SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č.08/2015

Datum:

čtvrtek 12. listopadu 2015

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

S. Křiváček, P. Čeněk, J. Novotný, T. Kaprálek, M. Janovský, M. Moulisová,
D. Matuška, J. Potoček, K. Hůlka, P. Hála, E. Vyroubalová, K. Vajda

Hosté:

J. Zedníček, M. Ježdík, J. Zídek

Omluveni:

J. Slowiak, M. Horák

1. Projekt ČBF - Baby Basket

-

Tvorba basketbalového programu pro děti 6 – 9 let věku.
Tvorba filozofie a pravidel hry (zohlednit rizikové faktory – složitost pravidel,
náročnost hry pro nejmenší, výška koše, váha a velikost míče).
Tvorba metodiky pro danou věkovou kategorii.
Vzhledem k nedostatečnému materiálnímu vybavení ve školách a v klubech
nastavení systému pro doplnění chybějícího vybavení (mobilní koše, míče).
Fyzicky představeny 3 druhy mobilních košů (při konečném výběru nutnost
zohlednit problém s nedostatkem místa/úložným prostorem v tělocvičnách ZŠ).
V průběhu následujících měsíců dojde k odzkoušení navržených pravidel
a mobilních košů v přípravkách vybraných basketbalových klubů.
Na základě zpětné vazby dotvoření programu Baby Basket.

2. Regionální výběry U14 – ročník 2002
-

-

Říjen – listopad 2015 probíhají podzimní srazy region.výběrů dívek a chlapců
ročníku 2002.
Vesměs pozitivní ohlasy na projekt od trenérů i dětí z klubů (velká motivace pro
děti dostat se do výběru).
Někde nutnost zlepšit spolupráci regionální trenér ⬌ klub (oslovení trenéra
klubu pro doporučení hráčů).
Turnaj regionálních výběrů (18. - 20.12. 2015)
Pořadatelé: Opava – chlapci, Brandýs nad Labem – dívky.
Vzhledem k probíhajícím soutěžím požádat příslušné celostátní delegační
činovníky o zajištění delegací rozhodčích na tyto turnaje.

-

Počet osob pro 1 regionální výběr = 12 hráčů/hráček + 2 trenéři.
ČBF hradí všem účastníkům pobytové náklady (ubytování, strava), pronájmy hal,
odměny rozhodčích, ceny (poháry, medaile, diplomy).
Dopravu si hradí každý účastník (oblastní výběr) sám. Možnost příspěvku na
částečné krytí nákladů na dopravu od příslušné oblastní organizace?

3. Plánované projekty 2016
- Hlavním cílem projektů rozšíření členské základny + prezentace basketbalu.
3.1.

Plánované projekty s Českým olympijským výborem

A) V rámci Sazka Olympijského víceboje
- soutěž pro žáky základních škol (účast v 1. ročníku cca 1 384 škol)
- start: březen-červen 2016 + následná Road Show po školách
- basketbal třetím sportem, který by do projektu s ČOV vstoupil
B) Olympijský cirkus ČOV
- ČOV plánuje v první polovině příštího roku prezentaci sportu v 5 největších
jihočeských městech – 1) školy, 2) náměstí.
- Snaha o zařazení basketbalu do tohoto projektu ČOV.
C) Direct maily na rodiče dětí, pozvánka na nábory z ČOV
- plánovaná spolupráce ČOV ⬌ svazy
- v průběhu roku vyzve ČOV svaz k dodání termínů náborů v jednotlivých
klubech
- na základě obdržených podkladů rozesílka informací s pozvánkou rodičům
dětí, kterým byl na sportovním vysvědčení doporučen basketbal jako jeden
z 5 vhodných sportů pro jejich dítě (databáze cca 70 tisíc emailových adres)
3.2.
-

3.3.
-

Plánovaný projekt ČBF s využitím You Tube
Marketing.oddělení ČBF oslovilo nejznámějšího „you tubera“ Pedra (450.000
sdílení)
návrh 2-3 měsíční spolupráce - prezentace basketbalu mladým lidem
s využitím největších internetových serverů pro sdílení fotografií a videí
na závěr pozvánka na společné setkání (na zvážení, zda spojit s některou akcí
ČBF - All Star, Final 4 - nebo udělat samostatně)
Kroužky.cz
na základě obdržených dotazníků z klubů vybrány 2 varianty pro místa, kde
spustit projekt kroužků na školách (variant A =14 měst, varianta B = 27 měst)
konečné rozhodnutí v závislosti na rozpočtu (finančních možnostech)

4. Dorostenecké soutěže U17 a U19
- diskuze ohledně optimalizace dorosteneckých soutěží (dle vzoru U14 a U15)
- 2 možnosti: A) EL + otevřená Liga, B) EL + Liga + sloučení OP U17 a U19
- obdrženo a prezentováno stanovisko KVB-D (varianta B)
5. Stahovací koše v roce 2015
- v rámci rozvojového projektu letos realizováno 9 míst (Rokycany, Přeštice,
Cheb, Písek, Praha-Dubeč, Praha – Horní Počernice, Strakonice, Vysoké Mýto,
Ostrava)
- Plán pro rok 2016: leden až březen sběr žádostí, duben – říjen realizace.
- Pravděpodobně zachovat stejný systém (spoluúčast klubu 20.000,- Kč).

6. Výběrové řízení MČR U14
- Od letošního roku změna určení pořadatele MČR U 14 (nově na základě výběrového řízení).
- VŘ vypsáno, zveřejněno na webech ČBF + rozesláno do oblastí a všem účastníkům ŽL U14
- Termín uzávěrky 6. prosince 2015.
- Rozhodnutí o výběru pořadatele do 18. 12. 2015.
7. Jiné
- V plánu uspořádat v roce 2016 první konferenci minibasketbalu.
- Předběžně přislíbena účast zahraničního lektora FIBA.

Zapsal: Jiří Novotný

