
KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY           

Zápis z 13. zasedání 
 
 
Datum: úterý 19. 5. 2015 
Místo: Trutnov 
Přítomni: 
Milena Moulisová, Lubor Blažek, Tomáš Kaprálek, Miroslav Volejník, Richard Fousek, Petr 
Treml, Petr Kapitulčin 
______________________________________________________________________  
 
1. Sportovní centra mládeže od 1. 7. 2015 
 
KVB-D se zabývala aktuálním stavem jednotlivých SCM, především v souvislosti s končícím soutěžním 
obdobím 2014/15. Dle doposud známých výsledků je zřejmé, že SCM Lokomotiva Karlovy Vary nebude 
hrát v následující sezóně 2015/16 ani jednu extraligu (U17, U19), čímž neplní podmínky ČBF pro činnost 
SCM "B", do kterého mělo být od 1. 7. 2015 zařazeno. 
KVBMD navrhuje odebrání statutu SCM ke dni 30. 6. 2015.  
SpS K. Vary plní výší bodování i podmínkami svůj statut a tudíž mu bude ponechán. 
Na pozici 10. SCM bude na podzim 2015 (po reprezentačních akcích) vypsáno výběrové řízení tak, aby 
mohlo být započítáno bodování ze sezóny 2014/15. 
  

2. Systém soutěží  
 
Vyjádření KVBMD: 
ŽL U15/U14: 
Zachovat stávající počet týmů (U15 - 24, U14 – 32), hrací systém i kvalifikaci. Týmům, které neuspějí 
v kvalifikaci dát možnost hrát „Divizi“ (společně pro U14-U15). Tento systém fungoval od roku 2011 do 
roku 2014, navíc tyto "nadregionální" soutěže jsou vypsány i pro ročník 2015/16. 
 

Návrh KVBMD: 
DL 17/19: 
Zachovat stávající počet týmů 24, ale navrhnout změnu systému soutěže od 2016/17.  
Systém: 3 skupiny po 8 týmech. Základní část každý s každým. První dva postupují do finálové skupiny. 
Druhá část 6ti členná finálová skupina „od nuly“, první 2 celky postupují do baráže, která by se hrála u 
vítěze DL  za účasti 4 celků (každý s každým turnajově). První 2 celky postupují do extraligy. 
Nepostupující celky zůstávají ve svých skupinách, výsledky se započítávají a hrají ještě jednou každý 
s každým.  
Celkem 13 termínů, pro všechny stejný počet utkání, snížení nákladů, eliminace určování soupeřů v 
baráži losem ("spravedlivější" baráž po vzoru nejvyšší soutěže žen). 
Týmům, které neuspějí v kvalifikaci o DL a všem dalším zájemcům, dát možnost hrát „nadregionální 
soutěž“ (stejně jako u U14/15). Společná soutěž pro U19-U17 na úrovni divizí (nyní krajů). Všechny 
týmy, které chtějí hrát, se přihlásí na centrální pracoviště STK a podle počtu přihlášených se vytvoří 
hrací systém (s přihlédnutím na regionálnost a ekonomické možnosti).  
Plné otevření dorosteneckých lig nepodporujeme vzhledem ke snížení kvality soutěže a také zvýšení 
nákladů pro kluby hrající pouze regionální soutěže (v případě jejich neochoty hrát takto finančně 
náročnou soutěž hrozí zánik těchto klubů). 



 

 
3. Preference soutěží  
 
Na základě požadavku GS o určení priorit v kategorii U19 a 1. ligy žen KVBMD nevidí nutnost určení 
preferencí, jelikož v průběhu sezóny se soutěže nepřekrývají, jako je tomu u mužské složky. 
 
Reprezentace 2015:  1. RD ženy  

2. Mládežnické reprezentace – bez určení priorit, která není v letošním roce 
nutná 
3. Univerziáda 

 
4. Termínová listina - shrnutí požadavků: 
 

1. Konání finále ČP žen a utkání U19 (play off) – v rozdílných termínech 
2. Konání play off ŽBL a MČR U19 – v rozdílných termínech (např. v týdnu) 
3. Nepožadujeme reprezentační podzimní pauzu, jak bylo původně navrhováno KVBMCH.  

 

5. Diskuse:  
 

a) Spolupráce s agenty z USA, kteří ČBF oslovují, není nutná, i vzhledem k tomu, že hráčky často 
odcházejí na velmi průměrné univerzity z hlediska kvality basketbalu a pak se neúčastní 
mládežnických reprezentačních akcí. 
b) Informace z VH   
c) Návrhy pro organizaci a systém soutěže MČR: ÚTM oslovila všechny kluby hrající extraligu 
U17 a U19, vyjádřilo se  6 klubů. ÚTM vytvoří pracovní skupinu a vytvoří návrh pro pořádání 
MČR 2015/16. 
d) Informace z ostatních komisí. 
  

6. Termín další schůze:  
 
10. 6. 2015 Nymburk 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Milena Moulisová  


