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REPREZENTACE U23 
Na základě výběrového řízení, které 
proběhlo mezi trenéry zapojenými 
v projektu ROAD TO TOKIO, byl 
z došlých přihlášek (Pavel Chadim, 
Vladimír Chlup, Michal Müller) vybrán 
VV ČBA jako nový trenér REPRE-
ZENTACE U23 Pavel Chadim, který 
výběr vedl v předchozím období. 
Zálohu mužů čeká letos mimo jiné 
domácí šampionát, který se uskuteční ve dnech 7.-13.8.2017.  
 
KADETSKÁ REPREZENTACE 

Nový realizační tým 
kadetské reprezentace ve 
složení Jan Drábek, Pavel 
Jozek, Filip Procházka a 
Jan Felkl čeká 4.2.2017 
první kolo výběrů hráčů 
narozených v letech 2002 
a 2003 pro reprezentační 
rok 2017. Uskuteční se 
v hale Eagles Praha na 
Krči ve dvou skupinách: 
 

Čechy - sraz v 8:50, předpokládaný konec ve 13:00 hod. 
Morava – sraz ve 13:50, předpokládaný konec v 18:00 hod. 
Další podrobnosti o nominaci hráčů a programu najdete zde 
 
TRENÉRSKÉ KURZY 
Připomínáme všem trenérům školení, kterých je možno se 
v roce 2017 zúčastnit: 
HORSKÁ KLINIKA 20.-22.1.2017 – program 
III. TŘÍDA, licence ROOKIE 17.-19.3.2017 Litomyšl – 
program a možnosti přihlášení se připravují, o všem budete 
včas informováni 
II. TŘÍDA ČOV – všeobecný základ – 18.-20.2. a 25.-
27.2.2017 Nymburk  
Přihlášeni: Michal Rotter, Jiří Preclík, Matouš Procházka 
přihlášky posílejte na votinska@baseball.cz 
II. TŘÍDA SPECIALIZACE – 3.-5.3.207 Praha  
Přihlášeni: Jan Felkl, Milan Prokop, Martin Kotačka, Michal 
Rotter, Pavlína Mikšová, Ivo Kučera, Štěpán Hasal, Jiří Preclík, 
Matěj Šišolák, Martin Šrut 
přihlášky posílejte na votinska@baseball.cz 
Absolventi obou školení získávají automaticky licenci COACH. 
Stále také běží možnost aktualizovat svou trenérskou licenci 
v rámci programu Celoživotního vzdělávání. 
 

 ANKETY 
V plném proudu jsou trenérské i rozhodcovské ankety. O těch 
prvních právě rozhodují členové TMK ČBA a bývalí držitelé 
jednotlivých ocenění. Do užší nominace se dostali: 
TRENÉR ROKU: Jan Altrichter, Mike Griffin, Arnošt 
Nesňal 
TRENÉRSKÝ OBJEV: Petr Baroch, Boris Bokaj, Ivo 
Kučera 
CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS: Petr Aubrecht, Roman 
Lipavský, Petr Pipek 
Vítězové budou slavnostně vyhlášení na Horské klinice, 
v pátek 20.1.2017. 
 
O ROZHODČÍM ROKU hlasují manažeři ligových týmů do 
16.1.2017 a poté trojici s největším počtem bodů zveřejníme.  
Návrhy na ROZHODCOVSKÝ OBJEV chodily na sekretariát 
do 11.1. Nominaci získali: Ondřej Beneš, Matěj Dědek, Karel 
Jaksch, František Kučera, Bronislav Rychecký, Tomáš 
Sedláček, Jiří Srbecký, Tomáš Špilauer, Petr Toman. O vítězi 
bude hlasovat KR ČBA a bývalí držitelé ocenění.  
Vyhlášení proběhne na Rozhodcovské klinice, která se koná  
18.-19.2.2017 v Nymburce. 
 
PŘESTUPY/HOSTOVÁNÍ 2017 
Věnujte prosím pozornost článku s informacemi o změnách 
v Přestupním řádu. Najdete v něm i odkaz na aktualizovanou 
Žádost o přestup nebo hostování. Nezapomeňte, že pro 
zdárnou realizaci HOSTOVÁNÍ je nutné, aby byl hráč pro rok 
2017 registrován v mateřském oddíle. 
 
REGISTRACE 
Pro rok 2017 chystá na základě metodiky MŠMT ČR ČBA 
změnu v zadávání registrací. Ty budou nyní rozděleny podle 
pozice, kterou dotyčný registrovaný v oddíle má: aktivní 
sportovec, trenér, rozhodčí, organizační pracovník, funkcionář, 
ostatní. Na spuštění se pracuje, rádi bychom vše zprovoznili 
do konce ledna. O návodu, jak správně obnovit vaše 
registrace do nového modelu budete včas informováni. 
 
SOUTĚŽE 2017 
Na webových stránkách www.baseball.cz naleznete v sekci 
SOUTĚŽE neoficiální rozpisy tří nejvyšších soutěží pro rok 
2017: Extraligy, 1. Ligy a Extraligy U21. Dále také pravidelně 
aktualizovanou termínovou listinu, která obsahuje i 
mezinárodní akce jednotlivých reprezentací. 
Extraliga se, jak již bylo avizováno, bude hrát nově v počtu 
10 týmů.  
Do 1. Ligy se přihlásilo 9 týmů, nováčkem budou bučovičtí 
Pelicans. Bude se hrát systémem 2x každý s každým 
v základní části. Následně se soutěž rozdělí, první 4 týmy 
budou hrát nadstavbu o Extraligu, zbylých 5 družstev doplní 
případní zájemci z oblastních přeborů a odehrají nadstavbu 1. 
Ligy.  
Extraligu U21 bude hrát 7 týmů, z extraligových chybí 
Tempo, Skokani a Blansko. Hracím dnem by měla být neděle, 
první zápasy jsou plánovány na 2. dubna. 
V současné době se připravuje technická podpora pro možnost 
elektronického překládání zápasů. Oddíly budou o spuštění 
systému informováni emailem. 
 

 
VÝZVA 
Pokud doma máte nebo víte o někom, kdo by mohl mít, 
BASEBALLOVÉ ČASOPISY z let 1935-1945, ozvěte se prosím na 
sekretariát na email baseball@baseball.cz. Historické relikvie 
shání filmaři. Děkujeme! 
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