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BASEBALL CZECH GALA X 
Druhý baseballový galavečer je za námi. Do Centra pohybové 
medicíny dorazilo na 150 hostů a celým večerem provázel Petr 
Svěcený. Kromě předání cen za rok 2016 (viz níže) byli do 
SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO BASEBALLU přijati dva noví členové: 
EDUARD HAIS a VLADIMÍR HORÁČEK. 
Mezi čestnými hosty byli např. mistr světa na lyžích Martin 
Koukal, účastník Rallye Dakar Lukáš Kvapil a zástupci 
z japonské ambasády v čele s chargés d'affaires Tohru 
Furugorhim. Rovněž byli přítomni předsedové rakouského a 
slovenského svazu, kteří společně s předsedou ČBA Petrem 
Ditrichem představili plánované ME U23, které se uskuteční 
v srpnu ve všech třech zemích. 
 

OCENĚNÍ: 
Petr Síla – nejlepší pálkař ZČ Extraligy 
Boris Bokaj – nejlepší nadhazovač ZČ Extraligy 
Matěj Hejma a Mitchell Nilsson – nejvíce homerunů 
Michal Ondráček – nejlepší pálkař play-off Extraligy 
Boris Bokaj – nejlepší nadhazovač play-off Extraligy 
Michal Sobotka – MVP play-off 
Martin Schneider – osobnost Extraligy 
Draci Brno – nejlepší tým 
Arnošt Nesňal – nejlepší trenér 
František Přibyl – nejlepší rozhodčí 
Petr Aubrecht – dlouholetý trenérský přínos 
 

 
 

Ceny předávali zástupci firem Rawlings, STR, Todokazeme.cz, 
Devil’s Wear a Harley Davidson. 
 

 Termínová listina, Soutěžní řády 
Na webových stránkách baseball.cz je uveřejněna a pravidelně 
aktualizována Termínová listina na rok 2017. 
STK ČBA připravila nová znění SŘ, jejichž znění najdete zde.  
 

REGIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
O víkendu proběhla další tři školení regionálních rozhodčích. 
Informace z Regionu Jih a Jihozápad si můžete přečíst na 
odkazech. Celkem tak bylo ve všech regionech dohromady 
nově proškoleno téměř 100 rozhodčích. 
 
WORLD BASEBALL CLASSIC 2017 
Turnaj nejlepších světových týmů, ve kterých mohou startovat 
i profesionálové z MLB se blíží k závěru. Zbývá odehrát pouze 
finále, kterého se poprvé zúčastní Spojené státy. 
Ze 4 skupin prvního kola postupovaly první dva týmy, které se 
pak střetly ve dvou skupinách po 4 o 4 semifinálová místa. 
O postupujícím z mexického Jalisca musel rozhodnout až 
dodatečný zápas mezi Itálií a Venezuelou, který skončil těsnou 
prohrou evropského zástupce 3:4. Překvapením byl určitě 
postup Izraele do dalších bojů a naopak vypadnutí 3. země 
žebříčku WBSC Korey. Dařilo se i zástupcům z Evropy a úřadu-
jícím mistrům Evropy Nizozemsku, které se probojovalo do 
semifinále. Společně s ním pak postoupily první dva týmy 
světového žebříčku USA a Japonsko a 11. Portoriko. Ve finále 
se nakonec střetne Portoriko s USA. Portoriko skončilo v roce 
2013 2, USA v roce 2009 obsadily 4. příčku. 
Výsledky: 
1. kolo 
SKUPINA SOUL: 1. Izrael (W-L 3-0), 2. Nizozemsko (2-1), 3. 
Korea (1-2), 4. Tchaj-wan (0-3) 
TOKIO: 1. Japonsko (3-0), 2. Kuba (2-1), 3. Austrálie (1-2), 4. 
Čína (0-3) 
MIAMI: 1. Dominikánská rep. (0-3), 2. USA (2-1), Kolumbie 
(1-2), 4. Kanada (0-3) 
JALISCO: 1. Portoriko (3-0), 2. Venezuela (2-2), 3. Itálie 1-3), 
4. Mexiko (1-2) 
2. kolo 
TOKIO: 1. Japonsko (3-0), 2. Nizozemsko (2-1), 3. Izrael (1-
2), 4. Kuba (0-3) 
SAN DIEGO: 1. Portoriko (3-0), 2. USA (2-1), 3. Dominikánská 
rep. (1-2), 4. Venezuela (0-3). 
Finále 
LOS ANGELES 
Semifinále: Nizozemsko – Portoriko 3:4, USA – Japonsko 2:1 

 

 
 

Více informací najdete na www.worldbaseballclassic.com 
 
Český zástupce na WBC, rozhodčí František Přibyl, bude o 
svých zážitcích a zkušenostech vyprávět v PÁTEK po poledni 
na sportovním kanále České televize. Určitě se dívejte! 

KADETSKÁ REPREZENTACE  
Kadeti mají první dubnový víkend v plánu pobyt v Třebíči. Na 
sobotu jsou pozváni hráči, kteří se nemohli zúčastnit 
předchozích výběrů, a ze kterých budou ještě dovybráni hráči 
na nedělní soustředění. Toho by se mělo zúčastnit cca 30 
hráčů. Tréninky budou zaměřeny zejména na zdokonalování 
individuálních herních činností. Po neděli bude výběr hráčů 
zúžen cca na 25. Další akcí pak bude v Brně květnový MLB 
Elite Camp. 
 
FUKUŠIMA OLYMPIJSKÁ 
Po Jokohamě (psali jsme zde) byl jako další stadion, na kterém 
se uskuteční olympijský turnaj v roce 2020, vybrán ten ve 
Fukušimě. V oblasti se hrálo v loňském roce MS kadetů za naší 
účasti. Pro pořadatele bude důležité ukázat, jak se vypořádali 
s jadernou katastrofou, která se stala před 9 lety. Další pohled 
na toto rozhodnutí najdete např. na IDnes.cz 
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