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Z ligy padá Plzeň a SaBaT
Současně s playoff byly v září na programu

také boje o udržení v Extralize. V ženské

soutěži si to mezi sebou rozdaly SaBaT a

Čechie. V sérii na čtyři vítězné zápasy byla

úspěšnější Čechie, která prohrála jen jednou.

Mezi muži byla situace ještě jasnější. Slavia

Plzeň sice s Eagles prohrála první dva zápasy

jen těsně, v sérii ale nakonec padla 4:0.

V sobotu 20. září 2014 byli uvedeni tři noví
členové do Síně slávy českého softballu.
Jaroslav Kruis za mimořádný přínos při
vzniku softballového hnutí, Lenka Kuncová
za mimořádný přínos v oblasti administrace
a dokumentace softballového svazu a
Vojtěch Rypar za mimořádný v oblasti
organizace hnutí a dlouholeté vedení
Pražského svazu softballu a baseballu.

Extraligový bronz berou Hroši
Chtěli do finále, v cestě jim ale stáli Beavers
v čele s Lubomírem Vrbenským. Hroši
Havlíčkův Brod po vyřazení v semifinále
bojovali pouze o bronz. Ve víkendové sérii
na dva vítězné zápasy porazili Tempo 11:0 a
5:3. Třetí místo brali Východočeši také v
roce 2011, loni o něj neúspěšně bojovali s
Radotínem. Vítězové letošní základní části
ale tuto sezonu určitě mířili výš.

Joudrs v napínavém finále poháru ČSA porazily rivalky z Eagles 5:4 v tiebreaku. Dva
dlouhodobě nejúspěšnější české týmy se spolu střetnou i ve finále playoff Extraligy.
Titul obhajují Eagles, Joudrs čekají na titul od roku 2010. Foto: Jan Beneš.

Finále po roce opět se stejnou účastí
Extraligové playoff přineslo spoustu
napínavých zápasů, z nichž vykrystalizovaly
obě finálové dvojice. V ženské nejvyšší
soutěži se všeobecně očekávalo pokračování
oblíbeného seriálu Joudrs vs. Eagles, který
zpestřuje softballový podzim pravidelně už
od roku 2008, a oba favoriti hladce tento
předpoklad splnili. Mezi muži to bylo o něco
zajímavější, přesto i tentokrát budeme
sledovat souboj chomutovských Beavers s
pražským Spectrem.
Kdo český softball trochu sleduje, toho
nemůže nadvláda Eagles a Joudrs na poli
ženského softballu překvapit. Oba týmy opět
letos dominovaly jak v Extralize, tak v
českém poháru a na evropské scéně,
společně pak tvoří také jádro české
reprezentace. Ostatní týmy v české nejvyšší
soutěži proti nim uspějí občas v základní
části. V play off se to ale už dlouho nikomu
nepovedlo. Do finále se Eagles naposledy

neprobojovaly v roce 2007, Joudrs dokonce
2003.
V mužské Extralize máme ještě
impozantnější rekord. Chomutovští Beavers
hrají finále nepřetržitě od roku 1996, tedy už
18 let v kuse. Za tu dobu získali 11 zlatých
medailí doplněných o šest triumfů na
evropských pohárech. Aby se to povedlo i
letos, museli Bobři zvládnout semifinálovou
sérii proti vítězům základní části z
Havlíčkova Brodu. Proti nim se postaví už
popáté Spectrum, které se letos vrátilo na
Copacabanu a přes drobná zaváhání v jarní
části postoupilo přímo do semifinále. V něm
se Supi z Černého Mostu střetli s Tempem,
které uválčilo první zápas fotbalově 1:0,
zbytek série už ale patřil favoritům.
Ve finále se můžeme těšit na to nejlepší, co
český klubový softball může nabídnout.
Uvidíme, jestli budou mít navrch obhájci,
nebo jejich nejčastější vyzyvatelé.

Připravuje MMK ČSA (hrdina@softball.cz

Do síně slávy přibyla 3 jména
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Česká softballová asociace se po
několika letech rozhodla obnovit tradici
závěrečných párty po konci sezóny.
Letošní „galavečer“ se bude konat v
sobotu 15.11. v PM clubu v Praze a
všichni jste srdečně zváni!

Program bude velmi pestrý. Hlavním
bodem bude předávání individuálních
ocenění nejlepším hráčům uplynulé
sezóny. Celkem se bude rozdávat 12
cen, jednotlivé kategorie jsou prozatím
tajemstvím, ale něco málo vám i tak
samozřejmě rádi prozradíme. Budete se
tedy moci těšit na ocenění „Rookie“ pro
nejlepší mladou hráčku a mladého
hráče v extralize, ocenění pro
nejlepšího nadhazovače či MVP play
off! O oceněných nebudou (až na
výjimku) rozhodovat statistky, ale
názory těch nejpovolanějších – trenérů,
kapitánů, rozhodčích či dalších hráčů.
O hudební vložku se během celého

večera bude starat skupina USB –
Universal Swing Brothers. Také se
během večera budete moci těšit na
shrnutí letošních mezinárodních
úspěchů. A že jich nebylo málo. Nejen
na poli reprezentace, ale také na
klubové úrovni. Večer by měl být veden
v trochu slavnostním duchu, takže
pokud chcete vidět svoje soupeře,
spoluhráče či rozhodčí a fanoušky
softballu v jiném oblečení než je to s
vrstvou antuky, přijďte v sobotu 15.11.
do PM Clubu. Po oficiálním programu
bude hned na místě pokračovat
afterparty, která rozhodně nemá
stanovený čas konce.

Zveme vás na první Galavečer českého softballu

Kapitán David Mertl (Spectrum) přebírá trofej pro vítěze Final Four poháru ČSA.

Final Four ovládly
pořádající týmy
Pořádat finálový turnaj Poháru ČSA se

vyplatí. Stejně jako loni, i letos se stala

trofej sloužící jako vstupenka do

evropských pohárů kořistí týmů, na

jejichž půdě se odehrával. Softballistky

Joudrs vrátily loňskou porážku rivalkám

z Eagles, když v napínavém finále

zvítězily v tiebreaku těsně 5:4. Na

Černomostecké Copacabaně se radovali

místní Supi, kteří na rekonstruovaném

hřišti získali první velkou trofej. Cesta k

ní vedla přes vítězství nad Tempem 11:5

a následně 10:6 nad havlíčkobrodskými

Hrochy. Vítězům gratulujeme!
Nová tribuna na Joudrs

Svoboda Park, který loni hostil

mistrovství Evropy a kde hrají své

domácí zápasy dva extraligové týmy, se

od letošního Final Four může pyšnit

novou krytou VIP tribunou nad

dugoutem za třetí metou. Vzhledem k

tomu, že Joudrs postoupily do finále, na

ní diváci ještě letos uvidí boj o

extaligový titul mezi domácími a Eagles.

Publikace 50 let softballu a baseballu
Dlouho očekávaná publikace 50 let
softballu a baseballu je konečně na
světě. Dlouhý proces shromažďování
archiválií, třídění a
následné zpracování
ukončí slavnostní
křest knihy. Křest se
za účasti členů Síně
slávy českého
softballu uskutečnil v
rámci Supervíkendu v
sobotu 20. září v
18:30 v areálu Joudrs před finálovým
utkáním Final Four. Součástí slavnosti
bylo i uvedení nových členů do Síně
slávy českého softballu.
Kniha je bohatě obrazově zpracována a

je v zásadě rozdělena na tři části. První
část se věnuje historii společného svazu
od počátků až do roku 1992. Druhá část

pak mapuje vývoj
obou sportů žijících
v samostatných
asociacích na pozadí
jednotlivých témat.
Třetí část pak
faktograficky
dokumentuje
výsledky na domácí i

zahraniční scéně.
Publikace bude v prodeji v rámci ČSA
a ČBA za cenu 350, Kč. Distribučním
místem je Strahov, kam směřujte své
objednávky.




