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MISTROVSTVÍ EVROPY U23 
Český tým získal na MEU23 stříbrné medaile, když ve finále 
podlehl reprezentaci Nizozemska až v nastavené směně 9:10. 
Utkání bylo velmi dramatické a napínavé, trvalo téměř 5 hodin 
a všichni aktéři – hráči, rozhodčí i diváci předvedli strhující 
podívanou, která bohužel neskončila šťastně pro český tým. 
 

 
 

Češi postoupili do finále po čtvrtfinálové výhře nad Francií 5:1 
a semifinálovém vítězství nad Španělskem 7:3. Nizozemci si 
nejdříve jasně poradili s Chorvatskem a v semifinále zdolali 
překvapení turnaje – Belgii. 
Ve finále měla naše repre až do začátku 6. směny navrch, když 
vedla 5:1, pak však soupeř snížil a před posledním inningem se 
dostal do vedení 8:6. Čechům se podařilo srovnat, ale na dva 
body v extra inningu i přes dobře rozehranou situaci – plné 
mety bez autu – dokázali odpovědět pouze 1 doběhem. 
David Kulhánek byl nominován na 1B v utkání o bronz mezi 
Belgií a Španělskem. I tento zápas rozhodoval až extra inniing. 
Dvoubodové vedení Belgie Španělé smazali před poslední hrou, 
ve které žádný z týmů nebodoval. V tie-breaku přišel belgický 
bod po hitu Roevense, Španělsko své běžce posunout až na 
domácí metu nedokázalo. 
Všechny výsledky, celkové pořadí zde 
 

Fotografie ze šampionátu 
si můžete prohlédnout na 
FB stránce ME, pokud 
byste si chtěli opět 
připomenou některé 
zápasy, je to možné díky 
přenosům, které zajišťo-
vala PLAYO.TV. Česká 
televize pořídila z turnaje 

sestřih, který bude ke zhlédnutí ve čtvrtek 17.8. od 18:40 hod. 
 
MLB KLINIKA 
Ve dnech 24.9.-1.10. se v Brně uskuteční Coaches Developmet 
Clinic, kterou zaštiťuje MLB. K dnešnímu dni evidujeme tyto 
zájemce: Matouš Procházka, Jaroslav Krejčíř, Richard Kania, 
Milan Prokop, Ivo Kučera, Ondřej Konvalinka, Tomáš Svoboda, 
Martin Dvořák, Štěpán Chytka, Daniel Krejčiřík, Tomáš Rejman, 
Tomáš Farda, Jan Felkl, Aleš Navrátil, Zdeněk Mateřanka, 
Radovan Nespala, Tomáš Gaža. Případní další zájemci se 
mohou hlásit do 31.8.2017 na emailu votinska@baseball.cz 
v kopii na winkler@baseballacademy.cz 

 UNIVERZIÁDA 
V pondělí 14.8. odcestoval univerzitní výběr českých baseba-
llistů do místa konání 29. Letní Univerziády tchaj-wanského 
města Taipei. Samotný turnaj začíná v neděli 20.8., prvním 
soupeřem Čechů bude Korea. Rozpis zde 
Turnaje se zúčastní 8 týmů, ty jsou rozděleny do dvou skupin. 
Nejdříve se utkají každý s každým a posléze první dva 
postupují do tzv. Super Round, kde budou hrát o medaile. 
Týmy na 3. a 4. místě sehrají v tzv. Consolation Round zápasy 
o umístění na 5.-8. příčce. Na poslední Univerziádě v roce 
2015 jsme skončili na 5. místě. 
Skupina A - Francie, Tchaj-wan, Korea, Česko; Skupina B – 
USA, Mexiko, Rusko, Japonsko. 
Nominace hráčů zde, jsou v ní 4 hráči z právě skončivšího 
MEU23 a 11 z nominovaných bylo na turnaji v roce 2015. 
Ani této akci nebude chybět český rozhodčí, konkrétně bude 
muže v modrém reprezentovat Miroslav Kaigl. 
Pravidelné zpravodajství z Univerziády bude poskytovat Česká 
televize na kanále ČT Sport, první je naplánováno na 19.8.  
 
 
 
 
 
 

PODZIMNÍ TURNAJE 
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.) 
 

Žádáme všechny pořadatele o zaslání nabídek ubytování a 
stravy. Předběžné rozpisy turnajů U15, U11kval. a U8 najdete 
na stránkách jednotlivých turnajů. Další rozpisy se připravují. 
 

PŘIPOMÍNÁME: 
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.  
 
JUNIOR LEAGUE WORLD SERIES 
První dvě utkání má v městě Taylor ve státu Michigan za 
sebou zástupce českého baseballu, tedy Region Jih na Světové 
sérii kategorie Junior League. Nejdříve 
podlehl vítězi Asia-Pacifické zóny Shing 
Ming 0:15, potom ale dokázal porazit 
zástupce Kanady těsně 10:9. Dalším 
soupeřem bude výběr z australského 
Sydney, Webové stránky turnaje. 
Nominovaní hráči: Šimon Drápela, Daniel 
Fejta, Ondřej Filip, Ondřej Králík, Lukáš Malý, Adam Minařík, 
Lukáš Pacal, Marcel Palko, Pavel Pařízek, Sebastian Přikryl, 
Milan Prokop, Adam Prudil, Tomáš Říčný, Ondřej Šebela. 
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