
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 22 

 

Datum: úterý 12. února 2019 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni:  P. Čeněk, M. Janovský, T. Kaprálek, M. Moulisová, J. Novotný, J. Welsch 
 

Omluveni: S. Křiváček, F. Rón 
 

V úvodu schůze představeny personální změny na SMÚ ČBF: 

- Jiří Welsch vedoucí úseku KVBCH, František Rón vedoucí úseku KVBD.   

- Milena Moulisová přechází do KBDM v pozici šéftrenérky dětí a mládeže. 

 

22.1. Regionální výběry U14  

- Zhodnocení turnajů RV U14 (Brandýs n/L - CH, Hradec Králové - D). 

- Pozitiva vs. negativa odděleného turnaje (čas na osobní setkání s trenéry x menší 
náboj pro hráče/hráčky). Až po uzávěrce příštího VŘ na pořadatele turnajů RV 
U14 bude rozhodnuto, zda další turnaj bude pro dívky a chlapce společný, či 
oddělený.   

- Návrh a odsouhlasena organizace třetího srazu (zúženého výběrového srazu pro 
36 hráček) pro dívky pod vedením M. Moulisové a vybraných trenérů RV U14. 
Termín 3 srazu květen 2019. 

- Pro trenéry RV U14 = druhý sraz pro dívky plánovat v termínu únor-duben 2019 
(dvoudenní). Dtto pro chlapce případně pro příští sezónu 2019/20. 

- Námět k diskuzi pro další schůzi KBDM – zachovat, či změnit sezónní cyklus srazů 
a turnaje RV U14? (přidat/odebrat turnaj, sraz, či změnit cyklus?). 

 

22.2. kemp DJ Sackmann v rámci ME juniorek U20 

- V plánu organizace kempu v průběhu ME juniorek U20 (srpen 2019, Klatovy). 

- Kemp proběhne v termínu 4.- 7.8.2019. 

- Účastníky budou vybraní hráči a hráčky regionálních výběrů U14 (ročník 2005). 

 

22.3. Školská basketbalová liga a Jr. NBA League 

- Tento týden odstartovalo přihlašování do kvalifikace 4. ročníku Jr. NBA League 
(hráno jako Školská basketbalová liga). 



- Uzávěrka přihlášek do konce února 2019 (školy, pořadatelé). 

- Březen-květen 2019 ŠBL/kvalifikace. 

- 30 nejlepších škol postoupí z ŠBL do hl. soutěže = Jr. NBA League. 

- 5.-10.5. 2019 organizuje NBA Jr. NBA Europe & Middle East Selection Camp 
(nominační kemp na Jr. NBA Global Championship, Orlando USA, srpen 2019). Za 
ČR možnost nominace 1 dívky a 1 chlapce. Vzhledem k podmínce věku budou 
osloveny ZŠ Nový Porg a ZŠ Litomyšl (děti z All Star z prvního ročníku soutěže). 

- Letošního utkání NBA Global Games v Londýně 17.1. (NY Knicks-Washington) se 
zúčastnili MVP loňského ročníku Tereza Hájková (ZŠ Brandýs) a Petr Žák (ZŠ 
Švihov). V den utkání bylo zorganizováno setkání s Tomášem Satoranským. 

 

22.4. gumové míče vel. 6 z FIBA YDF 

- V rámci kampaně #HerWorldHerRules jsme obdrželi cca 480 gum. míčů vel. 6 

- Míče budou přiděleny oblastním metodikům ČBF pro jejich návštěvy na školách + 
nabídnuty zdarma klubům ČBF. 
 

22.5. Turnaje ČBF U10 

- ve spolupráci s ČABT připravena druhá polovina sezóny turnajů ČBF U10 (3 a 4. 
kolo). 

- Z 23 družstev (1 a 2. kolo) stoupl počet na 50 družstev (3. a 4. kolo). 

 

22.6. Regionální kempy ČBF pro dívky U13 

- V rámci dívčího programu/grantu FIBA probíhají jednodenní regionální srazy pro 
dívky ročníku 2006. 

- max. kapacita 32 hráček (limit 5 hráček/1 klub) 

- 21.1. Brandýs nad Labem (StČ), 11.2. Jičín (VČ + část SeČ), 25.2. Chomutov (SeČ + 
KV), 4.3. Brno (JM + část StM). Do konce 2019 všechny regiony. 

 

22.7. Jiné 

- Podpora klubů – nabídka pro kluby na možnost grafické přípravy bannerů, roll 
upů, případně jiného materiálu pro umístění do hal a základních škol. Využití 
grafiky CBF a FIBA, na klubu dodání dat/textu + výroba. ČBF vše zdarma graficky 
připraví k tisku. 

- Dne 11.-14.3.2019 se v Mateře (Itálie) uskuteční tisková konference a úvodní 
zasedání partnerů Erasmus projektu Olimpia Basket Matera (Easy Basket). Za 
ČBF účast J. Novotný a M. Moulisová. 

 

Zapsal: J. Novotný 


