
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI

ZÁPIS ze schůze č. 9,  ze dne 30. září 2014, Praha

Přítomni:
Jan Slowiak, Ronen Ginzburg, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Jan Ulrych, 
Petr Jachan

Hosté:  Miroslav Marko (trenér NT U20), Tomáš Bartošek a Stanislav Marian (trenéři 15)
Milena Mulisová (ÚTMD)

1) Hodnocení reprezentačních družstev mládeže chlapců – U20, U18, U16, U15
sezóna 2013-2014, 
účasti na turnajích Mistrovství Evropy divize A (U20, U18) a divize B (U16)

Hlavní  trenéři  jednotlivých  družstev  předložili  hodnotící  zprávu,  které  obsahovala
požadovanou osnovu  a  osobně  komisi  seznámili  se  svými  postřehy,  hodnoceními  a
závěry z celoroční práče, především pak z vrcholu – účasti na turnajích ME. 

Účast všech tří  kategoriích na ME a tudíž celé mládežnické mužské reprezentace lze
považovat za úspěšnou, neboť i přes určité překážky jako neúčasti hráčů, se podařilo
mužům i  juniorům udržet  účast v divizi  A,  a to po velmi náročném průběhu turnajů
obou kategorií, kdy se rozhodovalo v posledních utkáních náročného turnaje. 
Kadeti byli naopak velmi blízko postupu do divize A, když se ve velmi silné konkurenci
dostali až mezi 4 nejlepší týmy. 

Komise ocenila práci všech hlavních trenérů hlavních kategorií a jejich RT a poděkovala
jim za odvedenou práci pro ČBF.

Mezi  největší  slabiny  fungování  reprezentačních  výběrů  patří  identita  hráčů
k národnímu týmu v kategoriích mužů – U20, resp. udržení zájmu hráčů reprezentovat,
a s tím spojená nedostatečná konkurence v daném ročníku. 

Komise  se  samostatně  věnovala  reprezentačnímu  výběru  kategorie  U15,  jejímž
vrcholem byla 2 utkání se stejně starým výběrem Slovinska ve Slovinsku. Z této diskuse
vyplynul hlavní cíl této kategorie výběr perspektivních hráčů pro reprezentační výběr
U16-U20 a příprava hráčů na mezinárodní  konfrontaci,  který je zásadním způsobem
odlišná od domácích žákovských soutěží.

2) Projekt fungování a řízení RD pro další reprezentační sezónu, resp. období

Předseda KVBM představil  koncept  nového projektu fungování  a  řízení  RD mládeže
chlapců, jehož hlavním bodem je vytvoření tříletého modelu působení hlavního trenéra



u příslušného ročníku (U16-U18) a zachování  samostatné role hlavního trenéra U20
v návaznosti na A tým mužů. 
Kritéria  výběru  reprezentačních  trenérů,  představení  výběrových  řízení,  složení  RT,
průběžný systém přípravy, pravidla komunikace, standardizace podmínek pro pořádání
VT a MT, koordinace herní a taktické přípravy, stejně jako herních konceptů, atd.
Závěr:  Předseda  komise  dopracuje  celý  projekt  a  předloží  komisi  jeho  finální  verzi,
včetně  plánu  jednotlivých  kroků.  Do  doby  nominace  trenérů  jejich  organizační
povinnosti  bude  řešit  ústřední  trenér  chlapců  Jan  Slowiak.  Na  základě  schváleného
projektu  fungování  a  řízení  RD  budou  vypsána  výběrová  řízení  na  pozice  hlavních
trenérů RD U16, U18 a U20. Samostatně se bude řešit výběr kategorie U15.

3) Projekt „Optimalizace systému STM“

Předseda komise seznámil komisi s aktuálním stavem projektu a s připravovanými kroky
v souladu s časovým harmonogramem projektu.

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBM-CH


