
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY 

Zápis 1/2020 

Datum:        Pondělí 13.1. 2020  v 13:30hod.          

Místo:          Praha 

Přítomni:     Petr Treml, Richard Fousek, Petr Kapitulčin,  

                      Daniel Kurucz, Miroslav Volejník, František Rón 

Omluven:    Tomáš Kaprálek 

 

1. Kontrola zápisu 4/2019 

1.1. Úlohy vyplývající ze zápisu 4/2019 byly splněny 
 

1.2. Diskuse k bodu 4.2.2. zápisu 4/2019 

 

Členové KVB-D se na příštím jednání budou zabývat možnými změnami v 

„Podmínkách ČBF pro činnost SCM, resp. SpS…..“, které by korigovaly přetěžování 

talentovaných hráček. 

 

Po diskusi k uvedenému bodu členové KVB-D navrhují: 

1.2.1. Projednat na pracovní skupině pro soutěže zpřísnění podmínek pro 

„postaršení“ hráček. 

Zodpovídá: Kapitulčin, Rón 

Termín: 20.1. 

 

1.2.2. V podmínkách činnosti SCM a SpS pro následující sezóny omezit start hráček 

v systému TALENT na maximální počet 60 utkání řízených ČBF v období od 

1.9. do konce hracího období dané sezóny. 

Přesné znění pro úpravu materiálů „Podmínky činnosti ……“ připraví ÚT. 

Zodpovídá: Rón 

Termín: další jednání KVB-D 

 

 

 



 

1.2.3. Počínaje sezónou 2020/2021 zařadit do termínové listiny volné termíny 

(víkendy) v období podzimních prázdnin a pololetních prázdnin. Tyto volné 

termíny (víkendy) nebude možné využít ani na reprezentační srazy. 

Zodpovídá: ÚT 

Termín: průběžně 

 

2. Plány přípravy juniorských reprezentačních družstev a seznamy sledovaných hráček 

Členové KVB-D vzali na vědomí rámcové plány přípravy a seznamy sledovaných 

hráček reprezentačních výběrů U15, U16, U17, U18. 

Aktualizované plány příprav RD – viz příloha. 

 

3. Individualizace tréninkového procesu juniorských reprezentací 

 

ÚT informoval o plánované individualizaci části tréninkového procesu mládežnických 

reprezentací. Členové KVB-D přislíbili spolupráci při zabezpečení individuálních 

tréninků. 

Individuální tréninky budou koordinovat ÚT a VT ve spolupráci s trenéry a asistenty 

trenérů reprezentačních družstev (výběr hráček, lokalit, komunikace s klubovými 

trenéry, atd.) 

 

 

4. Problematika kategorií U17 a U15 

 

Po diskusi k problematice členové KVB-D schválili návrh na změnu počtu účastníků 

v extralize U17 z původního počtu 12 na počet 16 družstev. 

Systém soutěže, postupový, sestupový klíč, atd. projedná komise na jejím dalším 

jednání. 

Členové komise si připraví písemné materiály k výše uvedené problematice a zašlou 

je ÚT, který je rozešle sumarizované všem členům KVB-D. 

Zodpovídají: členové komise 

Termín: 20.2. 2020 

 

Dne 13.1. 2020 zapsal: ÚT František Rón 

               Příští jednání členů KVB-D bude v úterý 24.2. 2020, 10:30hod., Praha  


