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V Praze dne 19.11.2019 

Vážení zástupci softballových klubů, 

STK ČSA si Vás tímto dokumentem dovoluje informovat o celostátních soutěžích České softballové 
asociace vypsaných na rok 2020. Tímto Vás vyzýváme k podání přihlášek v elektronickém 
přihlašovacím systému na webu ČSA nejpozději do 30.11.2019.   

 

Soutěže nejmladších 

V soutěžích dětí do 11-ti let dochází ke znovuzavedení soutěže ze stativu. Soutěž U9 Rookieball si 
ponechává své jméno, ale pravidla se promění zavedením odpalování ze stativu. ČBA bude i nadále 
organizovat paralelní soutěž se stejným názvem, ale s nadhozem kauče družstva v útoku.   

 

U9 Rookie ball 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA nebo ČBA. 
2. Soutěž je určena pro hráče ve věku do 9- ti let (nar. 2011 a mladší). Spodní věková 

hranice není stanovena. V soutěži mohou hrát dívky a chlapci v libovolném složení. 
3. Hraje se ze stativu podle upravených pravidel teeballu. 
4. Hraje se s měkkým míčem velikosti 9 palců. 
5. Hraje se s časovým omezením 30 – 40 minut + dohrávka. 

6. Družstva v obraně se mění po max. 5 obdržených bodech ve směně. 
7. Je možné hrát s neomezeným počtem hráčů na pálce a libovolně střídat v obraně. 
8. Hraje se v regionálních divizích o maximálním počtu 6 družstev v jedné divizi. 
9. V jarní části se odehrají 4 jednodenní turnaje. Účast na turnajích není povinná, na každý 

turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném termínu. Utkání se hrají na výsledek, ale 
celková tabulka a pořadí v turnaji a soutěži se nevyhlašuje. 

10. V podzimní části se hrají 2 turnaje (Kvalifikace a Finálový turnaj). Týmy, které se v jarní 
části účastnily, alespoň 3 turnajů mají právo nastoupit do Kvalifikace. Hraje se o postup na 
Finálový turnaj. 

11. V jarních turnajích budou povoleny 2 hráči kategorie R-1. V podzimních turnajích 
(Kvalifikace a Finálový turnaj) nebudou R-1 povoleny vůbec. 

12. Vítěz Finálového turnaje získá titul: „Vítěz Finálového turnaje Rookieball 2020.“ 

* Kluby registrované u ČSA se mohou přihlásit do soutěže organizované ČBA ve stejné kategorii 
(U9 s nadhazováním kauče v útoku) bez nutnosti registrovat se u ČBA. 

 

U11 Coachball 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 
2. Soutěž je určena pro hráče ve věku do 11- ti let (nar. 2009 a mladší). Spodní věková 

hranice není stanovena. V soutěži mohou hrát dívky a chlapci v libovolném složení. 
3. Hraje se z upraveného nadhozu, který nadhazuje kauč družstva v útoku. Pravidla jsou 

popsána ve Specifikaci soutěže. 
4. Hraje se s měkkým míčem velikosti 9 palců. 
5. Je možné hrát s neomezeným počtem hráčů na pálce a libovolně střídat v obraně. 
6. Hraje se v převážně regionálních divizích o maximálním počtu 6 družstev v jedné divizi. 

http://www.softball.cz/
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7. V jarní části se odehrají 4 jednodenní turnaje. Účast na turnajích není povinná, na každý 
turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném termínu. Utkání se hrají na výsledek a 
vyhlašuje se celková tabulka a pořadí v turnaji. 

8. Na podzim se hraje jeden mezidivizní dvoudenní turnaj. 
9. Na MČR (poslední turnaj sezóny) postupuje 16 nejlepších týmů. 
10. Na MČR může každý klub reprezentovat pouze jedno družstvo. 
11. V celé soutěži bude povolen start jednoho hráče kategorie R-1 
12. Homerunový plot se posune na 50 metrů. 
13. Vítěz MČR získává titul: „Mistr České republiky v Coachballu 2020.“ 

  

  

http://www.softball.cz/
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U13 Žáci a žákyně 

V soutěžích žáků a žákyň dochází ke změně struktury soutěží v zájmu zajištění požadavků klubů 

pro nastavení co nejširší palety možností. Soutěže jsou otevřené a klub má možnost se přihlásit do 
jakékoliv (či více) z nabízených soutěží. V obou pohlavních liniích se zavádí kategorie 
„Superliga“ s přísnějšími pravidly pro absolvování soutěže a napříč oběma pohlavními liniemi se 
zavádí kategorie „Liga“ s volnějšími pravidly pro absolvování soutěže. 

  

U13 Superliga žáci 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. Klub se podáním 
přihlášky do soutěže zavazuje odehrát všechny vypsané turnaje základní části a nadstavby 
(5 nebo 6 turnajů). 

2. Soutěž je určena pro hráče chlapce ve věku do 13- ti let (nar. 2007 a mladší). Spodní 
věková hranice není stanovena. Jedná se o soutěž chlapců, ale jsou povoleny max. 2. 
dívky, které nesmí hrát na pozici nadhazovač a chytač. 

3. Hraje se v divizích o maximálním počtu 5 družstev v jedné divizi. 
4. Hraje se s měkčeným míčem velikosti 11 palců. 
5. Na podzim se družstva rozdělí do nadstavbových turnajů dle výsledku ze základní části. 

Osm nejlepších týmů postoupí na MČR. 
6. Většina zápasů se hraje na počet směn bez časového limitu. 
7. Hraje se z nadhozu. Po 4 ballu následuje boční toss (spodní toss není povolen). 
8. Využití hráče kategorie R-1 není povoleno během celé soutěže. 
9. Na MČR může každý klub reprezentovat pouze jedno družstvo. 
10. Vítěz MČR získává titul: „Mistr České republiky v kategorii žáků 2020.“ 

  

U13 Superliga žákyně 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. Klub se podáním 

přihlášky do soutěže zavazuje odehrát všechny vypsané turnaje základní části a nadstavby 
(5 nebo 6 turnajů). 

2. Soutěž je určena pro hráčky dívky ve věku do 13- ti let (nar. 2007 a mladší). Spodní 
věková hranice není stanovena. Jedná se o soutěž dívek a není povolen start chlapců. 

3. Hraje se v divizích o maximálním počtu 5 družstev v jedné divizi. 
4. Na podzim se družstva rozdělí do nadstavbových turnajů dle výsledku ze základní části. 

Osm nejlepších týmů postoupí na MČR. 
5. Hraje se s měkčeným míčem velikosti 11 palců. 
6. Většina zápasů se hraje na počet směn bez časového limitu. 
7. Hraje se z nadhozu. Po 4 ballu následuje boční toss (spodní toss není povolen). 
8. Využití hráče kategorie R-1 není povoleno během celé soutěže. 

9. Na MČR může každý klub reprezentovat pouze jednu družstvo. 
10. Vítěz MČR získává titul: „Mistr České republiky v kategorii žákyň 2020.“ 

  

http://www.softball.cz/
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U13 Liga žáků a žákyň 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 

2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 
termínu. 

3. Soutěž je určena pro hráče chlapce a dívky ve věku do 13- ti let (nar. 2007 a mladší). 
Spodní věková hranice není stanovena. Jedná se o soutěž chlapců a dívek, kteří mohou 
nastupovat v utkání v jakémkoliv poměru. 

4. Omezení dle pohlaví na pozici nadhazovač/kečr není zavedeno. 
5. V jarní části budou vypsány 3-4 turnaje v divizích podle počtu účastníků s přihlédnutím ke 

geografické poloze týmů přihlášených do soutěže. 
6. Na podzim se družstva rozdělí do nadstavbových turnajů dle výsledku ze základní části. 

Šest nejlepších týmů postoupí na Finálový turnaj. 
7. Na jednom turnaji hraje max. 6 družstev. 
8. Utkání v jarní části soutěže se hrají vždy s časovým omezením. 

9. Hraje se s měkčeným míčem velikosti 11 palců. 
10. Hraje se z nadhozu. Po 4 ballu následuje boční nebo spodní toss. 
11. Družstva mohou v celé soutěž využívat jednoho hráče kategorie R-1 v utkání. 
12. Vítěz Finálového turnaje získává titul: „Vítěz Finálového turnaje v kategorii žákyň a žáků 

2020.“ 

  

  

http://www.softball.cz/
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U16 Kadeti a kadetky 

V soutěžích kadetů a kadetek dochází ke změně struktury soutěží v zájmu zajištění požadavků 

klubů pro nastavení co nejširší palety možností. Soutěže jsou otevřené a klub má možnost se 
přihlásit do jakékoliv (či více) z nabízených soutěží. V obou pohlavních liniích se zavádí kategorie 
„Superliga“ s přísnějšími pravidly pro absolvování soutěže, a v obou pohlavních liniích se zavádí 
kategorie „Liga“ s volnějšími pravidly pro absolvování soutěže. 

  

U16 Superliga kadetů 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. Klub se podáním 
přihlášky do soutěže zavazuje odehrát všechny vypsané turnaje základní části a nadstavby 
(5 nebo 6 turnajů). 

2. Soutěž je určena pro hráče chlapce ve věku do 16- ti let (nar. 2004 a mladší). Spodní 
věková hranice je stanovena dnem narození nejpozději 31.12.2008. Jedná se o soutěž 
chlapců, start dívek není povolen. 

3. Hraje se v divizích o maximálním počtu 5 družstev v jedné divizi. 
4. Všechna utkání se hrají na počet směn (6) bez časového limitu nebo utkání končí rozdílem. 
5. Po 4 ballech následuje meta zdarma. 
6. Na podzim se družstva rozdělí do nadstavbových turnajů dle výsledku ze základní části. 

Šest nejlepších týmů postoupí na MČR. 
7. Využití hráče kategorie R-1 není povoleno během celé soutěže. 
8. Na MČR může každý klub reprezentovat pouze jednu družstvo. 
9. Vítěz MČR získává titul: „Mistr České republiky v kategorii kadetů 2020.“  

 

U16 Superliga kadetek 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. Klub se podáním 
přihlášky do soutěže zavazuje odehrát všechny vypsané turnaje základní části a nadstavby 

(5 nebo 6 turnajů). 
2. Soutěž je určena pro hráčky dívky ve věku do 16- ti let (nar. 2004 a mladší). Spodní 

věková hranice je stanovena dnem narození nejpozději 31.12.2008. Jedná se o soutěž 
dívek, start chlapců není povolen. 

3. Hraje se v divizích o maximálním počtu 5 družstev v jedné divizi. 
4. Všechna utkání se hrají na počet směn (6) bez časového limitu nebo utkání končí rozdílem. 
5. Hraje se z nadhozu. Po 4 ballech následuje meta zdarma. 
6. Na podzim se družstva rozdělí dle výkonu do nadstavbových turnajů dle výsledku ze 

základní části. Šest nejlepších týmů postoupí na MČR. 
7. Využití hráče kategorie R-1 není povoleno během celé soutěže. 
8. Na MČR může každý klub reprezentovat pouze jednu družstvo. 

9. Vítěz MČR získává titul: „Mistr České republiky v kategorii kadetek 2020.“ 

  

  

  

http://www.softball.cz/
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U16 Liga kadetů 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 

2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 
termínu. 

3. V případě dostatečného počtu týmů se na podzim družstva rozdělí do nadstavbových 
turnajů dle výsledku ze základní části. Čtyři nejlepší týmy postoupí na Finálový turnaj. 

4. Soutěž je určena pro hráče chlapce ve věku do 16- ti let (nar. 2004 a mladší). Spodní 
věková hranice není stanovena. Jedná se o soutěž chlapců a max. 4 dívky mohou 
současně nastoupit v utkání. Dívky nesmí hrát na pozicích nadhazovač/chytač. 

5. Hraje se v divizích o maximálním počtu 6 družstev v jedné divizi. 
6. Utkání v jarní části soutěže se hrají vždy s časovým omezením. 
7. Hraje se z nadhozu. Po 4 ballu následuje boční nebo spodní toss. 
8. Družstva mohou v celé soutěž využívat jednoho hráče kategorie R-1 v utkání. 
9. Vítěz Finálového turnaje získává titul: „Vítěz Finálového turnaje v kategorii kadetů 2020.“ 

  

U16 Liga kadetek 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 
2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 

termínu. 
3. V případě dostatečného počtu týmů se na podzim družstva rozdělí do nadstavbových 

turnajů dle výsledku ze základní části. Čtyři nejlepší týmy postoupí na Finálový turnaj. 
4. Soutěž je určena pro hráčky dívky ve věku do 16- ti let (nar. 2004 a mladší). Spodní 

věková hranice není stanovena. Jedná se o soutěž dívek a max. 2 chlapci mohou současně 
nastoupit v utkání. Chlapci nesmí hrát na pozicích nadhazovač/chytač. 

5. Hraje se v divizích o maximálním počtu 6 družstev v jedné divizi. 
6. Utkání v jarní části soutěže se hrají vždy s časovým omezením. 

7. Hraje se z nadhozu. Po 4 ballu následuje boční nebo spodní toss. 
8. Družstva mohou v celé soutěž využívat jednoho hráče kategorie R-1 v utkání. 
9. Vítěz Finálového turnaje získává titul: „Vítěz Finálového turnaje v kategorii kadetek 2020.“ 

  

  

  

http://www.softball.cz/
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U20 Junioři a juniorky 

Soutěže juniorů a juniorek se v roce 2020 budou hrát ve stejném nastavení jako v roce 2019. 

  

Extraliga juniorů 

1. Soutěž je uzavřená, mohou se přihlásit pouze kluby s právem účasti v soutěži: 
o Painbusters Most 
o Hroši Havlíčkův Brod 
o Žraloci Ledenice 
o Spectrum Praha 
o SK Joudrs Praha 
o Snails Kunovice 

2. Soutěž je určena pro hráče chlapce narozené v rozmezí 1.1.2000 až 31.12.2006. 
3. Hraje se čtyřkolově, systémem dvou utkání se stejným soupeřem v jednom dni doma a 

venku. Celkem v základní části sehrají družstva 4 utkání s každým soupeřem. Do play off 

postupují 4 družstva. Družstva, která nepostoupí do play off sehrají sérii o udržení na dvě 
vítězná utkání. 

4. Všechny části play off a o uržení se hrají každá v jednom víkendu nebo po dohodě družtev 
ve všední dny. 

5. Vítěz play off získává titul: „Mistr České republiky v kategorii juniorů.“ 

  

Extraliga juniorek 

1. Soutěž je uzavřená, mohou se přihlásit pouze kluby s právem účasti v soutěži: 
o SK Joudrs Praha 
o Arrows Ostrava 
o Eagles Praha 
o Tempo Praha 

o Cats Brno 
o SC 80 Chomutov 

2. Soutěž je určena pro hráčky dívky narozené v rozmezí 1.1.2000 až 31.12.2006. 
3. Hraje se čtyřkolově, systémem dvou utkání se stejným soupeřem v jednom dni doma a 

venku. Celkem v základní části sehrají družstva 4 utkání s každým soupeřem. Do play off 
postupují 4 družstva. Družstva, která nepostoupí do play off sehrají sérii o udržení na dvě 
vítězná utkání. 

4. Všechny části play off a o udržení se hrají každá v jednom víkendu nebo po dohodě 
družtev ve všední dny. 

5. Vítěz play off získává titul: „Mistr České republiky v kategorii juniorek.“ 

  

 Liga juniorů 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 
2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 

termínu. 
3. Soutěž je určena pro hráče chlapce narozené v rozmezí 1.1.2000 až 31.12.2006. 
4. Hraje se v divizích o maximálním počtu 6 družstev v jedné divizi. 
5. Utkání v jarní části soutěže (4 turnaje) se hrají zpravidla s časovým omezením. 

http://www.softball.cz/
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6. V případě otevření více divizí bude v soutěž na podzim (2 turnaje) rozdělena do 
mezidivizních turnajů s postupem na Finálový turnaj. 

7. Vítěz Finálového turnaje získává právo postupu do Extraligy juniorů 2021. 

  

Liga juniorek 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 
2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 

termínu. 
3. Soutěž je určena pro hráčky dívky narozené v rozmezí 1.1.2000 až 31.12.2006. 
4. Hraje se v divizích o maximálním počtu 6 družstev v jedné divizi. 

5. Utkání v jarní části soutěže (4 turnaje) se hrají zpravidla s časovým omezením. 
6. V případě otevření více divizí bude v soutěž na podzim (2 turnaje) rozdělena do 

mezidivizních turnajů s postupem na Finálový turnaj. 
7. Vítěz Finálového turnaje získává právo postupu do Extraligy juniorek 2021. 

  

  

http://www.softball.cz/
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Soutěže dospělých 

V soutěžích dospělých dochází k drobným změnám schválených na základě závěrů poligových 

schůzek. 

  

3. Česká softballová liga mužů 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 
2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 

termínu. 
3. Soutěž je určena pro hráče muže narozené 31.12.2005 a starší. 
4. Hraje se turnajově s maximální počtem 6 družstev v jednom turnaji, pokud se družstva 

nedohodnou jinak. 
5. Utkání v jarní části soutěže (4 turnaje) se hrají zpravidla s časovým omezením. 
6. Vítěz soutěže získá právo postupu do 2. ČSL mužů 2021. 
7. Dojezdová vzdálenost mezi dvěma hřišti (v případě nutnosti využití dvou areálů) je max. 

90 minut, pokud se družstva nedohodnou jinak. 

  

3. Česká softballová liga žen 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. 
2. Účast na turnajích není povinná, na každý turnaj se přihlašují družstva ve stanoveném 

termínu. 
3. Soutěž je určena pro hráčky ženy narozené 31.12.2005 a starší. 
4. Hraje se turnajově s maximální počtem 6 družstev v jednom turnaji. 
5. Utkání v jarní části soutěže (4 turnaje) se hrají zpravidla s časovým omezením. 
6. V základní části soutěže se hraje o postup na Finálový turnaj. 
7. Vítěz finálového turnaje získá právo postupu do 2. ČSL žen 2021. 
8. Dojezdová vzdálenost mezi dvěma hřišti (v případě nutnosti využití dvou areálů) je max. 

60 minut pokud se družstva nedohodnou jinak. 

 

2. Česká softballová liga mužů 

1. Soutěž je otevřená, může se přihlásit jakýkoliv klub registrovaný v ČSA. Důvodem 
otevření 2. ČSL mužů v ročníku 2020 je rozšíření Extraligy mužů na 10 družstev a tím 
snížení počtu družstev v 2. ČSL mužů. Snahou STK je doplnit soutěž 2. ČSL mužů na 8 
týmů. 

2. Soutěž je dlouhodobá. Hraje se systémem každý s každým min. jednou doma a jednou 
venku v double utkání. 

3. Čtyři nejlepší týmy po ZČ postupují do play off. Každá část play off se hraje ve dvou 
víkendech na 3 vítězná utkání. 

4. Pokud bude v soutěži 7 a méně týmů ze soutěže se nesestupuje. Pokud bude v soutěži 8 a 
více týmů STK rozepíše sérii o udržení (o 7. místo). 

5. Soutěž je určena pro hráče muže narozené 31.12.2005 a starší. 
6. Vítěz soutěže získá právo postupu do Extraligy mužů 2021. 

  

http://www.softball.cz/
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2. Česká softballová liga žen 

1. Soutěž je uzavřená, mohou se přihlásit pouze kluby s právem účasti v soutěži: 

o SaBaT Praha 
o Blesk Jablonec n.N. 
o Chemie – Kotlářka 
o Arrows Ostrava 
o SK Joudrs Praha B 
o PV Praha 
o Blondies České Budějovice 
o * Soutěž bude doplněna o oprávněného účastníka až po uzavření přihlášek. 

V případě vzniku práva startu v Extralize žen 2020určeného pro jedno z družstev 
oprávněných startovat v 2. ČSL žen 2020, STK stanoví udělení dalších práv pro 
soutěž 2. ČSL žen 2020. V praxi se čeká, zdali SaBaT A nebo Blesk Jablonec ev. 
další týmy získají právo startu v Extralize žen, případně zdali Čechie Praha získá 

právo startu v 2. ČSL žen při současném nepodání přihlášky do Extraligy žen. O 
postupu rozhodne P-ČSA na svém zasedání po uzavření oprávněných přihlášek. 

2. Soutěž je dlouhodobá. Hraje se systémem každý s každým min. jednou doma a jednou 
venku v double utkání. 

3. Čtyři nejlepší týmy po ZČ postupují do play off. Každá část play off se hraje ve dvou 
víkendech na 3 vítězná utkání. 

4. Týmy umístěné na 7. a 8. místě po základní části se utkají v části o udržení. 
5. Soutěž je určena pro hráčky ženy narozené 31.12.2004 a starší. 
6. Vítěz soutěže získá právo postupu do Extraligy žen 2021. 

  

Extraliga mužů 

1. Soutěž je uzavřená, mohou se přihlásit pouze kluby s právem účasti v soutěži: 

o Žraloci Ledenice 
o Locos Břeclav 
o Painbusters Most 
o Sportclub 80 Chomutov 
o Spectrum Praha 
o Hroši Havlíčkův Brod 
o Tempo Praha 
o Eagles Praha 
o SK Joudrs Praha 
o Radotínský sportovní klub 

2. Soutěž je dlouhodobá. Hraje se systémem každý s každým min. jednou doma a jednou 

venku v double utkání. 
3. 6. a 7. tým po ZČ postupuje do utkání „Wild Card.“ Vítěz utkání postupuje do čtvrtfinále. 
4. 1. a 2. tým po ZČ postupuje přímo do semifinále. 
5. 3. – 5. tým po ZČ postupuje přímo do čtvrtfinále. 
6. Čtvrtfinále se hraje na 2 vítězná utkání v jednom týdnu ve třech samostatných dnech. 
7. Semifinále se hraje na 3 vítězná utkání ve dvou víkendech. 
8. Finále se hraje na 3 vítězná utkání v 5-ti samostatných dnech. 
9. Série o 3. místo se hraje v jednom víkendu. 
10. Týmy umístěné na 8. – 10. místě po ZČ sehrají část o udržení. Tým umístěný na 8. místě 

po ZČ si do části o udržení nese 2 body, tým umístěný na 9. místě po ZČ si do části o 
udržení nese 1 bod. Tým umístěný na 10. místě po ZČ nezískává do části o udržení žádný 
bod. Družstvo umístěné jako poslední v části o udržení sestupuje ze soutěže. 

11. Soutěž je určena pro hráče muže narozené 31.12.2005 a starší. 
12. Vítěz play off získá titul. „Mistr České republiky v softballu.“ 
13. První 3 týmy po play off získají právo startu na Super Cupu 2021. 

http://www.softball.cz/
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Extraliga žen 

1. Soutěž je uzavřená, mohou se přihlásit pouze kluby s právem účasti v soutěži: 
o Žraloci Ledenice 
o Eagles Praha 
o Snails Kunovice 

o SK Joudrs Praha 
o Storms Řepy 
o Tempo Praha 
o SC Čechie 
o Trutnov HSM 

2. Soutěž je dlouhodobá. Hraje se systémem každý s každým min. jednou doma a jednou 
venku v double utkání. 

3. 1. a 2. tým po ZČ postupuje přímo do semifinále. 
4. 3. – 6. tým po ZČ postupuje do čtvrtfinále. 
5. Čtvrtfinále se hraje na 2 vítězná utkání v jednom víkendu. 
6. Semifinále se hraje na 3 vítězná utkání ve dvou víkendech. 
7. Finále se hraje na 3 vítězná utkání v 5-ti samostatných dnech. 

8. Série o 3. místo se hraje v jednom víkendu. 
9. Týmy umístěné na 7. a 8. místě po ZČ sehrají část o udržení. Hraje se na 4 vítězná utkání 

v 7 samostatných dnech. 
10. Soutěž je určena pro hráčky ženy narozené 31.12.2004 a starší. 
11. Vítěz play off získá titul. „Mistr České republiky v softballu“ a právo startu na Premiere 

Cupu 2021. 
12. Poražený finalista získá právo startu na Poháru vítězů pohárů 2021. 

  

Vojtěch Albrecht 
Předseda STK ČSA  
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