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PARLAMENT ČBA

BASEBALL CZECH GALA X

V sobotu 4.3.2017 proběhlo v prostorách Paspova sálu na
Praze 5 zasedání Parlamentu ČBA. Zúčastnili se ho zástupci 18
oddílů, kteří si vyslechli hodnocení roku 2016 jednotlivými
členy VV ČBA, schválili čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh
rozpočtu na rok 2017. Rovněž schválili složení odborných
komisí, které naleznete zde.

OSOBNOST EXTRALIGY 2016

Termínová listina, Soutěžní řády

Na webových stránkách baseball.cz je uveřejněna a pravidelně
aktualizována Termínová listina na rok 2017.
STK ČBA připravila nová znění SŘ, jejichž znění najdete zde.
V případě nejasností či připomínek, kontaktujte prosím co
nejdříve STK na emailu stk@baseball.cz.

MUŽSKÁ REPREZENTACE

Reprezentační výběr mužů absolvoval herní soustředění na
Tchaj-wanu. Z plánovaných 5 utkání nakonec kvůli nepřízni
počasí odehrál pouze 3. Hráči se předvedli v dobrém světle,
získali dvě výhry a potěšili diváky i sebe pěknými zákroky. Další
informace zde
ČR – Univerzita Tchaipei 8:1
ČR – Tianjin Lions 7:1
ČR – Univerzita Kangnung 0:2

KADETSKÁ REPREZENTACE

Na ME v rakouském Wiener Neustadtu sehrají kadeti první
utkání proti Polsku v pondělí 17.7. od 10:00 hod., v dalších
zápasech se postupně utkají s Ruskem, Rakouskem a
Nizozemskem. Rozpis celého turnaje zde. Češi obhajují zlaté
medaile, cílem je nejméně postup ze skupiny.

ŽÁKOVSKÁ REPREZENTACE

Žáci znají své soupeře na MS, které se koná ve dnech 28.7.6.8. v tchaj-wanském Tainanu. Ve skupině se utkají s domácím
týmem, dále Japonskem, Mexikem, Brazílií a JAR. Druhou
skupinu tvoří USA, Korea, Austrálie, Panama, Nikaragua a
druhý evropský zástupce – Německo. Více o turnaji zde

WORLD BASEBALL CLASSIC 2017

Ve dvou městech byla rozehrána
další fáze světového turnaje World
Baseball Classic, v jehož kvalifikaci
startovali v loňském roce čeští
reprezentanti. I přes naši neúčast
v závěrečných bojích, má český baseball na turnaji svého
zástupce, rozhodčího roku, FRANTIŠKA PŘIBYLA. Ten má
za sebou v soulské skupině zápas na 1. metě mezi Izraelem a
Koreou a dvě utkání na 3. metě. V Soulu se zatím vůbec nedaří
olympijským vítězům, domácím hráčům, kteří mají na svém
kontě již dvě porážky. V Tokiu soupeří Kuba, Japonsko,
Austrálie a Čína.
V Miami se začíná 9.3 zápasem mezi Kanadou a Dominikánskou republikou, den nato hrají USA a Kolumbie.
V mexickém Jaliscu pak ve stejný den hraje Mexiko s Itálií,
v pátek pak Venezuela a Portoriko.
Výsledky:
Izrael – Korea 2:1; Izrael – Tchaj-wan 15:7; Korea –
Nizozemsko 0:5; Tchaj-wan – Nizozemsko 5:6
Kuba – Japonsko 6:11; Čína – Kuba 0:6; Japonsko – Austrálie
4:1
Více informací najdete na www.worldbaseballclassic.com
Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

Baseballový Galavečer se uskuteční v pondělí
20.3.2017 od 20:00 v Centru pohybové
medicíny na Praze 4. Během večera budou
mimo jiné vyhlášeny individuální ceny Extraligy
za rok 2016 a uvedeni dva noví členové
do Síně slávy
Hráči a trenéři extraligových oddílů budou těchto dnech moci
hlasovat o OSOBNOSTI EXTRALIGY 2016, jejíž jméno bude
vyhlášeno na BASEBALL CZECH GALA 20.3. Vloni tuto cenu
získal Pavel Budský.

PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ 2017

Přestupní termín pro rok 2017 skončil v úterý 28.2. Přehled
realizovaných přestupů najdete zde. Velký přesun hráčů mezi
kluby probíhal zejména v Brně.
Termín pro zaslání žádostí o HOSTOVÁNÍ běží do 31.5.2017.

ČBP mužů 2017

Přihlášené týmy k 28.2.2017:
Extraliga: Arrows Ostrava, Hroši Brno, Draci Brno, Eagles
Praha, Kotlářka Praha, Olympia Blansko, Technika Brno,
Tempo Titans, Třebíč Nuclears
První liga: Sharks Sp. Poříčí
Regionální soutěže: Cannibals Šumperk, Miners Kladno, Old
Boys Praha, Rakovník Red Crayfish, Fulleros de la Habana,
Skokani Olomouc B, Sparks Mladé Buky, Spartak Trutnov,
Technika Brno B,

II. TRENÉRSKÁ TŘÍDA

specializace
O víkendu proběhlo v areálu Eagles Praha školení II. třídy
baseballové specializace pod vedením garanta školení Zdeňka
Josefuse bylo vyškoleno 20 trenérů. Více informací zde
všeobecný základ
V únoru proběhla pod patronací Trenérské komise ČOV v
Nymburce dvě víkendová školení všeobecného základu II.
trenérské třídy, kterou absolvovali 4 baseballoví zástupci. Ty
ještě čeká v březnu závěrečný test, ve kterém věříme, že
všichni uspějí.

REGIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH

V Regionu Severovýchod a Severozápad proběhla v neděli
5.3.2017 školení nových rozhodčích. Celkem se jich zúčastnilo
40 nových převážně mladších adeptů práce „v modrém“.
Věříme, že si ze školení odnesli užitečné informace a
dovednosti, a že rozšíří řady svých zkušenějších kolegů.
Další regionální školení je plánováno na 18.3 v Regionu
Jihozápad a rovněž v regionu Východ.

SaBaT Praha – obnovený slavnostní večer

Pražský klub obnovil v pátek 24.2.2017 tradici svých
vyhlášených společenských večerů a kromě vyhlášení
nejlepších hráčů oddílů baseballu a softballu, přijal do Síně
slávy Helenu Vavrušovou a představil také nové webové
stránky www.sabat.cz. Na nich kromě klasických informací o
klubu a jeho týmech najdete i zajímavé rozhovory se
zakladatelem klubu Janem Zákorou, Helenou Vavrušovou,
Danem Tvrzem a také mladou nadějí Mikulášem Hanušem.
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