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Páteční večer rozhodl o letošním mistru Extraligy. Stal se jím
poprvé v historii soutěže klub Arrows Ostrava, který si tak dal
krásný dárek k letošnímu 45. výročí existence klubu.
Arrows vstupovali do rozhodující fáze CZECH SERIES
s výhodou jedné výhry a domácího prostředí k tomu.
Arrows - Draci 5:3
Čtvrtý zápas série, který mohl rozhodnout o letošním vítězi
Extraligy, přivedl do hlediště ostravského klubu hojnou
návštěvu, kterou neodradilo ani trochu chladnější večerní
počasí. Na kopci se v obou týmech představili nadhazovači,
kteří nastoupili ve druhém utkání série, tedy za Arrows Chris
Burkholder a za Draky John Hussey. Draci opět začali dobře a
dostali se ve 2. směně po doběhu Tomáše Polanského do
vedení 1:0. To dokázali navýšit na začátku 4. hry, kdy ale
z velkého tlaku vytěžili pouze bod Schneidera, když Přemek
Chroust byl vyautován na domácí metě. Ale i tak měl obhájce
titulu zápas dobře rozehraný. Domácí však dokázali opovědět
v dohrávce téže směny, a i s přispěním obrany Draků zapsali
dva body. Rozhodující náskok získali Arrows v 5. směně, kdy
na dva auty po odpalech Ramireze a Vojáka a homerunu Joyce
přidali další tři body a otočili průběh utkání z 0:2 na 5:2. Draci
ještě dokázali snížit, ale na víc v tomto utkání neměli. Více zde
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Joyce 1 ze 4, HR; Schneider 2 ze 4; W Burkhholder

Celou sérii vyhráli Arrows 3-1 na zápasy (7:5, 4:3, 0:4, 5:3).
Draci šli v každém zápase do vedení, ale udržet ho dokázali
pouze ve 3. střetnutí, kdy byl na kopci Petr Minařík. John
Hussey rozdal ve svých dvou startech celkem 18SO, ale ani
jednou z toho nebyla výhra pro jeho tým. Nejlepším pálkařem
finále byl podle pálkařského průměru Jakub Voják s BA .429.
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Arrows Ostrava
Draci Brno
Eagles Praha
Kotlářka Praha
Tempo Titans Praha
Hroši Brno
Nuclears Třebíč
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Poslední letošní MČR se konalo v Ostravě, jeho účastníci tak
měli po skončení pátečního programu jedinečnou možnost
shlédnout finále Extraligy. Šest týmů hrálo ve dvou skupinách, ze kterých si dvě výhry odnesli Draci a Nuclears. Do
semifinále se ještě dostali Eagles a Hroši. Ti v semifinále
podlehli Drakům 4:14, Eagles naopak porazili Nuclears 13:9.
V zápase o 3.místo pak vyhráli Hroši nad Nuclears 13:11.
Finále bylo ještě těsnější a o vítězi musel rozhodnout tiebreak. Eagles neudrželi nadějné vedení v utkání (5:1) a
nakonec svému soupeři podlehli 10:11.
Všechny výsledky zde
Konečné pořadí: 1. Draci, 2. Eagles, 3. Hroši, 4. Nuclears,
5. Kotlářka, 6. Arrows

MISTROVSTVÍ SVĚTA U23
Reprezentace U23 konečně zná rozpis MS, které se hraje ve
dnech 19.-28.10. v Kolumbii. Češi se ve skupině B ve městě
Monteria postupně utkají s Koreou, Austrálií, Venezuelou,
Portorikem a Dominikánskou republikou. První tři týmy
z každé skupiny postupují do tzv. Super Round, ostatní hrají
tzv. Consolation Round.
Hlavní část týmu odlétá v úterý 16.10. z Prahy a Vídně,
postupně se v místě turnaje připojí i hráči, kteří jsou v současné době v USA. Více zde
Konečná nominace: Blažek, Bužga, Cihlář, Čapka,
Červinka, Ercoli, Furko, Grepl, Hlouch, Chlup, Kalábek,
Kubica, Kraut, Moštěk, Mužík, Nebenführ, Novotný, Ondra,
Ondráček J., Padyšák, Satoria O., Smola, Trunkát, Vavruša J.

PROGRAM PRO, CZECH TALENT 2018

TMK ČBA organizuje na podzim dva kempy pro talentované
hráče. PROGRAM PRO je určen zejména pro nadhazovače a
kečry ročníků 2005 a 2006 a jedná se o pilotní projekt. Kemp
se uskuteční 7.-8.11. v Nymburce více zde
Czech Talent už bude mít letos 4. ročník. Ve dnech 7.-9.12
se opět v Nymburce sejdou talentovaní hráči ročníků 20062002, aby pod vedením těch nejlepších trenérů a hráčů
zkvalitňovali své dovednosti. Více zde

TRENÉRSKÁ ŠKOLENÍ

30.11.-2.12. – Rookie Klinika – místo bude upřesněno
18.-20.1.2019 – Horská klinika
Zájemci o vyšší trenérské licence (Coach, Instructor, Master)
by měli absolvovat školení všeobecného základu II. Trenérské třídy, která pořádají např. TMS ČOV, VOŠ ČUS, FTVS UK,
MU Brno…. Sledujte proto webové stránky těchto institucí.
Nedílnou součástí II. Trenérské třídy je i část BASEBALLOVÉ
SPECIALIZACE. Žádáme proto příp. zájemce o toto školení,
aby svůj zájem vyjádřili na email votinska@baseball.cz do
konce října 2018. Podle počtu zájemců se pak TMK ČBA
rozhodne, zda bude školení organizovat.
Pokud chcete rozšířit své vědomosti i v širších trenérských
souvislostech jsou vám k dispozici vzdělávací kurzy pro veřejnost, např. pod hlavičkou FTVS UK: silová příprava,
rozcvičení, rozvoj rychlosti apod. Více zde

CAL RIPKEN v časopise COACH
Jarní návštěva ikony MLB Cala Ripkena v ČR měla velký ohlas
a nezůstala bez odezvy ani mezi novináři. Cal poskytl velký
rozhovor časopisu COACH, který vychází společně
s deníkem Sport. V elektronické podobě ho najdete zde,
v tištěné ho máme v omezeném počtu na sekretariátu.
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