Zápis
ze schůze VV ČBA 5/2010
konané dne 24. července 2010 v Německu (při ME muţů)
Přítomni: Ditrich, Dvořák, Chadim, Šťastný, Kepák
Omluveni: Přibyl
Zahájeno: 10:00 hodin
1. Kontrola zápisu z 4/2010 (Ditrich)
- zápis bez připomínek
- kontrola úkolů:
1/4 Poslat předběţný roster hráčů pro ME U21 (Chadim) - splněno
2/4 Zkontrolovat předběţné seznamy hráčů pro ME (Přibyl) - splněno
3/4 Zaurgovat finální soupisku hráčů pro MS AAA (Ditrich) - splněno
4/4 Připravit úpravy herního sytému v případě nepřízně počasí před koncem základní části (Dvořák) nakonec nebylo třeba aplikovat. Doporučeno však připravit případný návrh do nových LN2011
5/4 Připravit návrh nového sytému „přihlášek“ oddílů na turnaje ČBP, MČR TBALL (Dvořák,

Přibyl) – odsouhlasen návrh Přibyla (garance 2.000 Kč za druţstvo, max. 6.000 Kč za oddíl
s více druţstvy. Garance musím být převedena na účet ČBA spolu se závaznou přihláškou,
jinak není druţstvo přihlášené… atd.
6/4 Informovat kandidáty na pořadatele MČRMK o rozhodnutí VV ČBA (Přibyl) - splněno

7/4 Přeposlat právní rozbor kauzy tribuny AMS 2008 (Přibyl) - splněno
8/4 Poslat VV smlouvu s TOV Production (dresy 2008-2011) ((Přibyl) ) - splněno
9/4 Vystavit faktury za startovné týmům v soutěţích ČBA 2010, ověřit platby U21 (Přibyl) ) - splněno
10/4 Vypsat výběrové řízení na dodávku míčů, oslovit ExL oddíly na dodání 2 zástupců do výběrové
komise – diskutováno. Odsouhlasen následující postup: vypsat standardní výběrové řízení co nejdříve –
do 15.8.2010. Termín podání nabídek do 30.9.2010, výběr do 15.10.2010. Určit sloţení výběrové
komise - 5 členů (2x ExL, 1x ČML(Chlup/Vavruša/Vančura), 1x ČBA/Dvořák, 1x KK/Roll) - (Přibyl,
Dvořák)
2/3 vyhodnotit projekt (povinnost SŘ) počty mládeţnických oddílů vs. soutěţ (Přibyl) – splněno,
předloţen materiál. Diskuze VV s tímto závěrem: VV doporučuje ponechat tuto povinnost ve stávající
podobě roku 2010, tj. dále jiţ počty ml. druţstev nenavyšovat a přeformulovat postih za porušení na
jasnější - finanční pokuta 50.000 Kč v ExL a 20.000 Kč v ČML od sezóny 2011.
1/6 uzavřít smlouvy s ExL oddíly (Šťastný) – probíhá. Vzhledem ke stávajícímu stavu však připravit nové
znění do SŘ – obecné podmínky účasti, kde bude zohledněna povinnost účastníků ExL popř. ČML
poskytnout na kaţdém hřišti reklamní plochy o poţadované velikosti pro potřeby ČBA (Přibyl, Dvořák)
2009:
6/10 Zajistit způsob výběru hlavního trenéra v Německu (Kepák) – diskutováno a vyřazeno
7/5 předloţit náměty k zlepšení Extraligy (Kepák) - probíhá
8/2 připravit materiál „Jak získat více diváků na baseballové zápasy“ (Kepák) - probíhá

2. Reprezentace, hodnocení žáků a kadetů, příprava reprezentace do 21 let (Ditrich, Kepák,
Chadim)
- diskutováno.
Prověřit pojistky ČBA (pojištění hráčů) při zahraničních cestách - cesta auty na MEK (Přibyl)
3. ME seniorů (Kepák)
- právě probíhá
4. MS AAA a činnost Akademií, akademie MLB (Ditrich, Chadim)
- VV byl seznámen s činností akademií, stavu příprav na MSAAA a vzal na vědomí
5. Domácí soutěže, turnaje, kvalifikace Little League (Dvořák)
- proběhlo losování (nasazení do skupin) poháru ml. ţáků (Coach Ball) a T-ball do 8 let
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6. Hodnocení ME žáků (Ditrich, Šťastný)
- VV vzal zprávu na vědomí, Hluboká zajistila opět vysoký pořadatelský standard, po sportovní
stránce je však bohuţel celé ME vţdy o jednom zápase – ve finále byli letos bohuţel Rusové
lepší. Diskutováno sloţení realizačního týmu této kategorie do budoucna – kladen důraz na
moţné zapojení nových perspektivních trenérů
7. Přípravy ME U21 (Ditrich)
- VV vzal na vědomí stav příprav – spolupráce ČBA / Draci / město Brno / JM kraj
8. Míče, vypsání výběrového řízení, jmenování komise (Dvořák)

- Odsouhlasen následující postup
- - vypsat standardní výběrové řízení (do 15.8.2010)
- - termín podání nabídek do 30.9.2010, výběr do 15.10.2010.
- Dvořák přednesl návrh na sloţení komise
- - za ČBA Robert Dvořák (předseda STK), Bohuslav Roll (Předseda KK), za ExL (2 osoby - bude
upřesněno), za ČML (1 osoba - Chlup/Vavruša/Vančura - bude upřesněno) (Přibyl, Dvořák)

9. WCBF (Ditrich)
- Ditrich a Šťastný informovali o přípravách na akci – bez problémů
10. Různé
a) Organizace - další schůze VV ČBA (Ditrich)
b) Pořadatelství FF ČBP – schváleno MZLU Express Brno ve spolupráci s Technikou
c) Odvolání Arrows Ostrava proti rozhodnutí STK – neprojednáváno pro formální
nedostatky (nezaplacení manipulačního poplatku)
d) Ţádost Arrows Ostrava (posun MČR) – změna termínu je moţná pouze se
souhlasem všech účastníků (zajišťuje Arrows), jinak NE – ať případně změní
termín softbalová akce.
e) Pořadatelství SUPERPOHÁRU 2011-2012 – ODSOUHLASENO, ale za
předpokladu garance úrovně roku 2010 a bez příspěvku ze strany ČBA
Nové úkoly:
1/5 Prověřit moţné varianty, moţnosti a poţadavky (nabízíme/poţadujeme) případného zahraničního
trenéra pro potřeby ČBA (Ditrich, Chadim, Šťastný)
2/5 Prověřit moţnosti uspořádání tzv. „Olympijského dne“ (Ditrich)
3/5 Poděkovat za Italský baseballový týden Fraccarimu (Ditrich)
4/5 Zhodnotit s Eagles letošní PBT – připomínky k „větší atraktivnosti programu“ do budoucna (Ditrich)
5/5 VV vzal na vědomí materiál „Definice pojmu mládeţnického druţsta v v SŘ muţů“ a pověřil STK jeho
dopracováním, viz. Bod 1)
Kontrola úkolů:
4/4 Připravit úpravy herního sytému v případě nepřízně počasí před koncem základní části
(Dvořák) – viz. Bod 1)
5/4 Připravit návrh nového sytému „přihlášek“ oddílů na turnaje ČBP, MČR TBALL
(Dvořák, Přibyl) – viz. Bod 1)
10/4 Vypsat výběrové řízení na dodávku míčů, oslovit ExL oddíly na dodání 2 zástupců do výběrové komise
(Přibyl, Dvořák) - – viz. Bod 1)
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1/6 uzavřít smlouvy s ExL oddíly
(Šťastný) – probíhá – viz. Bod 1)
2009:
6/10 Zajistit způsob výběru hlavního trenéra v Německu
(Kepák) – probíhá – viz. Bod 1)
7/5 předloţit náměty k zlepšení Extraligy
(Kepák) - probíhá
8/2 připravit materiál „Jak získat více diváků na baseballové zápasy“
(Kepák) - probíhá

Zapsal: Dvořák
Schválil: VV ČBA
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