KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 26, ze dne 30. května 2016, Praha

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








Předseda komise Jan Slowiak informoval členy o hromadné mailové reakci pana Mayera na
poslední zápis ze schůze KVBCH.
Komise tuto reakci považuje za zcela neadekvátní. Zvláště za nepřijatelné považuje bezdůkazné
zpochybnění využití dotace ze strany VSCM Basket Morava (které prošlo řádnou kontrolou
ČBF). Vzhledem k míře závažnosti byl pan Mayer pozván na schůzi komise, na toto pozvání
nereagoval.
V otázce situace systému STM na Moravě komise vyčká do ukončení výběrového řízení na
SCM oblast Morava s termínem 5.6., a následně přihlášky pružně vyhodnotí a předá VV ČBF
návrh na řešení vzniklé situace.
Na základě posledního bodování SCM komise provedla úpravu bodování SCM pro následující
sezónu 2016/2017
V souladu s Projektem fungování a řízení RD se komise se zabývala návrhem termínové listiny
od STK pro sezónu 2016/2017 s těmito postřehy:
a) Za velmi nevhodné považuje stanovení termínů Finálových turnajů MČR jako soutěžních
vrcholů bezprostředně po velikonocích, které jsou zvoleny jako termín pro reprezentační a
klubové akce v zahraničí
b) Místo podzimních prázdnin využít vánoce jako hlavní přestávku k repre srazům před i po
VT + MT, druhá přestávka pak o velikonocích.
c) Ze sportovního hlediska rozšířit sezónu, aby některým týmům nekončila sezóna na konci
března, ale respektovat nároky 19 na maturitu. Současný model končí sezónu velmi brzy a
U16 mají ME až v srpnu.
d) Pozdější začátek, ale i konec kvůli repre U16, ale i U18 (pozdější termíny ME).
e) Z tohoto důvodu navrhuje komise posunout začátek extraligy U17 až na 15.10.2016 a turnaj
MČR U17 posunout oproti návrhu o 14 dnů později.
KVBCH na základě množících se připomínek na velmi krátký vrchol sezóny F4 U17 a U19
připravila návrh na úpravu finálových turnajů MČR:
A. PONECHAT stávající koncept finálových turnajů U14 a U15
B. ZMĚNIT koncept finálových turnajů U17 a U19 z důvodu rozšíření počtu top utkání,
zvýšení společenského rozměru akce, zapojení více účastníků, zvýšení významu umístění po
základní části EXL, po vzoru zahraničních vrcholných turnajů by měl mít finálový turnaj
daleko větší rozsah a význam jak sportovní, tak společenský. Vícedenní koncept na rozdíl
od dlouhodobé soutěže simuluje model mládežnických turnajů ME (3 utkání v 3 denních
cyklech).
Z alternativních modelů se komise zabývala třídenním modelem 6 účastníků “FINAL 6“.
Tento doporučovaný model komise předloží k diskusi všem zúčastněným klubům extraligy,
současně i dívčí složce.







KVBCH se zabývala výkladem vnitřní směrnici ohledně přestupů v STM, kdy je a není možné
čerpat bonus od ČBF
KVBCH zahájila diskusi na možností úpravy hracích termínů Extralig do týdenního režimu.
Každý týden jeden zápas. Tímto bodem se bude komise zabývat a připraví konkrétní návrh,
určený k široké diskuzi.
KVBCH řešila rozdělování dotací jednotlivými SCM do spolupracujících SpS. Doporučeným
klíčem bude pro jedno družstvo klubu maximální částka 30.000,-Kč, aby byly peníze optimálně
využity. SpS budou povinny na konci sezóny provést stručné hodnocení své činnosti
v závěrečné hodnotící zprávě. KVBCH připraví formát této zprávy.
Další schůze KVBCH proběhne 20.6. v 10.00.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

