
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 16 

 

Datum: úterý 27. června 2017 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni:  J. Novotný, S. Křiváček, P. Čeněk, T. Kaprálek, M. Janovský,  
 
Omluveni: J. Kudláček, M. Moulisová, 
 

 
 
16.1. projekt regionálních manažerů ČBF 

- K uzávěrce 34 zájemců o pozici RM. 
- Všichni zájemci budou obesláni s upřesněním finanční odměny a poskytnutých 

náhrad, i s požadavky na rozsah práce. Další kroky budou následovat (osobní 
pohovory, závěr. výběr). 

-  Plánovaný start projektu k 1.8. 2017. 
 
16.2. Regionální výběry U14 
 
16.2.1. Turnaj regionálních výběrů U14 konaný v rámci ME žen 

- Chlapecký turnaj se uskutečnil v Pardubicích (ve spolupráci s BK Pardubice). 
- Dívčí turnaj se uskutečnil v Hradci Králové (ve spolupráci se Sokolem HK). 
- Účastníci obou turnajů navštívili v pátek a sobotu utkání ME žen (ČR- Ukrajina, 

ČR – Maďarsko). 
- Výsledky dívky - 1. Pha, 2. SM + Stř.M, 3. VČ, 4. Stř.Č, 5. SeČ, 6. JM, 7. ZČ, 8. JČ 
- Výsledky chlapci – 1. JM, 2. Pha, 3. JČ, 4. SeČ, 5. VČ, 6. ZČ, 7. SM + Stř.M, 8. Stř.Č 

 
- Pro pořadatele zimního turnaje odsouhlasena finanční odměna za organizaci 

akce. 

 

16.2.2. Regionální trenéři U14 
- Smlouvy trenérů RV U14 končí k 30.6.2017.  
- Oblastem ČBF bude adresována výzva k zaslání nových vhodných kandidátů na 

pozice trenérů a asistentů RV U14 s upřesňujícími podmínkami. 
 
 
16.3. projekt jr. NBA League 

- V měsících dubnu a květnu se uskutečnila kvalifikace o hlavní soutěž jr. NBA 
League. 

- Do kvalifikace přihlášeno 70 škol., 30 úspěšných se kvalifikovalo do hl.soutěže. 



- Jednání o mezinárodní konfrontaci pro vítěze 1. ročníku soutěže v rámci draftu 
(vítěz CZE vs. vítěz ESP) odložena z důvodu nejasné výše dotace MŠMT. 

- Další plán soutěže: Draft pravděpodobně 26.9. na hale Královka, říjen- prosinec 
hl.soutěž, finále soutěže plánováno do Pardubic (hala Dašická, či Tipsport arena 
Pardubice). 

- KBDM navrhuje v rámci hlavní soutěže jr. NBA League vyzkoušet nové pravidlo o 
vhazování (vhazuje hráč, bez podání rozhodčího, viz. návrh z minulého zápisu). 
Nutné informovat všechny pořadatele před konáním soutěže a tvorbou propozic. 

 
16.4.  Road Show CBF 

- Na přelomu května a června 2017 uskutečněno 5 akcí s ČOV.  
- V září/říjen 2017 záměr pokračovat s větším zapojením basketbalových klubů 

(ČBF dodá materiál, maskota a 1-2 lidi, kluby aktivnější přístup s přítomností 
trenérů a hráčů na školách + výběr škol na klubech. 

- Článek s fotografiemi z akcí zde 
 http://www.minibasketbal.cz/aktuality/basketbalova-show-opet-k-videni-na-
zakladnich-skolach.html 
 

16.5. Jiné 
- Nadregionální soutěže pro 2017/18. Uzávěrka do 20.6.2017. Do poloviny 

července proběhne ve spolupráci s STK rozdělení družstev do skupin NRS žactva 
a dorostu. 

- Car Team – další uskutečněné výjezdy v klubech (24.5. Přerov, 13.6. Chrudim). 
- Míče vel. 6 – od FIBA cca 1500 míčů vel. 6. Bude rozděleno přes Oblasti ČBF do 

klubů (následně škol). 
- KBDM doporučuje vytvořit jednotné přihlášky pro účastníky NF, F a MČR 

mládeže (úkol Novotný ve spolupráci s ČAMB). 
- KBDM navrhuje vytvořit jednotný layout web stránek pro NF, F a MČR mládeže, 

dle vzoru FIBA (k diskuzi s M. Peterkou a F. Šenkem). 
- KBDM diskutovala problematiku vykázání hráčů z hal při diskvalifikující chybě. 

Z důvodu odpovědnosti za svěřenou osobu KBDM navrhuje STK ČBF: 
a) Do 15 let věku smí hráč zůstat na lavičce, či v její bezprostřední blízkosti. 
b) Do 18 let věku smí hráč zůstat v hledišti. 

- KBDM navrhuje schůzku se zástupci ČABR týkající se problematiky řízení utkání 
u nejmladších kategorií + zavést školení rozhodčích pro minižactvo. Schůzka 
J.Novotný a R. Vyklický. 

- KBDM podpořila návrh na změnu konstrukce termínové listiny u soutěží ČBF 
(návrh STK-ČBF). 

 
 

 

Zapsal: Jiří Novotný 


