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Úvod

Súťaže SBF 2021

Opäť sa k vám prihováram v ďalšom
vydaní
baseballového
spravodajcu
Slovenskej baseballovej federácie. Včera
17 januára 2021 sme oslávili 30 rokov
organizovaného baseballu na Slovensku.
Veľká vďaka zato že môžeme hrať baseball
na Slovensku patrí veľa ľuďom ktorý sa
nášmu športu v tom období venovali.
Najväčšia vďaka z môjho pohľadu patrí
však Braňovi Strečanskému ktorý baseball
v tom období organizoval. Mali sme
pripravenú oslavu tohto jubilea ale
momentálna situácia nám to nedovolí tak
verím že aspoň v priebehu roka sa
stretneme a budeme spomínať ako to bolo
pred 30 rokmi. Ako sa hrala BBL, kto
odpálil prvý Home run (ja si to osobne
pamätám a som zvedavý kto si to pamätá
so mnou), ako sme rozhodovali jeden
druhému, ako sme na búde zapisovali,.......
Ešte raz veľké ĎAKUJEME všetkým ktorí
náš krásny šport na Slovensku rozbehli.

Ohľadom prihlášok do súťaží na rok 2021
a v prípade otázok prosím kontaktujte
Martina Brunegrafa. Stále verím že situácia
ohľadom pandémie sa zlepší a budeme sa
môcť pred sezónou stretnúť a sezóna 2021
bude
podľa
predstáv
všetkých
zúčastnených.
Reprezentácie
Ohľadom
Majstrovstiev
Európy
a jednotlivých
súperov
našich
reprezentačných družstiev vás budeme
informovať hneď ako CEB vydá oficiálne
stanovisko. Sme stále zo zástupcami CEB
aj ako organizátor a ja ako člen TC CEB,
čaká sa však na odsúhlasenie vedenia
CEB a
Akadémia ASBF - školenia
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.
Plénum SBF 2021
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
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Slovensku ale nakoľko nám momentálna
situácia nedovoľuje sa stretnúť, informáciu
ohľadom Pléna pošleme ako najskôr
budeme môcť. TERMÍN NA OZNÁMENIE
KONANIA SA PLÉNA SA POSÚVA NA
ZAČIATOK FEBRUÁRA KEĎ VLÁDA
VYDÁ NOVÉ OPATRENIA A SKONČÍ SA
ZÁKAZ VYCHÁDZANIA.
Stále však platí že 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,...)
Príprava rozpočtu a rokovania na MŠ SR
MŠ SR vydalo výpočet dotácie pre
jednotlivé športové zväzy a SBF v roku
2021 podľa zmluvy s MŠ SR dostane
dotáciu 172.762 €.
Návrh rozpočtu
budeme posielať čoskoro aj s materiálmi
k rokovaniu na Plénum aby ste mail
v kluboch čo najviac času pobaviť sa o tom
ako má organizácia fungovať a smerovať
do budúcna.
Členovia sekretariátu SBF boli na MŠ SR
ohľadom otázok ako pomôcť klubom pri
výstavbe, rekonštrukcii ihrísk. Na stretnutí
klubov vás budeme podrobne informovať
ale uvažujeme o vypracovaní manuálu ako
bude vedieť SBF pomôcť klubom
od
založenia klubu, ako by sme mohli pomôcť
pri výstavbe ihriska,..
Dúfam
že
informácie
z dnešného
Backstopu boli dostatočné a užitočne,
v prípade otázok sme na sekretariáte
pripravený odpovedať aj keď momentálne
iba online formou.
office@slovakiabaseball.com

sekretariát SBF
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