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___________________________________________________________________________ 

 
1. Mistrovství České republiky kadetek a juniorek 

• Systém turnaje  
Všem extraligovým klubům byl rozeslán email k připomínkování formátu turnaje MČR 
i pořadatelství (viz zápis 04/17). Vyjádření  poslaly všechny kluby a výsledkem je jasný 
nesouhlas s formátem Final 6. U systému Final 4 je výsledek nerozhodný. Tudíž se 
KVBMD přiklání k zachování stávajícího formátu se zvýšením kvality v oblasti 
marketingu. 
KVBMD je připravena nadále jednat se zástupci marketingu o dalších možnostech 

povýšení závěrečného turnaje MČR – doprovodný program, ocenění, kvalita bulletinu 

a plakátů, medaile, rozhovory, komentovaný TVcom atd. 

• Respect Meeting  
Zařazení setkání rozhodčích, trenérů, kapitánek týmů a delegátky MČR před utkáním 
bylo realizováno na obou turnajích a má pozitivní ohlasy. KVBMD však po konzultacích 
s trenéry nedoporučuje jeho zavedení v průběhu sezóny před každým utkáním 
z důvodu ztráty efektivity. Uvítala by však předsezónní seminář pro trenéry, kde by 
rozhodčí – lektor přednesl a prodiskutoval případné změny, konkrétní sporné situace 
apod. 
 

2. Systém soutěží  
KVBMD byl předložen návrh ČABT na úpravu soutěží U14 a U15 a stejně jako komise 
mládeže nedoporučuje jeho zavedení z několika důvodů. Např. 

• Návrh se týká pouze chlapecké složky a na nedostatky stávajícího systému se 
poukazuje s ohledem na situaci v letošním roce, která byla výjimečná. 

• Zavedením předkola o MČR se soutěž U15 ještě prodlouží (již nyní je nejdelší soutěží). 

• U kategorie U14 – ŽL jarní část – návrh jednodenního turnaje 4 týmů – tzn. 3 
utkání/tým/1 den -> nevhodné zatížení pro 13leté děti, obtížné pořadatelství (9:00 – 
21:00). 
 

3. Sportovně talentovaná mládež (STM) 

• Bodování SCM a SpS 
KVBMD se zabývala úpravami osnovy pro výpočet bodování SCM a SpS za sezónu 
2016/17. Finální verzi zpracuje P. Treml a bude o ní informovat kluby před konáním 
FIBA akcí. 

• BA Sparta Praha 
KVBMD přijala návrh řešení situace BA Sparta Praha. Hlavní trenérka SCM B Marcela 



Krämer má přerušenou činnost z rozhodnutí Výboru ČBF do konce roku 2017, tudíž 
klub přijal za hlavního trenéra SCM trenéra Davida Zacha. Návaznost na soutěž 
dospělých má zajištěnou s BA K. Vary – ŽBL. 

4. Extraliga U17 

• KVBMD navrhuje zavedení přenosů TVcom u extraligy U17. Návrh z 2016 byl Výborem 
ČBF částečně akceptován zavedením online statistik. Povinnost klubů zajistit online 
přenosy projedná KVBMD s KVBMCH a zajistí případně následné předložení návrhu 
Výboru ČBF. Zároveň však apelujeme na určení kvality přenosů a sankcionování 
minimálně ve výši nákladů. Zajistí M. Moulisová. 
 

5. Informace 

• BK Tišnov podal žádost na rozšíření ligy U19 dívek. KVBMD souhlasí s názorem J. Opavy 
(STK), že tyto návrhy musí být dle Soutěžního řádu podávány minimálně rok dopředu 
a samozřejmě musí být koncepčně podloženy.  

• Členové KVBMD byli informováni o aktivitách Metodické komise (Mosty, Roundtables, 
semináře specialistů, Impulsy trenérům mládeže) 

 
  

Termín další schůze: bude upřesněn 

 
Zpracovala: Milena Moulisová  


