
KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY           

Zápis 3/2017 

 
Datum: pondělí 6. 3. 2017 
Místo: ČBF 
Přítomni: 
Milena Moulisová, Tomáš Kaprálek, Richard Fousek, Petr Treml, Miroslav Volejník, Lubor 
Blažek, Petr Kapitulčin  
___________________________________________________________________________
  

1. SCM 
Byly odsouhlaseny úpravy Podmínek činnosti SCM A a B od 1. 1. 2017. Finální úpravu a 
informace klubům zajistí M. Moulisová. 
Výkonný trenér a ústřední trenérka dívek zajistí kontroly plnění podmínek v klubech SCM. 
 

2. Strategický plán reprezentačních družstev mládeže 
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 se zabývala detaily obsahu přípravy a profilu trenéra 1. etapy. Nejzásadnějším 
úkolem KVBMD bude personální obsazení. Kvalita profesionála je základem úspěchu celé 
koncepce.  
 

3. Přetěžování hráček 
KVBMD se zabývala faktorem přetěžování hráček množstvím utkání na úkor tréninkového 
procesu. Zabývala se možnostmi ovlivnění tohoto „trendu“, který je způsoben nejen 
přístupem trenérů/klubů, ale také množstvím hráček pro jednotlivé soutěže. 
 Vzdělávání – metodická komise 
 Impulsy odborníků – lékařská komise 
 Kontroly ÚTM – osobní diskuse 

Úpravy v podmínkách SCM – např. povinnost volného víkendu v měsíci, 1 utkání za 
den, max 2 utkání/týden apod. 

KVBMD se bude nadále touto problematikou zabývat a její zástupci budou maximálně 

ovlivňovat výše uvedené kroky. 

4. Utkání BK Kralupy Junior – BA Sparta 
KVBMD byla informována o průběhu a výsledku utkání 1. ligy žen, které bude řešit  
Disciplinární komise dne 7. 3. 2017. 
S ohledem na vedení družstva BA Sparta hlavní trenérkou SCM se bude KVBMD situací 
nadále zabývat na základě rozhodnutí DK. 
 

5. Systém soutěží  
KVBMD byl předložen návrh SBŠ Ostrava na úpravu soutěží DL a EXL U17, který bude 
projednán na příští schůzi. 
 



6. Informace 
a) Valor team – tým Valor High School z Colorada bude v ČR ve dnech 20. – 29. 3. 2017 a 

absolvuje zde několik tréninků, utkání s dorosteneckými týmy a také motivačních 
tréninků dětí pod vedením Jessiky Caldwell a M. Moulisové. 

b) Basket Slovanka – M. Moulisová informovala KVBMD o výsledku jednání Výboru ČBF 
ze dne21. 2. 2017 . Basket Slovanka je přeřazen z SCM A do SCM B na základě neplnění 
podmínek činnosti SCM A. 

c) Kempy basketbalových nadějí – 5x/sezóna 2016/17, z každého kempu je trenérům i 
hráčkám k dispozici hodnocení a sestříhané video, v letošní sezóně bylo bohužel 
mnoho omluvenek ovlivněných účastí hráček v ŽBL a jejich vytížením. Na všech 
kempech byl vedle basketbalu kladen důraz na posturální funkce, pohybové 
stereotypy, kompenzaci, regeneraci pod vedením specialistů. 

d) Kalendář plánu RD – do konce měsíce bude zveřejněna příprava RD mládeže dívek 
(U16, U17, U18) na webu ČBF. 

e) Informace o navrhovaných projektech ČABT (regionální metodici) a KBDM (regionální 
manažeři). 

 
  

Termín další schůze: 10. 4. 2017 

 
Zpracovala: Milena Moulisová  


