
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI

ZÁPIS ze schůze č. 3,  ze dne 11. února 2014, Praha

Přítomni:

Jan Slowiak, Ronen Ginzburg, Tomáš Kaprálek, Peter Bálint, Jan Ulrych, Petr Jachan
omluven: Jakub Koudelka
hosté: Milena Moulisová 

1) Informace ústředního trenéra Jana Slowiaka o činnosti KVB:

A. VIT - úspěšný průběh prvního kempu, info o výběru trenérů, velmi pozitivní ohlasy

B. Kemp budoucích nadějí  -  zařazeno 30 hráčů dle tří  základních postů -  podkošoví
hráči, rozehrávači a křídla, ročníky 1995 - 2000
- pod vedením R.Gunzburga a 3 dalších trenérů zaměřených na jednotlivé posty
L.Růžička - podkošoví hráči, R. Bednář - křídla, P.Beneš - rozehrávači
1. kemp 22.-23.2., 2. kemp 30.-31.3. 

C. Návštěva rozvíjejících se klubů - Klatovy, další v plánu .. Pelhřimov
- velmi pozitivní ohlasy a přínos pro samotné kluby, hráče i trenéry

D. Návštěvy a kontrola SCM - průběžné info, celkové vyhodnocení až po návštěvě všech
center
průběžné výsledky: jasně viditelné rozdílné strategie a zaměření jednotlivých center

E. Plánovaný bulletin ČBF pro trenéry

2) Pokračující diskuse nad modifikací systému STM

Komise  se  zabývá  oblastí  možností  kontrolních  turnajů  a  testování  SCM,  testování
jednotlivých hráčů v rámci kontrolních turnajů.
závěr: zůstává předmětem odborné diskuse, včetně přínosu a významu

Komise se věnovala systému STM a jeho budoucí strategii, změnám systému:
usnesení: 
Systémové změny systému STM budou uvedeny od sezóny 2015/2016, do té doby platí
současný stav. 
zdůvodnění:  dle  současné  legislativy  je  schválen  funkční  systém na  rok  2014 a  změny
aplikovat od úplné sezóny, nikoliv její poloviny, tudíž od sezóny 2015/2016



3) Reprezentační výběry

Komise se věnovala hlavnímu bodu 3. schůze - mládežnické reprezentační výběry.

- komise se věnovala koncepci přípravy jednotlivých týmů, do jaké míry je to rozhodnutí
trenéra a do jaké míry by strategii měla určovat ČBF (příprava v průběhu sezóny, po sezóně
- komise se věnovala vybavení reprezentačních výběrů a jeho důležitosti
-  komise  se  zabývala  2  strategiemi  výběru  reprezentačních  trenérů  -  buď se  soustředí
pouze na danou věkovou kategorii nebo postupovat U16-U18 s meziročníkovým výběrem
-  komise  se  zabývala  různými  koncepcemi  složení  hráčského  kádru  mládežnických
reprezentací, především U16
- možnosti využití profesionálních pracovníků ČBF především v oblasti scoutingu, kondiční
trenér, atd.

závěr:  komise  se  shodla  na  nutnosti  základního  vybavení  všech  hráčů  v  průběhu
fungování RT (alespoň tričko a tepláková souprava)
zdůvodnění: posílení národní identity - důležitý výrazný nápis CZECH Rep., posílení identity
hráčů k NT 

4)  Co  chceme  od  zahraničních  akcí,  jaké  máme  požadavky  využití  kontaktů  ČBF  na
zahraniční akce pro trenéry.

téma k odborné úvaze....

Zpracoval: 
Jan Slowiak, předseda KVBM-CH




