SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 18
Datum:

středa 6. prosince 2017

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

J. Novotný, S. Křiváček, P. Čeněk, T. Kaprálek, M. Janovský, M. Moulisová

Hosté:

P. Šmíd, I. Dolinek

Omluveni:
18.1. Jr. NBA League
-

Finále projektu se uskuteční 12.12.2017 v Pardubicích (hala Dašická).
4 finalisté (ZŠ Studánka Pardubice, ZŠ Švihov, ZŠ Heyrovského Olomouc, ZŠ Nový
Porg Praha).
Finále (15:05) přímým přenosem Nova Sport 1.
Vítězná škola - letecký zájezd do Splitu (14.-18.5.2018), kromě pobytu u moře ve
4*hotelu zajištění basketbalového turnaje v místě.
MVP chlapec + MVP dívka – účast na kempu Tomáše Satoranského v Praze
(červenec 2018).

18.2. Turnaj regionálních výběrů U14
-

Společný turnaj dívek i chlapců se uskuteční v Brandýse nad Labem (15.-17.12.).
Organizační zajištění: ČBF ve spolupráci s místním oddílem.
Rozpisy utkání i ostatní organizační pokyny všichni trenéři obdrželi.

18.3. Mezinárodní turnaje U14 (U13, U12) konané v ČR k podpoře FIBA Europe
-

Nabídka doporučit až 3 mezinárodní turnaje kategorie U14 konané v ČR v roce
2018 k zařazení do harmonogramu a podpoře FIBA Europe.
Podmínka minimální účast 8 družstev z 4 různých zemí.
Rozesláno do všech klubů.
Rozhodnutí doporučit turnaje: XMAS Snakes Cup - Ostrava (turnaj supported),
Easter Cup - Klatovy a Easter Euro Basket - Praha (turnaje recognized).

18.4. FIBA YDF 2018-2019
-

Nabídka národním federacím zpracovat projekt a zažádat o grant na období
2018-2019.

-

-

Podmínky projektu: kategorie U14 a níže, zahrnutí dívčí složky do projektu,
projekt nový.
Termín zpracování a zaslání žádosti je 28.února 2018.
Prozatím dva návrhy: A) projekt školských lig (materiální a finanční podpora pro
organizátory) , B) projekt oblastních turnajů Jamboree ( 10 turnajů/rok ve formě
festivalů s hrou a dovednostními soutěžemi; v každé oblasti uspořádat jeden
turnaj pro kluby z oblasti ČBF; kategorie U7-U9).
J. Novotný rozpracuje oba návrhy vč. rozpočtů a předloží KBDM.

18.5. projekt regionálních manažerů ČBF
- Účast regionálních manažerů Pavla Šmída a Ivo Dolinka na schůzi.
- Prezentace dvouměsíční praxe z návštěv klubů se společnou diskuzí.
Dosavadní poznatky:
- pozitivní odezva na projekt (projevený zájem z ČBF);
- různá úroveň počáteční komunikace;
- finance nejsou až takový problém, spíše nedostatek dětí a zejména nedostatek
trenérů v klubech;
- znalost městských a krajských dotací, cca 20% zájem o Euroregiony;
- malé povědomí o programech a projektech ČBF;
-

Hlubší analýza s delším časovým odstupem fungování (cca po 6 měsících).

18.6. Jiné
-

Projekt Car Team – 4 ukázkové semináře za období listopad-prosinec. Zájem cca
30 klubů o seminář.

-

Deníky malých basketbalistů – k dnešnímu dni zájem 98 klubů (cca 7000 ks
deníků), probíhá distribuce.

-

1650 ks míčů vel. 6 pro Oblasti ČBF (basketbalové kluby)- probíhá distribuce
míčů na Oblasti ČBF.

-

Dne 1.12. proběhla úvodní schůze nového výboru ČAMB v Pardubicích.
Předsedou ČAMB zvolen Petr Čeněk.

-

Návrh vyzkoušet na přípravných turnajích pravidlo o vhazovaní u nejmladších
kategorií (nepodávat míč rozhodčímu). Zkušenosti z letošního ročníku jr. NBA
League jsou pozitivní.

Zapsal: J. Novotný

