KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 32, ze dne 20. března 2017, Praha

Přítomni: Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Petr Jachan, Peter Bálint
Hosté: Jakub Kudláček, Dušan Bohunický, Ladislav Sokolovský
Omluven: Ronen Ginzburg. Roman Bednář

•

Jednotlivé zápisy ze schůzí KVBCH budou nadále obsahovat názory (komise a hostů) vždy na jedno na
čistě basketbalové téma:
Close – out:
o včasná výpomoc a hlavně maximálně rychlý návrat ke svému hráči je slabina českého
chlapeckého basketbalu a je nutno se touto činností v tréninkovém procesu daleko častěji
zabývat
o velmi podstatné je nastavení mentality – hráč musí chtít bránit a věřit, že situaci stihne
o je potřeba vytvořit silný návyk a začít s učením již v kategorii mladších žáků
o hráč v help pozici musí vždy reagovat již na let míče, nikoliv až na moment, kdy jeho hráč míč
přijme
o technika provedení:
o využití stutter stepu (zadrobení) při zastavení před hráčem s míčem preferují všichni
účastníci schůze
o zastavení s oběma rukami proti střelci nebo jednou proti střelecké ruce (obě možnosti
jsou využívány a mají své výhody)
o většina přítomných trenérů preferuje zkrácení vzdálenosti k útočníkovi po přímce, bez
tlačení do jedné strany, ale zde záleží na preferenci trenéra a jeho obranného systému
o všichni přítomní trenéři se shodli na klíčové práci nohou obránce
o technika provedení close-outu musí být zvolena s respektem k fyzickým individuálním
možnostem každého hráče
o výchova k co největší odolnosti ve vzniklé situaci 1/1
o názorem komise je, že taktické pokyny – jestli hráč brání střelce, nebo hráče silnějšího v nájezdu
a podle toho upravuje svůj close-out, je, že by měly být učeny až ve starším dorostu.

•

KVBCH se zabývala aktuální situací v systému STM:
o upravila bodování jednotlivých SCM
o na tomto základě schválila rozdělení bonusové částky VSCM a ZSCM
o předseda Jan Slowiak informoval, že 1. část peněz klubům SCm i SpS za rok 2017 by měla
dorazit koncem března, či začátkem dubna 2017 a zálohy budou vyplaceny zhruba ve ¼
celkové roční dotace pro klub
o asistent Michala Ježdíka Jakub Kudláček prezentoval připravenou analýzu klubů SpS, na
základě které bude v průběhu dubna 2017 navržen optimální klíč k rozdělování peněz do
kategorie spolupracujících SpS na druhou polovinu roku 2017, jelikož VV ČBF schválil
navýšení prostředků do SpS pro tento rok o Cca 2 mil Kč. Cílem KVBCH je zkvalitnit
spolupráci mezi SCM a spolupracujícími SpS, dále do systému STM přivést další kluby a
podporovat vznik nových klubů.
•

KVBCH projednala návrh pana Havrlanta na úpravu soutěží – zejména Extraligy U17 a po důkladné
diskuzi se shodla, že tento návrh nebude podporovat. Hlavními důvody jsou, že nesouhlasí
s podpůrnýmí argumenty – zvýšení sportovní kvality, vyšší minutáž pro hráče z výběru ČR U16 a
snížení finančních nákladů. Bohužel zatím nemáme dostatek kvalitních hráčů, kteří by doplnili 16
týmů v Extralize U17, naopak již nyní při 12 týmech se zvyšují rozdíly mezi jednotlivými týmy a
objevují se velké výsledkové rozdíly

•

Komise se v diskuzi nad formátem závěrečného turnaje MČR U17, U19 shodla na rozšíření formátu
finálových turnajů (především počet utkání, ale i možnost rozšíření počtu účastníků), nejvíce se
přiklonila k modelu F6. Připraví detailní návrh, který probere na další schůzi.

•

KVBCH projednala námět marketingového oddělení ČBF na dopředu známého pořadatele F4 U17 a
U19. Vzhledem k zásadnímu zásahu do sportovní roviny a množství komplikujících okolností
daného záměru, KVBCH požádá o společné projednání sportovní a marketingové sekce (účast
zástupce marketingového oddělení ČBF na další schůzi komise).

•

Předseda KVBCH zopakoval termíny, kdy reprezentační družstva má mít v průběhu sezóny přednost
před klubovým programem:
o ČR U16 – druhá polovina prosince VT + MT – TON
o ČR U17 – 1. týden v lednu MT – Crystal Cup
o ČR U15 – Velikonoce MT 2 výběry
Návrh předsedy KVBCH na finanční srážku z dotace ČBF za neodůvodněnou neúčast hráče na akci
ČR v těchto termínech ve výši 50.000,- Kč/hráč KVBCH neodsouhlasila.
Nicméně vyblokování těchto termínů platí. Mimo sezónu má přednost reprezentační program nad
klubovým automaticky. Sezóna končí posledním soutěžním zápasem dané kategorie.
Další případné reprezentační akce v průběhu sezóny musí být domluveny se souhlasem klubů.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

