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Úvod

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.
Podľa poslednej informácie z WBSC
Europe,
sa
o
možnom prekladaní
medzinárodných turnajov dozvieme až 45
dní pred plánovaným začiatkom. Na
základe tohto rozhodnutia začneme
s prípravou rozpisov. Predpokladáme, že
by sa súťaže mohli rozbehnúť v priebehu
mája. V prípade, že sa turnaje budú musieť
prekladať, budeme flexibilne reagovať.
Taktiež pripravujeme tréningový manuál,
ktorý predložíme ministerstvu a úradu
verejného
zdravotníctva.
Manuál
prepošleme na kluby aby mohli ďalej
komunikovať
s regionálnymi
úradmi
verejného zdravotníctva, od ktorých bude
záležať či bude klubom v ich okresoch
dovolené trénovať.

Opäť sa k vám prihováram v ďalšom
vydaní
baseballového
spravodajcu
Slovenskej
baseballovej
federácie
Backstop.
V dnešnom
vydaní
vám
priblížime
komunikáciu so zástupcami
WBSC
Europe, ako pripravujeme Majstrovstvá
Európy mužov v Bratislave a Majstrovstvá
Európy
kadetov
v Trnave
kde
spolupracujeme aj s Českou baseballovou
asociáciou. Taktiež tu nájdete informácie
ohľadom antidopingu kde nájdete odkaz na
zoznam
nebezpečných
výživových
doplnkov.
Ďalšia informácia je z histórie baseballu na
Slovensku, pred 30 rokmi sme odohrali
prvý oficiálny zápas v baseballe na
Slovensku.
Tu je aktuálny link:

https://www.slovakiabaseball.com/2021
/03/23/historia-baseballu-na-slovenskurok-1991/

Turnaje
Medzinárodné turnaje organizované CEB
(WBSC Europe) na ktorých sa zúčastnia
družstvá, reprezentácie SR.

V neposlednom rade Vám pripomíname, že
už koncom tohto mesiaca sa môžete
uchádzať o dotácie z fondu na podporu
športu, ktorý si pripravil výzvu na
zmiernenie dopadov pandémie COVID-19
pre amatérske športové kluby. Viac
informácií
nájdete
tu:
https://www.fondnapodporusportu.sk/mozn
osti-podpory/zmiernovanie-dopadovpandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

FEDERATION CUP QUALIFIER
Bratislava, BK Apollo Bratislava
9. júna – 12. júna 2021
Kaunas Coutry Baseball (LTU)
LPS CSS Rooman (ROM)
Krzystof Bielecki (POL)
BK Apollo Bratislava (SVK)

Súťaže SBF 2021

ME muži KVALIFIKÁCIA

O postupe pri príprave súťaží priebežne
komunikujeme so všetkými tímami.
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Bratislava, BK Apollo Bratislava
30 júna
– 3 júla 2021– intenzívne
komunikujeme so zástupcami WBSC
Europe. Komunikujeme s Írskom, Fínskom
a máme
pre
nich
zarezervované
ubytovanie. Na turnaj sme pripravení
a verím, že ho budeme môcť organizovať
v termíne, ktorý je už stanovený.
Skupina:
SVK, IRL, FIN, HUN

bude táto pomoc prospešná a pozdvihne
sa kvalita všetkých súťaží organizovaných
na Slovensku.
Rekapitulácia: pre každý klub sú určené 2
výstroje ošatenia: čiapka, tričko, nohavice,
opasok a počítadlo
a 1 sada výstroja 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.

ME U18 KVALIFIKÁCIA
Kopryvnytskyi, Ukrajina
9. augusta – 14. augusta 2021
Skupina:
BLR, POL, ROM, SVK, UKR
ME U15
Brno, Trnava, CZE, SVK
21. júla – 27. júla 2021

Plénum SBF 2021
Ohľadom Pléna SBF stále nemôžeme určiť
termín na konanie. Akonáhle bude
možnosť čo i len uvažovať o termíne bude
sa hneď konať. Naším záujmom je využiť
každú možnosť a dostať organizáciu do
režimu aká bola pred koronou.
Ak by niekto chcel pripraviť materiál ktorý
chce doplniť na rokovanie Pléna tak je čas
ho zaslať na sekretariát SBF čo najskôr.

Skupina Brno : GER, CZE, RUS, FRA
Skupina Trnava: ITA, NED, AUT, SVK

Antidoping - informácie, školenia
Každá športová organizácia je v zmysle
zákona o športe § 8 ods. 6 písm. d)
povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti
vzdelávanie
v oblasti
boja
proti
antidopingu.
Preto na stránke SBF nájdete materiály
ohľadom antidopingu. Následné školenia
a spôsob bude realizovať Akadémia ASBF.
Nová informácia v tomto okienku je na
zoznam
nebezpečných
výživových
doplnkov.

Spolupráca s ČBA je v plnom prúde,
organizátor Angels Trnava sa na turnaj
pripravuje veľmi zodpovedne. Verím, že
turnaj bude a prvýkrát budeme môcť na
Slovensku vidieť naživo zápas Holandsko –
Taliansko, síce v kategórii kadetov ale kto
taký zápas videl musí povedať že je to
vždy obrovský zážitok.
Akadémia ASBF – pomoc klubom

Odkaz na informácie:

SBF v spolupráci s Akadémiou a Komisiou
rozhodcov
zabezpečil
rozhodcovské
vybavenie pre všetky ihriská na Slovensku,
distribúciu bude mať na starosti šéf
rozhodcov
a samozrejme
mu
bude
asistovať sekretariát. Verím že všetkým

https://mailchi.mp/15a237895472/zoznamzakzanch-ltok-4701734?e=b6ec76a034
https://www.slovakiabaseball.com/antidopin
g-sada/

2

História baseballu na Slovensku
Pred 30 rokmi sa odohral na škváre na
Slovane vedľa nafukovačky v Bratislave
prvý oficiálny zápas v baseballe na
Slovensku. Bol to predzápas Bratislavskej
baseballovej ligy.
Keď som volal s mojim bratom Jurom
Buntom tak mi rozprával ako sa pamätá na
tento zápas. Všetky tieto zápasy ktoré sme
v tej dobe hrali boli pre nás všetkých
obrovským zážitkom.
Slovenská baseballová federácia pripravuje
na stránke www.slovakiabaseball.com
sériu článkov z histórie slovenského
baseballu.
Ak má niekto staré dokumenty, fotografie,
prípadne dobrý článok z histórie kontaktujte
prosím sekretariát SBF. Pavol Teslík sa
venuje tejto téme veľmi intenzívne a verím,
že budeme prinášať články ktoré vás budú
baviť.

Pripravili:
František Bunta
Martin Brunegraf
Mojmír Jankovič
Pavol Teslík

Tu je aktuálny link:

Web: www.slovakiabaseball.com
IG: @slovakiabaseball
FB: @slovakiabaseball
office@slovakiabaseball.com

https://www.slovakiabaseball.com/2021
/03/23/historia-baseballu-na-slovenskurok-1991/
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