
KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY           
Zápis 3/2018 

 
Datum: pondělí 15. 5. 2018 
Místo: ČBF 
Přítomni: Milena Moulisová, Richard Fousek, Tomáš Kaprálek, Petr Treml, Miroslav Volejník, 
Petr Kapitulčin 
Omluveni: Daniel Kurucz   
___________________________________________________________________________ 

 

1.    MČR 

1.1 Všechny zprávy delegátů z MČR mládeže dívek budou zveřejněny na webu ČBF 

- komise nejpozději 21. 5. 2018.  

1.2 Ústřední trenérka řešila zveřejnění videa hráček Basket Slovanka po MČR U17. 

Obsah tohoto videa se neslučuje s hodnotami hráček Sportovního centra mládeže, 

reprezentačních výběrů a hráček basketbalu pod záštitou České basketbalové federace a 

proto ČBF prostřednictvím předsedkyně KVBMD M. Moulisové přistoupila k projednání 

této situace. Všechny hráčky se účastnily dne 9. 5. 2018 schůzky s ÚTM a plně si uvědomují 

svůj prohřešek a zároveň se zavázaly k dodržování hodnot Sportovního centra mládeže, 

příkladného chování reprezentantky a plně se s nimi ztotožňují. 

1.3 KVBMD projednala návrh na nominaci 3 rozhodčích při MČR U17 a U19. Plně 

podporuje tento návrh. Další jednání nutné k zavedení tohoto systému – STK, ČABR zajistí 

P. Treml. 

1.4 KVBMD projednala návrh na zavedení Respect meetingu při play off U17 a U19. 

Tento návrh byl zamítnut. Avšak KVBMD poukázala na nutnost vedení Respect meetingu 

při MČR zkušeným zástupcem ČABR nebo ÚTM. Jednání s ČABR zajistí P. Treml. 

1.5 Návrh na změnu systému MČR U15 předložila KBDM: 
Dosavadní systém MČR U15 - 8 týmů ve dvou skupinách. Tři utkání ve skupině (každý s každým) 
následuje v sobotu a v neděli semifinále a finále (i ve skupině o 5.-8. místo).  Každý tým odehraje ve 
čtyřech dnech 5 utkání. Pro pořadatele 20 utkání ve čtyřech dnech. 
Navrhovaný systém MČR U15 – 8 týmů systém play-off  (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) a dohrávat i spodní část. 
Každý tým odehraje 3 utkání ve třech dnech.  Pro pořadatele 12 utkání ve třech dnech (každý den 4 
utkání). 
Výhody nového systému  

- Snížení počtu utkání vzhledem k přetěžování některých hráček 
- U15 mají nejdelší soutěž a velký počet hráček má za sebou MČR U14 nebo MČR U17. 
Toto MČR je vždy poslední a závěrečné dny je na týmech vidět značná únava a zvyšuje se riziko 
zranění hráček  
-  Současný systém je velmi náročný i pro pořadatele. První dva dny se hraje od 9:00 do 
21:00 (každý den 6 utkání), snížení počtu utkání z 20 na 12, a ze 4 dnů na 3 dny 

Nevýhody navrhovaného systému 
- Jedna prohra znamená konec nadějí na celkové vítězství (což v dosavadním systému 
bylo možné) 
- Možnost taktizování v posledním kole extraligy a „vybírání“ si soupeře do čtvrtfinále 

 
KVBMD hlasováním podpořila nový systém MČR U15. Jednání s KBDM zajistí P. Treml, M. 
Moulisová 



 

2.    Sportovně talentovaná mládež (STM) 

2.1  Bod 2.1 zápis 02/2018. Od 1. 4. 2018 je hlavní trenérkou SCM B BA Sparta 

Marcela Krämer. 

2.2  KVBMD se zabývala připomínkami a návrhy na fungování Systému talentované 

mládeže od 1. 1. 2019, které budou nadále konzultovány na zasedáních KVBMD.  

KVBMD se zatím shodla na ponechání stávajícího systému fungování STM a s ním 

související výběrová řízení (podzim 2018) na SpS A, B a SCM A, B.  

2.3   Sportovní centra mládeže (SCM) 

2.3.1 Kontrolní mechanismus XPS 

Uběhlo pilotní období zavedení XPS do Systému talentované mládeže. Nyní přistoupí 

vedení KVBMD k zavedení kontrolního mechanismu vyplňování XPS od sezóny 2018/19 

ve kvartálních obdobích (30. září, 31. prosince, 31. března, 30. června příslušného 

roku). V případě zjištění pochybení či neplnění povinností se bude KVBMD řídit 

sankcemi dle Podmínek činnosti SCM a SpS. 

2.3.2 Bodování SCM 

KVBMD se zabývala úpravou osnovy pro výpočet Bodování SCM za sezónu 2017/18 

(finance pro 2019). Osnova bude zveřejněna před vypsáním výběrového řízení. 

2.3.6 Návrh pro Valnou hromadu (bod 2.3.2. zápis KVBMD 01/2018, 02/2018) 
Návrh KVBMD nebyl odsouhlasen na VH 2018 
-  zapojení konkrétní hráčky U17 pouze ve 2 věkových kategoriích (U17 + U19, 
případně U19 + ženy dle podmínek SŘ o postaršení).  

 
2.4  Sportovní střediska (SpS)  

2.4.1 Podmínky ČBF pro činnost SpS 

KVBMD se zabývala konkrétními body Podmínek pro činnost sportovních středisek. 

Jejich úpravy budou zveřejněny před vypsáním výběrového řízení 2018. Zajistí M. 

Moulisová 

2.4.2  Bodování SpS 

KVBMD se zabývala úpravou osnovy pro výpočet Bodování SpS za sezónu 2017/18 

(finance pro 2019). Osnova bude zveřejněna před vypsáním výběrového řízení. 

 

3.    Reprezentace 

3.1 FIBA European Women ´s Basketball Summit – Postojna, Slovinsko 

Na kemp byly nominovány Marie Žílová (USK Praha) a Adéla Vítová (Sokol Hradec 

Králové), trenérka Michaela Drtilová a rozhodčí Natálie Karabínová. 

3.2 Kemp Satoranský (zápis bod 4.2 - 02/2018) 

Nominaci na kemp 29. 7. 2018 získala Eliška Hamzová (SŠMH Brno). 

3.3 RD U17, U18 

Týmy U17 a U18 se připravovaly v Brně ve dnech 10. – 13. 5. 2018. Součástí této 

přípravy bylo pilotní testování hráček družstva U18, které provádí expertní tým pod 

vedením A. Kaplana. Testování by po zhodnocení této zkušební verze mělo být součástí 

měření všech týmů RD dívek a žen z důvodu dlouhodobého sledování hráček, prevence 

zranění, možnosti individuálního přístupu apod. 



4. Ostatní 

 4.1 Termínová listina 2018/19 

KVBMD se zabývala detaily termínové listiny pro podání návrhů STK (termínové kolize 

akcí, Velikonoce, maturity apod.) 

4.2  Informace o účasti M. Moulisové na kempu jr. NBA ve Slovinsku 

4.3 Informace o probíhajících workshopech M. Moulisové a P. Tremla (Louny, 

Čelákovice, Frýdek Místek, Jablonec n/N,…) 

 

 

  

Termín další schůze: 29. 5. 2018 Jičín 

 
Zpracovala: Milena Moulisová  


