SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 06/2017
Datum: Pondělí 25. září 2017
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Šotnar, Velenský
Omluveni: Kudláček, Moulisová, Tomajko
Hosté: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ), Josef Mayer, Roman Bednář, Miroslav Janovský (ČABT)

1. Nová koncepce vzdělávání trenérů
MK společně s ČABT zahájily diskusi k nové koncepci vzdělávání trenérů basketbalu. Účastníci
jednání se v úvodu shodli na nutnosti přechodu ze současného systému, který staví
jednotlivé trenérské licence stupňovitě nad sebe, na systém, který by jednotlivé trenérské
licence zaměřoval spíše na určité věkové kategorie, případně i na různé úrovně výkonnosti.
V návaznosti na toto rozhodnutí byly následně stanoveny další body, kterými se budou MK a
ČABT postupně detailně zabývat:
- Rámcové vymezení 5 různých kategorií nových trenérských licencí (prozatímní
pracovní označení – trenér Baby Basketu U6 až U10, trenér minibasketbalu a žactva
U11 až U14, trenér mládeže U15 až U19, profesionální trenér dospělých, trenér
výkonnostního basketbalu U15 a starší).
- Sestavení obsahové náplně a stanovení organizačních a odborných garantů školení
pro jednotlivé kategorie nových trenérských licencí.
- Návaznost mezi jednotlivými kategoriemi nových trenérských licencí, resp. nastavení
vstupních podmínek, jejichž splnění by umožňovalo absolvovat školení trenérů
licence vybrané kategorie.
- Propojení nových kategorií trenérských licencí s podmínkami na vedení družstva
kvalifikovaným trenérem ve všech úrovní soutěží ČBF.
- Systém obnovování platnosti nových trenérských licencí (systém seminářů).
- Nastavení přechodného souběžného fungování „starého“ a „nového“ systému
trenérských licencí.
MK a ČABT se shodly, že další společné jednání bude věnováno diskusi nad licencí „Trenér
Baby basketu“, a to ve všech výše uvedených souvislostech.
2. Školení trenérů licence „B“ v sezóně 2017/18
-

-

Společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry probíhá ve spolupráci s TMS
ČOV. Předtermínu v září se zúčastnilo 14 trenérů, o únorový termín má prozatím
zájem dalších 12 trenérů.
Specializaci basketbal bude zastřešovat ČBF, další detaily budou prodiskutovány na
příští schůzi.

3. Metodické publikace
-

Textová část připravované publikace pro Baby Basket je hotova, pracuje se na grafice
(obrázky a diagramy). Předpokládaný termín odevzdání pro tisk – podzim 2017.
Překlad publikace Italské basketbalové federace je hotov – další využití bude
konzultováno s KBDM.
Dokončuje se příprava úvodního čísla tištěného trenérského bulletinu, pokračují
práce na publikaci „Teorie a základy didaktiky basketbalu“.

4. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
4.1. Mezinárodní trenérský seminář v rámci ME žen
-

-

Mezinárodní trenérský seminář ICC 2017 proběhl ve dnech 23. – 24. června 2017 ve
Sportovní hale VŠE (Na Třebešíně 3215/1, Praha 3).
Lektoři ICC 2017: Francesco Cuzzolin (ITA kondiční trenér), Michal Ježdík (CZE), Igor
Kokoškov (SRB, USA), Torsten Loibl (GER), Koichi Sato (JAP kondiční trenér) a Michael
Schwarz (FIBA Europe).
Semináře se účastnilo 120 trenérů (104 českých a 16 zahraničních)

4.2. Kurz „Basketball strength & conditioning“
-

Výukový blok č. 3 proběhne v sobotu 7. října 2017 ve SC Nymburk.
Závěrečný výukový blok se bude konat ve dnech 11. – 12. listopadu 2017, místo bude
upřesněno.

5. Různé
-

MK se pokusí využít podzimní domácí utkání reprezentačních družstev mužů a žen
v kvalifikaci na MS a ME pro uspořádání dvou trenérských seminářů:
 středa 15. listopadu 2017 Praha CZE – SUI (ženy)
 pátek 24. listopadu 2017 Pardubice CZE – ISL (muži)

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 16. října 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

