
KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY 

Zápis ze schůze 5/2016 
 
Datum: pondělí 30. 5. 2016 
Místo: Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6 
Přítomni: Milena Moulisová, Lubor Blažek, Petr Treml, Petr Kapitulčin, Richard Fousek, T. 
Kaprálek, Miroslav Volejník 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Reprezentační výběry 
a) KVBMD na základě informací od RD mládeže doporučuje zajišťovat vybavení pro RT i hráčky 

v plném rozsahu a kvalitě jako v předchozím roce. Trváme na požadavku z předchozích sezón 

pro dostatečné vytvoření identity českých týmů – jednotné barvy, loga CZECH TEAM, nápisy 

CZECH REPUBLIC apod. 

Dále navrhujeme zvážit nahrazení basketbalových bot u RD mládeže za jiné vybavení (pantofle, 

taška na obuv, trička pro RT, atd.), jelikož je tato položka minimálně využívána hráčkami 

zejména v případě vysokých bot. 

b) M. Moulisová informovala o odmítnutí hráček reprezentovat v RD U18 (Šauerová, 

Holéczyová, Ješkeová). 

 
2. Termínová listina 
KVBMD projednala detaily pracovní verze termínové listiny 2016/17 celostátních soutěží 
mládeže i dospělých a souhlasí s předloženými návrhy STK. 
 
3. STM 
a) Podmínky činnosti SCM pro rok 2016 byly projednány na předchozím zasedání KVBMD a 
jejich finální verze je odsouhlasena a rozeslána SCM. 
b) Podmínky činnosti SpS pro rok 2016 byly projednány. M. Moulisová zpracuje finální úpravu. 
c) KVBMD projednala úpravu bodování SCM i SpS s ohledem na nadcházející RD akce. P. Treml 
zpracuje finální verzi. 
 

4. Informace  

a) KVBMD byla informována o činnosti ÚTM od června 2016. M. Moulisová pokračuje ve funkci 

ústřední trenérky mládeže dívek z rodinných důvodů pouze na částečný úvazek. Výkonným 

trenérem KVBMD byl jmenován P. Treml st.  

b) KVBMD byla informována o využívání programu XPS a byly zkonzultovány některé detaily 
(zavedení docházky, příprava evidenční karty a ročního plánu).  
c) KVBMD byla informována o reakci předsedy legislativní komise na návrh ze zápisu 4/2016 
bod 4. c)., kdy návrh na zavedení „red button“ v elektronické verzi licencí při změnách 
hostování nebyl přijat. 
 
Termín dalšího zasedání: bude upřesněn, v letních měsících a v době příprav RD bude KVBMD 
v případě potřeby řešit všechny záležitosti osobními konzultacemi či emaily 
 
Zpracovala: Milena Moulisová  


