KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis 4/2017
Datum: pondělí 10. 4. 2017
Místo: ČBF
Přítomni:
Milena Moulisová, Tomáš Kaprálek, Richard Fousek, Petr Treml, Miroslav Volejník, Lubor
Blažek, Petr Kapitulčin
___________________________________________________________________________
1. Mistrovství České republiky kadetek a juniorek
Všem extraligovým klubům byl rozeslán email k připomínkování formátu turnaje MČR i
pořadatelství. Vyjádření neposlali zatím všechny kluby.
• Pořadatelství: na základě požadavku oddělení marketingu se KVBMD zabývala
návrhem určení pořadatele do konce kalendářního roku před MČR.
Pozitiva – domácí prostředí (v utkáních na konci základní části se bojuje o tuto výhodu),
větší počet diváků jsou jasnými argumenty proti tomuto návrhu. Návrh na neutrálního
pořadatele je velmi riskantní s ohledem na celkový počet turnajů MČR a zájem
„neutrálních“ měst. Žádosti pořadatelů o dotace měst a krajů se uzavírají sice na konci
roku, ale určitá dotace se dá získat i později na základě individuálních žádostí.
KVBMD je připravena nadále jednat se zástupci marketingu o dalších možnostech
povýšení závěrečného turnaje MČR.
• Systém turnaje
KVBMD se zabývala problematikou systému závěrečného turnaje extralig kadetek a
juniorek na základě impulsu komise chlapců. Diskutovány jsou následující možnosti:
a) Final 4 – stávající systém (semifinále, o 3. místo, finále – 4 utkání, 2 dny)
KVBMD: pozitivum – jasné vyvrcholení turnaje, vzor světových turnajů
negativum – pouze 2 dny stejně jako jakýkoliv jiný hrací víkend
b) Final 4 – Round Robin systém (každý s každým), 3 dny
KVBMD: pozitivum – 3 dny, týmovost
negativum – o vítězi může být rozhodnuto již před posledním utkáním
c) Final 6, 8 – vícedenní
KVBMD: nepodporuje tento návrh při stávajícím počtu 12 týmů v soutěži, zároveň
poukazuje na po sobě jdoucí MČR, kdy v dívčí složce dochází k velmi častému
zapojení stejných hráček.
KVBMD se bude dále tímto bodem zabývat a diskutovat je spolu s dalšími složkami ČBF
s ohledem na termíny stanovení rozpisu soutěží.
2. Systém soutěží
KVBMD byl předložen návrh SBŠ Ostrava na úpravu soutěží DL a EXL U17 týkající se
rozšíření počtu účastníků EXL U17. KVBMD tento návrh nepodporuje z několika důvodů:
např.
• nedostatek konkurenceschopných týmů, hráček
• nepodporuje zařazování hráček do systému talentované mládeže
• předložené argumenty finančních nákladů nejsou jisté

3. Sportovně talentovaná mládež (STM)
• Nadále probíhají návštěvy sportovních center mládeže s cílem zhodnocení činnosti a
plnění podmínek SCM.
• V rámci dotačního programu pro Sportovní střediska mládeže (SpS) byla poskytnuta
bonusová finanční odměna ve výši 1 mil. korun pro rok 2017 (dívčí složka). KVBMD se
zabývala uplatněním bonusu v rámci nastaveného systému a určila podmínky využití
bonusové částky pro SpS, která bude u SpS A podléhat stejným podmínkám a zásadám
jako základní částky. U SpS B bude 2. část bonusu podmíněna plněním podmínek SpS
B i pro sezónu 2017/18.
4. Reprezentace
• Proběhla schůzka s trenéry RD U17 a U18 a 3x3 s cílem určení nominací a průběhu
přípravy.
• KVBMD se jako každoročně zabývala prioritami RD akcí a v rámci RD U16, U17 a
U18 neshledává žádné kolize v účasti hráček. Dále navrhuje Výboru, aby příprava
RD U20 byla brána jako priorita před přípravou na Univerziádu s ohledem na snahu
postoupit zpět do divize A.
• EYOF 2017 se s ohledem na termín ME U16 účastní družstvo pod vedením RT U15.
Nominace hráček na tuto akci budou konzultovány s ÚTM.
5. Informace
a) Metodická komise – T. Kaprálek informoval členy KVBMD o detailech seminářů S.
Weissenböcka a F. Cuzzoliniho.
b) Analýza basketbalu při ME žen – P. Treml byl pověřen vedením projektu. Cílem je
analýza vybraných činností jednotlivce i týmu s dopadem a doporučeními v
tréninkovém procesu mládeže.
c) Valor team – tým Valor High School z Colorada byl v ČR ve dnech 20. – 29. 3. 2017 a
absolvoval tréninky, utkání s týmy z Litoměřic, Kralup a Nuslí. Motivační tréninky dětí
pod vedením Jessiky Caldwell a M. Moulisové proběhly v ZŠ Sadská a na gymnáziu
PORG.
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