BACKSTOP

informačný spravodajca SLOVENSKEJ BASEBALLOVEJ
FEDERÁCIE

2021-003
vydané: 22 februára 2021
dozvedeli o možnom presúvaní termínov,
nakoľko sa pandemická situácia nezlepšuje
a prísne opatrenia v niektorých krajinách
nedovolia turnaje odohrať. O zmenách by
sa malo rozhodnúť na zasadnutí, ktoré je
naplánované na 3. marca. Pevne veríme,
že po tomto dátume budeme mať dostatok
informácii
a začneme
pracovať
na
rozpisoch.

Úvod
Opäť sa k vám prihováram v ďalšom
vydaní
baseballového
spravodajcu
Slovenskej
baseballovej
federácie
Backstop.
V dnešnom vydaní uvádzame informácie
ohľadom plánovaných turnajov CEB. Na
Slovensku, ak dovolí situácia, budeme
taktiež organizovať podujatia ktorých sa
verím budete môcť zúčastniť. Taktiež tu
nájdete informácie ohľadom antidopingu.
SBF taktiež v spolupráci s Akadémiou
ASBF a komisiou rozhodcov pripravuje
materiálnu pomoc klubom SBF vo vybavení
rozhodcov.

Turnaje
Medzinárodné turnaje organizované CEB
(WBSC Europe) na ktorých sa zúčastnia
družstvá, reprezentácie SR.
FEDERATION CUP QUALIFIER
Bratislava, BK Apollo Bratislava
9 – 12 júna 2021

Súťaže SBF 2021

Kaunas Coutry Baseball (LTU)
LPS CSS Rooman (ROM)
Krzystof Bielecki (POL)
BK Apollo Bratislava (SVK)

O postupe pri príprave súťaží priebežne
komunikujeme
so
všetkými
tímami.
V mužskej
kategórii
plánujeme
celoslovenskú najvyššiu ligu (predbežne
máme prihlásených 8 tímov) a regionálne
súťaže (Topoľčianska a Bratislavská liga).
V kategórii U23/U18 máme momentálne
prihlásené 3 tímy, v U15 2 tímy, v U12 2
tímy a v U10 3 tímy.
V momentálnej situácii vieme, že podľa
opatrení, nie sme schopní trénovať a ani
hrať zápasy. Preto s prípravou rozpisov
čakáme na informácie z ministerstva,
s ktorým
na
pravidelnej
báze
komunikujeme, zatiaľ však bezvýsledne.

ME muži KVALIFIKÁCIA
Bratislava, BK Apollo Bratislava
30 júna – 3 júla 2021
Skupina:
SVK, IRL, FIN, HUN
ME U18 KVALIFIKÁCIA
Kopryvnytskyi, Ukrajina
9 augusta – 14 augusta 2021

Pri príprave rozpisov sme taktiež naviazaný
na termíny medzinárodných turnajov. Aj
keď sú dátumy známe už dlhšiu dobu, po
komunikácii s predstaviteľmi CEB, sme sa

Skupina:
BLR, POL, ROM, SVK, UKR
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ME U15

vzdelávanie
v oblasti
boja
proti
antidopingu.
Preto na stránke SBF nájdete materiály
ohľadom antidopingu. Následné školenia
a spôsob bude realizovať Akadémia ASBF.

Brno, Trnava, CZE, SVK
9 augusta – 14 augusta 2021
Skupina Brno : GER, CZE, RUS, FRA
Skupina Trnava: ITA, NED, AUT, SVK

Odkaz na informácie:

Akadémia ASBF – pomoc klubom

https://www.slovakiabaseball.com/antidopin
g-sada/

SBF v spolupráci s Akadémiou a Komisiou
rozhodcov pracuje na dovybavení aj
ostatných rozhodcov na Slovensku formou
dvoch výstrojí na klub.
Pre každý klub sú určené 2 výstroje
ošatenia: čiapku, tričko, nohavice, opasok
a počítadlo
a 1 sada výstroje pre rozhodcu na domácu
métu: maska, plastrón, chrániče holení,
vrecko na lopty, zápisník, ceruzku.
Vybavenie dostanú kluby, ktoré sa
zúčastňujú súťaží a zároveň by mali poslať
na základné školenie svojich členov.
SBF chce tým pomôcť "skvalitniť" aj
ostatné kategórie či regionálne súťaže
prípadne jednorázové turnaje aj z hľadiska
výstroje a upravenosti rozhodcov.
Objednaný materiál by mal prísť začiatkom
sezóny. Akonáhle bude k dispozícii
budeme jednotlivé kluby oslovovať a
zabezpečíme odovzdanie.
Plénum SBF 2021
Ohľadom Pléna SBF stále nemôžeme určiť
termín na konanie. Pripravíme však
materiály akoby Plénum bolo a budete mať
oveľa viac času na prípravu a naštudovanie
si materiálov.
Návrh rozpočtu SBF na rok 2021 sme už
poslali členom SPR, v materiáloch na
Plénum vám ho zašleme najneskôr do 15
marca 2021.
Antidoping - informácie, školenia
Pripravili:
František Bunta
Martin Brunegraf
Mojmír Jankovič
Pavol Teslík

Každá športová organizácia je v zmysle
zákona o športe § 8 ods. 6 písm. d)
povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti
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