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SEZÓNA 2017 STARTUJE 
Již v pátek bude na třech stadionech (Eagles, Draci, Arrows) 
zahájen nový ročník nejvyšší baseballové soutěže. Tu čeká 
první rok o 10 účastnících – nově se mohou extraligovou 
příslušností chlubit v Třebíči a v Blansku. 
 

 
 

Novinky z týmů najdete na webu Extraligy, stejně tak 
jednotlivé soupisky.  
Ti, kteří se nemohou osobně podívat na hřiště, mohou počítat 
s on-line přenosy, na Dracích bude opět statická web kamera. 
Určitě sledujte také facebookové profily jednotlivých týmů, kde 
se může těšit na krátká videa. Všechny týmy také chystají 
k opening day zajímavý program, takže už jim chybí jen 
pořádná divácká kulisa. 
Rozpis prvního hracího víkendu 

PÁ 31.3.  19:00 Draci - Blansko MBS 
 19:00 Eagles - Nuclears Krč 
 19:00 Arrows - Skokani Arr 
SO 1.4. 15:00 Technika - Hroši Kra 
 15:00 Skokani - Arrows Sko 
 16:00 Tempo - Kotlářka Tem 
 16:00 Nuclears - Eagles Tře 
 19:00 Blansko - Draci Bla 
NE 2.4. 15:00 Hroši - Technika Hro 
 16:00 Tempo - Kotlářka Tem 

 

První liga 
Druhá nejvyšší soutěž zahajuje na třech stadionech v sobotu 
1.4.2017. Letos se jí účastní 9 týmů. Třebíč s Blanskem 
nahradili Bučovičtí Pelikáni.  
 

Extraliga U21 
První zápasy má v neděli 2.4. na programu Exl U21, kterou 
bude v tomto roce hrát 7 týmů 
 

 NOMINACE NA EVROPSKÉ TURNAJE 
Čeští rozhodčí, techničtí komisaři a zapisovatelé obdrželi 
v těchto dnech nominace na turnaje organizované CEB. 
European Championship Cup - Regensburg 

Miroslav Kaigl - rozhodčí 
CEB Cup – Brno, Praha 

Jaroslav Míka – technický komisař 
František Přibyl – rozhodčí 
Jiří Kroupa – rozhodčí 

Federation Cup Qualifier – Bratislava 
Jakub Štrba – rozhodčí 

European Championship, Pool B – Polsko 
Bohumil Bílek – technický komisař 

European Championship Cadets – Rakousko 
Vladimír Richter - rozhodčí 

European Championship U23 – Brno 
Alois Sečkár – scoring director 
Tomáš Adamec – technický komisař 
Roman Drápal – rozhodčí 
David Kulhánek – rozhodčí  
 

O tom, jak se rozhodčí připravovali na sezónu, si můžete 
přečíst zde. Školení kromě Rozhodcovské kliniky v Nymburce, 
proběhla pod vedením KR ČBA ve všech 5 regionech, což je 
dobrým předpokladem pro další rozvoj rozhodcovské komu-
nity. Mladí rozhodčí absolvovali rovněž zahraniční školení, více 
informací zde 
 

WORLD BASEBALL CLASSIC 2017 
Vítězi čtvrtého ročníku WBC se stali hráči Spojených států 
amerických. Po 4. příčce v roce 2009 získali první medaili a to 
hned zlatou. Ve finále si poradili s Portorikem jasně 8:0. 
Portoriko tak podruhé za sebou podlehlo ve finále – v roce 
2013 hráli 0:3 s Dominkánskou rep. Jeden z evropských 
zástupců – Nizozemsko, potvrdilo 4. místo z roku 2013. Japon-
sko obhájilo bronz a je zatím jediným týmem, který získal 
cenný kov ve všech 4 ročnících. 

2006 1. JAP 2. CUB 3. KOR 4. DOM 
2009 1. JAP 2. KOR 3. VEN 4. USA 
2013 1. DOM 2. PUR 3. JAP 4. NED 
2017 1. USA 2. PUR 3. JAP 4. NED 

MVP turnajů 
2006 – Daitse Matsuzaka (JAP) – starting pitcher  
2009 – Daitse Matsuzaka (JAP) – starting pitcher 
2013 - Robinson Canó (DOM) – 2nd baseman 
2017 – Marcus Stroman (USA) – starting pitcher 

 

Nejen o své účasti na WBC v ČT povídal František Přibyl. 
WBSC zveřejnila aktuální ŽEBŘÍČEK TÝMŮ, Češi jsou 13.  
 
KE STAŽENÍ 
Na webových stránkách baseball.cz je uveřejněna a pravidelně 
aktualizována Termínová listina na rok 2017. 
STK ČBA připravila nová znění SOUTĚŽNÍCH ŘÁDŮ, jejichž 
znění najdete zde.  
Také si můžete prohlédnout všechny již vydané 
NEWSLETTERY, jestli vám něco důležitého neuteklo. 
Nově je ke stažení ROČENKA ČESKÝ BASEBALL 2016 
v elektronické verzi. Pokud byste raději vlastnili tištěnou verzi, 
pište na email votinska@baseball.cz 
Kdo jste nemohl být přítomen na GALAVEČERU, můžete se 
podívat na sestřih, který připravila Česká televize. 
 

JUNIORSKÁ REPREZENTACE  
Juniory (U18) čeká vrcholná akce až příští rok. Přesto letos 
nebudou zahálet a čeká je hodně společných akcí. Tou první je 
tradiční turnaj MLB ACADEMY v Barceloně. Programem a 
přípravou národního týmu byl TMK ČBA pověřen David 
Winkler. Další podrobnosti najdete zde 
 
ŽÁKOVSKÁ REPREZENTACE  
Nejmladší reprezentanti se jako již tradičně zúčastnili o víkendu 
Jarního poháru žáků U13 na Krči. Kluci byli tentokrát rozděleni 
do dvou týmů NAVY a WHITE. Úspěšnější byli hráči NAVY, 
kteří prošli turnajem bez porážky, ve finále porazili Sokol 
Hluboká 15:3 a získali 1. místo, druhý tým obsadil 7. příčku.  
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