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TRENÉRSKÁ KLINIKA MLB 
Po celý týden od 18. do 25.2. se v Nymburce koná Trenérská 
klinika pod patronací MLB. Na třicet českých trenérů má 
jedinečnou příležitost seznámit se s posledními trendy v MLB. 
Lektory jsou: Bill Holmberg, Orlando Mercado, Garth Iorg a 
Edgar ‚Estrela‘ Trinidad. 
Trenéři mají nabitý program a věříme, že vše co se naučí, 
převedou co nejdříve do tréninkového procesu svých svěřenců. 
Trenéři, kteří nemají tu možnost se kliniky zúčastnit, se pak 
mohou těšit např. na přednášky na Horské klinice a také na 
videa. 
Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 19.2. představili 
zástupci MLB svůj rozvojový program, kterým chtějí šířit 
baseball na celém světě. „Vidíme v Evropě velký potenciál pro 
další talentované hráče, kteří mohou obohatit naši ligu“.  
MLB bere tuto akci velmi prestižně, čehož důkazem je účast 
hlavního koordinátora Caleba Santos-Silvy a také Brendy 
Rodriguez, která společně s Janem Benešem celou TK 
spoluorganizovala a přiletěla do ČR pouze kvůli ní a v úterý 
ráno spokojena odletěla na další tiskovku do Latinské Ameriky.  
Přenos z TK si můžete prohlédnout zde 
 

 
 

PŘIPOMÍNÁME! 
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. Při žádosti o 
hostování je bezpodmínečně nutné, aby byl hráč registrován 
v mateřském oddíle pro rok 2018. Termín hostování vyprší 
31.5.2018. 
Schválené přestupy i hostování najdete na baseball.cz 
v kolonce Registrace – Přestupy/Hostování. 
 

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 
 

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. 

 KONGRES CEB 
O víkendu 9.-11.2. proběhl ve městě Val d’Europe nedaleko 
Paříže pravidelný kongres CEB. Za ČBA se ho zúčastnili Michal 
Hanuš, Petr Ditrich (místopředseda CEB), Jaroslav Míka a 
Vladimír Richter. Přítomen byl také Jan Bagin za PBT. Vedle 
obvyklých jednání byly také rozdány ceny a český baseball byl 
opět vidět:  

Draci Brno obdrží plaketu za vítězství v C.E.B. Cupu  
Alois Sečkár získal cenu pro Zapisovatele roku 

Uzavřen byl formát ME žáků, které se bude konat v červenci 
v Budapešti – 14 týmů bude rozděleno do dvou skupin a bude 
se, na rozdíl od roku 2017, hrát semifinále.  
 
ROOKIE BALL 

Společná soutěž ČBA a ČSA pro družstva 
U9 byla pojmenována Rookie ball U9. Do 
soutěže se přihlásilo 45 týmů, které jsou 
rozděleny do 7 divizí. Každá divize má 

svého ředitele, který se s kluby domluví na pořádání turnajů a 
na dalších podrobnostech ohledně soutěže. 
Hrací termíny turnajů jsou následující: 14.4., 28.4., 19.5., 
16.6. Další podrobnosti a informace najdete zde 
 
MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE ČBP 
STK ČBA vybrala na základě došlých přihlášek následující 
pořadatele: 
ČBPU11 – 14.-17.6. – Sokol Hluboká (20 týmů) 
Arrows, Plzeň, Blesk, Brewers, Hroši, Draci Eagles, Klasik, 
Oilers, Olympia, Piranhas, Rytíři, SaBaT, SK Kotlářka, Skokani, 
Hluboká, Technika, Tempo, Nuclears, Waynes 
ČBPU13 – 7.-10.6. – Eagles Praha (18 týmů) 
Arrows, Plzeň, Blesk, Hroši, Draci, Eagles, Klasik, Olympia, 
Choceň, SaBaT, SK Kotlářka, Skokani, Hluboká, Technika, 
Tempo, Nuclears, Waynes 
Do 28.2. je možné podávat žádost o pořadatelství na turnaje 
ČBPU18 a U15. 
Do 18.3. je možné se z turnajů odhlásit bez penalizace. 
 

POŘADATELÉ STŘÍBRNÝ SUPERPOHÁR 
Region Jih – Draci Brno 
Region Jihozápad – Sokol Hluboká 
Region Severovýchod – Rytíři Trutnov 
Region Severozápad – SaBaT Praha 
Region Východ – Klasik Frýdek-Místek 
Turnaje mají jednotný termín 12.-13.5.. SUPER CUP se bude 
konat 1.-3.6. v areálu Tempa Titans Praha 
 

POŘADATELÉ STŘÍBRNÝ FIRSTCUP 
Region Jih – Olympia Blansko 
Region Jihozápad – Baseball Plzeň 
Region Severovýchod – Orli Choceň 
Region Severozápad – Miners Kladno 
Region Východ – Arrows Ostrava. 
Turnaje mají jednotný termín 26.-27.5.. ZLATÝ FIRST CUP se 
bude konat 22.-24.6. v areálu Hrochů Brno 
 

POŘADATELÉ kvalifikace LITTLE LEAGUE 
Little League – Skokani Olomouc 
Junior League – region Jihozápad 
Senior League – region Severozápad 
Turnaje mají jednotný termín 26.-27.5.2018 
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