
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č.06/2014 

 

 

Datum: středa 25. března 2015 

Místo:  Praha (ČBF) 

Přítomni:  Křiváček, Čeněk, Novotný, Kaprálek, Janovský, Matuška, Vyroubalová,    
Potoček, Horák, Hůlka  

Omluveni:  Hála, Moulisová, Slowiak 

Hosté:  Kapitulčin 

 

 

1. Regionální výběry dívek a chlapců kategorie U14 

− 8 reg.výběrů dívek, 8 reg.výběrů chlapců 

− kritéria pro zařazení hráčů/hráček: mateřský klub; příslušnost klubu k regionu 

− 2 až 3 třídenní srazy (ne-po-út) + 1x turnaj výběrů/ 1 sezónu 

− účast max.15 hráčů/hráček na každém regionálním srazu 

− turnaj výběrů pro 12 hráčů/hráček 

− dvě varianty pro uspořádání turnaje: 1. dívky a chlapci na jednom místě (tzn. 16 

družstev), 2. dvě místa konání  

− regionální zástupci KBDM doporučí vhodná místa pro uspořádání 

turnaje/turnajů 

Plán 2015/2016 

− konec dubna/zač.května 2015: 1x vzorový sraz Čechy, 1x  vzorový sraz Morava 

(účast všech trenérů regionálních výběrů) 

− druhá ½ května – červen 2015: sraz zbývajících výběrů ročníku 2001 

− září až prosinec 2015: 1x sraz ročníku 2002 

− prosinec 2015: turnaj regionálních výběrů (2002) 

− leden až červen 2016: 2 srazy ročníku 2002  

 

 



2. turnaj oblastních výběrů dívek U15 během konání LODM 2015 

− vzhledem k absenci této kategorie v letošním programu VII. Her LODM ČR 

uspořádá tento turnaj ČBF ve spolupráci s BK Klatovy 

− termín konání turnaje: 12.-15. června 2015 

− potvrzena účast všech 10 oblastí ČBF 

− kritéria zařazení hráček: 1. dle mateřského klubu, 2. klub, kam patří regionálně 

 

3. dotace na stahovací koše 

− v rozpočtu KBDM možnost poskytnutí až 5 příspěvků/rok na stahovací koše (cca 

20 tis. Kč/1 dotace) 

− nutná finanční spoluúčast klubů/žadatelů   

− v současné době evidováno 11 žádostí o dotaci na stahovací koše 

− Postup: všichni evidovaní žadatelé budou obesláni s žádostí o sdělení trvajícího 

zájmu o dotaci + potvrzení jejich finanční spoluúčasti. Na základě obdržených 

informací KBDM posoudí jednotlivé žádosti a provede výběr/přidělení dotace 

 

4. Konference minibasketbalu 

− v plánu uspořádání konference minibasketbalu za účasti lektora/ů FIBA 

− setkání lidí, kteří se věnují minibasketbalu 

− v úvahu propojení s další basketbalovou akcí  

 

5. Jiné 

− výroba drobných cen (typu plastové medaile) pro turnaje přípravek pořádaných 

v jednotlivých oblastech ČBF. Nutné zmapovat situaci v regionech pro upřesnění 

počtu cen. 

− připomínka k hracímu systému ligy U14 (malý počet utkání pro družstva na 5.-8. 

místě základních skupin). Možnost, že by se vzájemné výsledky ze základní části 

nezapočítávaly?  

 

 

Zapsal: Jiří Novotný 


