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ŽÁKOVSKÁ REPREZENTACE

V Hrotovicích proběhly v sobotu další výběry do žákovské
reprezentace. Trenéři prověřili hráče ve všech směrech a
vybrali dvaadvacítku (z 9 klubů) těch nejlepších, která
postoupila dále. Jsou v ní stále dvě dívky a také oba účastníci
loňského ME a MS. Bližší informace najdete zde
Další setkání budou mít hráči v rámci YOUTH CZECH
TALENT, které se uskuteční neděli 11.2. rovněž v Hrotovicích. Kromě žákovských reprezentantů dostali pozvánku také
hráči ročníku 2008, které nominovali kluby. Akce se kromě
repre trenérů zúčastní také hráči Extraligy: Jakub Hajtmar, Petr
Minařík a Jakub Sládek.
Více zde

FOND POTŘEBNÝM 2018

I v roce 2018 bude možné čerpat příspěvky z Fondu
potřebným. Tento charitativní projekt má za cíl přispět sociálně
slabším hráčům finančními prostředky na jejich další rozvoj. O
přidělení rozhodují členové Síně slávy. První kolo žádostí bylo
otevřeno do 31.3.2018. Další informace a formulář žádosti
najdete zde

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH

Další ze série regionálních školení rozhodčích proběhne
v Regionu Severozápad v sobotu 3.3.2018. Je zaměřeno na
licenci Rookie a bude se konat v ZŠ Smolkova. Školení je
zdarma, zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Hlásit se
můžete na jaksch@baseball.cz. Více info zde

BASEBALL CZECH GALA

Třetí ročník baseballového Galavečera proběhl v pátek
26.1.2018 v Centru pohybové medicíny na Praze 4. Byli
ocenění nejlepší extraligoví hráči sezóny 2017, vyhlášena
osobnost Extraligy a také rozhodčí roku.
Pořadem provázel Petr Svěcený, kulturní vyžití zastupoval
Michal Dvořák s projektem Vivaldianno.
Na 150 hostů tleskalo následujícím oceněným:
ROZHODČÍ ROKU – MAREK VIČAR
OSOBNOST EXTRALIGY – PAVEL BUDSKÝ
NEJ PÁLKAŘ ZČ – CAMERON RUSS
NEJ NADHAZOVAČ ZČ – DYLAN BRAMMER
NEJ POLAŘ ZČ – MARTIN STŘÍTECKÝ
NEJVÍCE HOMERUNŮ V ZČ – MATĚJ HEJMA
NEJ PÁLKAŘ PF – TOMÁŠ JUNĚC
NEJ NADHAZOVAČ PF – BORIS BOKAJ
MVP PF – RADIM CHROUST
NEJLEPŠÍ TÝM – DRACI BRNO
Mezi předávajícími byli zástupci firem Rawlings a JRD, dále
členové síně slávy Aleš Hrabě a Miroslav Vojtíšek, hejtmanka
středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a Michal
Dvořák.
Na akci byli rovněž přítomni hráči, kteří podepsali kontrakty
s kluby z asociace MLB, včetně prvního Pavla Budského a
posledního, Martina Červenky. Ten by se měl v únoru vydat na
další štaci do Baltimore Orioles.

ŠKOLENÍ PRO ZAPISOVATELE

Série školení zapisovatelů pro rok 2018 je v plném proudu.
V sobotu 27.1. bylo vyškoleno 11 zájemců na Kladně, kteří byli
v závěrečném testu všichni úspěšní, v sobotu 3.2. bude
probíhat v Ostravě. Kompletní přehled termínů zde

PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ

Připomínáme, že od 1.11.2017 do 28.2.2018 běží přestupní
termín, ve kterém můžete podávat žádosti o přestupy hráčů.
Nový přestupní řád, který měl procedury přestupů i hostování
zjednodušit platí od 1.1.2017. Více informací zde
Schválené přestupy i hostování najdete na baseball.cz
v kolonce Registrace – Přestupy/Hostování.
Z těch zatím nejzajímavějších vybíráme:
Derhak Alexander – z Draků Brno do Hrochů Brno
Hussey John – z Techniky Brno do Draků Brno
Baroch Petr – z Tempa Titans do Miners Kladno

KONGRES LITTLE LEAGUE

Vojtěch Albrecht se jako District administrátor a zástupce ČBA
a ČSA zúčastnil v New Orleans celosvětového kongresu
organizace Little League. Více informací z jednání a ze zákulisí,
včetně změn v pravidlech najdete v článku zde

VIDEO

Malou video ukázku ze silového tréninku mužské reprezentace
najdete na FB stránce Baseball Czech zde

Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

Připomínáme všem licencovaným trenérům, kteří svou licenci
obdrželi v roce 2015, že pro její aktualizaci či navýšení je
nutné se přihlásit přes baseball.cz zde bod 3 a vyplnit
přiložený dotazník. Licence mají platnost 3 roky. Vaše žádosti
budou postoupeny TMK ČBA, která rozhodne o jejich přidělení.
O výsledku budete informováni začátkem března.

DÍKY, TRENÉRE

Začátkem ledna byl odstartován již 4.
ročník akce Díky, trenére. I vy můžete
nominovat trenéra mládeže ze svého
klubu. Více zde. Baseballoví zástupci
zanechali v minulých ročnících velkou
stopu, když se v roce 2015 dostal
Jaroslav Krejčíř do TOP 10 a v roce
2016 tento úspěch zopakoval Jiří Šiman.
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