KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis ze schůze 1/2016
Datum: pondělí 11. 1. 2016
Místo: Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6
Přítomni:
Milena Moulisová, Lubor Blažek, Petr Treml, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek
Omluveni:
Richard Fousek, Miroslav Volejník (dopravní komplikace)
___________________________________________________________________________
1.

Přestupní řády
KVBMD projednávala materiály týkající se úprav přestupních řádů. Na společnou
schůzku předsedů komisí, generálního sekretáře, vedoucího sportovně metodického
úseku a zástupce legislativní komise byl vyslán za KVBMD Petr Kapitulčin.

2.

Reprezentační výběry






3.

Návrh zavedení TVcom a online statistik v kategorii U17
KVBMD a KVBMCH se shodla na návrhu zavedení přenosů TVcom a statistik z utkání
extraligy U17. Návrh bude předložen Výboru ČBF ke schválení.







4.

KVBMD byla seznámena s rozpočtem RD U15 pro rok 2016, ve kterém souhlasí
s návrhem M. Moulisové o výši jednotlivých položek, které budou předloženy
ke schválení Výboru ČBF.
RD U15 pokračuje v přípravě navazující na podzimní blok.
RD U16 pokračuje v přípravě na ME 2016 v Udine (itálie).
RD U17 začíná přípravu na MS ve Španělsku na konci února 2016.
Jmenování trenéra U18 bude Výbor ČBF projednávat na zasedání dne 12. 1.
2016.

Rozšíření sledovanosti basketbalových utkání
Možnost analyzování utkání klubovými trenéry
Možnost sledování utkání trenéry reprezentačních výběrů a ústředními trenéry
v rámci přípravy nominací RD družstev
SCM – objektivní sledování zatížení hráček
Většina klubů má již potřebné zařízení k zajištění přenosů u extraligy U19 či ze
soutěže dospělých
Nevýhoda: zvýšení nákladů klubů a nutnost personálního zajištění

Manuál MČR
M. Moulisová předložila vypracovaný návrh Manuálu a Rozpočtu MČR U17 a U19. ČBF
cítí povinnost povýšit tuto událost a zajistit podporu pořadatelům, účastníkům a využít
tuto vrcholnou událost sezóny k propagaci basketbalu. Manuál turnaje Mistrovství

republiky je dokumentem určujícím povinnosti organizátorů a specifikuje zajištění ze
strany ČBF a plně se podřizuje Rozpisu soutěže.
KVBMD jednomyslně podpořila navrhovaný materiál.
5.

Ostatní – informace:




Trenérka roku 2015 (projekt ČOV) – KVBMD projedná návrhy jmen na příštím
zasedání.
Optimalizace soutěží U17 a U19 – bude prezentován návrh (viz zápisy KVBMD) na
schůzi oblastních svazů.
SCM – M. Moulisová informovala o schůzce SCM a probíhajícím zaškolování
zástupců SCM v práci se softwarem XPS.

Termín dalšího zasedání: 8. 2. 2016, ČBF

Zpracovala: Milena Moulisová

