
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č.02/2014 

 

 

Datum: čtvrtek 29. května 2014 

Místo:  Praha (ČBF) 

Přítomni:  Křiváček, Čeněk, Novotný, Kaprálek, Moulisová, Slowiak 

Omluveni:  Janovský 

Hosté:   

 

1. Minibasketbal 

1.1. Náklady ČAMB 
− do budoucna zvážit možnost navýšení rozpočtu minibasketbalu 

− nízký zájem o pořadatelství NF/F/MČR 

− v rámci podpory a zvýšení zájmu o pořadatelství navýšit příspěvek ČBF 
na účastnické družstvo 

− zpracovat financování minibasketbalu/roční náklady (zpracuje Novotný) 

 
1.2. Národní finále a festivaly 

− herní systém pro 12 účastníků zpracován 
− zpracovat též herní systém pro 16 účastníků (zpracuje Hála/Čeněk) 
− v rámci NF/F pořádat pro děti dovednostní soutěže 
− zpracovat seznam doplňkových činností v rámci NF/F  
− zajištění cen do dovednostních soutěží (podpora partnerů akce, či ČBF) 
− v kategorii U12 zvážit možnost zařazení Festivalu 

 
1.3. Kategorie U10 a mladší 

− zavedení kategorie U10 a mladší 
− zjistit herní systém a pravidla pro tuto kategorii 
− k výše uvedenému oslovit ostatní federace + FIBA Europe (J.Zídek-Litva, 

Španělsko, Francie; J.Novotný- FIBA Europe, Radmila Turner) 

 
 
2. Návrh na změnu velikosti míče u zavedených kategorií 

− pro zajištění plynulého přechodu velikosti míče v kategoriích chlapců 
− krátká doba od konce soutěže U13 do kvalifikace ŽL U14 
− v současnosti U11, U12, U13 = míč vel.5, U14 = míč vel.7 
− návrh: U11 + U12 = míč vel.5 / U13 + U14 = míč vel.6 / U15 a výš = míč vel.7 
− návrh zaslat k vyjádření oblastem ČBF, účastníkům lig a SpS (chlapecká složka) 

 
 



 
3. Kvalifikace o ŽL U14 

− zpracovat počet dívčích a chlapeckých družstev kategorie U13  v oblastech ČBF 
za poslední 2 sezóny (zpracuje Novotný) 

 
 
4. Mezinárodní basketbalové kempy 

− nominace na kempy v Postojně (dívky U15) a Istanbulu (U14) 
 

4.1. FIBA Europe Basketball Camp, Postojna (6.-11.7.2014) 
− hráčky: Julie Pospíšilová, Basket Slovanka; Karolína Šotolová, BK Studánka Pce 

− trenérka: Iveta Rašková, BK Havířov 
− rozhodčí: Lenka Křičková 

 

4.2. Camp PASS IT ON, Istanbul (11.-17.8.2014) 
− hráč: Vít Krejčí, Sokol Sršni Písek 

− hráčka: Anežka Kopecká , BK Havířov 

− trenér:  
 

5. Různé 
− připomínky a nedostatky v systému mládežnických soutěží (zpracováno, Čeněk) 

− J.Novotný a P.Čeněk seznámili ostatní členy komise se závěry pracovní skupiny 
Lubora Blažka k posouzení hry s menším počtem hráčů v minibasketbalu (pro 
kategorie U11 a U12)-zhodnocení sezóny 2013/2014 

− J. Novotný informoval ostatní členy o stavu připravovaného projektu Basket 
do škol (prezentace projektu hotova, nutnost zajištění financování projektu) 

− respekt k soupeřům a rozhodčím v minibasketbalu (návrh pro podání ruky 
rozhodčímu před a po utkání) 

 

 
 
 
 
 
Zapsal : Jiří Novotný, člen KBDM  


