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TRENÉRSKÁ KLINIKA MLB

Všech 30 českých trenérů úspěšně absolvovalo týdenní MLB
kliniku a splnilo závěrečné testy. Novými informacemi jsou nyní
obohaceni: Baroch, Bokaj, Červa, Drmota, Dvořák M., Felkl,
Fiala, Gregor, Hajtmar J., Chadim, Chlup, Chytka, Jozek, Kania,
Krásny, Konvalinka O., Krejčí, Krejčiřík, Kučera, Nesňal, Pirgl
M., Posselt, Procházka M., Prokop, Stříbrcký, Svoboda, Šišolák,
Rejman T., Winkler.

REPREZENTAČNÍ TESTY

Ani v měsíci únoru mužská reprezentace nezahálela a
připravovala se na přípravný Prospect Camp v Itálii, na který
odlétá v neděli 11.3. Proběhly také testy fitness přípravy, kdy
hráči zvedají 85% své maximální váhy. Je na nich vidět síla a
výbušnost, která by měla pomalu přecházet do herního módu.
Ještě před odletem do Itálie je na programu jednodenní
soustředění v Praze (8.3.) a v Brně (9.3.). Zde už budou
nadhazovači házet živé bullpeny a pálkaři pálit. Sezóna je za
dveřmi, jak kvalitní zimní příprava byla, ukáže právě herní
soustředění v Itálii.

SUPER SIX

Nejvýznamnější letošní událost
evropského formátu s českou
účastí, která se bude konat
18.-23.9.2018 v nizozemském
Hoofddorpu má své rozlosování.
Šest účastníků: Belgie, Česko,
Itálie, Německo, Nizozemsko a Španělsko se utká systémem
každý s každým, přičemž první dva týmy se střetnou v nedělním finále.
Česká reprezentace bude hrát postupně s Nizozemskem,
Španělskem, Belgií, Itálií a Německem. Celý rozpis najdete zde

ROZHODČÍ ČBA

NOMINACE CEB
CEB rozeslala první nominace českých rozhodčích na turnaje
v roce 2018.
Miroslav Kaigl – European Champions Cup – Rotterdam
David Kulhánek a František Přibyl – C.E.B. Cup - Ostrava
ŠKOLENÍ
Region Severozápad – 3.3., licence Rookie, Praha ZŠ
Smolkova, Tempo Titans, lektoři: Miroslav Kaigl, František
Přibyl, Bronislav Rychecký, Karel Jaksch a Filip Havlík. Zájemci
se mohou ještě hlásit na jaksch@baseball.cz.
Region Jih – 10.3., licence Rookie, areál Hroši Brno. Zájemci
se mohou hlásit na marekvicar@gmail.com
Region Jihozápad – 24.3., licence Rookie, Plzeň Koterovská
158. Lektoři: Miroslav Kaigl, Petr Janda, Tomáš Špilauer
Zájemci se mohou hlásit na spildy@seznam.cz
KLINIKA WBSC
Po MLB trenérské klinice bude ČR hostit další velkou
vzdělávací akci a to pod hlavičkou WBSC kliniku pro rozhodčí.
Akce se koná ve dnech 17.-20.3. částečně v hotelu Ilf a
v areálu Eagles Praha. Školení se zúčastní 36 posluchačů a 2
lektoři. Asistenty lektorů budou David Kulhánek, František
Přibyl a Vladimír Richter. Rozhovory s lektory: Fred van Groningen Schinkel zde a Gustavo Rodriguez zde

SVĚTOVÉ TURNAJE 2018

PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ

Ve středu 28.2. skončil přestupní termín pro tuto sezónu.
Zkontrolujte si prosím informace o přestupech a v případě
nejasností kontaktujte sekretariát. Některé přestupy ještě
čekají na potvrzení finančního vyrovnání mezi kluby. Schválené
přestupy i hostování najdete na baseball.cz v kolonce
Registrace – Přestupy/Hostování.
Termín hostování vyprší 31.5.2018. Při žádosti o hostování je
bezpodmínečně nutné, aby byl hráč registrován v mateřském
oddíle pro rok 2018.

WBSC v roce 2018 organizuje celkem 3 baseballová
mistrovství světa.
Kadeti U15 se sejdou ve dnech 10.-19.8. v Panamě. Český
výběr se bohužel na tento turnaj z loňského ME neprobojoval,
obsadil 3. místo. Evropu tak budou reprezentovat Německo a
Nizozemsko. Dalšími známými účastníky jsou: Jihoafrická
republika, Japonsko, Tchaj-wan, Dominikánská republika,
USA, Kuba, Panama, Brazílie, Austrálie a čeká se na přidělení
divoké karty.
Hráči kategorie U23 budou hrát v Nikaragui 19.-28.10.
Tentokrát český tým chybět nebude, účast na MS si zajistil
díky druhému místu na domácím ME v Brně. Zatím známými
účastníky jsou: Venezuela, Mexiko, Portoriko, Dominikánská
republika, Česko, Japonsko, Tchaj-wan, Korea, Nizozemsko,
Nikaragua.
Ženy se utkají ve dnech 22.-31.8. v USA. Zatím je známo 10
ze 12 účastníků: USA, Kanada, Kuba, Venezuela, Nizozemsko,
Austrálie, Japonsko, Korea, Tchaj-wan a Hongkong.

DRES PRO DOBROU VĚC

ŽEBŘÍČEK WBSC

Štěpán Šafránek z Opavy podle
své maminky miluje všechny
sporty a jeho nejoblíbenějším
oblečením jsou dresy .
Jeden našel pod stromečkem a my
jsme moc rádi, že jsme mu mohli
touto
cestou
udělat
radost.
Věříme, že bude jeden z jeho
nejoblíbenějších.

Spojené státy vystřídaly v aktuálním vydání žebříčku zemí
WBSC Japonsko, a vyhouply se na první místo. Ke změně
došlo i těsně pod stupni vítězů kam se posunula Kuba a
Mexiko na úkor Tchaj-wanu.
Z evropských zemí si trochu pohoršilo Nizozemsko (z 8. na 9.
pozici), Itálie (z 12. na 15.) a bohužel také Česká republika (ze
14. na 18.). Před náš tým se dostal Izrael a tak Češi obsazují
4. místo v Evropě a drží top 20 ve světě. Uvidíme, jak se do
pořadí států zapíší letošní mezinárodní turnaje a mezistátní
zápasy.

PARLAMENT ČBA 2018

Pravidelné jednání Parlamentu ČBA se uskuteční
v sobotu 17. března 2018 od 11:00 hod.
v prostorách Paspova sálu v Praze 5.
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