KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis ze schůze 4/2016
Datum: úterý 26. 4. 2016
Místo: Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6
Přítomni:
Milena Moulisová, Lubor Blažek, Petr Treml, Petr Kapitulčin, Richard Fousek
Omluveni: Miroslav Volejník
___________________________________________________________________________
1.
Reprezentační výběry
a) Na základě požadavku Výboru ČBF ze dne 22. 3. 2016 bod 32. 5. 7. se KVBMD zabývala
problematikou omlouvání hráček z RD mládeže:
- z celé přípravy a akce FIBA
- z části přípravy
KVBMD bude nadále jednat i se zástupci KVBMCH a vedením ČBF o možných řešeních.
Zároveň KVBMD doporučuje AŽLK věnovat se této problematice s ohledem na účast hráček
RD U20 a RD žen v soutěži v souladu s komisemi ČBF.
b) Viktor Průša byl schválen na pozici asistenta RD U18.
2.
Valná hromada
M. Moulisová informovala členy KVBMD o průběhu a výsledcích hlasování na Valné hromadě.
Základní principy návrhu předloženého KVBMD a KVBMCH – přestupní řád:
- "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)
Návrh KVBMD a KVBMCH týkající se přestupních částek nebyl VH přijat.
3.
SCM
a) M. Moulisová informovala členy KVBMD o probíhajících kontrolách vyúčtování, podrobně
se jimi bude zabývat po uzavření všech kontrol SCM dívky.
b) Ve spolupráci s KVBMCH byla vytvořena počáteční verze evidenční karty hráče/ky pro
software XPS.
c) KVBMD byla seznámena s návrhy na změnu Podmínek činnosti SCM. Jednání budou
pokračovat.

3.
Informace
a) KVBMD byla informována o činnosti a projektech Metodické komise a Komise basketbalu
dětí a mládeže.
b) Úroveň pořadatelství MČR juniorek a kadetek (BK Žabiny) byla výborná a obě mistrovství
mají velmi pozitivní ohlasy. Na základě nově vytvořeného Manuálu pořadatele jsou zavedeny
určité standardy, které úroveň spolu s aktivitou pořadatelů zvýšily.
c) MČR U15 – na základě situace „neoprávněného startu hráček“ před MČR U15 navrhuje
KVBMD vylepšit stávající elektronický systém o „upozornění při hostování do stejné soutěže
(stejné fáze mistrovské soutěže)“.
d) KVBMD se bude nadále věnovat návrhu o vytvoření analýzy elitního basketbalu při ME žen
2017.
Termín dalšího zasedání: 30. 5. 2016, ČBF
Zpracovala: Milena Moulisová

