
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 20 

 

Datum: čtvrtek 10. května 2018 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni za KBDM:  J. Novotný, S. Křiváček, P. Čeněk, M. Moulisová 
 
Přítomni za ČAMB: P. Kapitulčin, V. Wiednerová, P. Hála, P. Michálková, M. Stuchlý 
 
Omluveni: T. Kaprálek, M. Janovský, D. Matuška, T. Reimer 
 

 
Vzhledem k propojení témat společná schůze KBDM a ČAMB. 
 
20.1. ČEPS Školní basketbalová liga 2018, Jr. NBA League 

- 80 základních škol v projektu ČEPS ŠBL (děti 3.-4. tříd ZŠ). 
- Hraje se v průběhu dubna a května v šesti skupinách (kopíruje Jr. NBA League).  
- 30 nejlepších škol se kvalifikuje do Jr. NBA League 2018 (září–prosinec 2018). 
- Od 28. 4. – 5.5. se konal ve Slovinsku (Rogla) Jr. NBA World Championship Europe 

Camp. Za ČR se zúčastnili hráč Josef Svoboda (Sokol Sršni Písek) a trenérka 
Milena Moulisová (ÚTM ČBF).  Desítka vybraných hráčů z Evropy pojede na Jr. 
NBA World Championship (srpen 2018, Orlando, USA). 
 

20.2. Nadregionální soutěž žactva a dorostu – změna názvu 

- Na základě došlých žádostí ze strany Oblastí ČBF a basketbalových klubů návrh 
na změnu názvu soutěže. 

- KBDM odsouhlasila změnu názvu soutěže na Nadregionální liga žactva a dorostu 
(již pro ročník 2018/2019). 
 

 20.3. Regionální výběry U14 

- V současné době probíhají srazy v regionech. 
- K 30. 6. 2018 končí smlouvy regionálním trenérům i asistentům. 
- Stejně jako v předešlých letech bude na Oblasti ČBF odeslán dopis s žádostí 

o doporučení vhodných kandidátů do trenérských pozic u RV U14. 
- Podmínky pro hlavní trenéry: 

• musí být aktivním hlavním trenérem v klubu v kategorii U14 nebo U15 
(ŽL nebo NRL) 

• neměl by být hlavním trenérem SCM 
• měl by být obecně přijatelný a co možná s nejvyšší kvalifikací (min. licence 

B) 



• případně přímo oblastní trenér mládeže (při nesplnění některé 
z podmínek) 

 

  20.4. Návrh ČABT a OM na změnu organizace minibasketbalových soutěží 

- Komise mládeže a ČAMB se podrobně zabývaly předloženým návrhem ČABT na 
změnu soutěží v minibasketbalu. 

- Po zvážení všech aspektů (rozvoj regionální struktury, nerovnoměrný počet 
klubů a družstev v Oblastech ČBF, podpora pro zastoupení účastníků ze všech 
Oblastí ČBF na Národních finále, organizační, resp. časová náročnost pro 
pořadatele turnajů, aj.) se KBDM i ČAMB vyslovily pro soutěžní ročník 
2018/2019 pro zachování stávajícího uspořádání a organizace soutěží 
v kategoriích U11, U12 a U13 (tzn. s oblastním řízením). Oblasti ČBF uzpůsobují 
soutěže kategorií mini dle potřeb a možností klubů a trenérů v dané Oblasti.    

- KBDM i ČAMB podporují organizaci soutěže pro přípravky (kat. U10), pro kterou 
je navrhovaný systém ČABT vhodný (počet turnajů v roce si určí řídící Oblast 
ČBF).       

 

  20.5. Zhodnocení Národních finále a Festivalů v minibaskletbalu 2018 

- Byly zhodnoceny právě skončené vrcholné akce minibasketbalu. 
- Všichni pořadatelé obstáli při organizaci turnajů (byly splněny všechny 

požadavky ČAMB i účastníků). 
- Nespokojenost s chováním diváků z řad rodičů. 
- vyplývající doporučení ČAMB: 

• spodní skupinu o 9.-12. místo dohrávat systémem každý s každým 

• pro družstva zúčastnit se úvodního, a i závěrečného ceremoniálu   

• v případě narušování utkání (špatné chování diváků) využít pořadatelské 
služby, případně Policie ČR 

• návrh pro ČABT, či Metodickou komisi – vypracovat pro kluby metodický 
materiál Pravidla komunikace trenérů s rodiči  

 
- Petr Kapitulčin předložil 3 možnosti/systémy Národních finále 

s případnými pozitivy a negativy (NF pro 8, 12 a 16 družstev). KBDM i ČAMB 
podpořily zachovat současný systém NF pro 12 družstev (zastoupení všech 
Oblastí ČBF, 3denní turnaj, organizační náročnost – nutnost dvou, nikoliv tří až 
čtyř hal, aj.).  

 
  20.6. Návrh na změnu formátu MČR U15 dívek a chlapců 

- Komise mládeže navrhuje změnit formát uspořádání závěrečného MČR U15 dívek 
a chlapců (předkládá k diskuzi odborným komisím KVB-CH a KVB-D). 



- Namísto dosavadního systému změna na systém play off (1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 
semifinále, finále, s dohráváním spodní skupiny). V reálu snížení na 3 utkání ve 3 
dnech (namísto 5 utkání ve 4 dnech).  

- Důvod – vytíženost hráčů a hráček v kategoriích U14, U15, U17 při závěrečných 
MČR.  
 

20.7. Jiné 

- Diskuze ohledně návrhu na změny pravidel v mini (zákaz clon vč. U13, zákaz 
zdvojování). P. Čeněk připraví možný návrh znění. 
 
 

- Ve dnech 2. - 3. 6. 2018 se v Portugalsku (Porto) uskuteční mezinárodní 

konference FIBA Europe Minibasketball Convention. Za ČBF se zúčastní J. 
Novotný + 1 vybraný kandidát z řad trenérů (kategorie mini). 
 
 

- V sobotu 19.5.2018 se v rámci spolupráce s nadací Sport2Life uskuteční 
sportovní akce pro děti s názvem Letňany sportují. Basketbal mezi 4 vybranými 
sporty. 
 
 

- V úterý 22.5. 2018 budou v rámci akce CBF Player Development Week dva 
tréninky vyblokované výhradně pro talentované hráčky a hráče regionálních 
výběrů U14. 
  

 
 
 
Zapsal: J. Novotný 


