
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 10 

 

Datum: úterý 12. dubna 2016 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni:  S. Křiváček, P. Čeněk, J. Novotný, T. Kaprálek, M. Janovský, M. Moulisová, 
E. Vyroubalová, K. Hůlka, J. Potoček, J. Buňka  

 
Hosté: M. Ježdík 
 
Omluveni: M. Horák, D. Matuška, P. Hála, J. Slowiak, K. Vajda 

 
 

10.1. Výběr pořadatele turnajů region.výběrů U14 

- Koncem března 2016 byla uzávěrka výběrového řízení na pořadatele turnajů RV 
U14.  

- Zájem o pořádání ze strany BK Pelhřimova (turnaj chlapci),  BK Opavy (turnaj chlap-
ci) a BK Brandýsa nad Labem (turnaj chlapci i dívky). 

- I s přihlédnutím k dalším okolnostem (zvýšení atraktivity společného turnaje, ná-
klady na dopravu pro Oblasti ČBF, společný doprovodný program, apod.) pověřen 
klub BK Brandýs nad Labem uspořádáním společného turnaje dívek a chlapců regi-
onálních výběrů U14 (prosinec 2016).  

- Stejné podmínky uspořádání turnajů jako v roce 2015 (požádat Oblasti ČBF o mož-
nost spoluúčasti na dopravě, ostatní náklady – ubytování, strava, pronájmy hal, od-
měny rozhodčích, ceny- hradí ČBF).    
 

10.2. Baby Basket 
- Finalizace jednotné koncepce, zásad a pravidel (doporučení) hry pro děti U6-U10. 
- Materiální podpora basketbalovým klubům v projektu. Objednány mobilní koše 

s variabilní výškou nastavení 2.00 – 2.60 m + speciální odlehčené míče Molten veli-
kosti 4. 

- Dopracovat zásady a podmínky pro poskytnutí materiální podpory klubům (priorit-
ně vyhovět klubům, které nejsou zařazeni v systému SCM, ZSCM, VSCM). 
 

10.3. Start up program 
- Nový rozvojový program ČBF (materiální podpora nově vzniklým klubům, či 

stávajícím s opětovně obnovenou kategorií minižactva). 
- V případě zájmu rovněž podpora metodická (výjezd Car Teamu ČBF). 
- Dopracovány zásady pro poskytování Start up balíčku.   
- Program bude zveřejněn v průběhu měsíce června 2016. 

 
 



10.4. Jr. NBA League 
- Celorepubliková soutěž v basketbalu pod patronací NBA. 
- Projekt ČBF cílící na děti ve věku 10-12 let (účastníky jsou školní družstva). 
- Každá škola reprezentuje jeden z 30 týmů NBA (NBA poskytne značku, branding, 

ceny, účastnická trika). 

- Za KBDM doporučení uspořádat soutěž pro 4.-5. třídy ZŠ s možností účasti chlapec-
kých, dívčích i MIX družstev. 

- V každé oblasti (divizi) byly vytipovány kluby, které budou osloveny a bude jim na-
bídnuta spolupráce v projektu (za určitých organizačních podmínek, zajištění účast-
níků a garance uspořádaní základních kol soutěže). 
 

10.5. Koeficienty minibasketbalu, postup na MČR U14, turnaje MČR  
- Diskuze nad stanovením koeficientů pro NF a MČR v minibasketbalu (zda více 

zohlednit výsledky daného ročníku, který by si koeficienty přenesl do ročníku 
následujícího, případně přijít s návrhem novým). 

- Diskuze nad problematikou letošního postupu družstev z předkol MČR U14 (pro 
další ročník by mělo být vyřešeno odsouhlaseným modelem ŽL U14 (otevřená ŽL 
s nadstavbovou částí). 

- Návrh na zkrácení MČR U13, MČR U14 a MČR U15 (snížit ze čtyř hracích dní na tři, 
za předpokladu zajištění 2 hal). Do příští schůze zpracovat schéma navrhovaného 
turnaje MČR. 
 

10.6. NRS žactva U14 a U15 + NRS dorostu U17 a U19 
- Na základě schůzky oblastí (12.1., ČBF) dojde k pokračování Nadregionální soutěže 

žactva (U14 a U15) a vzniku Nadregionální soutěže dorostu (U17 a U19) pro sezónu 
2016/17. 

- Netýká se celostátních soutěží ČBF.  
- Informační dopis na Oblasti i tiskopis přihlášek připraven (v nejbližší době k 

rozeslání). 
 

10.7. Projekt s ČOV – TO JE BASKETBAL 
- Do 17. dubna zasílají školy své soutěžní příspěvky. 
- V druhé polovině května – červen 2016 bude následovat Road Show po školách (14 

škol; 1 škola = 1 kraj). 
 

10.8. Jiné 
- V úvodu představen Jiří Buňka jako regionální zástupce KBDM pro oblast ČBF 

Západní Čechy.    
- Josef Potoček informoval o situaci v Oblasti ČBF VČ ohledně hry s menším počtem 

hráčů na hřišti (nedostatečná podpora ze strany trenérů při zachování soutěžního 
systému Polski, tj. utkání 5x5 následované utkáním 3x3). 

- Z důvodu snížené dotace MŠMT proběhly úpravy rozpočtu všech Komisí ČBF. Z toho 
důvodu nedojde k účasti basketbalu v druhém projektu s ČOV - „Jižní Čechy 
olympijské“. 

- Společný projekt MK a KBDM „Car Team“ odstartuje úvodním ukázkovým 
seminářem 28.4 v Pelhřimově za účasti českého i moravského týmu. 
 

 

Zapsal: Jiří Novotný 


