemkyně z České republiky, které splňují věkový 

limit kategorie (v roce 2018 dosažení věku 14,15,16,17 let, ročníky narození viz níže). Soutěž je 

určena pro hráčky z různých klubů případně i pro neregistrované.  

Do kompetence hlavního kauče reprezentace juniorek spadá sestavení realizačního týmu All Star 

výběru kategorie Senior. V soutěžním ročníku 2017 - 2018 se přepokládá, že hráčky zařazené do 

užšího výběru Reprezentace juniorek do 19-ti let, se nebudou moci, vzhledem k červencovým 

termínovým kolizím, účastnit fází 3 (Evropsko-Africká kvalifikace) a 4 (Světový turnaj v USA) projektu 

Little League kategorie Senior.  

Všem potenciálním reprezentantkám doporučujeme účast v projektu Little League Senior (Junior) v 

roce 2017 - 2018 pro zvýšení herní přípravy v průběhu zimy. Projekt Senior League bude sledován 

reprezentačními trenéry juniorek a výkony hráček v zimním období mohou podpořit nominaci do 

reprezentačních výběrů. 

https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgqcVIvh7gOeWLQwIuA
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Každý zájemce o soutěž zaplatí účastnický poplatek 1000,- Kč ve prospěch České softballové asociace 

a za tento symbolický poplatek bude mít zajištěnou účast na 12 utkáních halové části. Účastnický 

poplatek obsahuje pronájem hal a vlastní dres týmu Little League. Pokud se hráčka zúčastní 

minimálně 60% všech utkání, bude kvalifikována do výběru ČR a pokud prokáže dostatečné 

softballové schopnosti, může být vybrána do dalších fází 2, 3.  

Každé hráčce přihlášené do soutěže bude garantováno, že pokud přijde na rozepsané utkání včas, 

bude nasazena do hry na minimální hrací dobu 2 směn v obraně + min. 1 start na pálce nebo více. 

Není tedy možné, aby účastník zůstal sedět na lavičce.  

Týmy v soutěži Senior povedou kaučové jmenovaní hlavním kaučem reprezentace juniorek a 

dobrovolníci z řad rodičů, trenérů a dalších zájemců o projekt. Dobrovolníci a zájemci o pomoc 

s koučováním, managementem soutěže, rozhodováním zápasů se mohou hlásit společně s hráčkami 

do 15.10.2017. K úspěšnému průběhu soutěže potřebujeme min. 12 dobrovolníků. Prosíme tedy 

všechny rodiče, prarodiče, sourozence, přátele softballu, kteří chtějí pomoci, aby se přihlásili jako 

dobrovolníci. Zkušenost v softballu není podmínkou. Vše naučíme, zaškolíme, vysvětlíme, … 

 

Jak by měla postupovat hráčka, která se chce přihlásit. 

Hráčka, která má zájem zúčastnit se soutěže Little League Senior se musí přihlásit pomocí 

elektronického formuláře na sekretariát ČSA do 15.10.2017. Elektronická přihláška je dostupná přes 

webové rozhraní služby Google formuláře na odkazu https://goo.gl/forms/FDd9NvE2TxXk39Do1. 

Vyplnění přihlášky by mělo fungovat v jakémkoli webovém prohlížeči na počítačích i mobilních 

zařízeních. V případě, že nebudete schopni vyplnit přihlášku elektronicky, kontaktujte kancelář ČSA 

na info@softball.cz nebo 603 306 590. 

Platba účastnického poplatku 1000,- bude splatná na účet ČSA do 15.11.2017 poté, co bude 

oznámeno zdali byla soutěž v regionu otevřena. 

Kategorie Senior je určena pro hráčky narozené v letech 2004*, 2003*, 2002, 2001. 

* Hráčky narozené v letech 2003 a 2004 odpovídají věkem kategorii Junior. Do celostátního programu 

se mohou přihlásit hráčky z regionů, ve kterých nebude Junior League. Primárně se hráčky ročníků 

2003 a 2004 hlásí do Junior League a v případě, že se v jejich regionu soutěž neotevře bude jejich 

přihláška převedena do kategorie Senior. 

Všechny hráčky ročníků 2003 a 2004, které odehrají buď 60% utkání ve své regionální soutěži Junior 

League nebo v celostátní soutěži Senior League budou moci být vybrány do All Star týmu ČR Senior.  

Hráčky, které budou vybrány do výběru ČR – All Star týmu Senior League, si hradí další výdaje 

samostatně. Je třeba počítat zejména s výlohami na cestovné a ubytování na tréninky a soustředění 

(pokud budou). Výlohy na  kvalifikační turnaj Evropsko-Africké zóny, spojené s účastí týmu na turnaji 

v zahraničí (zpravidla Polsko, Itálie, Německo, Holandsko) rovněž platí hráčky resp. jejich rodiče. ČSA 

spolu s dobrovolníky vyvine úsilí pro zisk sponzorů a dotací na krytí nákladů ve fázi 2. Při postupu na 

https://goo.gl/forms/FDd9NvE2TxXk39Do1
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Světový turnaj (fáze 3) do USA, hradí všechny výlohy (letenky, ubytování, stravu, vybavení) 

organizace Little League.  

 

Jak by měl postupovat dobrovolník, který se chce přihlásit. 

Dobrovolníkem pro organizaci soutěží jsou myšleny osoby, které jsou ochotny podílet se na 
organizaci a průběhu soutěží. K dobrovolníkům se počítají funkcionáři, manažeři týmů, kaučové, 
rozhodčí, techničtí pracovníci (příprava hřišť v halách, řidiči), osoby zajišťující sponzory, a další. 
Přihlásit se může každý, kdo nemá zápis v trestním rejstříku, případně mu v práci s dětmi nezamezují 
jiná omezení a nařízení.  Do pozic manažerů a kaučů budou přednostně obsazováni vyškolení trenéři 
ČSA, a osoby se zkušeností z předchozích ročníků Little League. Dobrovolník se přihlašuje do soutěže  
ve které chce působit a v přihlášce specifikuje v jakém oblasti je připraven pomáhat. 

Projekt Little League je převážně určen pro děti a rodiče. Zapojení rodičů, i bez jakýchkoli znalostí, je 
základním stavebním kamenem organizace Little League a Česká softballová asociace je připravena 
tyto hodnoty ctít a dále rozvíjet na území ČR. Pro rodiče – dobrovolníky budeme organizovat školení 
rozhodčích, seznámení s pravidly, atd. Více informací o zapojení rodičů do aktivit Little League 
můžete najít na www.littleleague.org. 

Zájemci o dobrovolnickou činnost vyplní elektronickou přihlášku dobrovolníka nejpozději do 
15.10.2017. Každý dospělý zájemce je povinen zaslat přihlášku na soutěžní rok 2017 - 2018. To platí 
o pro osoby, které byly činné v projektech Little League v letech minulých. Elektronická přihláška je 
dostupná přes webové rozhraní služby Google formuláře na odkazu 
https://goo.gl/forms/7YssV4dZt01Hpbbi1. Vyplnění přihlášky by mělo fungovat v jakémkoli webovém 
prohlížeči na počítačích i mobilních zařízeních. V případě, že nebudete schopni vyplnit přihlášku 
elektronicky, kontaktujte kancelář ČSA na info@softball.cz nebo 603 306 590. 

Opakovaná dobrovolnická činnost v projektech Little League vyústí ve vybudování silné struktury 
podpory jednotlivých soutěží a vracející se dobrovolníci budou mít možnost stoupat na žebříčku 
zástupců Little League v ČR a vytvářet tak silnější projekt pro českou veřejnost.  

Dobrovolník se projektu účastní zdarma a sám neplatí účastnický poplatek. Pokud má dobrovolník 
svou dceru v projektu účastnický poplatek dítěte se snižuje na 500,- Kč. Podmínkou je účast 
dobrovolníka na 80% všech hracích dnů soutěže a organizační schůzce. V případě zapojení obou 
rodičů do projektu se účastnický poplatek dítěte snižuje na 0,- Kč. Účast obou rodičů na 80% všech 
hracích dnů a organizační schůzce je podmínkou. V případě, že rodiče zajistí svou dobrovolnickou 
účast střídavě (dle svých časových možností) tzn. zajistí jedno dobrovolnické místo poplatek za dítě 
činí 500,- Kč.   

Sourozenecká sleva je 1500,- Kč za oba (i více) sourozenců. 

 

Sestavení týmů - draft 

Smyslem Little League je vytvořit v základní části soutěže pokud možno 2 – 5 vyrovnaných týmů. Dále 

popisujeme, jak dojde k sestavení týmů v soutěžích s cílem zajištění rovnováhy mezi družstvy. 

Před prvním hracím dnem nebo první hrací den před prvními zápasy proběhne rozdělení hráček do 

týmů tak, aby týmy byly co nejvíce vyrovnané. 

http://www.littleleague.org/
http://www.littleleague.org/
https://goo.gl/forms/7YssV4dZt01Hpbbi1
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Každá hráčka projde lehkým kontrolním testem a na základě výsledku bude zařazena do týmu. 

 

Pravidla hry, velikost hřiště, druh nadhozu…  

Pro potřeby halových soutěží bylo nutné upravit pravidla a standardizovat hřiště. 

Halová soutěž Little League(Senior) je od roku 2015 možné hrát pouze v halách o minimální velikosti 

30x 30 metrů (dva tenisové kurty vedle sebe) nebo 20 x 40 (hřiště na házenou). 

Specifikace pravidel pro kategorii Senior: 

Délka utkání: 80 minut nebo 7 směn (minimálně 4 směny resp. všichni na pálku 1x). 

Vzdálenost mezi metami: 16 metrů 

Druh nadhozu: Hráč nadhazovač, fastpitch vzdálenost 13,1 m. 

Strop: 1. Zasažení stropu je foulball, 2. Zasažení stropu je aut. Chycení odrazu od stropu je vždy aut. 

Vytyčení hřiště: Na 20m x 40m se staví na koso, spojnice 1-3 mety je 20 metrů. V tenisových halách se 

hřiště vytyčí z rohu. 

Počet hráček: 9 

Počáteční stav nadhozů: 1 ball a 1 strike. 

 

Řízení projektu a schválení postupu do fáze 2, 3. 

Projekt soutěží Little Leaguen Senior je řízen osobou pověřenou ČSA Vojtěchem Albrechtem 

(albrecht@softball.cz, 603 306 590) a hlavním kaučem reprezentace juniorek panem Petrem 

Mindžakem (2018 -2019) .  

Vycestování týmu do fáze 2, 3 podléhá schválení Předsednictvu ČSA, které má právo stanovovat další 

dodatečná pravidla a regulace. 

 

Verze: 21.9.2017 
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