
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 11 

 

Datum: středa 8. června 2016 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni:  P. Čeněk, J. Novotný, T. Kaprálek, M. Janovský, M. Moulisová,   
 
Hosté: M. Ježdík 
 
Omluveni: J. Slowiak, S. Křiváček 

 
 
 
 

11.1. projekt Baby Basket 

− Koncepce, záměry a možnosti získání materiální podpory (koše, míče vel. 4) 
předneseny na semináři Impulsy trenérům mládeže, konané dne 3.6. v Olomouci 
(J.Novotný, M. Horák). 

− Představeny nové medaile, které budou nabízeny klubům přes pobočné spolky za 
dotovanou cenu pro jejich turnaje přípravek, turnaje škol, apod.  

− Bod 10. 2. trvá (odsouhlasení pravidel a zásad poskytování balíčku). 

 

11.2. jr. NBA League 

− V každé oblasti (divizi) byly vytipovány kluby, které byly osloveny s nabídkou 
spolupráce v projektu (za určitých organizačních podmínek, zajištění účastníků a 
garance uspořádaní základních kol soutěže). 

− Na základě projeveného zájmu vybrala KBDM tyto pořadatele: 

Západní konference: 1. neobsazeno (divize A), 2. USK Praha (div. B), 3. Klatovy, 
Plzeň, Písek (div. C) 

Východní konference: 1. Pardubice (divize D), 2. Brno (div. E), 3. Opava (div. F) 

− V případě neobsazení severočeské divize bude pořadatelství nabídnuto dalším 
klubům z jiných divizí/oblastí. 

 

11.3. Regionální výběry U14 

− V období květen/červen probíhají srazy regionálních výběrů U14 (konec cyklu 
pro ročník 2002). 



− Trenérské obsazení u regionálních výběrů bude znovu konzultováno s Oblastmi 
ČBF. Hlavní trenér výběru by měl aktivně působit  u družstev startujících v ŽL 
U14, či v ŽL U15.   

− Do smluv doplnit další náplň činnosti regionálních trenérů (kromě organizování a 
vedení srazů větší zapojení do práce v regionu). 

 

11.4. Nový model finálového turnaje pro kategorii U13 

− Diskutován návrh na sjednocení všech finálových minibasketbalových turnajů.  

− Namísto MČR U13 pro 8 účastníků, NF U13 pro 12 účastníků. 

− Důvody – A) sjednocení formátu finálových turnajů kategorií U11, U12, U13; B) 
zvýšení počtu účastníků turnaje o 4 družstva C) určení pořadatele ve výběrovém 
řízení (garance účasti pořádajícího oddílu). 

− Návrh schválen. Pokusit se prosadit již do nadcházejícího ročníku 2016/17. 

 

11.5.  Festivaly  

− Odsouhlaseno sjednocení příspěvku pro pořadatele Festivalů U12 a U13 (nově 
2000,- Kč/1 družstvo, max. 24.000,- Kč/turnaj - stejné pro obě kategorie). 

− Diskuze ohledně možného zavedení Festivalu U14 z důvodu brzkého konce 
družstev, která se nedostanou na MČR U14. 

 

11.6. Nové rozvojové projekty ČBF 

− Car Team: společný seminář obou týmů (Čechy, Morava) 28.4. v Pelhřimově. 
Naplánované výjezdy: 17.6. Uherský Brod, 23.6. Vyškov. 

− Start Up program: materiální podpora zejména nově vzniklým, či menším 
klubům. Program zveřejněn a rozeslán přes oblasti do klubů. V současné době 
sběr žádostí. 

 

11.7. Projekt s ČOV: TO JE BASKETBAL 

− Ke dnešnímu dni navštíveno 8 škol v 8 krajích ČR (do konce června 6 krajů/škol). 

− Velmi pozitivní ohlasy ze strany škol (učitelů i dětí). 

− Reporty z návštěv škol na webu minibasketbalu + FB + týdenní souhrn na 
www.cbf.cz 



− Pro nadcházející rok (v případě pokračování projektu) nutná větší aktivita ze 
strany basketbalových klubů. 

 

11.8.  Nadregionální soutěž žactva a dorostu 

− Pro sezónu 2016/17 pro dorost obdobný model NRS jako vloni pro žactvo. 

− Předběžný Rozpis i přihlášky družstev rozeslány do Oblastí ČBF. Termín zaslání 
přihlášek družstev své Oblasti je 12. června. Do 15. června zašlou Oblasti všechny 
přihlášky na ČBF. Na základě počtu přihlášených družstev dojde k jejich rozdělení 
do nadregionálních skupin.  

 

11.9. Jiné  

− Výběr vhodných kandidátů na zahraniční semináře a konference. Zajistit 
kontinuitu (odpovědná osoba za ČBF) + další kandidáty volit v konzultaci s SBT, 
ČAMB, MK. 

− Tvorba loga pro český minibasketbal. Zadat dětem jako úkol na letních kempech, 
ať poskytnou náměty jako podklad pro následnou grafickou tvorbu loga. 

− Účast na dětském dni v OC Quadrio (1.6., Praha). Akce pro školy a příchozí děti 
pořádaná Českým olympijským výborem (http://www.olympic.cz/clanek/2288--
stolni-tenis-basketbal-ci-souteze-olympijskou-akci-na-den-deti-navstivili-i-sportovci). 

 

 
 

Zapsal: Jiří Novotný 


