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SUPER SIX 
Již zítra, v úterý 18.9., startuje v nizozemském Hoofddorpu 

letošní největší evropský turnaj pro šest 
nejlepších evropských týmů. Na turnaji 

nechybí ani česká reprezentace, kterou hned 
na úvod čeká ve večerním duelu domácí 
Nizozemsko. 
Český tým je od neděle v místě konání 
turnaje, kde odehrál přípravný zápas 
s domácí reprezentací, ve kterém podlehl 
4:7. Trenéři prostřídali 9 nadhazovačů, na 

pálce se dařilo Schneiderovi a Mužíkovi, 
kteří oba odpálili homerun. 

Dnes odpoledne čeká hráče poslední trénink. Další info zde 
 

Rozpis zápasů českého týmu: 
ÚT 18.9. 19:30 Nizozemsko - Česko 
ST 19.9. 15:00 Česko - Španělsko 
ČT 20.9. 11:00 Česko - Belgie 
PÁ 21.9. 15:00 Itálie - Česko 
SO 22.9. 11:00 Německo - Česko 
NE 23.9. 13:30 finále 

 

Připomeňme si všech 24 nominovaných hráčů: Bokaj, Duffek, 
Furko, Chroust R., Minařík P., Novák, Satoria, Tomek, Hlouch, 
Vavruša J. Padyšák, Čech, Vavruša D., Voják, Hajtmar J., 
Juněc, Schneider, Zýma P., Červinka, Chroust P., Dubový, 
Mužík, Hejma, Malík. 
Všechny zápasy Super6 bude přenášet internetová televize 
PLAYO.TV, české zápasy budou k vidění také na internetovém 
vysílání ČT Sport.  
Vedle hráčů máme zastoupení také mezi oficiály – komisařem 
turnaje je Jaroslav Míka, mezi rozhodčími bude působit David 
Kulhánek a také Mojmír Jankovič. 
Souběžně s baseballovým se hraje také softballový turnaj žen, 
ve kterém má Česko také zastoupení. Jsme tak vedle 
Nizozemska a Itálie třetí zemí, která má svůj tým v obou 
turnajích. Web turnaje, fb stránky turnaje   
 

BASEBALL5 V SOFII 
Třetí příčku obsadil český výběr na turnaji BB5 v Sofii, když 
v zápase o 3.místo zvítězil nad Srbskem až ve třetím tie-
breaku. Vedle turnaje proběhla v pátek v Sofii také klinika a 
modelový zápas pro děti. Samotný turnaj se pak uskutečnil 
v sobotu přímo v centru města, finále mezi Bulharskem a 
Rumunskem skončilo 1:0 ve prospěch domácích. WBSC má 
v plánu BB5 rozšířit i do dalších zemí a dostat baseball do 
širokého povědomí. Konečné pořadí: 1. Bulharsko, 2. Ru-
munsko, 3. Česko, 4. Srbsko 
Více info najdete na webu a na fb stránce Baseball5 
  

MS U23 
Již za 30 dní startuje v Kolumbii Mistrovství světa U23, kde 
nebude chybět ani naše reprezentace. Ta jako přípravu 
absolvuje koncem týdne v Nizozemsku tři utkání – dvě 
s ligovými finalisty Neptunus (Rotterdam) a L&D (Amsterdam), 
jeden s domácím výběrem U23. 
Na MS jí ve skupině čekají tyto týmy: Korea, Austrálie, Porto-
riko, Venezuela, Dominikánská republika. Ve druhé skupině 
jsou Japonsko, Mexiko, Tchaj-wan, Nizozemsko, Kolumbie a 
Jihoafrická republika. 
Rozpis MS zatím není znám, turnaj začíná 19.10., česká 
reprezentace odlétá 16.10. 
 

 VE FINÁLE 1.LIGY SaBaT a Hluboká 
Semifinálové duely rozhodly o letošních účastnících finále První 
ligy. SaBaTu Praha stačily v sérii s Klasikem FM k postupu dvě 
utkání, Hluboká musela v duelech se SaBaTem bojovat třikrát. 
SaBaT – Klasik FM 14:3, 12:7 
Úvod prvního utkání nenapovídal, že zápas skončí rozdílovým 
výsledkem. Klasici se dostali do vedení hned v 1.směně a po 
6. inningu byl stav utkání 4:3 pro Pražany. Pak se však pálkaři 
obhájce prvenství prosadili a poslední dvě směny zaznamenali 
celkem 10 bodů. I ve druhém zápase jako první bodoval 
Klasik, tentokrát ale SaBaT vzápětí rázně odpověděl a po třech 
směnách bylo skóre 11:3 ve prospěch domácích. Klasici ještě 
dokázali výsledek korigovat, ale na úspěch v podobě výhry to 
nestačilo. 
Hluboká – Blesk 18:22, 10:4, 14:9 
 

Finálová série se hraje na dva vítězné zápasy a měla by se 
odehrát tento víkend. Ohledně konečného rozpisu utkání 
sledujete baseball.cz. SaBaT zvítězil v základní části i nad-
stavbě, Hluboká byla po ZČ i nadstavbě třetí. SaBaT obhajuje 
prvenství, Hluboká skončila vloni na 4. místě. 
 

MČR U11 - kvalifikace 
V Blansku a na Hluboké se o víkendu rozhodlo o šesti 
účastnících MČR U11. V Blansku zvítězili bez porážky Hroši, 
druhé místo obsadila Olympia. Další tři týmy se dostaly do 
kolečka, ze kterého nakonec postupuje Tempo Titans. Na 
Hluboké to bylo s postupujícími jednodušší – bez porážky jdou 
dál Draci, dále Nuclears a domácí Sokol. Všechny výsledky zde 
Finálový turnaj pro šest nejlepších týmů se hraje 28.-30.9. 
v Třebíči. 
 

MČR U9 - kvalifikace 
Šestnáct týmů, ze čtyř kvalifikačních skupin a 33 družstev, si 
na čtyřech místech ČR zajistilo postup na turnaj MČR 
kategorie U9. V Praze na Eagles to byli Eagles, Kotlářka, Plzeň, 
Chomutov. V Jablonci domácí Blesk, Tempo, Miners a Rytíři. 
V Blansku opět vyhráli domácí, dále postupují Hroši, Oilers a 
Technika. I na MBS v Brně se nejvíce dařilo týmu, který je zde 
doma. Postupují Draci, Nuclears, Hroch a Pipas.  
Finálové klání se uskuteční na Hluboké 28.-30.9.2018. 
 

MČR U13 
V areálu pražských Eagles se bude o víkendu konat MČR U13, 
kam z kvalifikace postoupilo těchto 6 týmů: Arrows, Hroši, 
Draci, Eagles, SK Kotlářka, Tempo. Týmy jsou rozděleny do 
dvou skupin, začíná se v pátek dopoledne, rozpis zde  
Titul obhajuje Tempo, stříbro Hroši a bronz Eagles. 
 

ČBP U10 
Celkem 18 účastníků bude mít pohárový turnaj pro kategorii 
U10, který se koná tento víkend na Hluboké. Týmy jsou 
rozděleny do 4 skupin, začíná se již v pátek ráno, finále je 
naplánováno na neděli 14:00 hod. Rozpis turnaje zde 
Skupina A: Opava, Draci, Olympia, Ježci, Klasik 
Skupina B: Hroši, Hluboká, Rytíři, Technika 
Skupina C: Oilers, Eagles, Skokani, Tempo 
Skupina D: Arrows, Wolfs, Klatovy, Plzeň, Nuclears 
Medailové pozice z roku 2017 obhajují Hroši, Draci a Olympia. 
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