HRÁČSKÁ ASOCIACE
Sdružení hráčů české baseballové extraligy

Cíle:
Prosazovat a podporovat kolektivní zájmy hráčů baseballové extraligy.
Zlepšit komunikaci hráčů mezi sebou, diskutovat konkrétní témata a vytvářet
stanoviska.
Systém:
Každý EXL tým je zastoupen dvěma hráči. Tito hráči jsou vybráni (zvoleni) svými
spoluhráči a zastupují tak zájmy celého týmu. Hlas přísluší týmu, hlasovat může
kterýkoli ze dvou zástupců.
Hráči v HA jsou zodpovědní za prezentování názoru svých spoluhráčů, nikoli názorů
individuálních.
HA vytváří stanoviska na témata spojená s EXL a prezentuje je směrem k vedení
ČBA.
“Stanovisko” HA vznikne v případě, že se na něm týmy shodnou v poměru alespoň
2:1. Tzn. v současné situaci 10 týmů je k vytvoření stanoviska potřeba shody 7 z 10.
Stanoviska mohou být odsouhlasena na schůzi HA, nebo online (skupina HA).
Dne 25.5. 2020 proběhlo první setkání Hráčské asociace (dále jen HA).
Za účasti členů:

Ondřej Blažka (Kotlářka Praha)
Štěpán Dupal, Jiří Vavruša (Sabat Praha)
David Nevěřil, Marek Rejman (Tempo Praha)
Jakub Hajtmar (Draci Brno)
Jakub Kostka (Olympia Blansko)
Kamil Pejchal (Třebíč Nuclears)
Jakub Malík (Arrows Ostrava)
Michal Klimeš, Matěj Menšík (Technika Brno)
Michal Ondráček (Hroši Brno)
online - Matěj Hejma (Eagles Praha)

Diskuze hráčů se soustředila ke třem tématům:
1- Vytížení hráčů
2- Systém ligy
3- Přestupy

Vznikla tato stanoviska:

1- Vytížení hráčů
a) Kvalita vs. kvantita zápasů EXL
Pro atraktivitu hry, jak pro hráče, tak pro baseballové fanoušky je nutné zvyšovat
úroveň EXL zápasů. Toho bude docíleno důrazem na jejich kvalitu, ne kvantitu.
Chápeme ale, že baseball je specifický sport a nejlépe se trénuje hrou. Růst
mladých hráčů je podmíněn velkým množstvím odehraných zápasů.
Tyto dva proti sobě jdoucí požadavky, navrhujeme řešit takto:
Extraliga musí být jako soutěž zaměřena na kvalitu = atraktivitu zápasů.
Kvantita zápasů, kteří mladí hráči potřebují, nesmí být nahrávána v EXL, způsobuje
to konkrétní problémy, které degradují atraktivitu ligy.
Prvním problémem je hostování mladých hráčů z velkých klubů do malých klubů ve
stejné lize a paradox hraní proti svému vlastnímu klubu. Takové zápasy se pak jeví
jako přípravné a nejsou pro nikoho zajímavé.
Dalším problémem nahromaděné neatraktivní kvantity EXL zápasů na úkor kvality je
předčasné ukončování kariéry hráčů v nejlepší výkonnosti, mírou vytížení a ztrátou
motivace. Tento fenomén pak snižuje průměrný věk baseballistů v ČR. To z hlediska
hráčské zkušenosti ubližuje lize i mladým hráčům.
První liga (dříve ČML) musí umožnit mladým hráčům odehrát velké množství co
nejkvalitnějších zápasů. Proto navrhujeme obnovení systému B-týmů v První lize pro
zvýšení její kvality a možnosti neomezeného přesouvání především mladých hráčů
během základní části z A-týmu do B-týmu, podle výkonnosti a potřeb klubu.
Uvědomujeme si, demotivaci současných týmů První ligy při příchodu B-týmů.
Zkvalitnění obou lig po výkonnostní stránce, ale považujeme za jednoznačně
důležitější aspekt pro vývoj českého baseballu jako celku.
Kvalita v EXL, kvantita v První lize.

b) Hrací dny - rozpis
S udržením stejného cíle, tj. atraktivita zápasu pro hráče i fanoušky, je potřeba
plánovat rozpis ligy. Týdenní program, ať už obsahuje 2, nebo 3 zápasy, musí být
nastaven tak, aby co nejlépe využil čas hráčů a zamezil zbytečným přejezdům na
dlouhé vzdálenosti.
Vzhledem k dříve zmíněnému problému předčasného odchodu starších hráčů a
celkové udržitelnosti rodinného – pracovního – sportovního života, považujeme za
nezbytné udržet v běžném rozpisu jeden víkendový den bez EXL. Tímto systémem
se EXL a První liga nebude překrývat a umožní tak mladým hráčům požadovanou
kvantitu.
HA navrhuje přesunutí co nejvíce zápasů do všedních dnů. Především všechny
lokální (myšleno pražské a brněnské týmy vzájemně). Sobotní zápasy zůstanou
výjezdové (příp. Pá, So).
Pro usnadnění tohoto systému, žádáme ČBA aby dlouhodobě podpořila večerní
zápasy a výstavbu osvětlení na dalších hřištích. Zároveň žádáme ty kluby, které
osvětlení mají, aby spolupracovaly s kluby bez světel a pokusily se najít řešení, které
pomůže hráčům na obou stranách.
Neděle bez EXL, večerní zápasy v týdnu a podpora světel.

2- Herní systém
a) Základní část a TOP6
Atraktivitu zápasů zvyšuje herní systém, který neustále motivuje hráče k nejlepšímu
výkonu.
Je těžké hledat motivaci v dlouhé základní části, kde motivované zůstávají jen týmy,
které o TOP6 bojují. Jedním z možných řešení je, aby si týmy v TOP6 nesly své
vzájemné výsledky za základní části.
b) Playoff
HA považuje za nejlepší systém semifinálové a finálové série. Z pořadí TOP6 hraje
první semifinále 1. vs. 4. a druhé semifinále 2. vs. 3. Dále se hraje série o 5. místo.
c) Rozvolnění ligy
HA navrhuje roztáhnout ligu do delšího časového plánu. Začátek ligy posunout
nelze, ale není nutné dohrát ligu vždy před reprezentační pauzou. V září a říjnu
může EXL vrcholit. Tím se zmírní tlak na množství zápasů v krátkém časovém
úseku.
d) Umožnění přestupu hráčů po oddělení TOP6
Navrhujeme ustanovit jasné podmínky a povolit hráčům ze spodních čtyř umístění
rychlé hostování do týmů v TOP6. Vyřeší se tak příprava reprezentantů a zvýší se
úroveň TOP6
Motivovat hráče, playoffové série, delší liga, hostování do TOP6.

3- Přestupy
a) Věková hranice pro volné přestupy
Považujeme za naprosto absurdní, že ve sportu, který je z většiny ještě pořád
sportem amatérským je hráčům ve věku 28+ v určitých situacích zakazováno hrát za
tým který si zvolí.
Systém ochrany přebírání mladých hráčů a tabulkové ceny dávají smysl pouze do
určitého věku, kdy je klubem investováno do rozvoje hráče. Tuto investici má hráč ve
věku 28 let již dávno splacenou. Starší hráči musí mít možnost bez jakýchkoli
závazků a vysvětlení hrát za tým, který si zvolí a to okamžitě, bez administrativních
odkladů a oficialit.
Navrhujeme proto, že od věku 28 let se hráč stává volným agentem a platí pro něj
volné podmínky pro přestupy mezi klubovými celky.

*Kluby mají stále možnost podepsat s hráči vlastní smlouvu, která toto právo zakáže,
to je ale volbou hráče samotného.
Od věku 28 let volné přestupy.

