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Úvod
Opäť sa k vám prihováram v ďalšom
vydaní
baseballového
spravodajcu
Slovenskej
baseballovej
federácie
Backstop.

vyrastú
znovu
reprezentanti
ako
v minulosti.
V prvej lige – Topoľčianskej baseballovej
lige zatiaľ dominuje Slovan Bratislava,
Topoľčany, Nitra,
Martin a Dadgers
Bratislava sú na ďalších pričkach..
Taktiež sa hrajú mládežnícke súťaže
juniorov, kadetov.
Žiaci sa stretli v Trnave kde si zahrali aj
najmladšie deti do 10 rokov.
V Bojniciach sa konal baseballový tábor
pod vedením klubu z Devínskej kde sa
odohrali kvalitné turnaje v baseballe aj
softballe.

V dnešnom vydaní vám opäť prinesieme
informácie ohľadom Majstrovstiev Európy
kadetov ktoré sme v spolupráci s Angels
Trnava spoluorganizovali. Taktiež nájdete
informácie o turnaji federation cup qualifier
ktoré sa konalo v Bratislave na Apolle.
Končia sa nám pomaly základné časti
súťaží SBF a pripravuje sa playoff.
Intenzívne pracujeme na zabezpečení
výjazdu reprezentácie mužov na historicky
prvú účasť reprezentácie mužov na
Majstrovstvách Európy A skupiny.

Turnaje

Ďalšia informácie a články z histórie
baseballu na Slovensku pravidelne nájdete
na
stránke
slovakiabaseball
a na
facebooku
Slovenskej
baseballovej
federácie.

Máme za sebou úspešné ME mužov
a historický postup na ME A skupiny ktoré
sa budú konať v Taliansku.
Ďalej máme za sebou skvelé vystúpenie
kadetov
na
Majstrovstvách
Európy
A skupiny kde Slovensko hralo v skupine
z veľmi ťažkými súpermi. Hrať proti
Holandsku a Taliansku je veľká skúsenosť
pre našich mladých reprezentantov.
Víťazstvo nad Rakúskom ukázalo dobrú
prácu reprezentačných trénerov a verím že
Slovensku aj udržalo A skupinu. Chcel by
som poďakovať všetkým ktorý sa na
organizácii ME v Trnave podieľali. Odozva
z vedenia Európskeho baseballu je veľmi
dobrá. Cez víkend sa odohral Federation
cup qualifier v Bratislave na Apolle za
účasti
družstiev
z Bulharska,
Litvy,
Rumunska
a domáceho
Apolla.
Bratislavské
družstvo
oslabené
o nahadzovačov ktorý sú momentálne
zranený nevstúpilo do turnaja najlepšie

Súťaže SBF 2021
Najvyššia slovenská súťaž sa po odohraní
základnej časti rozdelila na vrchnú štvorku
a spodnú štvorku. Vo vrchnej časti súťaže
sa stretávajú družstvá z Bratislavského
Apolla a Trnavského Angels. V spodnej
štvorke sú na prvom mieste Košice, za nimi
Fooze Spiders, Jelka a Skalica. Pozitívna
správa pre slovenský baseball je že opäť
máme baseballovej mape Slovenska
ihrisko v Jelke. Veľká vďaka patrí Rafaelovi
Batistovi ako aj všetkým ktorý pomohli
ihrisko v Jelke znovu otvoriť. Verím že
v Jelke sa odohrá veľa zápasov a v klube
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a prehralo v prvom zápase proti Kaunas
County (LTU) a to sa ukázalo že to bol
rozhodujúci zápas v postupe do finále.
Videli sme však kvalitné baseballové
zápasy.
Taktiež
chcem
vyzdvihnúť
organizáciu turnaja a hlavne obetavosť
dobrovoľníkov na Apolle. Po vytrvalom
daždi pripravili ihrisko na hru a ukázalo sa
že ihrisko vo Vrakuni je veľmi kvalitné.
V turnaji nakoniec dominovalo družstvo
z Bulharska, Sofia Blues a postúpilo do
Federation Cup pre rok 2022.

podľa týchto Antidopingových pravidiel,
vrátane rozhodnutí o uložení sankcií
osobám v ich právomoci.
Na stránke SBF nájdete odkaz tu:
https://www.slovakiabaseball.com/antidopin
g-sada/
Informácie zo sekretariátu
Sekretariát SBF posielal klubom ktoré majú
mládežnícke
družstvá
a Centrá
talentovanej mládeže zmluvy, vyplácanie
podpory CTM bude prebiehať odteraz do
konca roku na základe zmluvy.
Na ministerstve vnútra sme nahlásili zmeny
v štatutárnych orgánoch SBF podľa
výsledkov volieb na Pléne SBF 2021.
Čoskoro pripravíme návrh prerozdelenia
dotácie klubom (15 percent podľa zmluvy).
Ako som už spomínal zabezpečujeme
výjazd reprezentácie mužov do Talianska,
nakoľko platia dôsledné Covid pravidlá nie
je to najľahšie ale verím že reprezentácia
bude mať dobré podmienky a ME budú pre
nás úspešné.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať Martine
Kovácsovej za pomoc pri dodávaní údajov
na stránky Národného športového centra.
Snažíme sa do konca roku mať na
stránkach
všetky
potrebné
údaje
aktualizované a správne. Maťka už je
akoby člen sekretariátu, ešte raz moc
ďakujeme.

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.
Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je Antidopingová
agentúra SR (ďalej len „SADA“) povinná
prijať antidopingové pravidlá v súlade so
Svetovým antidopingovým programom.
SADA tieto pravidlá prijala a sú zverejnené
na www.antidoping.sk,
https://www.antidoping.sk/o-nas/
Na základe ustanovení bodov 18.3. a 18.4.
vyplývajú povinnosti aj pre národné
športové federácie a na túto skutočnosť
Vás touto cestou upozorňujeme.

História baseballu na Slovensku
Slovenská baseballová federácia pripravuje
na stránke www.slovakiabaseball.com
sériu článkov z histórie slovenského
baseballu.

18.3
Každá národná federácia
Slovenska začlení tieto Antidopingové
pravidlá buď priamo alebo formou odkazu
do svojich riadiacich dokumentov, ústavy
a/alebo pravidiel ako súčasť športových
pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov, aby ich
mohla sama priamo presadzovať vo vzťahu
k športovcom a iným osobám v rámci
svojej antidopingovej právomoci.

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.

18.4
Prijatím týchto Antidopingových
pravidiel a ich začlenením do svojich
riadiacich dokumentov a športových
pravidiel budú národné federácie
spolupracovať a podporovať agentúru
SADA v tejto funkcii. Takisto uznajú,
dodržia a implementujú rozhodnutia prijaté
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Tu sú aktuálne linky:
https://www.slovakiabaseball.com/2021/04/
20/historia-baseballu-na-slovensku-rok1991-2/
https://www.slovakiabaseball.com/2021/04/
06/historia-baseballu-na-slovensku-1991slovenska-reprezentacia/
https://www.slovakiabaseball.com/2021/03/
30/klinika-jima-jonesa-bratislava-1991/
https://www.slovakiabaseball.com/2021/03/
23/historia-baseballu-na-slovensku-rok1991/

Pripravili:
František Bunta
Martin Brunegraf
Mojmír Jankovič
Pavol Teslík

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