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ZÁKLADNÍ ČÁST ROZHODNUTA 
Všechny propočty všech možných variant už jsou zbytečné – 

vítězem základní části Extraligy se 
stali Draci Brno, do nadstavby 
postoupila Kotlářka Praha. Prvních 6 
týmů ZČ postoupilo do Nadstavby o 
titul, kde spolu sehrají každý 
s každým 3 utkání. Vítěz nadstavby 

jde rovnou do finále, 2. a 3. tým se utkají o druhé finálové 
místo. Nadstavba začíná 19.7. a končí 10.9., hrát se bude i 
v týdnu, hráče i fanoušky tak čeká baseballem nabité léto. 
 

EXTRALIGA NADSTAVBA O TITUL 
Rozpis zápasů  

ST 19.7. 19:00 Arrows – Skokani Arr 
 19:30 Eagles – Kotlářka Krč 
ČT 20.7. 19:00 Draci – Hroši Mbs 
PÁ 21.7. 19:00 Draci – Skokani Mbs 
 19:30 Arrows – Eagles Arr 
SO 22.7. 13:00+16:00 Hroši – Kotlářka Hro 
 14:00 Skokani – Draci Sko 
 13:00 Arrows – Eagles Arr 
NE 23.7. 13:00 Eagles – Arrows Krč 
 14:00 Skokani – Draci Sko 
 14:00 Kotlářka – Hroši Mar 

 

EXTRALIGA NADSTAVBA O UDRŽENÍ 
Týmy na 7.-10. pozici se utkají s týmy na 1.-4.místě První ligy 
o 4 postupová místa do nejvyšší soutěže. Exl týmům se do 
soutěže započítávají vzájemné výsledky ze ZČ Exl, týmům 1.L 
se započítávají výsledky ze ZČ 1.L a z již odehraných vzájem-
ných utkání nadstavby. V celkové tabulce tak budou mít týmy 
odehrány 4 zápasy každý s každým. První 4 budou hrát příští 
rok Extraligu. 
Předběžný rozpis zápasů 

 
 

Nadstavba o 1. Ligu 
Soutěž o postup do První ligy bude pokračovat 19.8. Týmy 
mají odehraný rozdílný počet zápasů a tabulka je tak neúplná, 
prvenství zatím drží Patriots Liberec před Pelikány z Bučovic. 
Bez výhry jsou stále Žraloci z Poříčí a Orli z Chocně. 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY U23 
Již pouze 18 dní zbývá do začátku jediného ME, které letos 
pořádáme. Novinky, rozhovory a další informace najdete na 
webu turnaje www.eurou23.com. Čeští hráči se v rámci 
přípravy zúčastnili PBT, někteří startovali také v přátelských 
utkáních s Německem. 
 
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. 
 
KVALIFIKACE MEU18 
Ze dvou kvalifikačních turnajů na MEU18 2018 v Curychu a 
Varaždinu postoupila Ukrajina a Irsko. Švédsko a Rusko 
neobhájili své pozice a na ME je tak neuvidíme.  

SO 22.7. 13:00+16:00 SaBaT – Technika Sab 
 13:00+16:00 Třebíč – Jablonec Tře 
 16:00 Blansko – Hluboká Bla 
 16:00 Tempo – Klasik FM Tem 
NE 23.7. 13:00 Tempo – Klasik Tem 
 13:00 Hluboká – Blansko Hlu 

 FINÁLE ČBP MUŽŮ na ČT SPORT 
Ve středu 19.7. od 18:00 hod. se před kamerami České 
televize odehraje finále letošního Českého baseballového 
poháru mužů mezi týmy Třebíč Nuclears a Draci Brno. Po delší 
době se tak nehraje závěrečné FinalFour, ale rovnou finále. 
Třebíč do něj postoupila po výhrách nad Old Boys, Kotlářkou a 
Eagles, vloni se dostala do čtvrtfinále. Draci postupně porazili 
Ml. Buky, Techniku a bez boje Arrows. Naposledy se ze zisku 
trofeje radovali v roce 2013. 
 
MISTROVSTVÍ EVROPY KADETŮ 
Kadeti odstartovali svou účast na letošním ME jasnou výhrou 
nad Polskem 17:3. Přípravou na turnaj bylo herní soustředění 
v Třebíči, které kromě prověrky hráčů přineslo i dvě změny 
v nominaci. Více zde. Věřme, že další zdravotní pohromy se 
týmu vyhnou a bude se moci už soustředit pouze na výkony 
na hřišti. Reporty z jednotlivých dnů najdete na baseball.cz i 
na FB stránce týmu. Dalším soupeřem bude ve středu Rusko, 
poté Rakousko a v pátek Nizozemsko. Na rozdíl od ME žáků 
jde 1. a 2. tým ve skupině křížem na 1. a 2. tým z druhé 
skupiny. I 2. pozice ve skupině tak umožňuje konečný souboj 
o titul. První odpískané zápasy má za sebou i Vladimír Richter: 
LTU-SPA na 3B, RUS-AUT na HP, dnes ho čeká LTU-ITA na 
1B. Všechny výsledky zde 
 
MISTROVSTVÍ EVROPY ŽÁKŮ 
Žáci získali na ME v Utrechtu bronzové medaile, když v utkání 
o 3. místo oplatili Německu porážku z loňského finále. Před 
branami bojů o zlato je zastavila ve skupině Itálie (6:7), která 
startovala na ME naposledy v roce 2001, kde nás porazila 
v boji o bronz (3:2). Letos brala po jasně výhře 12:1 ve finále 
nad Francií zlato. Druhý navrátilec – Nizozemsko (naposledy 
na ME v roce 2002 v Praze 3.), doplatil na kolečko ve skupině 
a hrál nakonec úspěšně o 5. příčku s Ruskem (9:5). 
Marek Vičar potvrdil kvalitu českých rozhodčích a ve finále 
rozhodoval na 1. metě. Výsledky turnaje 
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽÁKŮ 
Po zisku evropského bronzu čeká naše nejmladší 
reprezentanty ještě vyšší meta a to zápasy MS 
na Tchaj-wanu. Hráči odlétají v neděli 23.7., 
první utkání sehrají 28.7. s Japonskem. 
Skupiny MS: A - Česko, Tchaj-wan, Japonsko, 
Mexiko, Brazílie, Jihoafrická republika; B – USA, 
Korea, Austrálie, Panama, Nikaragua, Německo.  
 
LITTLE LEAGUE KUTNO 
V polském Kutnu po kategorii Junior bojují tento týden jejich 
mladší kamarádi kategorie Little. I zde reprezentuje Česko 
výherce domácí kvalifikace Region Jih. Prvním soupeřem bylo 
Chorvatsko, které porazilo Polsko 10:0. Výhra 12:0 znamená 
postup do dalšího kola, kde čeká vítěz utkání Bělorusko – 
Rakousko. I zde se hraje o 1 postupové místo do Světové 
série, vloni postup těsně unikl po finálové porážce s Itálií 1:5. 
 
SENIOR LEAGUE NOVARA 
Výběr Regionu Jih obsadil v kategorii Senior League v italské 
Novaře 3. místo po výhře nad zástupcem z Nizozemska 6:4, 
což mu bohužel místo ve Světové sérii nezajistilo. Podrobnosti 
o turnaji najdete zde, výsledky zde 
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