KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 4 a 5, ze dne 1. a 8. dubna 2014, Praha

Přítomni:
Jan Slowiak, Ronen Ginzburg, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Jan Ulrych,
Petr Jachan
Omluveni:
Jan Ulrych (8.4.) a Ronen Ginzburg (8.4.)

1) Stanovisko k aktuální situaci v organizaci I.ligy
Komise se jednoznačně shoduje (viz zápis č. 2), že I. liga je hlavní soutěží pro přechod
mladých hráčů z kategorie mládeže do kategorie mužů (i vzhledem ke zjištěným statistikám
mladých hráčů v I.lize).
Současně je právě I.liga často hlavní soutěží pro hráče reprezentace U20.
Z výše uvedených důvodů by měla být I. liga řízena ČBF v souladu s jejími cíli. Domníváme
se, že toto spadá do pravomocí Komise vrcholového basketbalu chlapců, která by měla
připravit úpravy a finální model jako návrh ke schválení V ČBF. Všechny další kroky by měly
být koordinovány právě KVBM, včetně koordinace s dalšími orgány či skupinami ČBF.
Komise tedy jednoznačně doporučuje parametry soutěže:
- 2 konference Čechy x Morava
- jeden hrací den - pátek, nehrát v jiné všední dny, ani v neděli (preferujeme možnost
startu všech mladých hráčů, vč. juniorů, tak, aby nehráli 2 utkání denně, celkový počet
utkání za víkend záleží na klubech dle vytíženosti hráčů), součástí je koordinace s hracími
dny NBL s předností NBL
- upravit termínovou listinu tak, aby soutěž nekončila příliš brzy, tzn. hrát základní část do
března
- maximální počet týmů v I.lize by neměl přesáhnout počet 16, jinak to bude na úkor kvality
soutěže
Účast VSCM:
Vzhledem k připravovanému novému systému STM a statutu VSCM komise doporučuje
povinné zařazení týmů VSCM do I.ligy a to na základě pevně stanovených podmínek
fungování VSCM tak, aby jejich účast byla garantovaná (bez sestupu)
Regulérnost soutěže by byla zachována neúčastí týmů VSCM v nadstavbové části (play-off
a play-out)
Vzhledem k současné změně organizace I.ligy komise doporučuje již nyní do Rozpisu
zapracovat garantovanou účast 3 týmů VSCM.

2) Stanovisko k samostatné soutěži kategorie U16
Komise probrala tuto problematiku a nepodporuje vznik soutěže U16. Posunem by se
problémy přesunuly do jiné kategorie (2 roky žáků), kde fyzický vývoj je ještě markantnější
a mohl by odradit od sportu 14ti leté hráče. Podle našeho názoru (opřeného i o názor
reprezentačního trenéra U16 Petera Bálinta) všichni talentovaní hráči pro národní tým
v extralize U17 hrají dostatek minut. Pouze rozhodující míče nemusí dostávat do rukou
právě oni. Z tohoto důvodu komise navrhuje více podpořit herní přípravu národního týmu
U16 i v průběhu roku a pro tyto účely vyblokovat v sezóně 2-4 víkendy (1x listopad, 1x
prosinec před Vánoci, 1x víkend v lednu a Velikonoce) určené pro reprezentační akce a pro
krajské výběry. Na tyto termíny potom přerušit všechny soutěže a pro VT U16 hledat
vhodné turnaje a kvalitní zápasy.
KVBCH zpracovává návrh zkvalitnění práce reprezentačních týmů U16-U20, který i tuto
oblast řeší. Návrh bude předložen ke schválení Výboru ČBF po důkladné komunikaci a
zpracování.
3) Projekt "Sportovně talentovaná mládež" (STM)
Komise se intenzivně věnuje přípravě nového systému STM.
Hlavním záměrem je vytvoření kontinuálního systému výchovy hráčů od žákovské
kategorie po kategorii dospělých ve třech stupních, v nichž hlavním společným cílem je
výchova hráčů. Dílčími cíly je pak vytvoření tréninkových a soutěžních podmínek pro
jednotlivé kategorie a zodpovědnost za výběr perspektivních hráčů v jednotlivých
spádových lokalitách ve všech věkových kategoriích (14-23 let).
Základní teze nového systému STM:
VSCM - věk 19-23 let
SCM - věk 16-19 let
SpS - věk 14-16 let
SCM musí být vhodně regionálně rozmístěna po celé ČR
Daleko větší důraz musí být kladen na osobu hlavního trenéra SCM, na jeho vzdělávání, na
jeho profesionalitu. Komise připravila nový statut trenérů SCM a VSCM, který bude
součástí nového systému STM. Se zvýšením požadavků na jeho pracovní povinnosti musí
být zároveň navýšena jeho odměna a zodpovědnost. Zároveň musí mít SCM druhého
trenéra.
Dobře fungující SCM převezme zodpovědnost za navázání spolupráce s kluby, které pro
SCM vychovávají hráče a za to dostávají od SCM odměnu z peněz, které nyní jdou do SpS
(nová forma rozdělování současné části rozpočtu STM - SpS). Vše samozřejmě pod
kontrolou ČBF.
Změna nastavení systému – odměňování za výchovu a předání hráče do lepších podmínek
je jedinou cestou, jak změnit honbu za výsledky v mládeži, ve společnou snahu o komplexní
vývoj hráče.
Kluby, které nebudou ochotni spolupracovat s SCM, mohou jít svou cestou výchovy, ale od
ČBF nemohou očekávat finanční podporu.

VSCM mají být vrcholem celé výchovy hráčů pro NBL a reprezentace ČR. Jejich počet musí
být (díky počtu talentů ve věku 19-23 v ČR) omezen na maximálně 3. A to ve velkých
městech s možností kvalitního prezenčního studia na VŠ (Praha, Pardubice, Brno). Jejich
statut bude vytvářet podmínky pro úspěšný přechod hráčů z juniorského do mužského
basketbalu ve vlastní tréninkové skupině, která bude společně trénovat a hrát I.ligu mužů.
Do této skupiny mohou být zařazováni i hráči z ostatních SCM, kteří po absolvování
juniorské kategorie U19 nedostali šanci na NBL, ale dál chtějí kvalitně trénovat a studovat.
4) Pro zvýšení identity k národnímu týmu ČR navrhujeme zrealizovat návrh Jiřího Zídka
ml. - potisknout větší počet i neznačkových trik logem ČBF s konkrétním mottem a
obdarovat jím veškeré současné i minulé reprezentanty.
Zpracoval:
Jan Slowiak, předseda KVBM-CH

