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ZPRÁVY Z VV ČBA

Další jednání VV ČBA se uskutečnilo v úterý 12.3.2019 v Praze.
Jednalo se o druhé zasedání, na programu bylo 37 bodů. VV se
zabýval prioritami ČBA, rozdělením odpovědností členů VV ČBA,
komisemi a náplněmi práce sekretariátu. Druhou důležitou
oblastí byl rozpočet ČBA, a to jak z hlediska jednotlivých kapitol,
tak metodiky. Celý tento blok směřoval k přípravě dubnového
Parlamentu. V oblasti soutěží byly předloženy závěry ze schůzky
extraligových týmů, změny v soutěžích a úpravy soutěžních
řádů. Samostatnou kapitolou bylo pořadatelství velkých akcí
v ČR jako ME U23 a U12. Byly iniciovány změny v přestupním
řádu a projednáno pořadatelství ASG v Ostravě.
Mimořádný Parlamentu ČBA se bude konat ve středu 10.4. od
18:00 hod. v Brně, v hotelu Kozák, Horova 30. Pozvánka byla
odeslána předsedům oddílů.

REPREZENTACE MUŽŮ

Celkem 26 hráčů a 9 členů realizačního týmu je v současné době
v Arizoně, kde se celý tým připravuje na letošní náročnou
sezónu, která bude vrcholit ME v Německu a následnou
Kvalifikací o postup na OH 2020 v Tokiu. První den pobytu týmu
bohužel doprovázel déšť, ale hráči rozhodně nezaháleli a
věnovali se programu v posilovně, pálkařských klecích a
bullpenu. Vyzkoušeli si také počítačovou novinku, která v kleci
počítá nadhozy, ukazuje lokaci a rychlost odpalu, a ještě vás při
pálení natáčí. Druhý den již hráči absolvovali trénink v komplexu
KC Royals, který byl zaměřen na sbírání míčů, bullpeny a BP.
Více o programu pobytu zde. Pro aktuální informace sledujte FB
a Instragram #baseballczech, #roadtotokio

MISTROVSTVÍ EVROPY U23

ME hráčů U23 se uskuteční v Praze od 7. do
11.8.2019. Hrát se bude v Eagles Parku a
v areálu Tempa Praha, k dispozici budou také
Areál Markéta a hřiště SaBaTu. Ve skupině
čekají české hráče postupně soupeři
z Chorvatska, Ukrajiny a Belgie. Semifinále se
hrají v sobotu, zápasy o umístění pak v neděli
odpoledne. Část týmu je nyní s mužskou
reprezentací na Spring Trainingu v USA.
Hráče dále čekají jednodenní soustředění a tréninky a největší
herní přípravou bude tradiční Pražský baseballový týden (23.30.6.).

MISTROVSTVÍ SVĚTA U12

Žáci znají již své soupeře ve skupině na MS, které
se koná 26.7.-4.8. na Tchaj-wanu. Našimi
soupeři budou, stejně jako v roce 2017,
Japonsko, Tchaj-wan a Jihoafrická republika.
Dále to bude Kuba a Fiji. Ve skupině B nastoupí
druhý evropský zástupce z Itálie, USA, Mexiko,
Korea, Austrálie a Venezuela. Systém turnaje je
klasický, tedy první tři z každé skupiny do bojů o
titul (preliminary group), druzí tři do zápasů o co
nejlepší konečné umístění (consolation round). Češi obhajují
krásné 8. místo.
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EXTRALIGA 2019

Nejvyšší baseballová soutěž startuje v pátek 29.3. čtyřmi
večerními zápasy. Hrát se bude celý poslední březnový víkend
a kluby opět chystají pro první utkání nové sezóny zajímavé
programy pro své věrné fanoušky. Poslední zápasy základní
části jsou na programu koncem května.
V tomto roce byste měli všechny informace k Extralize najít
hlavně na jejím speciálním webu extraliga.baseball.cz.
Momentálně si můžete přečíst závěrečná hodnocení všech
klubů za rok 2018 s výhledem na 2019.
Na setkání Exl klubů byl projednáván zejména hrací systém a
počet klubů v soutěži pro rok 2020.

MLÁDEŽNICKÉ POHÁRY 2019

STK společně s novým VV schválila změny v pořádání open
turnajů mládeže. Změny vycházejí z počtů přihlášených týmů
na jednotlivé turnaje a také z připomínek technických komisařů z minulých let. STK se také rozhodla vydat seznam
nasazených týmů do turnajů a také rozpisy turnajů již nyní,
aby týmy měly čas na rozmyšlenou, zda se chtějí za
zveřejněných podmínek turnajů zúčastnit.
Další podrobnosti a rozpisy jednotlivých turnajů ČBP najdete
zde

ROZHODCOVSKÁ KLINIKA

O víkendu se v Nymburce koná již
10. ročník Kliniky rozhodčích ČBA.
Registrováno je celkem 50 zájemců.
Mezi přednášejícími nebude chybět
Zdeněk Židek, účastníci se mohou těšit také na Mojmíra
Jankoviče a samozřejmě členy Komise rozhodčích. Program
začíná v sobotu v 10:00 hod. a v sobotu večer proběhne také
slavnostní vyhlášení Rozhodcovského objevu roku 2018.
Své rozhodčí proškolili také regionální pracoviště. V Praze
v rámci regionu Severozápad to bylo celkem 28 nových
adeptů, více zde. V Brně v rámci regionu Jih pak 24 zájemců,
více zde

MARTIN ČERVENKA bude pokračovat MiLB

Martin Červenka odehrál na Spring Trainingu MLB celkem 9
zápasů a momentálně se připravuje v kempu Minor League,
kde bude sbírat hlavně další herní zkušenosti. Více zde

Celoživotní vzdělávání trenérů

PŘIPOMÍNÁME! Trenéři, kteří obdrželi svou baseballovou
licenci (Rookie, Coach, Instructor, Master) v roce 2016 a mají
zájem o její prodloužení či navýšení a také pro všechny ostatní,
kteří by chtěli požádat o vyšší licenci, je prodloužena možnost
podání žádosti na baseball.cz zde
Další číslo magazínu COACH, ve kterém jsou mimo jiné rozhovory s oceněnými trenéry roku Tomášem Bankem a Ronenem
Ginzburgem najdete zde

REZERVACE ROADSHOW

Na webových stránkách ČBA byla zpřístupněna datová
komunikace pro rezervaci roadshow, pálkařského tunelu,
maskota Fair Boy a např. také Výstavy 100 let českého
baseballu. Více info zde
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