
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 23, ze dne 1. února 2016, Praha 
 

 

 

 
 

Přítomni: 
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Roman Bednář, Petr Jachan, Peter Bálint, Pavel Stara 
Omluven: Ronen Ginzburg 
Hosté: Petr Kapitulčin 
 

 

 
1. KVBCH projednala a schválila finální návrh nové Přílohy Přestupního řádu – výpočet finanční 

náhrady (náklady za výchovu dle současného PŘ). Projednání tohoto bodu se zúčastnil jako 
host Petr Kapitulčin, který zastupoval dívčí složku. Odprezentoval její postoj a po společném 
jednání vznikl finální návrh nové Přílohy jako společný návrh obou komisí připravovaný v širší 
součinnosti (ČBF, LK, …). Pozitivním výsledkem společného jednání je jeden společný návrh, 
společný postup, aby odeslaný návrh předložený Legislativní komisi byl předložen VH ČBF 
2016. 

2. Předseda Komise JS informoval o posunu v řízení reprezentačních družstev a o závěrech 
schůzky s hlavními trenéry a týmovými managery jednotlivých kategorií. 

a. JS připraví pro VV ČBF návrh odměn pro asistenty U15 (ze současného rozpočtu) a 
úpravu počtu členů RT na ME 

b. Nominace 24 i 12 bude KVBCH předkládána se 14 denním předstihem  
c. Univerzální dopis na školy o reprezentaci – JS požádá Michala Šoba 
d. KVBCH žádá VV ČBF o stanovisko, jaký je v současné formě přestupního řádu statut 

reprezentanta 3/3? Zda-li reprezentant 3x3 má stejný statut jako reprezentant 5x5? 
e. KVBCH navrhuje formát přípravných utkání RD pouze online přenos a TVCOM 

s regionálním omezením (pouze v rámci ČR z a bez ukládání na server). 
3. KVBCH se zabývala vyhodnocováním bodování SCM za sezónu 2015 

a. JS dopracuje a zkontroluje jednotlivé hráče, kteří měnili klub, tak aby součet hracích 
období v jednotlivých klubech souhlasil 

b. Na příští schůzi se KVBCH bude zaobírat návrhy na úpravu bodování SCM 
4. KVBCH vyzve další kluby k přihlášení do systému STM na pozici SpS. 
5. Členové KVBCH upozornili na nepřehlednost webu ČBF a obtížnost nalezení informací o 

činnosti a dokumentů naší komise. 
6. Komise přijala informaci od Basketu Morava o způsobu, jakým chce zajistit fungující vlastní SpS 

po ukončení spolupráce s BŠM Brno. JS zkontroluje probíhající jednání a funkčnost dohod. 

 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


