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1. Úvodem 

Pravidla softballu pro školní ligu budou upravené, protože jsme si vědomi, že tento sport 

není rozšířený a jeho pravidla nejsou pro většinu známá. Půjde o zjednodušenou hru 

softballu, kterou se v následujících stránkách budeme snažit vysvětlit. Bereme na vědomí, že 

některé věci, které budeme popisovat, vám nebudou dávat smysl, nebo jim nebudete plně 

rozumět, proto v den prvního turnaje 17. 5. 2013 (pátek) bude přibližně od 9:00 prostor 

k znovu zopakování pravidel a zodpovězení Vašich připomínek a dotazů ke hře. Popřípadě 

můžete se ozvat na emailovou adresu stepachal@seznam.cz nebo zavolat na číslo 728 645 

965. Proto by bylo velmi dobré se na první turnaj dostavit včas a v plném počtu všech 

zúčastněných sportovců. 

2. Hráči 

V zápase proti sobě nastoupí dva týmy. Každý tým bude potřebovat v zápase 10 hráčů. 

V průběhu hry bude možno jednotlivé hráče vystřídat, pokud vás bude více, aby si zahráli 

všichni, a i měnit jednotlivé posty hráče, ale musíte v průběhu hry před každou změnou 

informovat rozhodčího, aby se hra popřípadě pozastavila. 

Oblečení hráčů necháváme na vás, jen by bylo dobré informovat sportovce o tom, aby 

oblečení přizpůsobili ke hře venku a pokud by bylo možné mít jednotný dres (tričko stejné 

barvy, rozlišováky). Pokud by některý tým měl s dresy problém, informujte nás a my se 

pokusíme s tím něco udělat popřípadě dresy zapůjčit. 

Na začátku každého zápasu týmy nastoupí a kapitáni si podají ruce a popřejí si pěknou hru. 

Pak se kapitáni odeberou k rozhodčímu a pomocí mince se rozhodne, kde jaký tým bude 

začínat v poli (obrana) nebo na pálce (útok). 

Na konci zápasu týmy opět nastoupí a všichni si podají ruce. 

3. Hřiště 

Hřiště bude mít klasickou výměru tzv. „výseče“. Vnitřní pole tvar čtverce se čtyřmi metami a 

vzdálenost jednotlivých met 18,3m. Domácí meta se nachází ve vrcholu výseče (na obrázku u 
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růžového čtverečku) a od domácí mety proti hodinovým ručičkám první, druhá a třetí meta. 

Rozhodčí bude stát u domácí mety a bude dohlížet na dodržování pravidel. Všichni 

zúčastnění hráči by měli hrát Fair play hru.  

 
Obrázek softbalového hřiště 1 

4. Pravidla 

Jednotlivé zápasy budou začínat vždy v 10:00, v 11:00 a v 12:00. Hrací čas je stanoven na 50 

minut. 

Týmy zaujímají své pozice, které byly rozhodnuty při hozením mince pálka nebo pole. 

Výměna obrany a útoku bude za předpokladu: 

1) Obrana udělá 3 auty (útok míň jak 10 bodů) 

2) Útok udělá 10 bodů (Obrana míň jak 3 auty) 

• Pole (obrana) 
Hráči v poli zaujímají pozice viz. Obrázek softbalového hřiště. Jejich pozice značí čtverečky, 

které mají barvu bílou modrou a růžovou. Ve vnitřním poli bude tedy 6 hráčů a v zadním poli 

nastane změna. Oproti obrázku, který určuje 3 hráče v zadním poli, budou postaveni 4 hráči. 
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Obrana se snaží zabránit skórování a postupu běžců na metách.  

Obrana se snaží běžce vyautovat (dočasně vyřadit): 

- Dotykem (tečováním) běžce míčem mezi metami 

- Chycením odpáleného míče ze vzduchu 

- Nuceným autem – dopravením míče (zašlápnutím) na metu dříve, než se na ní 

dostane běžec, pokud je k postupu nucen jiným běžcem 

Na metě může stát jen jeden běžec. 

• Pálka (útok) 
Oba týmy si před zápasem určí pořadí, v jakém budou jednotlivý hráči nastupovat na pálku. 

Pořadí musí být po celou dobu zápasu dodržováno!!!!! Proto každý tým dostane 

lineup, kam se pořadí na pálce zapíše a uvedou se čísla dresů nebo příjmení hráče. V dalším 

zápase může být pořadí samozřejmě pozměněno. Pokud dojde ke střídání hráče, který 

nastupuje do hry, jde na pálku v pořadí, ve kterém byl vystřídaný hráč a zaujímá i jeho pozici, 

kterou měl v poli. 

Běžec se postupně ve správném pořadí1dotýká (zašlapuje) met a skóruje dotykem 

(zašlápnutím) domácí mety.  

1 běžec na každé metě 

Běžec může opustit metu v momentě, kdy jeho spoluhráč na pálce odpálí míč do hřiště. 

Pokud odpálí mimo hřiště, běžec se vrací na metu a pálkař zkouší odpálit znova.  

Pálkař má 3 pokusy na odpálení míče ze stativu. Pokud se pálkaři nepodaří na třetí pokus 

odpálit je automaticky aut. 

 

5. Dodatky k pravidlům 

Odpalovat se bude ze stativu. Pálky vám budou propůjčeny od pořádajícího softbalového 

týmu Blondies. Každý tým za propůjčené pálky ručí. Hrát se bude s měkkým míčem, se 

kterým budete seznámeni před zahájením turnaje, tudíž nebudou za potřebí softbalové 

lapací rukavice, ale pokud samozřejmě někdo s hráčů vlastní lapací rukavici může si jí vzít.  

 

                                                      
1
 První, druhá, třetí a domácí meta 
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