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KONGRES CEB 
Na Kongresu CEB v Aténách došlo k založení WBSC Europe, tedy 

po vzoru světové federace ke spojení 
baseballu a softballu na evropské 
úrovni. Více podrobností o činnosti této 
organizace bude jasných po prvním 
zasedání výboru v dubnu. Ve výboru 
má český base i soft své zástupce – 
Petra Ditricha a Gabriela Waage. 
Kongres potvrdil 3 mezinárodní akce, 

které se budou konat v ČR – turnaj CEB CUP, ME U12 a ME U23. 
Delegace ČBA se sešla s předsedou WBSC, kde se jednalo o 
vyhodnocení akcí, které pořádala ČR v roce 2018. ME mužů 
v Německu se bude nově hrát se čtvrtfinále, ME U23 pouze na 
7 směn, olympijská kvalifikace v jedné skupině bez finále. 
 
MEZINÁRODNÍ AKCE V ČR  
ME U12 v Třebíči 
Třebíč bude ve dnech 2.-6.7.2019 hostit další ME žáků (U12). 
Turnaje se zúčastní celkem 15 reprezentací. Ve skupině A hraje 
ve dvou skupinách 8 nejlepších z ME 2018 v Budapešti – tedy, 
Itálie, Nizozemsko, Francie, Belgie, Rusko, Německo, Maďarsko 
a Česko. Ve skupině B pak Ukrajina, Rakousko, Polsko, 
Slovensko, V.Británie, Litva a Rumunsko. 
ME U23 v Praze 
V Praze se ve dnech 7.-11.8.2019 uskuteční ME kategorie U23, 
ve které jsme již historicky získali 4 medaile, naposledy stříbro 
v roce 2017. Turnaj se bude hrát na Eagles a na Tempu, kde 
přivítají Nizozemsko, Německo, Francii, V. Británii, Belgii, Ukra-
jinu, Chorvatsko a Česko. 
CEB CUP v Brně 
Draci Brno sehrají na domácím hřišti ve dnech 5.-9.6.2019 
turnaj, jehož vítěz zajistí pro svou zemí místo v Champions Cupu 
pro rok 2020. Mezi soupeři ve skupině budou zástupci Francie, 
Ukrajiny a Španělska. Ve druhé skupině hrají týmy z Německa, 
Švýcarska, Běloruska a Chorvatska 
 
KADETSKÁ REPREZENTACE 
V sobotu na Eagles pro hráče z Čech pod vedením Jana Drábka, 
a v neděli na Hroších pro hráče z Moravy pod vedením Jana 
Felkla, proběhla další soustředění širšího výběru repre U15. 
V obou skupinách se pilovala hlavně pálka a nadhazování. 
Vybraných 35 hráčů se sejde 23.-24.3.2019 spolu s realizačním 
tým v Praze na Eagles, kde proběhne další soustředění. 
Video z pražské akce najdete zde 
 
Individuální ceny 
Minulý VV ČBA rozhodl udělovat individuální ceny za Extraligu 
na základě exaktních kritérií určených na základě statistiky bez 
jakéhokoli vstupu jednotlivých členů VV. Návrh, na základě 
jakých kritérií postupovat, předložila ZK ČBA, a VV ČBA tento 
postup schválil. Výpočet provedl sekretariát. Kritéria se před 
soutěží záměrně nezveřejňovala, mělo to být překvapení. 
Hlavním kamenem nejasností se stalo vymezení základní části, 
kam materiál schválený ZK ČBA zahrnul i nadstavbovou část. 
Všechny aspekty udělování individuálních cen ještě znovu 
projednáme. Za nejasnosti se omlouváme. 
 
 

  POŘADATELÉ – stříbrný Superpohár, 
stříbrný FirstCup 
Organizátoři mládežnických turnajů FirstCup a Superpohár 
rozhodli o pořadatelích stříbrných kvalifikačních turnajů. 
Superpohár (U10): Jih – Hroši, Jihozápad – Plzeň, Severo-
západ – Eagles, Severovýchod – Rytíři, Východ – Klasik 
Firstcup (U8): Jih – Olympia, Jihozápad – Plzeň, Severozápad 
– Miners, Severovýchod – Blesk, Východ - Arrows 
 
ROOKIEBALL 
Společná soutěž ČBA a ČSA pro děti do 9 let je letos ve správě 
ČSA, která ji bude v tomto roce celou řídit. Přihlášky můžete 
posílat na email maryska@softball.cz. Webové stránky zde 
 
10. klinika rozhodčích 
V Nymburce se ve dnech 16.-17.3.2019 bude konat již 10. 
ročník rozhodcovské kliniky. Zájemci se mohou hlásit přes 
datové rozhraní zde, cena je 500,- Kč, účast bude započítána 
do licenčního systému rozhodčích.  
 
David Kulhánek – ROZHODČÍ ROKU CEB 
Na víkendovém Kongresu CEB byl český rozhodčí DAVID 
KULHÁNEK vyhlášen Rozhodčím roku. Stal se tak druhým 
českým rozhodčím, kterému se dostalo této pocty. David se 
v roce 2018 účastnil dvou akcí – CEB Cupu v Ostravě a Super6 
v Nizozemsku, na kterých byl vždy nominován na nejdů-
ležitější zápasy, a ze kterých si odnesl vysoké hodnocení 
komisařem CEB. Více zde 
 
MARTIN ČERVENKA míří na Spring Training 

Martin Červenka, kmenový hráč 
pražské Kotlářky, dostal letos 
pozvánku na Spring Training přímo 

od svého klubu Baltimore Orioles a bude 
tak v příštích týdnech bojovat o 2 volná místa 

v týmu na pozici catchera. Další informace zde 
 
PROGRAM PRO 
Další, tedy již čtvrté setkání našich talentovaných 
nadhazovačů a kečrů se uskuteční 20.2.2019 v Brně. V Pro-
gramu PRO je 20 hráčů ročníků 2005 a 2006 a dalších 15 
nadhazovačů v rozmezí 15-20 let. Těm všem se věnuje 
trenérský tým pod vedením Billa Holmberga, který je 
garantem házecího programu MLB. Na posledním setkání 
v Brně si hráči zopakovali házecí program, vyzkoušeli si práci 
s medicinbaly a v neposlední řadě byli opět v péči 
fyzioterapeutky. Podrobnosti zde videa najdete zde  
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA U18 
Po regionálních kvalifikacích je známa 
definitivní 12 účastníků MS juniorů, které se 
koná v korejské Gijangu 30.8.-8.9.2019. 
Z Evropy se z ME kvalifikovalo Nizozemsko a 
Španělsko. Oceánii zastupuje Austrálie, Afriku 
Jihoafrická republika, Asii Korea, Tchaj-wan a 
Japonsko a Ameriku pak USA, Panama, 
Kanada a Nikaragua. Divokou kartu dostala 
Čína jako čtvrtý nejlepší tým z Asie.  
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