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TAK UŽ JDEME DO FINÁLE, VÁŽENÍ

Do konce základní části zbývá jedenáct utkání a některá z nich
rozhodnou o celkovém pořadí týmů v základní části Extraligy a
tím pádem o postupujících do play-off, složení čtvrtfinálových
dvojic i o těch, kteří budou hrát Baráž o udržení v soutěži.
Draci po roční přestávce ZČ vyhráli – ani dvě příp. prohry
s Kotlářkou a dvě výhry Arrows už je díky lepšímu skóre
(17:16) ze vzájemných zápasů s ostravskými (2-2) o vítězství
nemohou připravit. Na hraně postupu – tedy okolo 6. příčky, je
to daleko zajímavější. A všechny tři zainteresované týmy to
mají ve svých rukách. Jednu tajenku může rozlousknout už
středeční zápas Skokanů v Blansku. Těm stačí k jistotě play-off
jedna výhra ze zbývajících 3 utkání.
Kotlářce by v příp. dvou porážek Techniky s Eagles, bývaly
stačily k postupu dvě výhry v Třebíči, ale nestalo se, a tak si
musíme počkat až na pátek, resp. sobotu. Každopádně 1 výhra
nad Draky posílá nahoru Kotlářku, i kdyby Technika vyhrála 2x.
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Nadstavba o 1. Ligu
O víkendu se hrál pouze double mezi Chocní a Libercem a
dvakrát byli těsně úspěšní Patriots (9:7, 11:10). Dostali se tak
na první místo prozatímní tabulky s bilancí W-L 5-1 a Choceň
tak zatím stále čeká na výhru. Tu na svém kontě nemají ani
Sharks, které v sobotu čekají dvě utkání s Hrochy B.
Rozpis hracího víkendu
SO 15.7.

13:00+16:00

Sp. Poříčí – Hroši B
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MISTROVSTVÍ EVROPY KADETŮ

Hráče U15 čeká po přípravném turnaji v Třebíči start na ME
v Rakouském Wiener-Neustadtu (17.-23.7.). Turnaje se
zúčastní 10 týmů, které jsou rozděleny do 2 skupin. Vloni
startovalo ve Francii pouze 7 reprezentací.
Letos podobně jako v žácích nechybí
evropské velmici – Itálie a Nizozemsko.
Češi obhajují zlato, Francie stříbro a
Německo bronz. K boji o medaili je potřeba
skončit nejhůř na 2. místě ve skupině.
Skupiny ME: A – Česko, Rakousko,
Nizozemsko, Polsko, Rusko; B – Francie, Německo, Itálie,
Litva, Španělsko.
Rozhodčí zastupuje Vladimír Richter a nechybí ani zapisovatelé: Lenka Richterová, Martin Tulis, Tereza Závranská,Jakub Hauser a NatálieTauchenová.

MISTROVSTVÍ EVROPY ŽÁKŮ

Žákovští reprezentanti vstoupili do turnaje
ME výhrou nad Ukrajinou 18:5. Ve všech
utkáních zatím zvítězili favorité a výsledky
byly jasné. Ve skupině ještě Čechy čeká
Rusko, Polsko a Itálie. Druhé místo ve skupině zajišťuje zápas
o medaili.
Své zápasy má za sebou už také český rozhodčí Marek Vičar,
který pískal na 1B POL-ITA, 3B NED-GER a HP RUS-POL.
Program turnaje trochu narušilo počasí, ale věříme, že
všechny plánované zápasy budou odehrány. Výsledky turnaje

REPREZENTACE MUŽŮ

Muži se odehráli ve dnech 4.-6.7. 3 přátelská utkání s německým výběrem v Hedenheimu a Regensburgu. Z prvních dvou
odešli vítězně 7:1 a 7:4, v tom třetím podlehli 0:1. Na
záznamy z Regensburgu se můžete podívat zde. Hodnocení
Michala Müllera si můžete poslechnout zde

JUNIOR LEAGUE KUTNO

EXTRALIGA U21

Tradičně v polském Kutnu se utkali hráče
kategorie Junior League o 1 postupové
místo do Světové série (13.-20.8. Taylor).
To si nakonec vybojovali čeští zástupci,
tedy hráči Regionu Jih, kteří zopakovali
loňský úspěch a po porážce s Itálií 3:4
v průběhu turnaje ji dokázali ve finále
porazit 15:4. Gratulujeme!

V taháku kola se Eagles a Draci rozešli na zápasy smírně 1-1, a
tak Pražané zůstali ve vedení soutěže. Stejně dopadly duely
mezi Nuclears a Kotlářkou, ve kterých nastoupilo i několik
hráčů, kteří proti sobě hráli v sobotu v Extralize. Oba týmy
uzavírají šestičlennou tabulku. Dvě výhry naopak slavili Hroši
proti Arrows a drží 3. místo.
Rozpis hracího víkendu
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PŘIPOMÍNÁME! POŘADATELÉ MČR A ČBP MLÁDEŽE
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
PŘIPOMÍNÁME! MLB COACHES CLINIC 2017
Stále je možné se hlásit na podzimní MLB kliniku v Brně. Více
info zde. Neváhejte, taková akce se nemusí opakovat
Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

INTERMEDIATE LEAGUE PRAHA

Dva čeští zástupci bojovali o úspěch na domácím turnaji kategorie Intermediate League na Tempu. Před branami postupu
nakonec po porážce od francouzského zástupce 0:11 zůstali
hráči Regionu Severozápad. Region Jih obsadil dělené 5. místo
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů. Web turnaje

KVALIFIKACE MEU18

Souběžně s ME žáků probíhá v Curychu (SUI) a Varaždinu
(CRO) kvalifikace na ME juniorů. Deset týmů bojuje o dvě
postupová místa, která berou vítězové turnajů. Vloni
sestoupilo Švédsko a Rusko, které se tak řadí k favoritům.
Curych: Irsko, Švýcarsko, Rusko, Belgie, Polsko
Varaždin: Švédsko, Ukrajina, Rakousko, Chorvatsko,
Slovensko.

tel./fax. +420 242 429 211
e-mail: baseball@baseball.cz

www.baseball.cz
www.facebook.com/ceczbaseball

