
 
 
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY 
Zápis ze 17. zasedání 

 
Datum: pondělí 9. 11. 2015 
Místo: Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6 
Přítomni: 
Milena Moulisová, Lubor Blažek, Miroslav Volejník, Richard Fousek, Petr Treml, Petr 
Kapitulčin, Tomáš Kaprálek 
Pozvaní hosté:  
Miloš Pražák – 1. místopředseda ČBF  
Jiří Novotný – výkonný pracovník KBDM 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Výběrové řízení na pozici hlavního trenéra U18 dívky 

KVBMD posoudila přihlášky do výběrového řízení a po následné diskusi navrhuje 
Výboru ČBF oslovit 2 vytipované kandidáty na pozici hlavního trenéra. 
 

2. Systém STM 

a) SpS 

KVBMD provedla detailní kontrolu bodování SpS za rok 2014/15 a plnění podmínek 

činnosti SpS 2015/16. Na základě těchto údajů: 

- navrhuje ponechat stávajících 11 klubů v SpS A, drobné nedostatky budou řešeny 

snížením pohyblivé částky za bodování. 

 - navrhuje 12 klubů k zařazení do SpS B. 

  

b) SCM 

M. Moulisová informovala členy KVBMD o kontrole fungování SCM A Basket Slovanka 

a o zjištěných nedostatcích. KVBMD souhlasí s návrhem na finanční postih SCM A 

Basket Slovanka pro rok 2016.  

 

3.  Návrh systému soutěží dorosteneckých lig pro sezónu 2016/17 

KVBMD projednala návrh systému soutěží dorosteneckých lig, který bude součástí 

jednání KBDM. Podobně jako v systému ŽL U15 navrhujeme 3 stupňový model soutěží 

(EXL, liga, „divize“). Divize navrhujeme podobně jako v žákovských soutěžích hrát 2 

kategorie dohromady U17 a U19. V dorostenecké lize dáváme ke zvážení rozdělení do 

3 skupin (ekonomické důvody, postupový klíč, baráže). 

 

4. Ostatní 

a) M. Moulisová informovala KVBMD o nadcházejícím setkání SCM/VSCM zástupců 

dívek i chlapců dne 24. 11. 2015: 

- představení činnosti komisí v nadcházejícím období  



- představení spolupráce ČBF se společností Sideline Sports a proškolení 

zástupců klubů SCM a VSCM v používání softwaru (kalendář, evidence hráče, 

komunikační kanál, tvorba dokumentů včetně grafické podpory, databáze 

basketbalových cvičení, testování, sdílení informací, online podpora apod.)  

b) Projekty zaměřené na rozšíření základny mládeže – bude blíže specifikováno Komisí 

dětí a mládeže 

c) Návrh zavedení online statistik a přenosů TVcom v extralize U17 – bude projednáno 

na příštím zasedání  

 
 

Zpracovala: Milena Moulisová  

 

 


