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ČBP mužů 2017 
Přihlášené týmy k 16.2.2017: 
Extraliga – Arrows Ostrava, Hroši Brno, Eagles Praha, Třebíč 
Nuclears, Kotlářka Praha, Olympia Blansko, Technika Brno, 
Tempo Titans Praha 
Regiony - Spartak Trutnov, Miners Kladno, Skokani Olomouc B, 
Rakovník Red Crayfish, Old Boys Praha, Technika Brno B, 
Sparks Mladé Buky 
Přihlášky přijímá sekretariát ČBA do 28.2.2017 na formuláři, 
který najdete včetně dalších podrobností o letošním ročníku 
ČBP mužů v článku zde 
Vítězství obhajují hráči Eagles Praha. 
 
PARLAMENT ČBA 
Do oddílů odejde do konce týdne další informační dopis 
předsedy ČBA Petra Ditricha včetně čerpání rozpočtu 2016. 
Připomínáme klubům žádost o zaslání jejich Stanov. 
Parlament ČBA se koná v sobotu 4.3.2017 od 11:00 v Praze.  
 

 
 

 TRENÉRSKÁ B LICENCE - SPECIALIZACE 
Do středy 15.2.2017 bylo možné se hlásit na školení 
baseballové specializace II. trenérské třídy,, které se koná ve 
dnech 3.-5.3.2017 se v areálu Eagles Praha.  
Přihlášení trenéři: Bušovský Radovan, Dvořák Martin, Felkl 
Jan, Filip Jan, Hasal Štěpán, Hobzová Michaela, Kotačka 
Martin, Kučera Ivo, Mikšová Pavla, Nespala Radovan, Posolda 
Marek, Prokop Milan, Rotter Michal, Samson Branislav, Sládek 
Jakub, Šišolák Matěj, Šrut Martin, Vlach Martin, Vykoukal 
Ondřej, Vykoukal Tomáš 
Prosíme všechny přihlášené, aby nejpozději do 24.2.2017 
provedli platbu ve výši 2000,- Kč na účet ČBA. V případě 
dotazů piště na email votinska@baseball.cz. 
 
ROZHODCOVSKÉ OKÉNKO 
CEB Klinika 
Tomáš Špilauer a Richard Šimota budou účastníky mezi-
národní kliniky rozhodčích v Bratislavě (24.-26.3.), kterou 
pořádá CEB jako školení pro nováčky s možností budoucího 
zapojení se do rozhodování mezinárodních soutěží. Jedním ze 
školitelů bude Mojmír Jankovič, který je také mezi předná-
šejícími na klinice v Nymburce. 
Tréninkový rozhodcovský projekt 
Ve dnech 17.-19.3. se ve Vilniusu (Litva) v rámci programu 
Erasmus koná školení rozhodčích (úroveň Rookie). Z českých 
zástupců se ho zúčastní: Matěj Dědek, Bronislav Rychecký, 
František Kučera, Ondřej Beneš a Petr Toman. 
Klinika Nymburk 
O víkendu se koná 8. Ročník Kliniky rozhodčích. Všech 37 
přihlášených čeká v podání 8 lektorů řada přednášek a 
praktických ukázek a cvičení v oblasti správné mechaniky, 
správného vyhlašování, pravidel, ale také představení nového 
licenčního systému, slavnostní večer a možnost zakoupení 
rozhodcovského vybavení. 
Licenční a motivační kreditní systém 
Po trenérech mají svůj licenční a kreditní systém ustanoven i 
rozhodčí ČBA. Nově mohou podle tohoto systému získat pět 
úrovní licencí: Rookie, Basic, Chief, Master a Instructor. Další 
podrobnosti a informace najdete zde 
Regionální školení 
REGION JIH – školení se bude konat v sobotu 4.3. v areálu 
Hroch v klubovně Hrochů Brno a je zaměřeno především pro 
začínající rozhodčí. Přihlášky můžete posílat na email 
marekvicar@gmail.com. Školení je zdarma. 
REGION SEVEROVÝCHOD – školení pro začínající rozhodčí 
se bude konat v neděli 5.3. v Liberci, místo bude upřesněno. 
Nyní je přihlášeno 14 posluchačů, přihlášky můžete nadále 
zasílat na jaksch@baseball.cz. Školení je zdarma. 
 
ODM 2017 
Další ročník populární 
celorepublikové soutěže 
krajů pro mladé sportovce 
se bude konat v Jihomo-
ravském kraji a baseball 
bude u toho. Pořadatelé 
představili oficiální logo a 
také piktogramy jedno-
tlivých sportů. 
 

MUŽSKÁ REPREZENTACE 
Mužská reprezentace bere rok 2017 jako přípravný na další 
sezónu. V neděli 19.2. odlétá na turnaj, který se koná v tchaj-
wanském Taipei pod hlavičkou Univerziády. Z nominace na 
poslední chvíli vypadl Jakub Sládek, kterého nahradil Jiří 
Vavruša. Na postu nadhazovačů se kromě zkušených hráčů 
představí i dravé mládí v podobě Josefa Cihláře, Sváti Krauta a 
Ondřeje Satorii. Celou nominaci najdete zde 
 
REPREZENTACE U23 
Do pondělí 20.2. stále mohou oddíloví trenéři nominovat hráče 
svého klubu do výběru reprezentace U23. Stačí napsat na 
email hlavního trenéra Pavla Chadima. Vybraní hráči pak 
projdou v sobotu 18.3. v Brně testy, které určí, kteří z nich 
budou moci startovat na domácím ME v srpnu v Brně a bojovat 
o účast na MS. 
 
KADETSKÁ REPREZENTACE 
Z prvního kola výběrů, které se konaly 4.2.2017, postoupilo 
celkem 19 hráčů z 9 oddílů. Největší zastoupení mají Draci 
Brno (7). Hráči dostali i několik „domácích“ úkolů jak dále 
pracovat na svém rozvoji. Dalších 18 hráčů, kteří se nemohli 
dostavit může bojovat o reprezentační dres 1.4.2017 v Třebíči. 
Třicítku nejlepších pak v neděli 2.4. čeká jednodenní 
soustředění. 
 

MČR VETERÁNŮ 
Další ročník mistrovského turnaje pro hráče 
40+ bude pořádat oddíl Orlice Choceň, 
který letos slaví 40 let své existence. STK 

ČBA prodloužila termíny, do kdy lze podat 
přihlášky na 20.2.2017, o termínu turnaje se 

jedná. Dosud přihlášené týmy: Bongo Liberec, Draci Brno, 
Orlice Choceň, Old Boys Praha, Pozdní sběr, Technika Brno. 

mailto:baseball@baseball.cz
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5144&index=1&mode=&order=0
mailto:votinska@baseball.cz
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5160&index=1&mode=&order=0
mailto:marekvicar@gmail.com
mailto:jaksch@baseball.cz
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5134&index=1&mode=&order=0

