
 
Podpisem formuláře Přihlášky je vyjádřen souhlas s Podmínkami Baseball Academy Brno, které jsou přílohou Přihlášky. 

Garant Baseball Academy Brno: Bc. David Winkler, trenér Master dle směrnic TMK ČBA a II. trenérská třída dle ŽL 
  

• Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl na přihlášce, pro potřeby 
Baseball Academy Brno; 

• hráči přijatí do BAB 2017/2018 se zavazují absolvovat lékařskou sportovní prohlídku, a to nejpozději do konce 
měsíce listopadu 2017; 

• hráči BAB 2017/2018 se zavazují ke studijnímu průměru známek nižšímu než 2,5. V případě průměru horšího 
bude činnost hráče BAB pozastavena až do doby opravení studijního průměru; 

• v případě výborných studijních a baseballových výsledků je BAB připravena hráčům zprostředkovat a pomoci 
zařídit sportovní stipendium na prestižních středních školách v USA za velmi příznivých podmínek; 

• trenéři BAB: Pavel Budský, Michal Břeň, Jan Gregor, Leoš Kubát, Jakub Kyrš, Petr Novotný, Tomáš Svoboda, 
David Winkler, Dina Pfeiferová, Filip Moštěk, Jakub Hajtmar, studenti FSPS MU a další; 

• začátek zimní přípravy BAB je stanoven na úterý 31. října 2017, ukončení zimní přípravy BAB na čtvrtek  
29. března 2018; 

• v době vánočních prázdnin a jarních prázdnin (stanovených pro okres Brno - město) se tréninky BAB nekonají; 

• hráči do BAB jsou vybíráni podle kritérií: 1) reprezentace ČR 2017/2016/2015/2014; 2) LL, PONY-COLT League 
2017/2016/2015/2014; 3) účast v BAB 2017/2016/2015/2014; 4) individuální rozhodnutí trenérské komise BAB; 

• plánované akce BAB 2017/2018: 
•  soustředění Nymburk 2018 
• USA Florida Tour 2017 
•  turnaj MLB Academy Barcelona 2018 (podléhá nominaci hráčů) 
• kvalifikace SUMA OPEN - PONY a COLT (podléhá nominaci hráčů a jejich účasti na soustředění BAB      

Nymburk 2018) 
•  v případě postupu PONY a COLT World Series v USA 

• pro ročník 2017/2018 budou v rámci BAB otevřeny tyto věkové kategorie pod označením: 
•   Little ACADEMY (LA)  ročník narození 2005 až 2007  
•   Junior ACADEMY (JA)  ročník narození 2001 až 2004 
•   Senior ACADEMY (SA)   ročník narození 1998 až 2000 
•   Girls ACADEMY (GA)  hráčky budou přiřazeni do kategorií dle data narození 
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• tréninkové jednotky kategorií JA, SA, GA (hráči budou rozdělení do skupin): 
• úterý  17:30 až 21:30 TC Šumavská  hitting (4 - 5 skupin) 
 (pro období 11 a 12/2017 - pálkařská dynamika, zpevnění CORE, balance) 

• čtvrtek  18:00 až 21:30 TC Šumavská  kondiční a rehabilitační cvičení (3 skupiny) 
 (v případě potřeby je možné rozšířit rozsah hodin pro každou skupinu) 

• neděle  08:00 až 12:00 Tauferovy koleje  baseball (2 skupiny)  

• nově je možné sestavit individuální tréninkový plán postavený na míru daného hráče; 

• pro každého hráče celoroční přístup do TC Šumavská (v určených termínech) pro individuální přípravu 
posilování, pálení, rehabilitační cvičení; 

• tréninkové jednotky kategorie LA (hráči budou rozdělení do skupin): 

• úterý 15:30 až 17:30 TC Šumavská  hitting (2 skupiny) 

• středa 16:30 až 18:00 tělocvična ZŠ Sirotkova (bude upřesněno) 

•   neděle  08:00 až 12:00 TC Šumavská  baseball (2 skupiny) 

• hráči BAB kategorie JA, SA, GA obdrží baseballový materiál v rozsahu: , sportovní boty do haly Asics,  
kšiltovka BAB, 4x triko BAB, mikina BAB, šortky BAB a další dle možností BAB. Materiál BAB je určen pouze  
pro hráče, trenéry BAB a výjimečně pro jiná použití; 

• poplatky kategorií JA, SA, GA za účast v BAB ročník 2017/2018 je pro hráče  14.950 Kč. Poplatek zahrnuje tři 
tréninkové jednotky týdně v rozsahu 5,5 hodiny, kurz psychologické přípravy, výše uvedený materiál, pronájmy 
sportovišť včetně trenérů; 

• poplatek kategorie LA za účast v BAB ročník 2017/2018 je pro hráče  12.950 Kč. Poplatek zahrnuje tři tréninkové 
jednotky týdně v rozsahu 5,5 hodiny, kurz psychologické přípravy, výše uvedený materiál, pronájmy sportovišť 
včetně trenérů;  

• poplatky jsou splatné nejpozději do 30. září 2017 na účet BAB: 3220919389/0800 (České spořitelna). Jako           
variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče, do poznámky příkazu napište příjmení a jméno hráče; 

• hráči BAB mohou kdykoli z akademie vystoupit. V případě problémů s hráči budou informováni jeho rodiče; 

• svým podpisem formuláře Přihlášky se závazně přihlašuji do V. ročníku BAB, který bude probíhat od 10/2017  
do 3/2018 a podle dalších pravidel zveřejněných na oficiálních stránkách BAB www.baseballacademy.cz 
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