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ŽÁKOVSKÁ REPREZENTACE 
Druhé kolo výběrů do žákovské reprezentace U12 pro rok 2018 
proběhlo v pátek 17.11. v hale v Hrotovicích. Výběrů se 
zúčastnili hráči, kteří postoupili z prvního kola a také ti 
původně omluvení. Vedle baseballových dovedností byli 
testováni také v obecných pohybových základech a atletice. 
Více informací najdete zde.  
Na další sraz, který se bude konat 27.1.2018 opět 
v Hrotovicích bylo pozváno 25 hráčů a hráček a dalších 5 
omluvených. Mezi vybranými jsou i dvě dívky – Kristýna El 
Ghanam z Hrochů a Kateřina Kuchaříková s Třebíče. 
 
REPREZENTACE MUŽŮ 
V sobotu 2.12. přijede do ČR Mike Griffin hlavní trenér mužské 
reprezentace, aby se setkal s hráči a realizačním týmem. 
Hráči již mají také zimní program přípravy zahrnující především 
přípravu v posilovně. Uplatní se princip, že trenéři cestují za 
hráči, tréninky se budou konat v Praze, Brně a Ostravě. 
Mike Griffin se sejde také s vedením ČBA a novou posilou 
v jeho řadách Petrem Barochem, který bude mít na starosti 
především komunikaci s hráči, technické a materiálové 
zabezpečení reprezentací.  
Chystat a dolaďovat se bude plán přípravy na další tři roky, 
která zahrnuje ME v Německu v roce 2019 a doufejme 
kvalifikační turnaj o OH na jaře 2020. 
 
EXTRALIGA 2018 
Na jednání extraligových klubů, které se uskutečnilo v úterý 
28.11. v Brně kluby doporučily na jednání VV ČBA následující 
model nejvyšší soutěže pro rok 2018: 
základní část – 27 kol (pro hlasovalo 5 klubů), 36 kol (pro 4 
kluby); nadstavba – 20 utkání (bez započítání zápasů ze ZČ); 
Wild Card – na 2 vítězná utkání (bez započítání výsledků ze 
vzájemných zápasů během roku); Czech Series – na tři vítězná 
utkání 
 
CZECH TALENT 
Druhý prosincový víkend se v Nymburce sejde téměř 50 hráčů 
kategorie U14 a U17. Budou se jim zde věnovat ti nejlepší 
trenéři včetně těch reprezentačních. Hráči jsou rozděleni do 6 
skupin podle svého zaměření a čeká je opravdu pestrý 
program. 
 
 

PARLAMENT 2018 
Pravidelné jednání Parlamentu ČBA se uskuteční v sobotu 
17.března 2018 v již osvědčených prostorech Paspova sálu 

v Praze 5. 
 
 

CZECH GALA 2017 
26. ledna 2018 

Centrum pohybové medicíny 
Praha 4 

vyhlášení nejlepších hráčů, trenérů a rozhodčích  
roku 2017 

 ANKETY 2017 
Ještě dva dny (do 30.11.) zbývají všem, kteří mají (týmy Exl a 
1.Ligy v anketě Rozhodčí roku, držitelé trenérských cen 
v trenérských anketách) nebo mohou (veřejnost v anketě 
Rozhodcovský objev) nominovat či hlasovat pro nejlepší v roce 
2017. 
Do trenérského finále se dostali: 
TRENÉR ROKU: Pavel Chadim, Arnošt Nesňal, Filip Procházka 
OBJEV ROKU: Pavel Budský, Martin Dvořák, Štěpán Chytka 
CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS: Jaroslav Krejčíř, Tomáš Ovesný, David 
Winkler  
Z elektronického hlasování hráčů a trenérů extraligových 
oddílů pak vzejde Osobnost Extraligy 2017. 
 
RCC LITOMYŠL 
Celkem 70 trenérů a 12 lektorů strávili společně víkend 
v Litomyšli v rámci ROOKIE COACHES CLINIC. Víkend plný 
baseballu vyškolil nové trenéry 3. třídy a tím pádem i držitele 
licence Rookie, která jim je přidělena na tři roky. Přehled 
všech licencovaných trenérů bude zveřejněn na baseball.cz 
v nejbližší době.  
 
HORSKÁ KLINIKA 2018 
Další, v pořadí již 18. ročník Horské kliniky se uskuteční 
v tradičním termínu 19.-21.1.2018. Změněno bylo místo 
konání, nově se všichni zájemci sejdou v Koutech nad Desnou 
pod Červenohorským sedlem v hotelu Dlouhé stráně. Další 
podrobnosti najdete zde 
 
TRENÉRSKÁ KLINIKA MLB 
Trenérská klinika pod vedením MLB se uskuteční 18.-
25.2.2018 ve sportovním středisku v Nymburce. V prvním kole 
je určena pro trenéry v projektu Trenéři pro Tokio, v případě 
volných míst budou osloveni i další zájemci. Podmínkou MLB je 
účast trenérů po celé trvání kliniky. 
 
ODZNAKY 
V roce 2017 měly naše reprezentace na mezinárodních 
turnajích k dispozici nové odznaky BASEBALL CZECH, které se 
setkaly s velkým úspěchem. Nabízíme nyní klubům či 
regionům možnost objednat si na sekretariátě ČBA tyto 
odznaky pro vlastní potřeby – zvýhodněná cena za 1 ks je 30,- 
Kč. Objednávky posílejte do 10.12. na email 
votinska@baseball.cz 
 
ŠKOLENÍ ZAPISOVATELŮ 
První regionální školení zapisovatelů bude v neděli 10.12. 
v Blansku. Jedná se školení zapisovatelů iScore včetně 
vkládání odkazů na web a nahrávání statistik na baseball.cz. 
Více info zde 
 
REGIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
I v letošní zimní přestávce chce Komise rozhodčích ĆBA 
pokračovat ve školení regionálních rozhodčích. První 
vlaštovkou bude školení Rookie, které proběhne 13.1.2018 
v regionu Severovýchod, konkrétně v Pardubicích. 
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