Projekt LA 2028
- podpora českých olympijských nadějí pro Los Angeles 2028
- dlouhodobý TOP projekt pro mladé nadhazovače - olympijský sen pro
nejtalentovanější nadhazovače od 16 let
- v projektu plán cca 6 mladých nadhazovačů ročně
- součást programu mužského národního týmu, vedený jeho trenéry nadhazovačů
Projekt LA28 jako pokračování a vrchol dlouhodobé podpory talentovaných
nadhazovačů (a kečrů) Českou baseballovou asociací, kterou jde shrnout do jednoho
celku, jedné pyramidy - PITCHING PROSPECT PROGRAM ČBA, pod který patří:
1) rozvojový program pro cca 10 -12 leté (10+) – cca 70 nadhazovačů v plánu
podpory (KMR ve spolupráci s dlouholetými reprezentačními nadhazovači Janem
Tomkem a Tomášem Ondrou),
2) program PRO starší 13 ti let (13+) - cca 20 nejlepších nadhazovačů tohoto věku (v
rámci NBP, součástí je i projekt Czech talent pro dalších 20 nadhazovačů širší špičky,
tedy celkově cca 40)
3) top projekt olympijských nadějí LA 2028 pro 6 nadhazovačů starších 16ti let
(16+) (pro rok 2021/2022 v plánu 3 praváci a 3 leváci –
RHP- Pražák 2005 (Eagles), Němčanský 2004 (Hroši), Kovala 2003 (Arrows),
LHP- Zelenka 2004 (Tempo), Smejkal 2003 (Třebíč), Hrbek 2002 (Draci)
(náhr: Votava 2005 (Arrows), Vank 2005 (Tempo), Kozel 2006 (F-M), Jozek 2006
(Tře.))
Hlavním cílem těchto projektů na podporu českých nadhazovačů a speciálně TOP
projektu LA 2028 je nejen účast našich nejlepších nadhazovačů na Olympiádě a
zvýšení průměrné rychlosti mladých nadhazovačů, ale také každoroční objevení
jednoho mladého nadhazovače házejícího stabilně s rychlostí nad 140 km/hod.
(88MPH).
HARMONOGRAM : off season pitching kempy 1x měsíčně
v sezóně cca 1x za 2 měsíce
1-2 pozvání k přípravným utkáním mužského národního týmu
(v plánu určitě červnový víkendový kemp během evropských Pohárů)
- spuštění projektu ve středu 10. listopadu 2021 – Hroši Brno 17:30-19:30
- 8.prosince 2021 – Hroši Brno 17:30-19:30
- 5.1.- 7.1. 2022 Jeseníky, Karlov (lednová data ještě budou upřesněna)

