KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis z 1. zasedání, 3. 2. 2014, Praha

Přítomni:
Milena Moulisová, Tomáš Kaprálek, Miroslav Volejník, Richard Fousek, Petr Treml, Petr
Kapitulčin
Omluven:
Lubor Blažek (zdravotní důvody)
___________________________________________________________________________
1. Představení organizační struktury ČBF, členů Komise

GS
ÚTM - M

ÚTM - Ž

MD

PpM

I - D - TP
Zaměstnanci ČBF:
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ústřední trenér mládeže – muži
ústřední trenér mládeže – ženy
metodik
informace, dokumentace, technická podpora
pracovník ČBF pro mládež

Trenér A týmu žen - Lubor Blažek
Metodik - Tomáš Kaprálek
Zástupce SBT - Miroslav Volejník
Zástupce SCM - Richard Fousek
Odborník 1 - Petr Treml
Odborník 2 - Petr Kapitulčin
Předsedkyně – Milena Moulisová
Externí pracovníci – právník, marketing, mentální coaching, lékař, apod.

2. Základní oblasti činnosti Komise
I.
Řízení a kontrola reprezentačních výběrů mládeže do kategorie U20
a) Koncepce výběru reprezentačních trenérů, podmínky řízení
reprezentačních výběrů
b) Koncepce přípravy – tréninkové plány
c) Technické zabezpečení výběrů – scouting, databáze drilů, apod. Martin Chmel
d) Kooperace mezi trenéry reprezentace a s klubovými trenéry
II.

Řízení a kontrola systému MŠMT – Sportovně talentovaná mládež (SCM)
a) Analýza současného stavu, vyhodnocení a případná modifikace
bodového systému (regionální či výsledková kritéria)
b) Hlavní parametry efektivity systému
c) Uspořádání a lokalizace center
d) Osobní kontrola ÚTM – náhledy tréninkových jednotek, vyúčtování,
diskuze, tréninkové plány

III.

Propojení a návaznost s ostatními Komisemi a strukturami
Komise mládeže – krajské výběry U14, festivaly, fungování SpS
Metodická Komise – představení nového projektu VIT (Tomáš Kaprálek),
regionální semináře, zahraniční stáže a vzdělávání trenérů
ČABR – zvážení možností spolupráce (předsezónní semináře, apod.)

3. Seznámení s konkrétními návrhy a ujednáními z již konaných schůzí KVBM-CH
a) Seminář pro kluby – „Jak lze hledat cesty k financování basketbalového klubu“
- tlačit kluby SCM ke spolufinancování, nespoléhat jen na dotace,
vícezdrojové financování
b) Systém Sportovně talentované mládeže – koordinace jednotlivých stupňů SpS,
SCM, VSCM – regionální princip (koncepce Jan Slowiak)
KVBM – D: k řešení na dalších schůzích
c) Struktura soutěží – věkové kategorie, reprezentace
Zavedení samostatné soutěže U16 chlapci
Usnesení KVBM – D: není potřeba zavádět tuto kategorii v dívkách,
talentované hráčky se prosazují v U17
d) Hostování do 13 let – zvážení hostování do 13 let z důvodu přesunů dětí pro
výsledkové účely
KVBM – D: neexistuje ideální řešení, možnost ovlivnění určenými daty
ukončení hostování
e) Krajské výběry U14
KVBM – D: potřeba detailní přípravy projektu, případně zaměření na již
existující výběry U15, nutnost navazujícího koncepčního systému
f) Možnost propůjčení brandu NBA na akce mládeže
KVBM – D: není proti, ale s podmínkou současné přítomnosti loga ČBF

4. Diskuse
Představy, názory, cíle, úkoly Komise – vyjádření jednotlivých členů
Informovanost o činnosti Komise a koordinace s ostatními Komisemi
Navrhované termíny dalších setkání: 17. 3, 14. 4, 5. 5, 2. 6
Téma následující schůze 17. 3. 2014:
Reprezentační družstva
- tvorba či úprava koncepce řízení výběru trenérů
- podmínky řízení reprezentací
- určování priorit ze strany ČBF
- zajištění reprezentativního vybavení pro VIT a šampionáty
- kompetence a povinnosti jednotlivých členů RT

Zpracovala:
Milena Moulisová
Předsedkyně KVBM - D

