
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č.07/2015 

 

 

Datum: pondělí 15. června 2015 

Místo:  Klatovy, hala BK Klatovy  

Přítomni:  S. Křiváček, P. Čeněk, J. Novotný, T. Kaprálek, M. Janovský, M. Moulisová  

Omluveni:  J. Slowiak 

Hosté:  J. Opava 

 

1. MČR U14 a U15  

− diskuze ohledně návrhu nového uspořádání MČR žactva, zejména s ohledem na počet 
účastníků v ŽL U14, kdy byl řádně přihlášeným družstvům umožněn start v ŽL U14 

- návrh předkolo MČR rozdělit do tří skupin po čtyřech účastnících 
- na MČR postup první dva, každý s každým ve třech dnech, MČR šestičlenné 
- pořadatele MČR stanovit výběrovým řízením s předstihem 

 
KBDM je pro zachování stávajícího modelu (MČR pro 8 družstev). 
 
2. Soutěže žactva U14 a U15  
 
Systémy soutěží. Do 15. června 2015 zasílají družstva své přihlášky na pobočný spolek do 
regionální soutěže žactva. Do 19. června zašlou oblasti přihlášky na ČBF. Na základě obdrže-
ných přihlášek bude předložen návrh regionální soutěže žactva pro sezónu 2015/16. 
 
Výjimky pro regionální soutěž žactva 
Družstva k přihlášce připojují i případnou žádost o udělení výjimky. 
Dle průzkumu ve čtyřech oblastech ČBF hrány oblastní soutěže žactva bez výjimek, u 5 
s výjimkou povolení startu starších hráčů (3) narozených o kalendářní rok dříve a za podmí-
nek:  

- starší hráči nesmějí být na jiné soupisce vlastní či vyšší kategorie 
- na hřišti vždy pouze jeden, který je označen páskou 

O výjimce bude rozhodnuto až po uzávěrce přihlášek. 
 

3. Sportovně talentovaná mládež (SpS, SCM, VSCM) 

Od 1. července 2015 dochází ke změně fungování systému sportovně talentované mládeže. 

 V průběhu roku sběr připomínek k fungování projektu s vyhodnocením na konci roku 2016. 



 

4. Regionální výběry U14  

Do konce školního roku 2015 se uskuteční všech 16 plánovaných srazů regionálních výběrů 
U14 ročníku narození 2001. 

Prozatím velmi pozitivní ohlasy na projekt jak ze strany hráčů/hráček, tak i rodičů a trenérů. 

Dobrý přístup hráčů k reg.srazům. 

Různá úroveň IČJ u jednotlivých hráčů a hráček.  

 

5. Dotace na stahovací koše 2015 

V rozpočtu KBDM na rok 2015 - 100 tis. Kč na dotaci klubům na pořízení stahovacích košů. 

Snaha o přijetí a uspokojení všech 10 evidovaných žádostí. 

Připraven dopis – podpora ČBF pro basketbalový klub žádající dotaci na stahovací koše. Klub 
v případě zájmu dopis zašle na příslušné krajské úřady ČR. 

Pro rok 2016 – žádosti o dotaci na stahovací koše možno na ČBF zasílat do konce března 
2016. Spoluúčast klubu 20 tis.Kč, vše ostatní hradí ČBF.     

  

6. Dotace oblastem 2014/15: hra 3x3 v minibasketbalu 

V rozpočtu KBDM dotace pro oblasti ČBF na podporu hry s menším počtem hráčů na hřišti 
(3x3). 

Návrh na rozdělení dotace: 
Pravidelná soutěž, či 3 a více turnajů  12,5 tis. Kč 
2 uskutečněné turnaje     8 tis. Kč 
1 uskutečněný turnaj     5 tis. Kč 
 

Návrh přijat. 

 

7. Basket do škol  

Koncem června 2015 končí 4. ročník soutěže Basket do škol. 

Od začátku projektu účast cca 100 škol v jednotlivých ročnících soutěže. 

Pro kluby nástroj jak se dostat do základních škol. 

Probrat možnost zařazení soutěže do projektu MŠMT – 3 hodina TV. 



8. Dotazník pro kluby – počet navrácených z klubů, vyhodnocení a s tím související akce 
(kroužky.cz, atd.) 

Do basketbalových klubů dotazník zaslán opakovaně, návratnost dotazníku od klubů oblast 
od oblasti odlišná. 

Způsob vyhodnocení dotazníku – každá oblast zvlášť. 

Závěry rozeslat do jednotlivých oblastí ČBF. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jiří Novotný 


