KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 28, ze dne 5. září 2016, Praha

Přítomni:
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Roman Bednář, Petr Jachan, Peter Bálint
Omluven: Ronen Ginzburg
Host: Michal Konečný



Komise přijala informaci, že VV ČBF na svém letním zasedání schválil návrh KVBCH na
úpravu STM – to znamená, že od 1.9.2016 mezi VSCM je zařazen klub ORLI Prostějov. Statut
ZSCM získali Snakes Ostrava a SAM Brno a mezi ZSCM se sníženou dotací byl zařazen klub
BK NH Ostrava. Všechna ZSCM jsou zařazena od 1.8.2016



Předseda KVBCH Jan Slowiak předložil návrh rozdělení dotací mezi SpS pro sezónu 2016/17.
Tento návrh obsahuje již i regionální působnost a spolupráci nově zařazených klubů mezi
ZSCM s nově přihlášenými kluby mezi SpS.
Komise vyjádřila uspokojení nad vývojem tohoto systému, protože mezi kluby SpS se přihlásilo
13 nových klubů (celkem již 59).
Komise veškeré ušetřené peníze v systému STM (především z důvodu změn v systému STM)
letos nasměrovala mezi SpS (prostřednictvím spolupracujících SCM), tento trend chce KVBCH
praktikovat i v dalších letech. Díky tomu se mezi SpS rozděluje cca 4.900.000,- Kč, což je další
podstatné navýšení.
KVBCH využila nerozdělenou rezervu (240.000,-Kč) k doplnění systému SpS podle
následujících kritérií:
o Počet registrovaných hráčů v klubu, počet dětí v přípravkách
o Počet hráčů, kteří přešli do vyšší úrovně STM v minulých letech
o Počet týmů v soutěži, počet kvalifikovaných trenérů
o Lokalita SpS (KVBCH se snaží i o podporu regionů, kde není dostatek členské
základny)
Tento návrh rozdělení SpS KVBCH schválila.



Generální sekretář ČBF informoval Komisi, na základě kterého legislativního předpisu ČBF
byla VV ČBF pozastavena Směrnice o přestupech hráčů v systému STM. KVBCH se následně
zabývala, jak bude s tímto faktem nadále pracovat. Došla k názoru, že bude zvoleno jiné
systémové řešení v souladu s řády, dohody klubů o přestupech nadále platí, ale v případě
nedohody se musí postupovat podle platného přestupního řádu ČBF.



KVBCH probírala jakým optimálním způsobem proběhne hodnocení vystoupení reprezentací
ČR na ME U16, U18, U20. Hodnotící zpráva obsahující veřejnou i neveřejnou část bude zaslána
realizačními týmy do 15.9.2016. Jan Slowiak byl pověřen projednat optimální termín
společného setkání s jednotlivými reprezentačními trenéry. Na základě těchto kontaktů
proběhne hodnocení 10.10.2016 dopoledne za účasti všech trenérů najednou. Odpoledne tohoto
dne proběhne společné setkání všech trenérů STM a reprezentačních trenérů, kteří i zde předloží
hlavní poznatky z ME.



10.10.2016 proběhne setkání KVBCH, zástupců ČBF s trenéry jednotlivých SCM, i SpS, tedy
s trenéry v STM. Na programu bude:
 Hodnocení aktuálního stavu systému STM - pro prezentaci je připravována interaktivní
mapa, která bude obsahovat informace o jednotlivých klubech v systému včetně hráčské
základny.
 Rozpočet STM + vyúčtování dotací










Hodnocení reprezentačních trenérů U16, U18, U20
Přednáška Michal Ježdíka - Generace Y
Nové trendy v rozhodování utkání – RSBQ- zástupce ČABR
Stav programu XPS
Sborník dokumentů STM – flash disk pro každý klub
Workshop Jana Slowiaka v klubech
Diskuze

Další schůze KVBCH proběhne 3.10.2016 v 10.30 na Strahově.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

