
 
 
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY 
Zápis ze schůze 2/2016 

 
Datum: pondělí 8. 2. 2016 
Místo: Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6 
Přítomni: 
Milena Moulisová, Lubor Blažek, Petr Treml, Petr Kapitulčin, Richard Fousek, Miroslav Volejník 
Omluveni: Tomáš Kaprálek 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Přestupní řády 

Na základě jednání zástupců KVBMD a KVBMCH byl předložen návrh na úpravu 
přestupního řádu Legislativní komisi pro předložení na Valné hromadě 2016. 
Základní principy: 
- "zlevnění" českých hráčů/hráček v kategorii dospělých, respektive při přechodu 
dorost x dospělí (větší šance pro české hráče/hráčky hrát nejvyšší soutěž, aby zájemce 
neodrazovala tabulková hodnota)  
- mírné navýšení výchovného za minižáky/minižákyně (a tím i lehké navýšení celkové 
částky za žáky/žákyně)  
- zmenšení skokového nárůstu ceny v dorostu  
- zmenšení dopadu reprezentace na celkovou cenu (dosud i po 1 startu v reprezentaci 
dvojnásobná hodnota - hráč/hráčka neprodejný, nyní místo násobku jen přípočet, 
navíc odlišeno dle počtu kategorií v reprezentaci a startů v reprezentaci) 
 
 

2. Reprezentační výběry 

 KVBMD byla seznámena s rozhodnutím Výboru ČBF ze dne 12. 1. 2016 a bere 
na vědomí, že trenérem RD U18 byl jmenován Ken Scalabroni. M. Moulisová 
zajistí okamžitou spolupráci (plán přípravy, nominace). Technickým vedoucím 
družstva byl navržen J. Večerka. 

 KVBMD předloží ve spolupráci s KVBMCH návrh Výboru ČBF týkající se 
odměňování reprezentačních trenérů a také připojištění hráčů/ek v době 
přípravy RD. 

 M. Moulisová zpracuje úpravu Koncepce řízení činnosti RD mládeže – dívky pro 
rok 2016. 

 KVBMD se připojuje k dotazu KVBMCH týkajícímu se posuzování statutu 
„reprezentant/ka“ (v rámci přestupního řádu) v případě, že se jedná o 
reprezentanta/ku ve 3x3 na akci FIBA.  
Vyjádření KVBMD: Přestupní řády jsou jasně definovány pro basketbal 5x5 a 
proto nesouhlasíme se zařazením tohoto statutu i pro basketbal 3x3.  
 
 

 



3. Ostatní – informace: 

 Zasedání oblastních svazů 12. 1. 2016 – oblasti přijali návrh na úpravu 
dorosteneckých soutěží (viz předchozí zápisy). 

 Komise rovných příležitostí (ČOV) pořádá v březnu 2016 slavnostní setkání 
dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém oceňuje 
nominované ze střešních organizací, ČUS, ČOS, ČASPV a SSS ČR. 
KVBMD navrhuje Výboru ČBF nominovat na ocenění Trenérka roku (kategorie 
Dobrovolná celoživotní činnost trenérky) Bohumilu Páskovou (Sokol Hradec 
Králové), která v tomto roce slaví také životní jubileum. 

 Kempy basketbalových nadějí – M. Moulisová informovala o KBN v sezóně 2015/16 
o Kempů se zúčastnilo téměř 50 vybraných hráček ve věku 17 – 18 let. 
o Trenéři na kempu odvedli výbornou profesionální práci nejen v oblasti 

basketbalové přípravy. 
o Specifikem kempů byla v letošní sezóně vedle basketbalové přípravy 

mentální příprava a zaměření na regeneraci. 

 Soutěž „Střelec“ (pracovní název) – společný projekt komisí, příprava aplikace 

 Projekty KBDM (mládež)  
o SAZKA Olympijský víceboj - Road show 
o Car team 
o Startovní balíček – pro nově vznikající kluby 
o NBA brand – soutěž dle formátu NBA a s podporou NBA pro školní týmy 

určitých měst, oblastí (realizace ve školním roce 2016/17) 
 

 

 

Termín dalšího zasedání: 14. 3. 2016, ČBF 

  

  

 

Zpracovala: Milena Moulisová  

 

 


