KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis 1/2017
Datum: pondělí 16. 1. 2017
Místo: ČBF
Přítomni:
Milena Moulisová, Tomáš Kaprálek, Richard Fousek, Petr Treml, Miroslav Volejník, Lubor
Blažek, Petr Kapitulčin
______________________________________________________________________
1. Prezentace - Sociomapping
Zástupce firmy QED pan Richard Kubík odprezentoval možnosti využití Sociomappingu
v týmu a v jeho vedení z pohledu komunikace, spolupráce, souhry, dodržování pravidel,
důvěry apod. Prezentace byla doplněna o konkrétní ukázky z juniorského družstva Sokola
Pražského. KVBMD zváží a prodiskutuje na následující schůzi využití Sociomappingu
v reprezentačních družstvech.
2. Basket Slovanka




Na základě mnoha reakcí z klubů soutěže U19 se KVBMD zabývala situací týkající
se přeložených utkání U19 Basket Slovanka. Ke kontumaci utkání (s KP Brno)
s připsáním bodu a udělením pokuty ze strany řídícího orgánu STK se KVBMD
vyjádří písemně. S tímto rozhodnutím KVBMD nesouhlasí a zažádá o zvážení
úpravy. Komunikaci zajistí M. Moulisová a P. Treml.
Plnění podmínek SCM A: Sportovní centrum A Basket Slovanka neplní podmínky
činnosti SCM A (bod 7 a 9). S ohledem na předchozí sankce a neplnění podmínek
navrhuje KVBMD přeřazení Basket Slovanka do SCM B s podmínkou okamžitého
plnění všech podmínek činnosti SCM B.

3. Řízení reprezentačních družstev mládeže
KVBMD upravila a schválila dokument Řízení RD mládeže pro rok 2017.
4. Strategický plán reprezentačních družstev mládeže
Prezentaci koncepce vedení reprezentačních družstev mládeže předložila M. Moulisová.
Profesionalizace členů realizačního týmu (hlavní trenér, fyzioterapeut) pro družstvo U15 a
U16 s přesahem do regionálních výběrů U14 je částí celkové koncepce a modelu, který se
již pilotně zavádí u chlapecké složky. KVBMD tento návrh podpořila (1. etapa) a souhlasí
s dalšími kroky plánu – tj. diskuse a projednání návrhu s ostatními zástupci komisí a vedení
ČBF, zároveň KVBMD poukázala na některé nedostatky a připomínkovala určité body
koncepce, např. personifikace jednotlivých funkcí, metodická podpora, mezinárodní
srovnání.

KVBMD také podporuje návrh KBDM sjednotit navrhované projekty a určit jednotnou
koncepci sportovně metodického úseku ve spolupráci s ostatními složkami ČBF (ČABT,
ČAMB).
5. Ostatní






GBA seminář – ČBF zajistila volné vstupy pro vybrané trenéry z dívčí i chlapecké
složky, přihlášení účastníci, kteří volné vstupy nevyužili, byli upozorněni na
nevhodnost jejich rozhodnutí. Shrnutí obsahu semináře je dostupné na trenérském
webu 24vterin.cz
FECC (FIBA Europe Coaching Certificate) – do 24. 2. 2017 navrhne KVBMD
kandidáta. Osloveni byli trenéři SCM a RD.
Trenérka roku 2016 – KVBMD byla seznámena s anketou a na příštím zasedání
navrhne kandidátku na ocenění.
Informace o reprezentačních družstvech:
o Prague Open – 2. ročník mezinárodního turnaje pro U18 se bude konat
v rámci ME žen v Praze Na Folimance v termínu 23. – 25. 6
o Účast reprezentačních družstev mládeže na utkáních domácího celku ME
žen – bude organizováno v rámci přípravy všech týmů v okolí Hradce
Králové 15. – 17. 6. 2017
o Analýza vybraných faktorů přípravy a herního projevu týmů či jednotlivkyň
při ME žen na základě návrhu KVBMD či Metodické sekce – je potřeba
zajistit odborníky, kteří by analýzy provedly ve spolupráci se studenty fakult
a TŠ.
o Plán přípravy RD U15 s účastí na mezinárodním turnaji v Litvě.

Termín další schůze: 13. 2. 2017

Zpracovala: Milena Moulisová

