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ARROWS A KOTLÁŘKA VE WILD CARD SERIES 
o druhé finálové místo 

Draci Brno potvrdili dobrou formu a díky třem výhrám nad 
Kotlářkou Praha zajistili i pro tento rok finále pro svůj tým. Na 
soupeře si ale zatím musí počkat. Ten vzejde z dvojice 

ARROWS OSTRAVA a 
KOTLÁŘKA  PRAHA. 

Arrows, druzí po ZČ a 
Kotlářka, šestá po ZČ, si 

vybojovali účast v tzv. Wild Card Series, která je určena pro 
2. a 3. tým nadstavby. Lepší vstup si zajistili ostravští, kteří byli 
v nadstavbových utkáních s pražským zástupcem úspěšnější, a 
berou si tak do série jednu výhru. Hraje se na 2 vítězství, série 
začíná v Praze Na Markétě. 
Svou premiérovou výhru v nadstavbě vybojovali Skokani, kteří 
dokázali alespoň jednou porazit Eagles. Ti s koncem sezóny 
nabrali formu, ale na lepší, než 4. místo to nestačilo.  
Známe tedy pořadí letošního ročníku Exl na 4.-6.místě: 

4. Eagles Praha 
5. Hroši Brno 

6. Skokani Olomouc 
Rozpis zápasů 

SO 16.9. 13:00 Kotlářka – Arrows Mar 
NE 17.9. 15:00 Arrows – Kotlářka* Arr 

*pouze v příp. výhry Kotlářky v sobotním utkání 
 

Nadstavba o EXTRALIGU 
Olympie se díky dvěma výhrám nad SaBaTem (15:5, 15:7) 
dotáhla na 4.místo zaručující účast v příštím ročníku Exl. 
Největší přestřelku viděli v Brně, kde Technika sehrála dva 
divoké zápasy s Bleskem (2:21, 22:14). Jinak se dařilo exl 
týmům, které tak všechny drží postupové pozice. 
Rozpis zápasů 

ČT 14.9. 19:00 SaBaT – Tempo Krč 
SO 16.9. 13:00+16:00 SaBaT – Blansko SaB 
 16:00 Tempo – Hluboká Tem 
 16:00 Klasik – Nuclears Frm 
NE 17.9. 13:00 Tempo – Hluboká Tem 
 13:00+16:00 Blesk – Technika Jab 
 16:00 Nuclears – Klasik Tře 

 

JUNIORSKÁ REPREZENTACE 
Juniorský výběr pod vedením Davida Winklera odletěl na 
týdenní přípravný pobyt do USA, kde kromě tréninků odehraje 
malý turnaj a předvede se skautům. Nominace: Aschermann, 
Blažek, Claus, Černý, Grundmann, Hlouch, Chadim, Chvátal, 
Jurčík, Komorous, Krejčí, Krejčiřík, Mareš, Novák, Padyšák, 
Puš, Štoudek, Večerka, Zelenka.  
 

BASEBALLOVÉ KLINIKY 2017 A 2018 
K tradiční HORSKÉ KLINICE přibyla letos ROOKIE COACHES 
CLINIC, která se konala v březnu v Litomyšli. Obě trenérské 
kliniky budou mít samozřejmě pokračování. Rookie se 
uskuteční již v listopadu 24.-26. A tento podzimní termín by 
měl být trvalý i pro další roky. Horská pak 19.-21.1.2018 
v novém místě v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. 
Více informací zde 
 

MS JUNIORŮ 
Mistry světa kategorie U18 se stali hráči Spojených států, kteří 
ve finále porazili Koreu jasně 8:0. Bronz bere repre Japonska, 
která porazila domácí Kanadu 8:1. Více zde a zde 
 

 MČR U9 OPEN 
Hroši Brno se stali prvními letošními Mistry republiky 
v mládežnických kategoriích. O víkendu vyhráli turnaj U9 o 16 
účastnících a po loňském bronzu získali premiérově v této 
kategorii zlaté medaile. Ve skupinách zvítězili Tempo, Nuc-
lears, Eagles a Draci. Ve čtvrtfinálových zápasech ztroskotali 
Titáni právě na Hroších, ostatní výherci postoupili do 
semifinále. Z nich vzešla finálová dvojice brněnských rivalů 
Hroši – Draci (3:1) a souboj o 3. místo mezi Eagles a Třebíčí 
(8:7). Všechny výsledky zde celkové pořadí zde 
 

MČR U13 kvalifikace 
Do závěrečného turnaje Final Four, který se bude konat 23.-
24.9.2017 v areálu Hrochů Brno postoupily ze dvou 
kvalifikačních skupin tyto týmy: Eagles Praha, Hroši Brno, 
Tempo Titans a Sokol Hluboká. V Praze na Tempu byla situace 
relativně jasná, Titáni získali plný počet výher, Hroši podlehli 
pouze jednou. Na Hluboké urvali domácí Sokolové postup až 
v posledním utkání turnaje výhrou v tie-breaku nad SaBaTem. 
Eagles brali 4 jasné výhry. Všechny výsledky zde 
 

MČR U11 kvalifikace 
Stejně jako v kategorii U13 musí i jejich mladší U11 kamarádi 
bojovat o účast na MČR v kvalifikaci. Tentokrát Prahu jako 
pořadatele vystřídají Hroši, druhý turnaj bude opět na 
Hluboké. Zápasy jsou rozepsány od pátečního odpoledne, 
poslední se pak odehrají v neděli od 16:30. Z každé skupiny 
postupují 2 nejlepší, hraje se na 6 směn. Rozpis zde 
Skupina A: Plzeň, Klasik, SaBaT, Tempo, Nuclears 
Skupina B: Blesk, Hroši,Draci, Eagles, SK Kotlářka 
Finálový turnaj pro nejlepší čtveřici se bude konat 30.9.-1.10. 
Loňské Final Four odehráli Třebíč, Draci, Hroši a Arrows 
 

ČBP U8 open 
Po několika odhlášeních již přihlášených týmů se nakonec 
v Ostravě o víkendu sjede 11 oddílových reprezentantů 
nejmladších baseballistů U8, tedy o 1 více než v roce 2016. 
Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, hraje se na 45min. 
s dohrávkou. Zápasy startují na třech hřištích v sobotu od 10 
hod., vítěze bychom měli znát v neděli nejpozději v 15:00 hod. 
Rozpis turnaje zde 
Skupina A: Blesk, Draci, Eagles, Nuclears, Pipas 
Skupina B: Arrows, Ježci, Hroši, Oilers, Blansko, Tempo 
Medaile obhajují Draci, Blansko a Třebíč. 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA HL. TRENÉRA REPRE U12 
VV ČBA vyhlašuje výběrové řízení na 
post hlavního trenéra reprezentace 
U12. Základní požadavky: trenérská 
licence Coach, praxe s mládeží alespoň 
5 let. Bližší informace zde. Přihlášky 
můžete posílat do 20.9.2017 na email 
baseball@baseball.cz 
Kadeti - Přípravou kadetského programu pro rok 2018 byl 
pověřen Jan Drábek. Tato kategorie nemá příští rok žádnou 
vrcholnou akci. 
Junioři - Vedením týmu s vrcholem na ME 2018 byl pověřen 
David Winkler. 
U23 - Hlavním trenérem byl schválen Vladimír Chlup, který 
byl pověřen vytvořením realizačního týmu k MS 2018. 
Případné další informace najdete zde 
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