
Taktika v obdélníku
aneb co se děje pod helmou



Příprava začíná doma
• Pohoda v hlavě – vyřešit probmémy v rodině (partneři, děti), v 

práci
• Pohoda v tašce – 100% funkční vybavení (boty, rukavice atd.)



Před zápasem / turnajem
• Jak daleko dopálím?
a) Vzdálenost k HR
b) Míče (tvrdost, kvalita,...značka)
c) Vítr
d) Pálka



Před zápasem / turnajem
• Kvalita soupeře a hřiště
a) Povrch rovný vs drnďák
b) Soupeř – jak kvalitní OF mají
c) Proti GBs a Trnavě pálit do země



Před příchodem na pálku
• Kvalita soupeře – jednotliví hráči, postavení OF, IF
a) Kde hrají holky
b) Hrají prasopsa (stažený OF)?
c) Hrají shifty?
d) Kdo je nejsabší vnější polař
e) Jak stojí OF daleko? Přepálím je?
f) Hrají proti opozitu?
g) Není díra v IF?
h) Jakou má nadhazovač kontrolu?



Před příchodem do boxu
• Kam odpálit?
a) Kde jsou běžci a jak jsou rychlí
b) Jaký je stav utkání (body)
c) Kolik je autů
d) Kdo jde po mě



1. meta obsazená
• Kam odpálit?
• Odpal do pravého pole umožní běžci jít až na třetí metu
• Pálkař chce po zaváhání obrany obsadit dvojku



2. meta obsazená
• Kam odpálit?
• Mířit na díru v zadku = doběh 
• Luft do pravého pole (na holku) = trojka obsazená 



3. meta obsazená
• Kam odpálit?
• Pálit do OF s cílem single, double 
• SH odpal = aut ...použít pro důležitý bod



0 strikes
• Kam odpálit?
• Opozit – mířit do čáry, foul ball nevadí
• Foul ball roztáhne OF = lepší podmínky pro bombu na svou



0 strike
• Páli vs. nepálit?
• Kvalita / rozpoložení nadhazovače
• Jaký je 1. strike? Můj oblíbený nadhoz nebo do místa, které 

nemám rád? 
• Prokoukaný strike = nadhazovač na koni
•  
Být připraven pálit 1. strike



1 strike
• Ten pravý čas na hit
• Pořád mohu riskovat foul ball
• Pořád mohu nepálit hnusný strike
• Pořád nevadí, když to sudí posere
•  
Chci hitnout 2. strike



2 strikes
• Poradit si diskonfortem
• Nemohu riskovat foul ball
• Musím pálit hnusný strike + těsný ball (rozhodčí si rád užije SO 

looking)
• Nenechat to na rozhodčím
• Pálit svůj nejjistější odpal (ne OPO), využít možnost SH
•  
Mám 2 strikes = beru to na sebe



3 bally
• Hit nebo BB?
• Stav zápasu, turnaje, cíl v utkání
•  
• Když o něco jde
• 0 strikes = nešvihnu
• 1 strike = pálit svůj nadhoz vs. pálit pokud nemá rád stav 2 

strikes
• 2 strikes = nepálit jasný ball
•  
Odpověď = hit (2B chlapi) nebo BB



Opozit
• Trénovat, umět, používat
• Neprozradit předem (postavení v boxu, oči)
• Využít stav 0 nebo 1 strike
• Pálit do čáry, na slabšího polaře
• Praváci

a) Posunutí běžců (+ 1 meta), pálení za běžce (1B)
b) Odpal na nejslabší OF nebo díra při špatném postavení OF

• Leváci
a) Obsazení mety
b) Díra při špatném postavení OF



Opozit – druhý plán
• OPO pálím z outside nebo středu
• Před nadhozem si ujasnit, jestli beru inside (bomba na svou)
• Po OPO foul ball znovu přehodnotit taktiku dle reakce pole



Elastická obrana, shifty
• Soupeř mění postavení při nadhozu
• Neměnit plán na pálce, nemusím pálit

• Soupeř má atypické postavení
• Nenechat se rozhodit

a) Využít volného místa nebo
b) Bomba na svou



Poučit se
• Stále je co objevovat a zkoušet
• I špatný zápas může být přínosem
• Přemýšlet o vyhraných zápasech



Díky za pozornost
Pro soustředění na Blatinách 2018 připravil wayne
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