
Systém bodování Sportovních center mládeže - dívky v sezóně 2013/14 
 

1.  POČET DOSPĚLÝCH REPREZENTANTEK ČR, které minimálně 1 sezónu působily v kategorii 

dorostu v SCM – sleduje se do 26 let věku hráčky (tedy ročník 1988 a mladší). 

 10 bodů za hráčku, která se zúčastnila utkání MS 2014. 

   5 bodů za hráčku, která se utkání MS 2014 nezúčastnila, ale byla zařazena do širší nominace. 
 

2.  POČET HRÁČEK STARTUJÍCÍCH V NEJVYŠŠÍ BASKETBALOVÉ SOUTĚZI DOSPĚLÝCH, 

které minimálně 1 sezónu působily v kategorii dorostu v SCM – sleduje se do 26 let věku hráčky (tedy 

ročník 1988 a mladší). 

 6 bodů za hráčku, která v sezóně 2013/14 nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži dospělých 

v minimálně 10 utkáních na celkem minimálně 100 minut (body se započítávají za českou i 

zahraniční nejvyšší basketbalovou soutěž dospělých, body se nezapočítávají, pokud je do soutěže 

přihlášeno celé družstvo).  
 

3.  POČET REPREZENTANTEK ČR V RD U20, které minimálně 1 sezónu působily v kategorii dorostu 

v SCM.  

 8 bodů za hráčku, která se zúčastnila ME 2014. 

 4 body za hráčku, která se ME 2014 nezúčastnila, ale byla zařazena do širší nominace. 
 

4.  POČET REPREZENTANTEK ČR V RD U18, U17 a U16, které v sezóně 2013/14 působily v SCM. 

 6 bodů za hráčku, která se zúčastnila MS resp. ME 2014. 

 3 body za hráčku, která se MS resp. ME 2014 nezúčastnila, ale byla zařazena do širší nominace. 
 

5.  VÝSLEDKY DRUŽSTEV SCM V SOUTĚŽÍCH ČBF V SEZÓNĚ 2013/14, tedy „A“ družstva 

kadetek U17 a „A“ družstva juniorek U19. 

 1. místo na MČR    8 bodů 

 2. - 4. místo na MČR   6 bodů 

 Vyřazení ve čtvrtfinále play off EL  4 body 

 Udržení v EL, postup z ligy   1 body 

 Sestup z EL    -1 bod  

 Setrvání v lize    -2 body x počet po sobě jdoucích sezón setrvání v lize  
 

6.  ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ TRENÉRŮ PŮSOBÍCÍCH V SEZÓNĚ 2013/14 U DRUŽSTEV SCM, tedy 

trenéra „A“ družstva kadetek U17 a trenéra „A“ družstva juniorek U19. 

 Trenérská licence „A“      6 bodů 

 Čekatel „A“ (chybí praxe) nebo student TŠ   4 body 

 Trenérská licence „B“      2 body 
             

7.  NÁVAZNOST PŘÍPRAVEK, MINIŽACTVA A ŽACTVA na SCM v sezóně 2013/14. 

 2 body v případě, že SCM udržuje trvalý systém výchovy mládeže od přípravek po žactvo 

(pravidelná činnost minimálně 1 basketbalové přípravky, účast minimálně 2 minižákovských 

družstev v soutěžích ČBF a účast žákovských družstev U14 a U15 v ŽL).            

 

Hodnocení dle výše uvedených kritérií zasílá SCM nejpozději do 31. října 201 na e-mailovou adresu 

mmoulisova@cbf.cz. Komise vrcholového basketbalu mládeže - dívky na základě těchto bodových údajů 

navrhuje Výboru ČBF případnou reorganizaci SCM. V případě záměrného uvedení nesprávných údajů 

následuje okamžité zrušení SCM. 


