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Úvod

Všetky výsledky súťaží nájdete na stránke
www.slovakiabaseball.com ale spomeniem
tu aspoň Majstrov Slovenska.

Dlhšie
som
nepísal
baseballového
spravodajcu
Slovenskej
baseballovej
federácie Backstop. Nie kvôli tomu žeby
sa nič nedialo ale práve naopak.

Majster Slovenska mužov 2021 – BK
Apollo Bratislava
Majster Slovenska juniorov do 18 rokov –
BK Apollo Bratislava

V dnešnom vydaní vám prinesieme
informácie z Majstrovstiev Európy mužov
A skupiny. Samozrejme sa budeme
venovať súťažiam SBF, informujeme vás
o update
registrácie
klubov,
taktiež
spomenieme pripravovanú akciu CEB
a Akadémie pre talentovaných hráčov.

Majster Slovenska kadetov do 15 rokov –
BK Angels Trnava
Majster Slovenska žiakov do 12 rokov – BK
Angels Trnava

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

Majster Slovenska žiakov do 10 rokov – BK
Angels Trnava
Majstrovstvá Európy mužov

Súťaže SBF 2021
Máme za sebou prvé majstrovstvá Európy
v A kategórii. Viem že veľa našich členov je
sklamaná z vypadnutia z A kategórie.
Ja napíšem moje hodnotenie generálneho
sekretára a postreh zo strany technického
komisára nakoľko som v Taliansku bol TC
na turnaji.

Ešte nám chýba dohrať prvú slovenskú ligu
(Topoľčiansku ligu) a budeme poznať
víťazov všetkých súťaží ktoré sa konali
tento rok na Slovensku. Playoff zápasy sa
hrali v Bratislave na Apolle a v Trnave
v areáli Angels. Obom klubom chceme
poďakovať za perfektne pripravené ihriská
a za dobrú organizáciu playoff jednotlivých
vekových kategórií. Špeciálne chcem
napísať
o Majstrovstvách
Slovenska
v kategórií do 10 rokov na ktorých sa
zúčastnilo 5 družstiev z Trnavy, Skalice,
Jelky a Bratislavy. Veľmi nás to teší
nakoľko
budúcnosť
baseballu
na
Slovensku závisí práve od našich
najmenších.

Na začiatku turnaja sme hneď nastúpili
proti Holandsku ktoré je naozaj niekde inde
ako veľa Európskych krajín. Zápas však
nebol zlý a ak by tam nebola veľká chyba
rozhodcu na méte mohli sme proti
favoritovi aj skórovať. Ďalej sme hrali do
polovice zápasu vyrovnaný zápas zo
Švédskom, ušla nám jedna zmena
a prehrali sme o rozdiel. Posledný zápas
v skupine proti susedom z ČR sme opäť do
piateho inningu hrali. Dobrý baseball,
koniec zápasu sme však nezvládli. Potom
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však prišli dôležité zápasy. Prvý proti
Rakúsku, hneď od začiatku sme viedli
a podľa mňa sme boli v zápase lepší,
taktickými chybami hlavne v útoku sme
však zápas nešťastne prehrali o bod. To
isté sa stalo aj v zápase s Ukrajinou
a posledný zápas proti Francúzku kde sme
prehrali tretí krát o bod v nastavenej zmene
znamenal že sme na turnaji skončili na 16
mieste. Bola to obrovská škola nielen pre
hráčov ale aj pre sekretariát – takúto veľkú
akciu sme ešte nezabezpečovali a bolo
toho veľa čo pripraviť. Verím že všetci
reprezentanti boli spokojný z našou prácou.
A hlavne verím že nás turnaj posilnil
a budeme ďalej v reprezentácii pracovať
tak aby sme sa už na Majstrovstvách
Európy A skupiny v roku 2023 opäť ukázali.

riadiacich dokumentov a športových
pravidiel budú národné federácie
spolupracovať a podporovať agentúru
SADA v tejto funkcii. Takisto uznajú,
dodržia a implementujú rozhodnutia prijaté
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
Centrá talentovanej mládeže zmluvy,
väčšina klubov je už vysporiadaná podľa
rozpočtu.
Tento týždeň sme posielali registrácie na
Update, prosím dodržte termíny a hlavne
pokyny ktoré ste dostali aby sme mali
registráciu v poriadku a aby sme spĺňali
všetko podľa nového zákonu o športe. Pri
registrácii okrem sekretariátu výrazne
pomáha aj šéfka zapisovateľskej komisie
za ktorej prácu moc ďakujeme.
V novembri sa bude konať kemp
talentovaných
juniorov
v španielskom
Tennerife, akciu organizuje CEB a ak
všetko dobre dopadne zúčastnia sa jej aj
naši hráči. Kemp si hradia samotný
účastníci SBF bude prispievať iba na
povinné poplatky.
Čoskoro vás budeme informovať o príprave
Rady klubov – stretnutie klubov je
zásadnou podmienkou aby sme vedeli
pracovať efektívne, aby sme súťaže
pripravili tak aby boli všetci spokojný a aby
sa hlavne hral kvalitný baseball na
Slovensku.
Posledné čo chcem napísať do tohoto
okienka je informácie od klubov Skalica
a Košice. Skalica je veľmi blízko aby na
mape baseballových ihrísk pribudlo aj
ihrisko Outmen. Košice tiež veľmi
intenzívne pracujú na hľadaní plochy
a verím že sa im to čoskoro podarí. Ak by
akýkoľvek
klub
potreboval
pomoc
a podporu
pri
vybavovaní
ihriska
kontaktujte sekretariát SBF, budeme sa
vám snažiť čo najviac pomôcť. Sme veľmi
radi že sa Rafaelovi a členom klubu
Maceitos Jelka podarilo po mnoho rokoch

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.
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.
18.4
Prijatím týchto Antidopingových
pravidiel a ich začlenením do svojich
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obnoviť ihrisko v Jelke a teším sa že sa
tam odohrali už aj prvé zápasy.
A naozaj posledná informácia – sme
v jednaní so športovou organizáciou v USA
ktorá organizuje školenia trénerov a Petom
Caliendom ktorý nám chce pomôcť aby sa
baseball na Slovensku posunul na vyššiu
úroveň.

Pripravili:
František Bunta
Martin Brunegraf
Mojmír Jankovič
Pavol Teslík

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

História baseballu na Slovensku
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.

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/
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