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PARLAMENT ČBA 2018 
Pravidelné jednání Parlamentu ČBA se nezadržitelně blíží. 
Delegáti se sejdou v sobotu 17.3.2018 od 11:00 hod. 
v prostorách Paspova sálu v Praze 5 (Nádražní 43/84). 
Předsedové oddílů obdrželi do svých emailových stránek 
všechny důležité informace potřebné k jednání a zejména 
aktuální informace týkající se plánovaného rozpočtu pro rok 
2018.  
Druhým rokem budou mít oddíly při splnění podmínky počtu 
registrovaných členů a účasti družstev v soutěžích možnost 
uplatnit při hlasování více hlasů. Pozvánku s programem 
najdete zde 
 
PROSPECT TEAM V ITÁLII 

Prospect team mužské reprezentace odletěl 
v neděli 11.3. na týdenní Spring Training do 
Itálie. Realizační tým v čele s head coachem 
Michalem Müllerem pozval 25 hráčů (zde).  

Hráče čeká náročný dvoufázový program, mají za sebou dva 
zápasy a dvě výhry 6:1 a 12:7. 
Na to, jak v Itálii vše probíhá, příp. i na jiné věci, které vás 
zajímají, se můžete na FB zeptat Jakuba Malíka. Autor otázky, 
která Kubu nejvíce zaujme, obdrží míč s jeho podpisem 
 
ROZVOJ 2018 
Na webu baseball.cz byly zveřejněny dotační programy a 
podmínky poskytnutí dotací určených k rozvoji mládežnických 
týmů v jednotlivých klubech ČBA pro rok 2018.  
Spuštěna byla rovněž možnost rezervace roadshow.  
 
POŘADATELSTVÍ ČBP 
ČBA poptává pořadatele pro jarní OPEN turnaje ČBP U15 (14.-
17.6.) a U18 (7.-10.6.). Žádosti můžete podávat přes datovou 
komunikaci přes klubové účty. Termín podání žádosti je do 
28.3.2018 
 
POŘADATELSTVÍ MČR 40+ 
Třetí ročník MČR veteránů byl přidělen Drakům Brno, kteří se 
po roce opět zapojí do bojů o titul věkové kategorie 40+. 
Přihlášené týmy: Bongo Liberec, Draci Brno, Old Boys Praha, 
Orlice Choceň, Pozdní sběr, STB Ostrava, Technika Brno, 
Třebíč Nuclears 
 
ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH ČBA, region Jih 
V sobotu 10.3. proběhlo v Brně školení 
rozhodčích regionu Jih.  Nově bylo vyškoleno 
celkem 32 rozhodčích, kteří získali licenci 
Rookie. Další informace si můžete přečíst 
zde  
 
C.E.B. CUP 2018 
Na webu baseballstats.eu byl zveřejněn rozpis C.E.B. Cupu, 
který se bude hrát 5.-9.6.2018 v ČR, konkrétně v Ostravě a 
Frýdku-Místku. Český baseball budou zastupovat Arrows 
Ostrava. Osm týmů je rozdělených do dvou skupin, hraje se 
klasicky semifinále a zápasy o pořadí. 
Účastníci: Biotechkomanda (UKR), Bonn Capitals (GER), 
Borgerhout Squirrels (BEL) Therwill Flyers (SUI), Minsk (BLR), 
Olimpija Karlovac (CRO), Templiers Senart (FRA), Arrows 
Ostrava 

 EXTRALIGA 2018 
Všech 10 extraligových oddílů se již pilně 
připravuje na nový ročník nejvyšší soutěže, 
který startuje v pátek 30.3.2018 v Brně na 
MBS a v Ostravě. Poslední zápasy základní 

části jsou naopak naplánovány na půlku června. V této části 
soutěže se spolu týmy střetnou každý s každým 3x. Do 
nadstavby o titul postupuje 6 nejlepších týmů a hrají každý 
s každým 4x. Do nadstavby o udržení se zapojí týmy na 7.-10. 
místě s týmy na 1.-4. příčce z První ligy. O titulu budou opět 
rozhodovat Wild Card Series (na 2 výhry) a Czech Series (na 3 
výhry). 
O prvním hracím víkendu se střetnou tyto dvojice: 

Draci Brno – Olympia Blansko 
Arrows Ostrava – Skokani Olomouc 

Tempo Titans – Nuclears Třebíč 
Hroši Brno – Technika Brno 

Kotlářka Praha – Eagles Praha 
Informace a novinky z týmů najdete kromě webových stránek 
jednotlivých oddílů také na webu extraliga.baseball.cz. 
Jednotlivé soupisky mají týmy odeslat do 15.3., předběžný 
rozpis už byl zveřejněn, ale stále může docházet k drobným 
změnám na základě dohody mezi oddíly. 
Mediální skupina ČBA ve spolupráci s oddíly chystá tištěného 
Extraligového průvodce, kde byste měli najít veškeré 
informace o týmech hrajících nejvyšší soutěž, včetně statistik 
z roku 2017 i těch historických. Průvodce bude k dispozici na 
stadionech. 
 
PRVNÍ LIGA 2018 
Druhá nejvyšší soutěž, které se v roce 2018 zúčastní 9 týmů, 
startuje až v polovině dubna. 
Účastníci: Blesk Jablonec, Orli Choceň, Sokol Hluboká, Hroch 
Brno, Klasik FM, Pelikans Bučovice, SaBaT Praha, Sharks Sp. 
Poříčí, Wolfs Domažlice 

 
DOPINGOVÉ TESTY V BASEBALLU 
Světová antidopingová agentura (WADA) zveřejnila počet 
testovaných hráčů za rok 2016. Celosvětové bylo odebráno a 
analyzováno 1016 vzorků hráčů baseballu, za rok 2015 to bylo 
1538 testů. V evropském baseballu bylo odebráno 205 vzorků, 
v roce 2015 236. Celkem bylo testováno 671 hráčů v 15 ze 38 
členských zemí CEB. Více info najdete zde. Testováni jsou 
samozřejmě i hráči v ČR – v roce 2017 bylo negativně 
testováno 16 hráčů.  
 
SMLOUVA SE SABE s.r.o. 
Na konci roku 2017 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi 
ČBA a společností SABE, ze které mohou mít prospěch i base-
ballové kluby. Ty mohou čerpat slevu 25% na sportovní 
poháry a ceny, tištěné štítky k pohárům zdarma a poštovné 
nad 2000,- Kč v účtovaných cenách zdarma. Objednávky 
můžete posílat na email info@sabe.cz nebo přes eshop 
www.sportovnipohary.cz, do poznámky vždy uveďte „sleva 
baseball“.  
 
BASEBALL CZECH GALA NA ČT 
Vy, kteří jste nebyli na baseballovém Galavečeru, který se 
konal 26.1.2018 se můžete podívat na záznam slavnostního 
vyhlášení nejlepších baseballových hráčů a rozhodčích za rok 
2017 zde 
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