SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č.03/2014

Datum:

čtvrtek 16. října 2014

Místo:

Praha (ČBF)

Přítomni:

Křiváček, Čeněk, Novotný, Kaprálek, Moulisová, Slowiak

Omluveni:

Janovský, Moulisová, Slowiak

Hosté:

Opava, Buňka

Předmětem schůze: Optimalizace žákovských soutěží od sezóny 2015/2016

Návrh na uspořádání soutěží kategorií U14 a U15 (chlapci, dívky) od sezóny
2015/2016

Na základě společného jednání Komise basketbalu dětí a mládeže a STK-ČBF navrhujeme:

1. Nechat celostátní soutěže ČBF dívek a chlapců kategorie U14 a U15 ve stávajícím
systému
2. Pro tyto kategorie nevyhlašovat oblastní soutěže a směřovat přihlášky družstev
na jedno centrální místo (STK-ČBF) s následným rozdělením přihlášených týmů
do tzv. regionálních divizí.

Důvod:
Současný několikastupňový model dělení basketbalových soutěží kategorií mládeže je
vzhledem k ne příliš velkému počtu družstev v soutěžích ČBF přežitý. Při současném
systému mládežnické soutěže v oblastech skomírají, družstva z oblastí s již tak
malým počtem družstev se přehlašují do oblastí s počtem družstev větších, následkem
čehož v některých oblastech ČBF prakticky nemá kdo s kým hrát, v lepším případě mezi
sebou soutěží mládež s někdy až čtyřletým věkovým rozdílem, což je pro mladší i starší
ročníky hodně demotivující. Na doporučení oblastních STK, s cílem posílit počet
družstev v oblastních soutěžích, nevyhlásil Výbor ČBF pro kategorii U15 a sezónu
2014/15 Divize. Zamýšlený pozitivní efekt to však oblastem nepřineslo, naopak se

ukázalo, že pro některá družstva najednou není adekvátní soutěž a hrozí tak jejich
možný zánik (proto následný vznik tzv. nadregionální soutěže).
V případě, že oblasti ČBF nevyhlásí své soutěže dívek a chlapců pro kategorie U14 i U15
a přihlášky se budou centralizovat do jednoho místa, některá družstva sice budou muset
vyjet párkrát o trochu dál než je jejich zvykem, avšak s vědomím zkvalitnění soutěže
odpovídající dané věkové kategorii.
3. Doporučujeme obdobně postupovat i v kategoriích U17 a U19.

Návrh předán Výboru ČBF.

Dne 16.10.2014

KBDM ve shodě s STK-ČBF

