Zápis ze schůzky SCM, SpS trenérů s Komisí vrcholového basketbalu
mládeže - dívky
Datum: 26. 9. 2016
Místo: ČBF – Zátopkova 100/2, Praha 6, 11. 00 – 15.00
Účastníci:
členové KVBM – D: Moulisová, Volejník, Fousek, Kaprálek, Kapitulčin, Blažek, Treml
Trenéři SCM a SpS (při SCM):
Basket Slovanka – Zábranský
USK Praha – Klečková, Pejčochová
BK Strakonice – Johanes, Bernasová
SŠMH Handicap Brno – Fousek, Křiváček
KP Brno – Svoboda, Nápravník
Sokol ZVUS Hradec Králové – Ptáčková
BK Loko Trutnov – Kapitulčin, Strnadová
Nepřítomni:
Basket Slovanka – Toušek
SBŠ Ostrava – Jány, Havrlant
Sokol ZVUS Hradec Králové – Uhlíř
Reprezentační trenéři: Kapitulčin, Fousek, Scalabroni, Martínek, Beneš

REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVA 2016:
1. Informace ÚTM:
 Rozpočet nadprůměrný v porovnání s ostatními zeměmi
 Zajištění VT a MT (Miloš Pražák + techničtí vedoucí)
 Včasná komunikace s hráčkami (zejména U20)
 Koncepce RD žen B + U20 směřující k ME 2017
 Zajištění vybavení a zdravotních pomůcek (lymfo kalhoty, magnet)
 Lékařská komise - svazový lékař MUDr. P. Říman
 Videoanalyzéry pro všechna RD
 Komunikace s kluby
 Identita ČR RD
 Hodnocení RD na webu komisí ČBF
2. Prezentace jednotlivých reprezentačních trenérů (poznatky z akcí FIBA, doporučení):
 Petr Kapitulčin – RD U15
 Richard Fousek – RD U16, U17
 Ken Scalabroni – RD U18
 Petr Martínek – RD U20
 Ivan Beneš, Lubor Blažek – RD ženy
Shrnutí základních doporučení:
- výchova lídrů, zejména na pozici rozehrávačky
- máme dostatek dobrých hráček, ale chybí nám ty výborné

-

čtení hry by mělo být základem v rejstříku každé hráčky a mělo by být rozvíjeno od
prvopočátků basketbalového tréninku
- nutnost tréninku pod tlakem (momentálně neschopnost čelit kontaktní hře a tlaku
zejména na míč)
- mentální příprava by měla být součástí tréninku – sebedůvěra, koncentrace,
soustředěnost, apod.
- zvýšit důraz na trénink doskakování (vůle, ochota, ale i technické provedení)
- taktická vyspělost našich výběrů U15-U17, ale propad ve vyšších kategoriích
- úroveň herních činností jednotlivce je v kategoriích do U17 srovnatelná až lepší než
u ostatních družstev na mezinárodním poli, ale dále se nezdokonaluje a je
chybějícím faktorem v týmu dospělých
- je nutné mít hráčky lépe připravené pro mezinárodní konfrontaci (fyzická stránka)
- silová připravenost hráček, které máme zejména pod košem nižší, je naprosto
nezbytná
- životospráva
- kompenzace (součástí tréninkového procesu)
(poznatků a detailů bylo zmíněno více, zde jsou vypsány ty nejčastěji zmiňované)
Připomínky SCM zástupců:
- nutnost poukázat na velikost členské základny
- požadavek na zveřejnění statistik poklesu/nárůstu počtu dětí v basketbale
3. ČABR
Schůzky se zúčastnil předseda ČABR Robert Vyklický, který velmi kvalitně prezentoval
trenérům změnu v rozhodování v sezóně 2016/17 (nikoliv v pravidlech) týkající se
taktických faulů/nesportovních chyb v přechodové fázi. O této změně rozhodla FIBA.
4. Návrh změn v přestupním řádu
Prezentace společného návrhu sportovně metodické sekce ČBF, který byl součástí jednání
Valné hromady 2016 a bude opět představen na Valné hromadě 2017 – M. Moulisová, P.
Kapitulčin.
Základní principy změn:
- "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)
5. Informace ekonomického úseku ČBF – Ivana Hradilová:
 Celková výše dotace STM za rok 2016 = 11,76 mil.
 Průběžné kontroly využití dotací
 Zásady a účelové určení MŠMT a podmínky ČBF:




Odměňování trenérů
o Pravidelné měsíční platby, výše odměny
Upozornění k využívání dotací:
o Slouží k zabezpečení činnosti sportovců a jejich trenérů
o Věcná a časová souvislost s rokem čerpání dotace
o Využití dotací nesmí být využito na mistrovské soutěže
o Označování dokladů

6. Sidelinesports – XPS
Využívání programu pro evidenci ve všech SCM klubech:
 Docházka – tréninky, utkání
 Roční plány družstev U17, U19
 Bodování SCM
 Karta hráčky
7. Informace
 Platné podmínky pro činnost SCM 2016/17
 Kempy basketbalových nadějí – termíny na webu ČBF
 ME žen 2017 – doprovodné akce: seminář, turnaje mládeže
 Komunikace – ve všech složkách (klub, region, ČBF, …)
 KBDM: Start Up, Baby basket, NBA junior league, regionální výběry U14
 Metodická komise: vzdělávání trenérů, VIT
 Pilotní projekt v EXL U19 – Respect meeting (rozhodčí, kapitáni družstev, trenéři)

Zpracovala: Milena Moulisová

