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SUPERCUP 2022 

 

Prohlášení IBD k 11. Ročníku turnaje v roce 2022 

 
SuperCup v roce 2022 bude, potvrzuje IBD (institut pro rozvoj baseballu) 

  

Po dvou letech nucené abstinence z důvodu přijatých opatření potvrdilo IBD (zakladatel a organizátor 

SuperCupu), že intenzivně pracuje na přípravách 11. ročníku turnaje pro rok 2022. Turnaj má již 

stanovený termín, který je koordinovaný s oficiálním kalendářem ČBA, a to v prvním červnovém 

prodlouženém víkendu, od pátku do neděle, 3.-.5.června 2022. Organizátoři chtějí navázat na model, který 

byl připraven již pro rok 2020, a to účast 12 nejlepších celků z ČR, které se kvalifikují z regionálních 

„Stříbrných Superpohárů“ a 12 zahraničních.  Zahraniční týmy projevují zájem o účast, a kromě tradičních 

účastníků se rýsuje i další zkvalitnění účasti v podobě reprezentačního týmu Německa U10, nebo také 

výběr silné organizace Parma baseball z Itálie. S ohledem na „post-covidovou“ situaci je možné očekávat 

nejistotu v počtu zahraničních celků, takže je i reálná naděje, že se do turnaje kvalifikuje i více než 12 

týmů z ČR. I Stříbrné Superpoháry již mají svůj termín, kterým je víkend 14.-15.května 2022. 

  

Turnaj bude odehrán ve stejném formátu jako předchozí roky. Výraznou změnou je změna místa konání 

turnaje i určité organizační změny v jeho vedení. Nejistota ve formě a míry podpory turnaje ze strany 

Prahy byla motivem pro organizátory, aby turnaj přesunuli do areálu v Hluboké nad Vltavou. V současné 

době se finalizují jednání o vzájemné spolupráci se Sokolem Hluboká a všichni se těší na čerstvý vítr do 

plachet pro další dekádu. Jedním z prioritních cílů IBD je podporovat rozvoj baseballu a Jižní Čechy a 

Hluboká nad Vltavou zejména si určitě zaslouží, aby turnaj pomohl regionu v rozvoji naší hry. O dalším 

vývoji budeme neprodleně informovat. 

  

Za IBD, 

  

Bohumil Bílek 

Sportovní ředitel 

v.r. 

 

Bohumil Bílek 

Sportovní ředitel IBD a SuperCup 

 

Institute for Baseball Development   

SuperCup Coach-Pitch Baseball Tournament 
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