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PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 
Oddíly ČBA zasílaly své přihlášky do celostátních soutěží, 
přehled účastníků: 
Extraliga (10): Arrows Ostrava, Draci Brno, Eagles Praha, 
Hroši Brno, Koltářka Praha, Olympia Blansko, Skokani 
Olomouc, Technika Brno, Tempo Titans Praha, Třebíč 
Nuclears. 
1. Liga (9): Blesk Jablonec, Klasik Frýdek-Místek, Pelikans 
Bučovice, SaB Orli Choceň, SaBaT Praha, Sharks Spálené 
Poříčí, Sokol Hluboká nad Vltavou, Wolfs Domažlice, Hroch s.z. 
(bude upřesněno). 
Český Baseballový Pohár (10): Draci, Eagles, Hroši, Klasik, 
Kotlářka, Olympia, Skokani, Technika, Nuclears. (může být 
doplněno týmy z regionálních přihlášek) 
Extraliga U21/U23 (5): Draci, Eagles, Hroši, Kotlářka, 
Nuclears. 
Extraliga U18 (12): Arrows, Draci 17, Draci 18, Eagles 
Green, Eagles White, Hroši, Kotlářka, Patriots, SaBaT, 
Technika, Tempo Titans, Nuclears. (může být doplněno týmy z 
regionálních přihlášek) 
Do regionálních soutěží se bude letos poprvé také hlásit 
přes datovou komunikaci. Více informací najdete zde, přihlášky 
posílejte do 22.12.2017. 
Společná soutěž ČBA a ČSA U9 
Byly otevřeny přihlášky do společných soutěží pro kategorii U9. 
Posílat je můžete do 31.12.2017 na info@palkovana.cz. Další 
informace zde 
 
REPREZENTACE MUŽŮ 

V minulém týdnu navštívil své hráče hlavní 
trenér reprezentace Mike Grifin. Hráči 
absolvovali fyzické testy, na jejichž základě 
jim bude zpracován tréninkový plán. Každý 
měsíc budou hráči zasílat k posouzení své 

výsledky a obratem dostanou vyhodnocení a program na další 
měsíc. Mike se během svého pobytu podíval do třech měst: 
Prahy, Brna a Ostravy. V každém z nich byl naplánován trénink 
pálky a pole. K tomu byl využit i Drew Anderson, který hrál 
několik let „AAA“ na pozici vnitřního polaře. Vedl tréninky 
infieldu a ukázal hráčům drily na zimní přípravu. S Mikem 
kromě tréninků absolvovali všichni reprezentanti individuální 
pohovory a byl jim představen tréninkový a herní program na 
roky 2018 a 2019. 
 
KLINIKA ROZHODČÍCH 
V březnu (17.-20.) 2018 se v areálu Eagles Praha uskuteční 
klinika pro rozhodčí, kterou organizuje WBSC a pořádá ČBA. 
Jedním z lektorů bude Gustavo Rodriguez, v současné době 
ředitel rozhodčích WBSC, v minulosti např. rozhodoval 
olympijské hry. Více informací zde 
 
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA 
Nová oficiální pravidla baseballu ČBA 2018 jsou na světě. Je 
v nich upraveno celkem 14 pravidel. Podrobnosti najdete zde 
V tištěné podobě budou připravena k předání na Parlamentu 
ČBA (17.3.2018) a na regionálních školeních rozhodčích. Na 
sekretariátu pak budou k dispozici od 15.1.2018. 
 

PARLAMENT 2018 
17. března 2018 

 DOTACE MŠMT 
MŠMT ČR vypsalo dotační programy na rok 2018. Pro kluby je 
nejdůležitější ten s názvem MŮJ KLUB, který vznikl sloučením 
Programu IV a VIII. Rozhodující pro výši přidělení dotace bude 
počet registrovaných mládežnických sportovců ve věku 6-23 
let. Termín odevzdání je 29.12., pro vaši budoucnost je 
bezpodmínečně nutné se přihlásit. Vyhlášení zde, info zde, 
další možné odpovědi na vaše otázky zde 
 
ANKETY 2017 
Nominace rozhodcovských anket na základě hlasování 
manažerů Exl a 1L klubů a veřejnosti: 
ROZHODČÍ ROKU: Kroupa Jiří, Přibyl František, Vičar Marek 
ROZHODCOVSKÝ OBJEV: Havlík Filip, Špilauer Tomáš, Toman 
Petr 
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  
Elektronicky hlasovali hráči Extraligy o OSOBNOSTI EXTRA-
LIGY. Nejvíce hlasů získali (v abecedním pořadí): Boris Bokaj, 
Pavel Budský, Matěj Hejma a Martin Schneider. Vítěz bude 
vyhlášen na Gala večeru. 
 
PŘIJETÍ U AMERICKÉHO VELVYSLANCE 
Žákovským reprezentantům, úspěšným na MSU12, a 
Univerzitnímu týmu, který skončil na 4. místě na Univerziádě, 
se dostalo velké pocty, přijetím v rezidenci nově jmenovaného 
amerického velvyslance p. Stephena Kinga. Pan velvyslanec 
jako celoživotní hráč a fanoušek baseballu byl velmi potěšen, 
že mohl mezi prvními ve svém úřadě přivítat právě zástupce 
jeho milovaného a typicky amerického sportu. Další informace 
zde, foto zde 
 
TRENÉŘI 2017 a 2018 
V roce 2017 proběhly tři trenérské kliniky – tradiční Horská 
klinika a 2 ročníky nově vytvořené Rookie Coaches Clinic. 
Nově tak bylo vyškoleno na 150 trenérů. 
Připomínáme, že pro držitele licencí je nutné je každé tři roky 
obnovovat. Letos se to tedy týká těch, kteří jakoukoli base-
ballovou licenci (Rookie, Coach, Instructor, Master) získali 
v roce 2015. Žádost o prodloužení stávající či o novou licenci 
na základě vámi absolvovaných školení můžete zde 
Připomínáme, že dále vzdělávat se můžete i na trenérských 
školení organizovaných TMS ČOV, FTVS UK a MU Brno, týká 
se to zejména II. trenérské třídy tzv. všeobecného základu. 
Další info zde 
Trenérská MLB klinika v Nymburce byla rychle zaplněna 
trenéry v rámci projektu Trenéři pro Tokio. 
 
SCHŮZKA KLUBŮ PRVNÍ LIGY 
V neděli 17.12. proběhne od 17:00 hod. v areálu Eagles Praha 
schůzka klubů druhé nejvyšší soutěže. Na programu je 
zhodnocení minulého roku a plán na rok 2018 v soutěžích a 
dotačních programech. 
 

CZECH GALA 2017 
26. ledna 2018 
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