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Úvod

Akadémia ASBF - školenia

V mene vedenia Slovenskej Baseballovej
Federácie by som vám chcel všetkým
popriať všetko dobré v Novom Roku, veľa
zdravia
a hlavne
veľa
športových
úspechov. Verím že v tomto roku už bude
situácia s pandémiou lepšia ako v roku
2020 a budeme môcť hrať bez obmedzení.

Taktiež
sa
plánuje
organizovanie
plánovaných školení trénerov, rozhodcov,
zapisovateľov na ktoré môžete prihlásiť
svojich členov.
V prípade záujmu o organizovanie školenia
inde ako ponúka ASBF – školenie veľmi
radi spravíme – potrebujeme však pomoc
a finančné zabezpečenie školení.

Backstop 2021

Plénum SBF 2021

Po niekoľkých rokov sa vraciame k vydaniu
informačného
spravodajcu
Slovenskej
baseballovej federácie, čakáme na vašu
spätnú väzbu, či informovanie touto
formou je pre vás a vaše kluby vhodné.

Ako každoročne aj v tomto roku bude
stretnutie zástupcov klubov na Pléne SBF.
Plénum sme plánovali koncom januára
spolu s oslavami 30 výročia baseballu na
Slovensku ale nakoľko nám momentálna
situácia nedovoľuje sa stretnúť, informáciu
ohľadom Pléna pošleme ako najskôr
budeme môcť. Ja osobne predpokladám
prvé informácie po 24 januári 2021

Šúťaže
V decembri sme rozposielali prihlášky do
súťaží SBF – vieme že situácia ohľadom
pandémie je momentálne zlá ale veríme že
súťaže budeme môcť začať hrať už na jar.
Kontaktujte prosím Martina Brunegrafa
ohľadom otázok o súťažiach SBF.
Zároveň pripravujeme stretnutie klubov kde
chceme diskutovať hlavne o súťažiach SBF
ale taktiež o budúcnosti slovenského
baseballu.

Kto by chcel na Pléne SBF predniesť
nejakú zásadnú zmenu smerovania
organizácie a ktorá by vyžadovala väčšiu
prípravu kontaktujte prosím sekretariát SBF
ktorý pomôže pri príprave materiálov
klubom. (myslím zmenu stanov,...)
Napíšte nám ako sa vám páči nový
Backstop a či údaje ktoré vám posielame
sú užitočné.

Reprezentácie

office@slovakiabaseball.com

V priebehu
tohto
mesiaca
budeme
informovať ohľadom súperov našich
jednotlivých reprezentácií. CEB ešte
oficiálne nezverejnila informácie ohľadom
všetkých účastníkov Majstrovstiev Európy.
Plánujeme pracovať zo všetkými vekovými
kategóriami od najmenších po mužov.

Nezabudnite – kto chce prispieť do
BACKSTOPU – napíšte nám
sekretariát SBF
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