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2017 - 2018 

Little League Softball pro kategorie U9 T-Ball Mix, U11 Coach Ball Mix, Major League Dívky a Junior 

Legue Dívky v ČR - regionální programy 

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

Českou baseballovou asociací připravila další ročník soutěží Little League softballu v ČR. Cílem České 

softballové asociace je otevřít všechny tři mezinárodně uznané kategorie (Major, Junior, Senior) 

s tím, že Senior League bude organizována jako celostátní (tzv. District program). Po loňském 

úspěchu kategorie U11 otvíráme regionální halové soutěžě pro děti do 9-ti let (U9 T-Ball) a do 11-ti 

let (U11 Coach Ball). Základní části soutěží se opět odehrají v hale v měsících listopad 2017 – březen 

2018. Tento dokument popisuje organizaci soutěží v kategoriích U9 T-Ball Mix, U11 Coach Ball Mix,  

Major Dívky a Junior Dívky v ročníku 2017 - 2018 v České republice. 

Soutěže Little League U9 T-Ball Mix a U11 Coach Ball Mix mají celkem dvě fáze: 

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

2. Fáze – sestavení výběru regionu v příslušné kategorii a finálový turnaj výběru regionů - 

březen 2017 (Za předpokladu, že soutěže budou otevřeny ve více regionech). 

 

Soutěže Little League Major Dívky a Junior dívky mají celkem čtyři fáze: 

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

2. Fáze – sestavení výběru regionu v příslušné kategorii a národní (státní) kvalifikace (duben, 

květen). 

3. Fáze – kvalifikační turnaj Evropsko-Africké zóny (EA - červenec). 

4. Fáze – Světový turnaj v USA (červenec – srpen). 

 

Do 1. Fáze soutěží Little League (U9 T-Ball, U11 Coach Ball, Major, Junior) se mohou přihlásit všechni 

zájemci z regionů (viz. mapka regionů), které splňují věkový limit vybrané kategorie (pozor od ročníku 

2015/2016 došlo ke změně rozložení regionů viz. níže). Soutěže jsou určeny pro hráče a hráčky 

z různých klubů ČSA i ČBA případně i pro neregistrované. 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 týmu, do kterého bude draftován na základě svých softballových 

schopností (všichni budou draftováni). Účastnický poplatek obsahuje pronájem hal a vlastní dres 

Little League.  
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Pokud se hráč zúčastní minimálně 60% všech utkání, bude kvalifikován do výběru regionu a pokud 

prokáže dostatečné softballové schopnosti, může být vybrán do dalších fází 2, 3, 4 jako reprezentant 

svého regionu. Každému hráči přihlášenému do soutěže bude garantováno, že pokud přijde na 

rozepsané utkání včas, bude nasazen do hry na minimální hrací dobu 2 směn v obraně + min. 1 start 

na pálce nebo více. Není tedy možné, aby účastník projektu zůstal sedět na lavičce. Týmy v soutěžích 

U9 T-Ball, U11 Coach Ball, Major a Junior povedou dospělí dobrovolníci přihlášení do projektu. Utkání 

budou rozhodována rozhodčími z řad dobrovolníků, kterým budou poskytnuta odpovídající školení a 

informace. Soutěže by tak měly být řízeny a spravovány dobrovolníky trenéry, rodiči, prarodiči, 

staršími sourozenci či jinými dobrovolnými silami. 

Fáze 2, 3, 4 budou zajištěny vybraným realizačním týmem regionu (Manažer + 2 kauči), kteří budou 

pověřeni sestavením výběru soutěže a účastí na turnajích fáze 2, 3, 4 dle toho, jak daleko se jim 

s jejich týmem podaří postoupit. 

Časový kalendář přípravy soutěží 2017 - 2018: 

21.9.2017 Vyhlášení projektu Little League U9 T-Ball Mix, U11 Coach Ball Mix, Major Dívky a Junior 

Dívky, otevření registrace do soutěží. 

15.10.2017 Ukončení registrace do soutěží. 

16. – 30.10.2017 Organizační schůzky dobrovolníků (manažerů, kaučů, rozhodčích, funkcionářů) 

v jednotlivých regionech. 

1. 11. 2017 Otevření soutěží s dostatečným počtem zájemců, vydání pokynů pro hráčky. 

1. – 25.11.2017 Drafty v jednotlivých regionech a zahájení soutěží. 

 

Jak by měl postupovat hráč, který se chce přihlásit. 

Hráč, který má zájem zúčastnit se soutěže(í) Little League (U9 T-Ball, U11 Coach Ball, Major, Junior) 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 U9 T-Ball Mix je určena pro chlapce a dívky narozené v letech 2011, 2010, 2009. Soutěž 

vyvrcholí finálovým turnajem výběru regionů v březnu 2018. Fáze 3 a 4 v této kategorii neexistují. 

Kategorie U11 Coach Ball Mix je pro chlapce a dívky narozené v letech 2009, 2008, 2007. Soutěž 

vyvrcholí finálovým turnajem výběru regionů v březnu 2017. Fáze 3 a 4 v této kategorii neexistují. 

Kategorie Major je určena pro dívky narozené v letech 2009*, 2008*, 2007, 2006, 2005**. 

https://goo.gl/forms/FDd9NvE2TxXk39Do1
mailto:info@softball.cz
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Kategorie Junior je určena pro dívky narozené v letech 2005**,2004, 2003. 

* Hráčky narozené v letech 2009, 2008 bohužel nemohou být vybrány do fáze 2, 3, 4 protože jejich 

věk nedosahuje předepsané výše pro zařazení do výběru regionu. Pro dívky mladších ročníků slouží 

soutěž jako příprava na další roky a další možnost softballového vyžití a získávání zkušeností. Výběr 

regionu v kategorii Major může být sestaven pouze z hráček ročníku 2005, 2006, 2007. 

** Hráčky narozené v roce 2005 si mohou podat přihlášku do obou soutěží (Major, Junior). Pro jejich 

výběr do regionálního týmu v obou soutěžích je však nutné, aby se v každé soutěži účastnily min. 60% 

zápasů. Jinými slovy hráčka může být vybrána do fáze 2, 3, 4 pouze pokud se zúčastnila 60% zápasů 

v té soutěži, ve které se regionální tým sestavuje. Od 3. Fáze – kvalifikačního turnaje EuroAfrika se 

může hráčka narozená v roce 2005 účastnit pouze jedné kategorie. V případě kolize termínů či názorů 

má vždy přednost nižší soutěž, tedy kategorie Major a to ve všech fázích Little League. Na národní 

kvalifikaci (fáze 2) musí hráčka nastoupit v kategorii Major pokud se manažeři All Star týmů regionu a 

zákonný zástupce hráčky nedohodnou jinak. Na národní kvalifikaci nemůže hráčka nastoupit v All Star 

týmu Major i Junior současně. 

Hráči, kteří budou vybráni do výběru regionů, si hradí další výdaje samostatně. Je třeba počítat 

zejména s výlohami na cestovné a ubytování na státní kvalifikaci (finálový turnaj v U9 a U11). 

V kategoriích Major, Junior se dále hradí náklady spojené s tréninky a soustředěními (pokud budou). 

V případě postupu regionálního týmu do fáze 3 (kvalifikační turnaj Evropsko-Africké zóny) s výlohami 

spojenými s účastí týmu na turnaji v zahraničí (zpravidla Polsko, Itálie, Německo, Holandsko). ČSA 

spolu s regionálními týmy a dobrovolníky vyvine úsilí pro zisk sponzorů a dotací na krytí nákladů ve 

fázi 2, 3. Při postupu na Světový turnaj (fáze 4) 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, ridiči), 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/ČBA, a osoby se zkušeností z předchozích ročníků Little League. Dobrovolník se rovněž přihlašuje 

do soutěže a kategorie ve které chce působit. V přihlášce specifikuje v jaké 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. 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 dobrovolníka na soutěžní rok 2017 - 

2018. To platí o pro osoby, které byly činné v projektech Little League v letech minulých. 

http://www.littleleague.org/
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Elektronická přihláška pro dobrovolníky 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 

v projektu své dítě (děti) účastnický poplatek dítěte se snižuje na 500,- Kč. Podmínkou je účast 

dobrovolníka na 80% všech hracích dní soutěže a na organizační schůzce. V případě zapojení obou 

rodičů do projektu se účastnický poplatek dítěte snižuje na 0,- Kč. Účast obou rodičů na 80% všech 

hracích dní a na 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.  

 

Otevření soutěží, hodnocení hráček, sestavení týmů - draft 

Od roku 2016 máme celkem 5 regionů: 

Oblast Severozápad (Northwest): Praha, Středočeský kraj, Ústecký kra 

Oblast Jihozápad (Southwest): Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj 

Oblast Jih (South): Vysočina, Jihomoravský kraj 

Oblast Severovýchod (Northeast): Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj 

Oblast Východ (East): Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj 

Jak již bylo uvedeno soutěže Little League (U9 T-Ball, U11 Coach Ball, Major, Junior) je možné otevřít 

v jakémkoli z vypsaných regionů (viz. mapka).  

Každá soutěž (U9 T-Ball, U11 Coach Ball, Major, Junior) bude otevřena v příslušné oblasti, pokud se 

do projektu přihlásí minimálně 24 hráčů a 6 dobrovolníků. V takovém případě budou sestaveny 2 

týmy po 12-ti hráčích a soutěž se odehraje v 3 - 6-ti hracích dnech. Pokud se do soutěže v regionu 

přihlásí více než 36 hráčů a 9 dobrovolníků budou sestaveny 3 týmy,  48 hráčů a 12 dobrovolníků 4 

týmy a soutěž se odehraje rovněž v 3 - 6-ti hracích dnech. Pokud by se do jedné soutěže v regionu 

přihlásilo více než 60 hráčů bylo by sestaveno 5 týmů, atd. V případě, že se kategorie v regionu 

nenaplní, budeme hledat možnosti, jak spojit dva regiony pro potřeby odehrání základní části 

soutěže.  

V každém regionu mohou vzniknout až čtyři soutěže – U9 T-Ball, U11 Coach Ball, Major, Junior. V 

případě vzniku více soutěží v regionu se doporučuje hrát soutěže společně v jeden hrací den nebo v 

https://goo.gl/forms/7YssV4dZt01Hpbbi1
mailto:info@softball.cz
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jednom víkendu. Doporučené termíny soutěžních dnů pro některé soutěže jsou uvedeny v Zimní 

termínové listině ČSA. 

Smyslem Little League je vytvořit v regionální soutěži, pokud možno, vyrovnané týmy. Dále 

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

Po otevření soutěží dne 1.11.2017 – otevřeny budou pouze ty soutěže kam se přihlásí dostatek 

zájemců – se zahájí proces hodnocení hráčů a hráček. Každá otevřená soutěž zahájí testováním 

dovedností hráčů a hráček a tzv. draftem do jednotlivých týmů. Hráči budou ohodnoceny dle systému 

Little League a rozřazeny do úrovňových košů.  

Drafty hráčů a hráček do jednotlivých týmů v regionálních soutěži proběhnou před začátkem soutěže. 

Draft je přesně popsaná procedura výběru hráček (viz. Operating manual Little League). Manažeři 

týmů si na draftu vyberou svůj tým, se kterým pak budou absolvovat fázi 1 – halovou část. Přesun 

hráčů a hráček mezi týmy tzv. trading (výměna) hráček je opět přesně popsaná procedura stanovená 

originálními pravidly Little League, které budou respektovány. 

 

Pravidla hry, velikost hřiště, druh nadhozu…  

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

Halové soutěže Little League U9 T-Ball a U11 Coach ball se doporučují hrát v halách o minimální 

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

soutěže U9 a U11 je možné využít i zmenšenou halu s minimálními rozměry 25 x 25 metrů. 

Halové soutěže Little League (Major, Junior) bude v soutěžním ročníku 2017 - 2018 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 U9 T-Ball: 

Délka utkání: 30 minut nebo 6 směn (minimálně 4 směny resp. všichni na pálku 1x). 

Vzdálenost mezi metami: 14,1 metru, případně více dle možností haly až do 18,27m. 

Druh nadhozu: Stativ (Pokud je při odpalu zasažen stativ míč je ve hře (fair ball) s výjimkou situace, 

kdy rozhodčí posoudí, že míč změnil směr. Pokud je míč chycen ze vzduchu pálkař je aut). 

Strop: Zásah stropu je aut. 

Foul ball výseč: Na hřišti je vytyčena 5m výseč od vrcholu domácí mety. Pokud se odpálený míč 

zastaví v 5m výseči jedná se o foul ball.  

Počet pokusů na stativu odpálit míč do hry je 3x. Po třetím neúspěšném pokusu je pálkař aut. 

Vytyčení hřiště:  Na 20m x 40m se hřiště staví na koso, spojnice 1-3 mety je 20 metrů, domácí meta je 

uprostřed kratší strany haly. V tenisových halách se hřiště vytyčí z rohu. 

Počet hráčů: 9 

Specifikace pravidel pro kategorii U11 Coach Ball: 

Délka utkání: 50 minut nebo 5 směn (minimálně 4 směny resp. všichni na pálku 1x). 

Vzdálenost mezi metami: 14,1 metru, případně více dle možností haly až do 18,27m. 

https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgqcVIvh7gOeWLQwIuA
https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgqcVIvh7gOeWLQwIuA
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Druh nadhozu: Coach Ball (každý nadhoz je strike tj. pálkař má na odpal 3 pokusy) nebo nadhazovací 

stroj. 

Strop: Zásah stropu je aut. 

Vytyčení hřiště:  Na 20m x 40m se hřiště staví na koso, spojnice 1-3 mety je 20 metrů, domácí meta je 

uprostřed kratší strany haly. V tenisových halách se hřiště vytyčí z rohu. 

Počet hráčů: 9 

Specifikace pravidel pro kategorii Major: 

Délka utkání: 70 minut nebo 6 směn (minimálně 4 směny resp. všichni na pálku alespoň 1x). 

Vzdálenost mezi metami: 14,1 metru, případně více dle možností haly až do 18,27m. 

Druh nadhozu: Coach Ball (každý nadhoz je strike tj. pálkař má na odpal 3 pokusy) nebo nadhazovací 

stroj. 

Strop: Zásah stropu je aut. 

Vytyčení hřiště:  Na 20m x 40m se hřiště staví na koso, spojnice 1-3 mety je 20 metrů, domácí meta je 

uprostřed kratší strany haly. V tenisových halách se hřiště vytyčí z rohu. 

Počet hráčů: 9 

 

Specifikace pravidel pro kategorii Junior: 

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

Vzdálenost mezi metami: 16 metrů, , případně více dle možností haly až do 18,27m. 

Druh nadhozu: Hráč nadhazovač, fastpitch 

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, domácí meta je 

uprostřed kratší strany haly. V tenisových halách se hřiště vytyčí z rohu. 

Počet hráček: 9 

Počáteční stav nadhozů: 1 ball a 1 strike. 

 

Řízení regionálních soutěží, nominace manažera a kaučů pro fáze 2, 3, 4. 

Každá soutěž si vytvoří Řídící orgán soutěže, a to volbou všech přihlášených dobrovolníků, kteří se 

dostaví na organizační schůzku soutěže. Řídící orgán je skupina osob, která zajišťuje průběh soutěže 

bez pravomoci měnit systém, pravidla a nařízení ČSA. V pravomoci řídícího orgánu je delegování – 

sestavení realizačního týmu, který bude reprezentovat region ve fázi 2, 3, 4. 

Struktura a usnášeníschopnost řídícího orgánu je omezena takto: 

1. Všichni kandidáti na pozice v řídícím orgánu musí být v okamžiku volby registrováni u ČSA 

nebo ČBA (registraci je možné provést elektronicky na místě před zahájením voleb, osoby bez 

klubové příslušnosti se mohou registrovat jako individuální členové ČSA/ČBA).  

2. Do řídícího orgánu nemohou být zvoleni dva a více členů jednoho klubu registrovaného u 

ČSA/ČBA (výjimka: počet individuálních členů v řídícím orgánu není omezen). 
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3. Každý člen řídícího orgánu má při hlasování jeden hlas a hlasuje se vždy většinou hlasů všech 

členů řídícího orgánu. Hlasování per rollam nebo kombinace prezenčního hlasování s 

hlasováním per rollam je při jednání řídícího orgánu povolena. 

 

Do řídícího orgánu budou zvoleni: 

a) Prezident soutěže 

b) Vice Prezident soutěže  

c) Sekretář soutěže (výsledky, administrace) 

d) Koordinátor dobrovolníků (rozhodčích a kaučů) 

 

Součástí každého řídícího orgánu soutěže (s hlasovacím právem) je i tzv. Player Agent, zástupce 

ČSA/ČBA. Player agent je pro rok 2017 - 2018 LL District Administrator pan Vojtěch Albrecht.  

Nominace manažera a kaučů, kteří budou mít právo reprezentovat svůj region ve fázích 2, 3, 4 

projektu je v kompetenci řídícího orgánu. K nominaci manažera a kaučů do fáze 2, 3, 4 dojde tímto 

způsobem v uvedeném pořadí: 

1. Dohoda – pokud se členové řídícího orgánu soutěže 100% shodou na nominaci manažera a 

dvou kaučů. 

2. Volba – každá pozice (manažer, kauč 1, kauč 2) se volí samostatně s tím, že do dalšího kola 

postupují kandidáti s nadpoloviční většinou hlasů. Kola se opakují až do rozhodnutí. 

3. Nominací ČSA – pokud selže dohoda i volby, realizační tým reprezentující region nominuje 

ČSA – Předsednictvo ČSA na návrh Player Agenta. 

K nominaci manažera a kaučů regionálního týmu musí dojít nejpozději do začátku soutěže tj. před 

draftem. Pokud řídící orgán nedojde k dohodě nebo platnému výsledku voleb, Předsednictvo ČSA určí 

realizační tým regionálního výběru na svém nejbližším jednání. Neexistuje žádná varianta, že by 

vedení regionálního týmu bylo svěřeno vítězi základní části. Vedení regionálního výběru bude určeno 

nejpozději do 31.12.2017. 

Nominace manažera a kaučů regionálních výběrů podléhá schválení Předsednictva ČSA. Do 

uvedených pozic doporučujeme osoby s následujícími předpoklady: 

Manažer – osoba schopná komunikovat v anglickém jazyce, Trenér min. III. třídy ČSA/ČBA s platným 

doškolením, registrovaný člen ČSA/ČBA pro rok 2017 a později 2018, schopný organizátor a manažer, 

dobrý hospodář, znalý pravidel Little League v příslušné kategorii. 

Kauč – Trenér min. III. třídy ČSA/ČBA s platným doškolením, registrovaný člen ČSA/ČBA pro rok 2017 

a později 2018, znalý pravidel Little League v příslušné kategorii, dosavadní kaučovské a trenérské, 

případně hráčské zkušenosti jsou výhodou.  

Důrazně doporučujeme, aby do každého realizačního týmu družstva byla zvolena, alespoň jedna žena 

na pozici kauč nebo manažer.  

Řízení projektu a schválení postupu do fáze 3, 4 (pouze Major, Junior). 

Projekt soutěží Little League (Major, Junior) je řízen osobou pověřenou ČSA panem Vojtěchem 

Albrechtem (albrecht@softball.cz, 603 306 590). V. Albrecht v pozici Player Agent bude členem 
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řídících orgánů všech soutěží a jeho úkolem bude dohlížet na průběh soutěží. Řídící orgány soutěží by 

měly úzce spolupracovat s ředitelem projektu v zájmu jeho zlepšování, vyjasňování pravidel, 

prezentace, atd.  

Regionální výběry, které postoupí do fáze 3 (kvalifikační turnaj Evropsko-Africké zóny) předloží do 

15.6.2018 ke schválení soupisku hráček a členů realizačního týmu, spolu s detailním rozpočtem akce 

a finanční zátěží hráček. Souhlas s nominací a vysláním týmu do fáze 3 resp. 4 podléhá schválení 

Předsednictva ČSA. 

 

Orientační mapka regionů Little League v ČR od roku 2016. 

Mapka je orientační. Rozhoduje trvalé bydliště hráče a příslušný kraj ČR. 

 


