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ŽÁKOVSKÉ VÝBĚRY 
Druhé kolo do výběrů reprezentace U12 
pro rok 2019, ve kterém se koná jak ME, 
tak rovněž MS, se konalo v neděli 
18.11.2018 v hale v Hrotovicích. 
43 pozvaných hráčů a hráček zvládlo 
čtyři stanoviště zaměřené na všechny 

baseballové dovednosti, včetně agility a švihadla. 
Na další soustředění, které se koná 9.2. v Hrotovicích bylo 
vybráno 29 hráčů a hráček. Podrobné informace najdete zde 
 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 2019 
STK ČBA otevřela možnost přihlášek do soutěží na rok 2019. 
Jedná se jak o soutěže celostátní, tak i regionální. Přihlášky 
budou otevřeny do 20.12.2018. Hlásit se můžete přes webové 
rozhraní. Další podrobnosti najdete zde 
 

CZECH TALENT 2018 
Přes 50 nadějných baseballistů ročníků 2006-2002 se chystá ve 
dnech 7.-9.12.18 do Nymburka na čtvrtý ročník kempu Czech 
Talent. Garantem kempu je Pavel Budský, z trenérů by neměl 
chybět např. Mike Griffin, trenér repre mužů, a Bill Holmberg. 
Na akci bude 7.-8.12. přítomno rovněž přes 30 sportovních 
ředitelů mládeže, kterým bude představen házecí a nadhazovací 
Program PRO.  
 

RCC KLINIKA POLIČKA 
Letošní školení trenérů III. Trenérské třídy (licence Rookie) se 
uskuteční ve dnech 30.11.-2.12.18 v Poličce. Na akci se již 
přihlásilo přes 110 účastníků. Vedle již aprobovaných trenérů 
jsou zde rovněž úplní nováčkové. Program začíná v pátek 
v 18:00 hod. a končí v nedělí odpoledne. Školení se koná pod 
záštitou Richarda Kanii. Mezi lektory nechybí držitelé ocenění 
Trenér roku – Arnošt Nesňal a Pavel Chadim, ale také např. 
catcher národního týmu Petr Čech a také Filip Hudeček.  
 

HORSKÁ KLINIKA 
Roman Lipavský finišuje s přípravami RCC v Poličce, ale už je 
také v plných přípravách 19. ročník HORSKÉ KLINIKY. Ta se 
bude konat v obvyklém termínu 18.-20.1.2019 na obvyklém 
místě. Možnost přihlášek bude otevřena koncem týdne. Sledujte 
web, další podrobnosti zde 
 

PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ 
Od začátku listopadu již běží přestupní termín pro rok 2019. Je 
tedy možné začít podávat žádosti o přestup či hostování. 
Přestupní termín trvá do 28.2.2019, termín pro hostování vyprší 
31.5.2019. Podrobnosti najdete zde, věnujte prosím pozornost 
správnému vyplnění PL. 
 

PROSINCOVÁ JEDNÁNÍ 
O tom, jak bude vypadat příští ročník Extraligy se bude jednat 
ve čtvrtek 6.12.18 na Extraligové schůzce. Následující den, tedy 
v pátek 7.12.18 bude VV ČBA v Nymburce jednat s realizačním 
týmem reprezentace mužů v čele s Mikem Griffinem.  
 

PARLAMENT ČBA 
Jednání Parlamentu ČBA se bude konat v sobotu 12.1.2019 

v Praze. Jeho hlavním bodem bude vyhodnocení roku 2018 a 
volba vedení ČBA. Pozvánku na jednání obdrželi v předstihu 

předsedové oddílů. 
 

  ANKETY 2018 
PŘIPOMÍNÁME! Do konce listopadu můžete na email 
votinska@baseball.cz posílat své návrhy na Rozhodcovský 
objev roku a tipy na nejlepší trenéry - Trenér roku, 
Trenérský objev, Dlouholetý trenérský přínos 
Extraligové a prvoligové týmy pak rozhodují o ceně Rozhodčí 
roku, ke které obdrželi od KR ČBA podklady v minulém týdnu. 
 
CENA FAIR PLAY 
Rovněž do konce listopadu můžete posílat své návrhy na čin, 
který by měl být podle vás oceněn Cenou Fair play. Návrh musí 
obsahovat jméno, příjmení a kontakty osoby podávající návrh; 
přesný popis činu a jméno a příjmení navrhované osoby. 
Další informace zde 
 
SOUTĚŽE CEB 2019 
CEB schválila na svém zasedání přesné termíny svých turnajů 
na rok 2019.  
Champions Cup - se za účasti Arrows Ostrava uskuteční 4.-
9.6.19 v italské Boloni. Kromě našeho mistra budou startovat 
2 zástupci Itálie a Nizozemska a po 1 klubu z Francie, 
Německa a Belgie. 
CEB Cup – budou pořádat Draci Brno ve stejném termínu. 
Kromě Draků se zúčastní kluby ze San Marina, Německa, 
Francie, Švýcarska, Běloruska, Ukrajiny a Španělska. 
ME U12 – turnaj zatím nemá pořadatele, hrát se bude 1.-
7.7.19 v tomto složení: Itálie, Česko, Rusko, Nizozemsko, 
Francie, Německo, Maďarsko, Belgie 
ME U15 – se uskuteční 15.-21.7.19 v italskému Nettunu. 
Kromě Česka zde budou startovat výběry Německa, 
Nizozemska, Francie, Itálie, Rakouska, Ruska a Slovenska. 
ME U23 – bude 7.-11.8. pořádat Praha. Vedle naší repre-
zentace přivítáme Nizozemsko, Belgii, Španělsko, Německo, 
Francii, Ukrajinu a Chorvatsko. 
 
REGIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
KR ČBA plánuje i v příštím roce připravit regionální školení pro 
začínající rozhodčí. Nabídka byla zaslána regionům, přesná 
data a místa budou zveřejněna po dohodě všech subjektů. 
 

ŠKOLENÍ ZAPISOVATELŮ 
ZK ČBA a Komise Scorerů ČSA vyhlašují termíny školení pro 
zapisovatele na rok 2019. Další informace zde 
9.-10.2.2019 – Čechy 
16.-17.2.2019 – Praha 
2.-3.3.2019 – Morava 
Přihlášky na školení, stejně tak jako na pořadatelství, 
posílejte nejpozději do 5.12.2018 na email 
 lenka.richterova73@gmail.com v kopii na info@softball.cz. 
 
DOPRODEJ ARMY TRIČEK 
Pokud ještě nemáte tričko z letošní kolekce Army Baseball 
Czech nabízíme vám jejich zakoupení v předvánoční akci za 
zvýhodněnou cenu 190,- Kč. Velikosti jsou již v omezeném 
počtu, ale zase můžete získat také zimní čepici, více info zde. 
 
ESHOP S DÁRKEM 
Vánoční dárek můžete pořídit rovněž na našem eshopu, kde 
jsme ke všem nabízeným produktům přidali jako dárek knihu 
Cal Ripkena, hvězdy MBL, která v dubnu navštívila Česko. 
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