SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 15
Datum:

úterý 18. dubna 2017

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

J. Novotný, S. Křiváček, P. Čeněk, D. Matuška, T. Kaprálek, K. Hůlka,
M. Janovský, J. Buňka

Omluveni:

J. Potoček, P. Hála, E. Vyroubalová, J. Slowiak, M. Moulisová,

15.1. projekt Jr. NBA League
- Nový ročník připraven, nově kvalifikace o hlavní soutěž. Kvalifikace (dubenkvěten 2017) jsou pro 3 a 4. ročník, hlavní soutěž (září–prosinec 2017) pro 4. a 5.
ročník ZŠ.
- Počet přihlášených škol do kvalifikací (70), pořadatelů (17). Zachováno rozdělení
divizí - 6 skupin.
- Pořadatelé mají možnost dosadit jednu školu přímo do hlavní soutěže (kde klub
pořádá sám, možnost nasazení 2 škol).
- Jednání o mezinárodní konfrontaci pro vítěze 1. ročníku Jr. NBA League v rámci
zářijového draftu (vítěz ČR vs. vítěz ESP).

15.2. plány KBDM 2017
4 hlavní oblasti zaměření činnosti
-

-

A) Školní basketbal (1. Jr. NBA League, 2. Road Show ČBF – s ČOV květen/červen
+ s kluby ALK a AŽLK září - prosinec, 3. Kroužky.cz).
B) Materiální podpora klubů (1. Start up program – trén. pomůcky pro kluby, 2.
projekt stahovacích košů, 3. projekt Baby Basket – medaile, koše a míče vel. 4).
C) Metodická podpora – Car Team (ukázkové tréninky v klubech).
Práce na tréninkovém deníku malých basketbalistů pro děti do 12 let. Vydat do
konce roku 2017.
D) Regionální basketbal – (1. Regionální výběry U14 – letos 2 srazy a 2 turnaje 2.
Nadregionální soutěže – ve spolupráci s STK soutěže U15/U17/U19 v regionech).
Od srpna 2017 startuje projekt regionálních manažerů – 2 pracovníci ČBF (1x Čechy, 1x Morava), kteří budou jezdit do klubů ČBF. Schváleno Výborem ČBF. Vypsat VŘ na pozice RM (květen-červen 2017).

15.3. Návrh na úpravu hracího systému v soutěžích chlapců U14 a U15 (ČABT)

-

Podnět z ČABT, návrh na úpravy v současném hracím systému v soutěžích chlapců
U14 a U15.

-

KBDM se podrobně zabývala návrhem ČABT i důvody vzniku různého počtu utkání
družstev.

-

Hlavní důvody: A) odhlášení družstva po nalosování soutěže (pokles počtu družstev
ve skupině = pokles počtu utkání), nezachování systému pro druhou fázi ŽL.

-

KBDM děkuje ČABT za návrh, avšak po diskuzi jej nepodporuje, a to z důvodů:
U15 – A) termínový (soutěž U15 jedna z nejdelších a takřka již není možnost dalšího
posunutí)
U14 - A) nadměrná zátěž pro hráče (3 utkání družstvo/den), B) zvýšené náklady i
nároky na pořadatele (6 utkání za sebou, tzn. celodenní blokace hal), C) výkonnostní a spekulativní důvody, D) vytíženost hráčů (mnoho hráčů hraje jak U14,
tak U15)

-

KBDM doporučuje: zachovat systém pro druhou fázi ŽL, zvážit možnost přelosování
skupin při odhlášení většího počtu družstev z jedné ze skupin.

15.4. Regionální výběry U14 – turnaj
-

Obeslány kluby ČBF s výzvou k uspořádání zimního turnaje RV U14 (15.17.12.2017).

-

K uzávěrce 3 - 4 zájemci: Brandýs n/L, BC Slaný, Baník Most, nabídka Klatov
v případě malého zájmu.
I vzhledem k spoluúčasti Oblastí ČBF (náklady družstev - doprava) úkol nadále
trvá.

-

15.5. Road Show ČBF
- Dohoda s ČOV na další spolupráci.
- Květen/červen 2017 návštěva 5 měst/škol v rámci Sazka olympijského víceboje
(Brno, Strakonice, Praha, Hradec Králové, Pardubice).
- Sportovní dopoledne pro děti s návštěvou reprezentantů a prezentací partnerů
ČBF (předáním míčů Gala).
- Září – prosinec 2017: nabídka klubům KNBL a ŽBL - pro jejich spolupracující školy.
15.6. Jiné

-

Karel Hůlka a Tomáš Kaprálek seznámili KBDM o připravovaných publikacích se
zaměřením na děti a mládež (publikace Baby Basket pro děti do 10 let, publikace
M. Velenského s využitím pro školení licence C, překlad italské publikace pro minibasketbal).

-

Konference FIBA Europe MiniBasketball Convention (Frankfurt, 13.-14.5.2017).
KBDM schválila nominaci J.Novotný (ČBF) , M.Pipta (DBaK), D.Divišová (USK Praha).

-

Garance 2 míst pro ČBF na kempu Tomáše Satoranského (7/2017, Praha). KBDM
doporučila pro MVP - NF U12 a MČR U14.

-

11. dubna 2017 proběhlo v Nymburce natáčení metodických videí pro HPN (1.-3
třída ZŠ) s představením pravidel a filozofie pro Baby Basket. Po dokončení bude
zasláno do 340 škol v HPN + pověšeno na weby ČBF.

-

M. Janovský přednesl podnět z absolvovaného mini turnaje ve Francii, kde nebyla
povinnost podání míče rozhodčím pro vhazování ze zázemí (rozhodčí přeruší
pouze při faulu a při nesprávném držení míče). KBDM shledala možné výhody
návrhu – více hra 2:2, 1:1, menší prostor pro diskuzi s rozhodčím, možnost
nasazení pouze 1 rozhodčího (úspora nákladů pro kluby), narušení nesprávné
obrany (odstupování, zatahování), nutnost zvýšené koncentrace dětí na hru.
KBDM doporučuje tento podnět vyzkoušet na přípravných turnajích a dál se jím
zabývat na základě sebraných zkušeností.

Zapsal: Jiří Novotný

