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EXTRALIGA 2018 – souboj finalistů měl jasného vítěze

Draci Brno brali z víkendu tři výhry a stále se bez problémů
drží v čele extraligového pelotonu. V souboji loňských finalistů
si jasně poradili s Arrows, kteří získali dvě výhry v zápasech
s poslední Olympií. Po dvou výhrách mají opět Hroši a
Kotlářka, dařilo se i Eagles v pražském derby s Tempem.
Zklamaní musí být v Třebíči, Nuclears podlehli 2x Hrochům
rozdílem a klesli na 6. místo. Postupová šestka do nadstavby
se nemění, stejně tak pořadí na konci tabulky. Stejně tak se
nemění pořadí ve statistikách pálkařů (Vavruša D., Juněc,
Joyce). U nadhazovačů se do čela dostal Hroch Jeff Barto.
O nastávajícím víkendu se mohou na baseball těšit hlavně
diváci v Praze, kde už ve čtvrtek změří síly Eagles s Nuclears,
v sobotu pak přivítá Kotlářka Draky, v sobotu i v neděli Tempo
Arrows. Blansko bude bojovat o první výhru v sezóně
s Technikou, které se rovněž nedaří.
Rozpis víkendu:
ČT 17.5.
PÁ 18.5.

SO 19.5.

NE 20.5.

19:00
19:00
19:00
13:00+16:00
14:00
14:00
14:00
16:00
13:00

Eagles – Nuclears
Olympia – Technika
Draci – Kotlářka
Hroši – Skokani
Tempo – Arrows
Kotlářka – Draci
Technika – Olympia
Nuclears – Eagles
Tempo – Arrows
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REPREZENTACE U18

Juniorskou reprezentaci čeká o víkendu série pěti přátelských
utkání s Německem. Hraje se v Třebíči, v pátek a v sobotu jsou
na programu 2 zápasy, v neděli 1. Půjde o jednu z posledních
akcí, která prověří připravenost hráčů před červencovým ME
v Itálii. Po jejím skončení dojde k zúžení kádru.

REPREZENTACE U12

Žákovská reprezentace U12, která se připravuje na červencové
ME v Budapešti, se zúčastnila mezinárodního turnaje
v německém Padebornu, kde dokázala v konkurenci 4 týmů
zvítězit. O tom, jak zápasy probíhaly, si můžete přečíst zde.
Další akcí tohoto výběru bude 31.5.-3.6. turnaj Perfect Game
v Brně.

BASEBALL 5

O víkendu se v Praze konal premiérový zápas, turnaj a školení
trenérů nového baseballového odvětví BASEBALL5. Kubánský
výběr, který přijel z turnaje v Itálii, byl soupeřem pro dva
české výběry, ve kterých nastoupila děvčata z Tempa a kluci
z Tempa a Kotlářky. Zkušení Kubánci zvítězili, ale čeští
reprezentanti jim byli dobrým soupeřem. Další podrobnosti
najdete zde

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČBA

Běží všechny soutěže, Extraliga je před rozdělením na
horní a dolní část, v ČBP jsme v semifinále, radost nám,
dělají mládežnické soutěže, zcela nově běží kategorie do
9 let. Minulý týden ale přinesl i řadu mimořádných
událostí. V Brně se uskutečnil kemp MLB pro talentované hráče v kategorii kadetů. Pětidenní soustředění
bylo hodně přínosné. V úterý se navíc uskutečnil
výběrový kemp pro talenty v juniorské kategorii. Je
skvělé, že si držíme samostatný kemp jenom pro naše
hráče. Kemp se uskutečnil na Dracích, kteří opět
vylepšili areál, především mládežnické hřiště. Na Hroších
naopak probíhali velké zemní práce, dva stroje pracovaly naplno. Olympia Blansko oslavila na státní svátek
8.5. 30 let, do velkého sálu Dělnického domu se museli
donášet další židle. O víkendu do Prahy zavítal BB5,
úplně nová disciplína baseballu. Vše proběhlo narychlo,
v režii WBSC. Pro nás byla hlavní výhoda, že jsme na
vlastní oči viděli, jak se nová baseballová disciplína hraje
na úrovni toho nejlepšího - týmu Kuby. Stříbrný
Superpohár určil po regionálních turnajích 15 postupujících do červnového finále, všem gratulujeme…

ALL STAR GAME

Připomínáme, že stále můžete rozhodnout o složení týmů na
letošní ASG díky elektronickému hlasování zde.
KR ČBA rozhodla o nominaci rozhodčích: HP-Marek Vičar, 1BJiří Kroupa, 2B-František Přibyl a 3B-Tomáš Špilauer

STŘÍBRNÝ SUPERPOHÁR

Své vítěze Stříbrného Superpoháru a postupující
do SuperCupu již má všech pět regionů. Všechny
výsledky najdete zde
Severozápad: Tempo, Joudrs, Miners
Jihozápad: Hluboká, Plzeň U10, Ledenice
Severovýchod: Rytíři, Blesk, Waynes
Jih: Draci Black, Nuclears A, Olympia, Hroši, Oilers
Východ: Arrows, Klasik, Opava
SuperCup se hraje tradičně první červnový víkend (1.-3.6.)
v areálu Tempa Titans. Vedle českých týmů se fanoušci i hráči
mohou těšit také na zahraniční účastníky: Sant Boi Barcelona,
Vienna Wanderers, Maďarsko, Slovensko, United Kingdom,
Litvu, Bělorusko, Bears Balashikka a Čínu. Rozpis najdete zde
Nedílnou součástí těchto turnajů jsou soutěže Masters. V SSC
byli nejlepší: souhra – Draci Brno Black 17,71s; hod – Vít
Ventruba (DRA) 45,8m; odpal – Radek Derganz (EAG) 47,3m;
běh – Martin Mairich (JAB) 12,8s

HOSTOVÁNÍ

Připomínáme, že pouze do 31.5.2018 je možné posílat
formulář Hostovací lístek pro hostování do soutěže na rok
2018. Při podání žádosti je bezpodmínečně nutné, aby byl
hráč registrován v mateřském oddíle na tento rok.

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY

DK ČBA musela v tomto roce řešit desítku přestupků hráčů či
trenérů v zápasech Extraligy a První ligy. Většinou se DK
přiklonila k tomu, že vyloučení v zápase bylo dostatečným
trestem. Ve třech případech byla udělena finanční pokuta.
Podrobnosti najdete ve složce Registrace – Disciplinární tresty.
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