SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 19
Datum:

středa 14. února 2018

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

J. Novotný, S. Křiváček, P. Čeněk, T. Kaprálek, M. Janovský, P. Kapitulčin,
K. Hůlka, E. Vyroubalová, J. Buňka, M. Jakeš

Omluveni:

M. Moulisová

19.1. projekt FIBA YDF 2018/19
-

Do konce února vypracovat projekt a zaslat ke schválení na FIBA.
Podmínky projektu: kategorie U14 a níže, zahrnutí dívčí složky do projektu,
projekt nový.
ČBF podává na FIBA třetí žádost o grant za poslední 4 roky (1. Reg. výběry U14, 2.
Baby Basket).
8 z 10 navržených a vypracovaných rozvojových programů vybráno k zařazení do
grantu FIBA.
Tvorba rozpočtu, finalizace projektu a podání na FIBA (J. Novotný).

19.2. Diskuze ohledně počtu utkání v soutěžích minibasketbalu, soutěžích
mládeže, zápasového zatížení hráčů a hráček
-

-

Na základě podnětů a informací z ostatních komisí se KBDM zabývala otázkou
systému soutěží, zápasového zatížení hráčů a hráček, startu hráčů a hráček ve více kategoriích.
Různé názory. Společná shoda ve změně filosofie a myšlení některých trenérů a
jejich přístupu vedení dětí. Důležitá osvěta a vzdělávání trenérů.
V této problematice velmi záleží na nastavení, přístupu a komunikaci v klubu.
(klub – trenéři – rodiče).

19.3. Postup do Extraligy ŽL U14 (postup družstev z třetích míst ve skupině)
-

-

Na základě došlých podnětů diskuze, zda nezměnit současný systém postupu
družstev do EL ŽL U14 (první dva z každé skupiny jdou do EL U14 přímo, další 4
ze 6 postupují z třetích míst). V případě nerovnosti počtu družstev ve skupinách
se nepočítají utkání s posledními ve skupině.
KBDM se shodla, že stávající systém není ideální. Doporučuje počkat na počet
přihlášených družstev, a v případě, že bude znovu soutěž o 6 skupinách, pak do-

poručuje o zbylá 4 postupová místa sehrát kvalifikaci (družstva z třetích míst
skupin A+B+C a D+E+F).
19.4. Změna názvu Nadregionálních soutěží žactva a dorostu
-

-

Ze zprávy schůze výboru ČBF (setkání s Oblastmi ČBF) dohoda ohledně změny
názvu oblastních soutěží dospělých + návrh na změnu názvu u Nadregionální
soutěže žactva a dorostu.
KBDM se nebrání případné změně názvu, je otevřena k diskuzím a zasíláním návrhů od žadatelů změny. KBDM pouze nedoporučuje znovuzavedení názvu Divize
(důvod vzniku názvu NRS byl právě požadavek na změnu názvu z Divizí).

19.5. Jr. NBA League 2018 – spuštěna kvalifikace o hlavní soutěž
-

Stejně jako vloni bude probíhat kvalifikace o hlavní soutěž Jr. NBA League.
Do 10. března 2018 je otevřená registrace (škola, klub-pořadatel).
Herní systém a pořadatelé se určí až po skončení registrace.
Hráno jak Česp Školní basketbalová liga (duben-květen 2018).

19.6. Jiné
- J. Novotný informoval KBDM o snaze vytvořit elektronický zápis pro
minibasketbal a případně další mládežnické soutěže (NRS). Začátek spolupráce
na aplikaci s Martinem Peterkou a programátory (pokus o úpravu stávající
aplikace Kooperativa faktor + tvorba on-line prostředí pro fungování aplikace).
-

Další basketbalové míče zdarma do klubů. Pro letošní rok objednáno 1000 ks
kožených (syntetická kůže) míčů Molten vel. 5. Využití na akce KBDM + dále
distribuováno do klubů CBF.

-

Tréninkové deníky malých basketbalistů. Velký zájem o deníky (k dnešnímu
dni zažádalo 100 klubů, rozdáno 7 tisíc ks deníků).

-

Road Show CBF – v měsících únoru a březnu v plánu 5 akcí ve spolupráci
s místními basketbalovými kluby (1.2. Trutnov, 15.2. Kralovice, 22.2. Lovosice,
1.3. Tábor, 6.3. Varnsdorf). Další akce dle termínů a čas.možností event teamu
budou následovat (měsíce květen, červen, září).

Zapsal: J. Novotný

