SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 04/2017
Datum: Středa 12. dubna 2017
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Janík, Moulisová, Tomajko, Velenský
Omluveni: Hůlka, Slowiak
Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ)

1. Školení trenérů
-

-

-

MK diskutovala o systému trenérských licencí ČBF a dospěla k názoru, že je třeba
začít pracovat na nové koncepci vzdělávání trenérů basketbalu. Ta by měla především
lépe zohledňovat současné požadavky kladené na trenéry dětí, mládeže a dospělých
všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní. Úvodní schůzka k pojetí nové
koncepce vzdělávání trenérů basketbalu proběhne v červnu 2017.
Z důvodu výše uvedené snahy zahájit jednání o nové koncepci vzdělávání trenérů
basketbalu rozhodla MK neotvírat ve školním roce 2017/18 studium Trenérské školy
(školení trenérů licence „A“) a zároveň prozatím pozastavit zpracování návrhu nové
rámcové osnovy pro školení trenérů licence „C“.
Účastníci školení trenérů licence „B“ obdrželi úvodní pokyny ke 2. části – specializace
basketbal, na konci dubna jim bude ještě zaslán podrobný program všech tří
výukových bloků. Závěrečné pohovory bude řídit zkušební komise ve složení M.
Velenský, M. Ježdík a D. Tomajko, MK se pokusí zajistit ještě další dva členy.

2. Metodické publikace
-

-

Připravovaná publikace pro Baby Basket byla předložena k prvnímu čtení.
Připomínky, které padly na schůzi MK, zašlou jednotliví členové přímo K. Hůlkovi,
případné připomínky KBDM a ČABT jsou očekávány do konce dubna 2017.
Pokračují práce na publikaci „Teorie a základy didaktiky basketbalu“ (M. Velenský),
překladu publikace Italské basketbalové federace (K. Hůlka) a vydání úvodního čísla
tištěného trenérského bulletinu (T. Kaprálek a M. Ježdík).

3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
3. 1. Seminář DIALOGY 4/2017
-

ČBF ve spolupráci s TMS ČOV uspořádala v pondělí 27. března 2017 v Ostravě seminář
Dialogy 4/2017 na téma „Talent a leader“. Jako lektoři vystoupili Marian Jelínek, Jiří
Welsch, Marek Jankulovski, Rostislav Olesz, Pavel Malura, Jan Procházka a Michal
Ježdík. Akce se zúčastnilo 93 trenérů ze 13 různých sportovních odvětví.

3.2. Seminář „Skills and Player Development“
-

Ve dnech 18. – 19. dubna 2017 proběhne v Plzni seminář „Skills and Player
Development“. Jako lektor vystoupí Stefan Weisssenböck (AUT). Plánovány jsou další,
podobně zaměřené semináře, které budou obsahově na tento úvodní navazovat.

3.3. Kurz „Basketball strength & conditioning“
-

V průběhu roku 2017 proběhne kurz „Basketball strength & conditioning“, jehož
cílem je vychovat elitní klubové a reprezentační specialisty na basketbalovou kondiční
přípravu. Jeho odborným garantem a hlavním lektorem bude Francesco Cuzzolin
(ITA). Protože je kapacita kurzu omezena, bude účast nejprve nabídnuta trenérům
RD, SCM, NBL a ŽBL, následně pak případně i dalším zájemcům z ostatních klubů.

3.4. Impulsy trenérům mládeže
-

Kapacita ITM 2017 (50 míst) byla naplněna a registrace proto byla uzavřena. Nyní
proběhne kontrola splnění vstupních podmínek u přihlášených trenérů a následně
bude rozeslán všem účastníkům program letošních ITM.

3.5. Mezinárodní trenérský seminář v rámci ME žen
-

-

Jako lektoři jsou již potvrzeni: Igor Kokoskov (SRB) – 2 přednášky, Torsten Loibl (GER)
– 2 přednášky, Francesco Cuzzolin (ITA kondiční trenér) – 2 přednášky a Koichi Sato
(JAP kondiční trenér) – 1 přednáška. Poslední přednáška je určena pro českého
lektora, o spolupráci při jeho zajištění byla požádána KVB-D.
Aktuálně se připravuje informační leták, registrační formulář a nabídka ubytování pro
účastníky.

4. Různé
-

J. Geršl seznámil MK s návrhem ČABT, který se zabývá nízkým počtem utkání a
ztrátou motivace ve 2. fázi žákovské ligy U14 a U15 pro družstva, která nepostoupí do
extraligy. MK návrh ČABT podpořila a doporučuje ho projednat v rámci KBDM.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 7. června 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

