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MISTROVSTVÍ EVROPY U23

Na ME kategorie U23 ve středu skončily zápasy ve skupinách.
Nyní se všech 16 týmů sjíždí do Brna, kde se odehrají
závěrečné zápasy u umístění. Své skupiny vyhráli: Nizozemsko,
Španělsko, Německo a Česko. Národní tým zvítězil ve všech 3
utkáních (Litva, Ukrajina, Belgie) při celkovém skóre 44:1.
Třetí a čtvrtí ze skupin hrají spolu dolní skupinu o 9.-16.místo.
První a druzí hrají spolu křížem (A-B,D-C) čtvrtfinále a následně
zápasy o umístění. Všechny výsledky a rozpis.
Češi narazí ve svém čtvrtfinále na Francii, která skončila druhá
ve skupině C, když podlehla Německu těsně 8:9. Zápas se
hraje na MBS v 19:00 hod. Nejvyrovnanější zápasy sehrála
reprezentace Polska - 1:5 (ESP, 12:13 (VB) a 12:11 (AUT).
Z favoritů nikdo nevyhořel, všichni postupují dále.
Čtvrtfinálové dvojice (začíná se v pátek 11.8.): NizozemskoV.Británie, Španělsko-Chorvatsko, Německo-Belgie, ČeskoFrancie. Ve čtvrtek jsou na programu ME pouze 2 utkání
skupin z dolní části tabulek.

MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽÁKŮ

Čeští žáci U12 skončili na MS v Tainanu na výborném 8. místě,
čímž vylepšili umístění reprezentace z roku 2013 a vyrovnali
nejlepší výkon evropského týmu na MS této věkové - Itálie
v roce 2011.
V posledním utkání turnaje podlehli výběru Německa 5:6, když
už prohrávali 0:5
a dokázali utkání
ještě
zdramatizovat, ale na
výhru to nestačilo. Přesto i díky
výhře
Panamy
nad
Brazílií,
obsadili konečnou 8. příčku.
O nejvyšší mety se nakonec střetli: Tchaj-wan, USA, Japonsko, a Mexiko. Japonsko proklouzlo do souboje o bronz až díky
výhře 6:5 nad Koreou i přesto, že prohrávalo 0:5. V zápase o
bronz se od nich ale štěstí trochu odklonilo a podlehli Mexiku
0:1. Finálové obsazení bylo totožné s tím v roce 2015 i 2013 a
i výsledek byl stejný. Domácí prohráli s USA 2:7 a ani na
počtvrté na zlato nedosáhli.
Rozhodčí Vladimír Richter dostal nominaci na 2B na utkání o
bronz. Konečné pořadí turnaje zde

PODZIMNÍ TURNAJE

Průběh šampionátů můžete sledovat na webu, FB stránce a
některé zápasy i přímo prostřednictvím přenosů PLAYO.TV
Kromě týmu máme na turnaji zastoupení i mezi rozhodčími David Kulhánek a Roman Drápal a zapisovateli - Jakub Hauser,
Lenka Richterová, Petr Jareš, Romana Kucková, Martin Roman
a Rudolf Drnec. Komisaři turnaje jsou Jaroslav Míka a Tomáš
Adamec, Alois Sečkár je jedním z vedoucích zapisovatelů.

EXTRALIGA U21
I Exl U21 má vzhledem k ME U23 reprezentační přestávku.
Zatím poslední kolo bylo odehráno 23.7. Tabulka umístění
týmů je stále trochu nepřehledná, mají odehráno mezi 17 a 20
zápasy. První jsou Draci před Eagles a Hrochy. Další zápasy se
hrají 19.8., poslední pak 10.9.

EXTRALIGA U18
Prázdninové volno má i juniorská Extraliga. Poslední utkání
bylo odehráno 1.7. mezi Patiots a Eagles (0:11). Soutěž se
opět rozběhne 2.9. Jednotlivé skupiny vedou: Eagles, Draci 18
a Arrows. Další pořadí zde

JUNIOR LEAGUE WORLD SERIES
V městě Taylor ve státu Michigan se ve dnech 13.-20.8.
uskuteční turnaj Světové série kategorie Junior League, kde
bude mít svého zástupce i český baseball. Region Jih vyhrál
kvalifikační turnaj v Kutnu a získal tak právo účasti na WS.
První utkání sehrají Češi 14.8. proti vítězi souboje Asia-Pacific Australia. Webové stránky turnaje.

Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

STK ČBA vybrala na základě zaslaných žádostí pořadatele
podzimních turnajů.
MČR U18 - Třebíč Nuclears (6.-8.10.)
MČR U15 - Olympia Blansko (29.9.-1.10.)
MČR U13 kval. - Tempo Titans a Třebíč Nuclears (8.-10.9.)
MČR U11 kval. - Sokol Hluboká a Hroši Brno (15.-17.9.)
ČBP U10 - Sokol Hluboká (22.-24.9.)
MČR U9 - SaBaT Praha (8.-10.9.)
ČBP U8 - Arrows Ostrava (15.-17.9.)
Na výše uvedené turnaje a termíny poptává ČBA technické
komisaře. Hlásit se můžete na email stk@baseball.cz do
21.8.2017. Více zde. Dále poptává také rozhodčí, hlásit se
můžete na kroupa.jiri@atlas.cz do 21.8.2017.

JUNIORSKÁ REPREZENTACE U18
Repre tým U18 byl v termínu 1.-5.8. pozván Italskou asociací
na turnaj do města BUttrio. Turnaj byl hlavní přípravu italské
repre U18 na MS, které se koná v Kanadě. Zúčastnily se ho
týmy: Italy U18, Czechia U18, Slovenia U23 a Friuli Vemezia
Giulia regional team U23. Během turnaje jsme odehráli 4
zápasy + jedno přátelské utkání. Výsledky: Česko - Itálie
3:13; Česko - Regional Team 3:2, Česko - Slovinsko 23:1,
finále Česko - Itálie 1:8; Česko - Itálie 9:3 (přátelák).
Turnaj byl pojat jako příprava na rok 2018, proto byli vybráni
hráči narození v letech 2000 a 2001.

DOTACE MŠMT

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program
VIII – neinvestiční prostředky. Celkově IV. a závěrečná část
schválených a zamítnutých žádostí ke stažení na stránkách
MŠMT ČR zde.
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