SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 17
Datum:

pondělí 9. října 2017

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

J. Novotný, P. Čeněk, T. Kaprálek, M. Janovský, J. Buňka, P. Treml, M. Horák,
D. Matuška, K. Hůlka, P. Vyroubal

Omluveni:

J. Kudláček, S. Křiváček, P. Hála

17.1. Projekt regionálních manažerů ČBF
- Obsazení pozic RM, potvrzeno Výborem ČBF: Pavel Šmíd – Čechy, Ivo Dolinek –
Morava.
- V pondělí 2.října proběhlo zaškolení obou RM na ČBF.
- V průběhu října první výjezdy do klubů.

17.2. Regionální výběry U14
17.2.1. Obsazení trenérských pozic u regionálních výběrů
- KBDM se seznámila s návrhem hlavních trenérů a asistentů od oblastí ČBF
(oblastních TMK). Všichni trenéři odsouhlaseni.
- Hlavní trenéři – chlapci (Pha – R. Treml, StČ. – M. Franěk, SeČ – A. Novák, VČ – T.
Macela, JČ – M. Kos, ZČ + KV – S. Marian, SM+StM – Š. Válek, JM – V. Paunovič
- Hlavní trenéři – dívky (Pha – R. Treml, StČ – J. Havran, SeČ – P. Drobný, VČ – R.
Chocholouš, JČ – J. Soukup, ZČ + KV – T. Veselý, SM + StM – K. Havrlant, JM – P.
Křivánek
- Oblast ČBF Západní Čechy – otevření regionálních srazů RV U14 i pro ostatní
oblastní trenéry (podpora KBDM, stejně jako druhý asistent u výběru).

17.2.2. Turnaj regionálních výběrů U14 (zima 2017)
- Na základě vypsaného VŘ na pořadatele turnaje RV U14 (15.-17.12.2017)
stanoven Most (turnaj dívek) a Brandýs n/L (turnaj chlapců).
- Dnes komunikace se zástupci klubu Baník Most. Z důvodu pořádání velké
městské akce v hlavní hale nelze bohužel turnaj v daném termínu uspořádat.
- Organizátor turnaje dívek U14 prozatím neurčen (v hledání).

17.3. Nadregionální soutěže žactva a dorostu
- Diskuze ohledně odhlašování družstev před startem, či po startu NRS (prozatím 7
družstev).
- KBDM stanovila pokuty za odhlášení družstva v NRS žactva a dorostu (chlapci i
dívky):
4.000,- Kč/družstvo odhlášené po rozlosování soutěže
8.000,- Kč/družstvo odhlášené po startu soutěže
- Pokutu za odhlášení vypíše i vybírá řídící Oblast ČBF dané skupiny NRS.
17.4. Jr. NBA League
- Dne 5.10. se uskutečnil Draft Jr. NBA League v Praze na Královce.
- Od 16.10. základní kola soutěže.
- Konferenční finále se uskuteční v druhé polovině listopadu v Praze (hala
Folimanka) a v Brně (nejspíše ZŠ Čejkovická).
- Finále 12. prosince 2017 v Pardubicích (hala Dašická).
- Pro tento ročník úpravy pravidel soutěže dle návrhu KBDM (jedna dívka na hřišti,
možnost okamžitého vhazování bez podání míče rozhodčímu).

17.5. Jiné
- Deník malých basketbalistů – deník pro děti v přípravkách. Hotov, k zaslání do
tisku.
- Diskuze ohledně dalšího možného nového projektu ČBF zařazeného pod FIBA
YDF 2018/2019 (seznámení se s podmínkami, návrhy projektů).
- Výjimky v Oblastech ČBF – diskuze ohledně udělování výjimek pro starší hráče,
kteří jsou napsáni na další soupisce (ne vždy zjistitelné). Závěr – dodržet
podmínku, že hráč/ka nesmí figurovat na žádné další soupisce. Možnost filtrace
Leris?
- KBDM schválila nominaci osob na mezinárodní konferenci FIBA v Maďarsku
(Budapešť, 13.-15.10.2017) – J. Novotný, K. Vašťák, D. Žemlička.
- Uskutečnila se schůzka s ČABR (J. Novotný a R. Vyklický) – snaha o nastavení
trendů v minibasketbalu (zvýšená komunikace ve vztahu rozhodčí a hráč/ka;
plynulost hry; podpora celoplošné obrany).
- Dne 18.10. 2017 se v Pardubicích uskuteční volební VH ČAMB.
- Výklad diskvalifikují chyba hráče/ky, kdy je povinen opustit hřiště a odejít do
šatny. KBDM se domnívá, že by hráči/hráčky do 18 let měli opustit prostor
lavičky, avšak měli by setrvat v jeho blízkosti (v hledišti).

Zapsal: Jiří Novotný

