
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 2,  ze dne 13. ledna 2014, Praha 

 

 

 

Přítomni: 
 

Jan Slowiak, Ronen Ginzburg, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Jan Ulrych, 
Petr Jachan 
 

Pozvaní hosté: 
 

Pavel Stara (předseda představenstva BK JIP Pardubice) 
Milena Moulisová (pozorovatel) 
 

 
1) Představení člena komise nominovaného Výborem SBT - Jan Ulrych. 
 
2) Prezentace semináře plánovaného pro kluby 
 

Pavel STARA (předseda představenstva BK JIP Pardubice), externí spolupracovník komise 
 
Představení plánovaného semináře pro kluby: 
"Jak lze hledat cesty k financování basketbalového klubu" 
 

- cíl: změnit aktivitu klubů, které nebudou pouze čekat, ale aktivně vyhledávat finanční 
zdroje a k tomu jim připravit "manuál" 
- důležitost informovanosti a zdrojů informací - web čus, evropský fondy, regionální zdroje 
- diskuse, jejíž součástí byla shoda na důležitosti vázat dotace či jiné formy podpor ze 
strany ČBF na realizované žádostí klubů na příslušné orgány místní samosprávy či jiné 
veřejné zdroje 
- diskuse nad obsahem, přínosem a možnostmi realizace pro kluby v regionech 
 
3) Systém STM  
Komise se intenzivně věnuje přípravě změn systému STM na základě vyhodnocení 
posledního čtyřletého období fungování systému STM. 
 

Jak přistoupit a dosáhnout systémové změny? 
- shoda na nutnosti koordinace jednotlivých stupňů STM (SpS, SCM, VSCM, reprezentace) 
- představen nový model "satelitní systém" - stanovení SCM podle regionálního uspořádání 
jako jednoho kritéria, vymezení proti kritériu výkonnosti SCM  
- analýza jednotlivých regionů a možného plnění funkce centra v dané oblasti   
- stanovení počtu stupňů SCM v návaznosti na VSCM 
- vymezení a koordinace:  krajské výběry x systém STM, jiné cíle obou projektů  
 krajské výběry - motivace co největšího počtu dětí 
 STM - kvalita přípravy 
 

závěr: pokračování v přípravě optimalizace modelu  



 
4) Projekt VIT  
- aktualizace projektu, seznámení s detaily projektu, uzávěrka přihlášek 15.1. 
závěr: 
komise se shodla na povinném absolvování trenérů SCM během 3 let 
ekonomická garance klubů s dotací SCM - úhrada nákladů trenérům SCM   
 
5) Struktura soutěží vzhledem k věkovým kategoriím a potřebám reprezentace 
- komise se zabývala problematikou reprezentace U16, kdy hráči nemají dostatečné role v 
extralize U17 
- jednou z diskutovaných myšlenek je zavedení samostatné soutěže pro U16 
- v rámci zachování stávající struktury soutěží řízených STK by byla řešením následující 
organizace soutěží dle kategorií: 
U19 (junioři) - U17 (kadeti) - U16 (starší žáci) - U15 (mladší žáci, dvouročníková kategorie) 
regionální soutěže MINI: U13-U12-U11 (zůstává) 
závěr: předložit k odborné diskusi (LK, SBT, STK, ...) 
 
6) Hostování do 13 let 
zvážení omezení hostování do 13 let z důvodů účelových přesunů dětí výhradně pro 
výsledkové účely v nejnižších kategoriích 
závěr: předložit k odborné diskusi  (LK, SBT, ...) 
 
7) Charakter hlavní soutěže pro přechod hráčů z mládeže do mužů - I.liga mužů: 
- komise se shodla na nezbytnosti vyhodnotit stávající stav I.ligy mužů jako hlavní soutěže 
pro přechod mladých hráčů z kategorie mládeže do kategorie mužů 
- právě I.liga je často hlavní soutěží pro hráče reprezentace U20 
 

shoda na parametrech soutěže: 
2 konference Čechy x Morava 
hrací den pátek, nehrát v jiné všední dny, koordinace s hracími dny NBL 
upravit termínovou listinu 
22 utkání (14 v konferencích 2x 8, 8 utkání nadstavba křížem) 
nebo 4 kolový systém v konferenci a zkrácené play-off 
 
závěr: předložit k další odborné diskusi a navrhnout uspořádání schůzky zástupců klubů 
I.ligy se zástupci ČBF, ALK, vč. KVBM a najít společný návrh nového formátu I.ligy 
 
 
 
Zpracoval:  
Jan Slowiak, předseda KVBM-CH 
 
 
 
 
 


