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CHVÍLE KLIDU PŘED BOUŘÍ 
Draci Brno drží po posledních červnových zápasech první 
příčku průběžné tabulky. Arrows jsou stále druzí. Na dalších 
místech tabulky se týmy trochu přeskupily, na 3. místě jsou 
nyní Hroši. Nic se nemění na posledních pozicích - žádný 
z týmů bodový zisk nepřidal. Kotlářka zvládla domácí zápasy se 
Skokany i s Tempem a srovnala bilanci W-L s Technikou na 16-
16. Oba týmy mají vzácně vyrovnané i další statistické údaje – 
BA a skóre. Technika má do závěrečných bojů papírově lepší 
vylosování – čekají ji utkání s Eagles a Třebíčí. Kotlářka bude 
bojovat o postup s Třebíčí a Draky. Dalším kritériem, které 
může rozhodnout o postupu do play-off jsou vzájemná utkání. 
V nich má navrch Kotlářka 3-1. Své jisté ale samozřejmě 
nemají ani Eagles a Skokani. 
Na další extraligové duely se můžete těšit od 8.7.2017.  
 

Nadstavba o Extraligu 
SaBaT Praha potvrdil prozatímní vedení v tabulce, když dokázal 
dvakrát zvítězit v Jablonci (16:12, 18:12). Hluboká se na 
domácím hřišti rozešla s Klasikem smírně (1:9, 13:0). 
Rozpis hracího víkendu 

SO 1.7. 13:00+16:00 Hluboká – Blesk Hlu 
 

Nadstavba o 1. Ligu 
Bučovice stále drží svou sérii výher a pevně sedí na čele 
nadstavbové tabulky. První body získali rovněž hráči Domažlic. 
První utkání čekají Hrochy B, bez výhry je stále Choceň a 
Poříčí.  
Rozpis hracího víkendu 

SO 1.7. 13:00+16:00 Hroši B – Bučovice Hro 
 13:00+16:00 Patriots – Wolfs Lib 
 13:00+16:00 Sp. Poříčí – Choceň Poř 

 

PRAŽSKÝ BASEBALLOVÝ TÝDEN 
V úterý odstartoval prvními zápasy 36. ročník tradičního 
baseballového turnaje. Ani tentokrát na něm nebudou chybět 
reprezentační výběry a také mezinárodní výběr International 
Stars. Česko reprezentuje Univerziádní tým pod vedením Pavla 
Budského, který čeká jeho letošní vrchol v srpnu na 
Univerziádě v Taipei. A také výběr U23 Pavla Chadima, který 
se připravuje na domácí ME (7.8.-13.8.). Dnes od 18:00 se oba 
české výběry utkají ve vzájemném střetnutí. Muži už mají na 
svém kontě výhru nad Ruskem 12:4. 
Stránky turnaje, na kterých můžete sledovat všechny zápasy 
on-line. 
 

REPREZENTACE 
První reprezentací, která se pustí do 
soubojů na Mistrovství Evropy, budou 
žáci. V nizozemském Utrechtu se od 10. 
do 16.7. postupně utkají s Ukrajinou, 
Ruskem, Polskem a Itálií. Vítězové skupin 
hrají o zlato, druzí o bronz. Závěrečná příprava 
týmu proběhne v domácím prostředí v Brně. Nominovaní hráči. 
Turnaje se zúčastní také rozhodčí Marek Vičar. 
Kadety čeká evropský šampionát v rakouském Wiener 
Neustadtu od 16. do 23.7. Ve skupině hrají s Polskem, 
Ruskem, Rakouskem a Nizozemskem. První dva týmy postupují 
do semifinále. Kadeti se budou rovněž připravovat v domácím 
prostředí, konkrétně v Třebíči. Nominovaní hráči. České 
rozhodčí bude zastupovat Vladimír Richter.  
Muže čeká ve dnech 3.-6.7. série tří utkání s Německem na 
jeho půdě.  

 FIRST CUP stránky turnaje zde 
První ročník t-ballového turnaje FIRST CUP je minulostí. O 
víkendu se 16 týmů hráčů U8 utkalo v Brně v areálu U Hrocha 
o co nejlepší výsledky. Výhra ale nebyla to nejdůležitější, 
hlavním mottem turnaje byla zábava a přátelský duch. 
Kromě zápasů probíhaly rovněž soutěže Masters – hod, odpal, 
běh po metách. Výsledky zde 
Pořadí: 1. Draci Brno, 2. Olympia Blansko, 3. Hroši Brno 
Turnaj navštívil také předseda ČOV Jiří Kejval, nechyběla ani 
autogramiáda Jakuba Sládka. 
 

 
 
SUPER CUP 2017 
Pokud jste nemohli osobně zavítat do baseballového areálu 
Tempa Titans či si chcete připomenout nejzajímavější 
momenty z turnaje SUPER CUP 2017, podívejte se v neděli 
2.7. na sestřih, který v Praze tradičně pořídila Česká televize. 
Premiéra se vysílá v 9:50 hod., reprízy pak 5.7. v 9:05 a 8.7. 
v 6:15. 
 
POŘADATELÉ MČR A ČBP MLÁDEŽE - podzim 
ČBA poptává pořadatele podzimních mládežnických turnajů. 
Žádosti o pořadatelství přijímá pouze přes datovou komunikaci 
na baseball.cz – více info zde 
8.-10.9. – MČRU13 kval. 
15.-17.9. – ČBPU8 open, MČRU11 kval. 
22.-24.9. – ČBPU10 open 
29.9.-1.10. – MČRU15 
6.-8.10. – MČRU18 
 
ME U23 Stránky turnaje 
Pouze 40 dní zbývá do startu 
Mistrovství Evropy U23, který od 
7. do 13. srpna 2017 pořádají 
společně Česko, Rakousko a 
Slovensko. 16 týmů je rozděleno 
do 4 skupiny, Češi budou hrát 
v Brně na MBS postupně 
s Litvou, Ukrajinou a Belgií vždy 
od 19:00 hod. Turnaj otevřou utkání ve Welsu (AUT) a 
v Trnavě v pondělí 7.8. ve 13:00 hod. Budeme rádi, když na 
své oddílové webové stránky umístíte logo turnaje.  
 
LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017 web 
Baseballový program na LODM zakončí dnešní finále mezi 
výběrem Prahy a Vysočiny, které odstartovalo ve 12:45 hod. 
na MBS v Brně. Finále předcházely zápasy ve skupinách a pak 
utkání o čtvrtfinále a semifinále. Vysočina porazila v semifinále 
Jihomoravský kraj 13:11, Praha si poradila s výběrem 
Moravskoslezského kraje 12:8. Všechny výsledky najdete zde 
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