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MISTROVSTVÍ SVĚTA U23 
MS U23 v Kolumbii skončilo premiérovým ziskem titulu pro 
Mexiko, stříbro bere Japonsko a bronz opět premiérově 
Venezuela. Český tým získal v turnaji jednu výhru a, i díky 
kolečku s Nizozemskem a JAR, končí na 12. příčce. 
 

Výsledky ČR v Consolation Round 
NED - CZE 4:5 P-Hlouch, Vavruša  
CZE - JAR  2:9 P-Padyšák, Čapka, Kraut  
COL - CZE 12:2 P-Ondra, Blažek, Bužga, Nebenführ, Ercoli  

 

Super Round:  Consolation Round: 
1. Japonsko 5-0  1. Kolumbie 5-0 
2. Mexiko 3-2  2. Portoriko 4-1 
3. Venezuela 3-2  3. Austrálie 3-2 
4. Korea 2-3  4. Nizozemsko 1-4 
5. Tchaj-wan 1-4  5. Jihoafrická rep. 1-4 
6. Dominikánská rep.. 1-4  6. Česká republika 1-4 

 

Nejlepším českým pálkařem byl Martin Červinka s BA .333, 
následovaný Filipem Smolou BA .266, Martinem Mužíkem a 
Jakubem Greplem s BA .250. Češi odpálili celkem 45 hitů, z toho 
7x2B a 3xHR. Česká obrana zahrála 23x double play a udělala 
24 chyb. Rozhovor s Vladimírem Chlupem najdete zde 
 

Do utkání o 3. místo se probojovala Venezuela a Korea. Korea 
neměla dobrý start do turnaje, do Super Round postupovala bez 
výhry, ale dokázala zabojovat, a nakonec se dostala do bojů o 
medaile a k možnosti obhajoby bronzu z roku 2016. Zápas 
skončil těsným vítězstvím Venezuely 5:4. Vítězové vedli 4:1, 
Korea srovnala na 4:4, reagovat na 5. body soupeře v 8.směně 
už nedokázala. 
Finále bylo soubojem Japonska a Mexika, Japonsko obhajovalo 
titul. Celých 9 směn drželi nadhazovači a obrany čisté konto. 
Mexiko mělo k bodům blíže – odpálilo 9 hitů oproti 1 japon-
skému, bylo vyautováno na domácí metě, ale o výsledku 
nakonec musel rozhodnout tie-brek. V něm Mexičané stáhli 2 
body a i přes tlak Japonska v dohrávce vyhráli 2:1.  
 

České rozhodčí výborně reprezentoval David Kulhánek, který 
měl plno dobrých nominací a rozhodoval zápas o 3. místo na 
první metě. 
 

Konečné pořadí turnaje: 
1. Mexiko 7-2 
2. Japonsko 8-1 
3. Venezuela 7-2 
4. Korea 5-4 
5. Tchaj-wan 3-5 
6. Dominikánská rep. 3-5 
7. Kolumbie 5-3 
8. Portoriko 4-4 
9. Austrálie 4-4 
10. Nizozemsko 2-6 
11. Jihoafrická rep. 1-7 
12. Česko 1-7 

 

  ANKETY 2018 
S koncem sezóny začíná doba bilancování a také různých 
anket. Nejinak je tomu tento rok. 
Rozhodcovský objev 
Pokud vás zaujal některý z mladých rozhodčích neváhejte a 
pošlete nám jeho jméno. Své tipy může zaslat opravdu každý 
– hráč, trenér, veřejnost a to do 30.11.2018 na email 
votinska@baseball.cz. Anketa má již šest vítězů, kteří mají 
také právo hlasovat 

2017 Tomáš Špilauer 
2016 Ondřej Beneš 
2015 Richard Šimota 
2014 Viktor Bartoš 
2013 Marek Vičar 
2012 Karel Vohánka 

Rozhodčí roku 
O tom, zda se na pomyslný rozhodcovský trůn vrátí František 
Přibyl nebo přidá další vítězství Marek Vičar, nebo na něj 
usedne někdo jiný, budou rozhodovat manažeři extraligových 
a prvoligových týmů. Ti mohou očekávat výzvu k hlasování 
v příštím týdnu. 
 
Trenér roku 
Kdo myslíte, že byl nejlepším trenérem uplynulého roku? 
Anketa, která trvá již 11 let má mezi vítězi samá velká jména 
– např. Mike Griffin, Arnošt Nesňal, Pavel Chadim, Petr 
Aubrecht 
Trenérský objev 
Pro trenéry mladé, nové nebo ty, kteří letos zazářili je určena 
anketa Trenérský objev. Mezi jeho držitele patří např. Jan 
Altrichter, Ivo Kučera nebo Pavel Budský. 
Dlouholetý trenérský přínos 
Nejmladší je anketa, která by měla zhodnotit celou trenérskou 
kariéru. Jejími dosavadními držiteli jsou Richard Kania, Petr 
Aubrecht a Jaroslav Krejčíř. 
Své návrhy na všechny trenéry, kteří by měli být podle vás za 
rok 2018 oceněni posílejte do 25.11.2018 na email 
votinska@baseball.cz 
Nezapomeňte uvést jméno a příjmení navrhovaného trenéra a 
krátké zdůvodnění proč má být podle vás oceněn. Více zde 
 

PROGRAM PRO 
Ve dnech 7.-8.11. se sejde v Nymburce 20 mladých (r. 2005 a 
2006) nadhazovačů a kečrů, aby jim byl ve společnosti trenérů 
Pavla Chadima, Davida Winklera a hlavně Billa Holmberga 
(MLB) představen Program rozvoje osy. Bill přednášel českým 
trenérům také letos v březnu na týdenní klinice v Nymburce. 
Pracoval pro italskou akademii a vedl italské reprezentační 
týmy, např. na WBSC 2009. Vedle hráčů se akce zúčastní také 
jejich oddíloví trenéři a trenéři z Akademií a tréninkových 
center. Kromě tréninků nebude chybět ani cvičení 
s fyzioterapeutkou, rehabilitace apod. 
 

REPREZENTACE U12 
Druhé kolo výběrů do repre U12 pro rok 2018 proběhne 18.11. 
v Hrotovicích, kam bylo po první kole pozváno 43 hráčů a 
hráček - zde. V dalším programu pro vybrané nechybí v únoru 
Youth Czech Talent a v březnu soustředění. V jarních měsících 
pak přibydou přípravné turnaje v Praze, Padebornu a v Brně. 
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