SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 13
Datum:

úterý 29. listopadu 2016

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

J. Novotný, S. Křiváček, , P. Čeněk, D. Matuška, , T. Kaprálek, K. Hůlka,
M. Janovský, J. Slowiak, M. Moulisová,

Omluveni:

J. Potoček, P. Hála, J. Buňka, E. Vyroubalová

13.1. Nová struktura úseku mládeže
−

Předložen návrh nové struktury (posílení) úseku mládeže.

−

V kompetenci nadále kategorie U15 a níže + výkonnostní basketbal (NRS
U15/U17/U19).

−

Návrh podléhá schválení Výboru ČBF.

13.2. jr. NBA League
− Základní kola soutěže dohrány. Pozitivní reakce na soutěž ze strany škol i dětí.
− Konferenční finále: 6. 12. 2016 v Brně (Rosnička) a 8. 12. 2016 v Praze
(Folimanka)
− Final 4 se uskuteční 14. 12. 2016 v Praze (Královka)
− Vzhledem k evidovanému zájmu škol předpoklad kvalifikačních kol v příštím
ročníku soutěže.
13.3. Míče vel. 5
− Od FIBA obdrženy gumové míče Molten vel. 5.
− Použití na rozvojové projekty KBDM + nabídnout minibasketbalovým klubům pro
jejich potřeby, resp. pro spolupracující školy (dovybavení škol).
13.4. Regionální výběry U14, turnaj RV U14 v Brandýse n/L
− Všechny srazy uskutečněny v období říjen-listopad 2016 (Praha 12/2016).

− Turnaj RV U14 dívek a chlapců se uskuteční v Brandýse nad Labem (16.18.12.2016)
− Propozice a rozpis turnaje připraveny a rozeslány trenérům.
− Ostatní zajištění turnaje: spolupráce pořadatel a ČBF.
13.5. Systémy kategorií mini (U13 a níže)
− Na základě pověření Výboru ČBF diskuze nad problematikou vlivu dlouhodobých
soutěží na výkonnost mládeže (neorientace trenérů na výsledek a zapojení širší
skupiny hráčů/hráček).
− Závěr: KBDM se domnívá, že náhrada dlouhodobých soutěží řadou turnajů
výraznou změnu nepřinese. Pokud se nezmění myšlení některých trenérů, tak se
zásadní změna, ať se zavede jakýkoliv systém, nenarodí.
KBDM, ve shodě s ČAMB, doporučuje všem Oblastem ČBF:
1. Zavést pro kategorie U11 a U12 dvoustupňový systém soutěží, tzn.
dlouhodobou nepostupovou soutěž s 3 výjimkami (A. povolení startu 3
starších hráčů, které nejsou vedeni na žádné jiné soupisce, B. zrušení pravidla
o střídání v minibasketbalu, C. povolení startu dívek v soutěžích chlapců) a na
závěr soutěže sehrát kvalifikaci o postup na NF a F v minibasketbalu již dle
platných pravidel minibasketbalu.
2. Zřídit kategorii U10, pro kterou doporučuje během sezóny vypsat 3 turnaje
(termíny prosinec – únor - duben).
− Podrobné stanovisko z diskuze k tomuto bodu bude zasláno Výboru ČBF.
13.6. Jiné
− 3. mezinárodní konference FIBA U14 Get-Together (Sofie, 21.-22. října 2016) se
zúčastnili J. Novotný (ČBF), David Zach (BA Sparta). Zpráva z konference:
http://komise.cbf.cz/deti/nahlednete-pod-poklicku-get-together-u142016.html
− Možnost doporučit FIBA mezinárodní turnaje kategorie U14 konané v ČR.
Informace s podmínkami zařazení rozeslány do klubů mini a U14. KBDM posléze
vybere 3 turnaje, které za ČBF doporučí zařadit do harmonogramu FIBA.
− Start Up program – doposud přijato a vyhověno 30 žadatelům. Materiální
podpora rozeslána. Program otevřen i nadále.
Zapsal: Jiří Novotný

