SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 04/2018
Datum: Středa 18. dubna 2018
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík
Omluveni: Moulisová, Šotnar, Velenský
Hosté: Petr Treml (KVB-D), Josef Mayer (ČABT), Roman Bednář (ČABT)

1. Školení trenérů v sezóně 2017/18
1.1. Školení trenérů licence „C“
- T. Kaprálek informoval MK, že 10. dubna 2018 byl předsedům všech oblastních TMK
zaslán dopis s doporučeními pro letošní školení trenérů licence „C“ (zaměření na
kategorie U15 a mladší, informace o Baby Basketu, nabídka lektorů hrazených MK,
zařazení 3 ukázkových tréninkových jednotek).
- Zároveň byly oblastní TMK byly upozorněny, aby školení trenérů licence „C“ v letošní
sezóně uspořádali tak, aby byla organizačně i administrativně uzavřena nejpozději
k 30. červnu 2018.
- Aktuálně je školení trenérů licence „C“ vyhlášeno v 7 oblastech (Praha, Střední Čechy,
Západní Čechy, Jižní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava, Střední Morava)
1.2. Školení trenérů licence „B“
- T. Kaprálek informoval MK, že 29. března 2018 obdrželi účastníci školení trenérů
licence „B“ podrobnější informace o místech, termínech, ceně a podmínkách 2. části
školení (specializace basketbal).
- Aktuálně připravují T. Kaprálek a K. Hůlka program 2. části školení (specializace
basketbal) a jeho lektorské obsazení, následně je třeba vytvořit cca 5člennou
zkušební komisi pro závěr školení v Litoměřicích (neděle 3. června 2018 odpoledne).
2. Nový systém školení trenérů
MK se na své příští schůzi zaměří na doposud nedořešená místa nového systému školení
trenérů a to zejména:
- Vstupní podmínky pro jednotlivá školení (předepsaná licence, trenérská praxe,
hráčská praxe apod.)
- Výstupní podmínky pro jednotlivá školení (docházka, písemný test, e-learning,
praktický výstup, seminární práce, pohovor)
- Délka platnosti jednotlivých trenérských licencí
- Systém obnovování platnosti jednotlivých trenérských licencí
- Podmínky pro přechod starého systému trenérských licencí na nový

3. Připravované vzdělávací akce
3.1. Basketball Strength & Conditioning
- Do kurzu se přihlásilo celkem 13 trenérů, případní další zájemci mohou být stále ještě
zařazeni.
- Úvodní výukový blok, který povede Francesco Cuzzolin (ITA), se bude konat ve dnech
28. – 29. dubna 2018 ve SH Královka.
3.2. Impulsy trenérům mládeže
- Program kurzu je již téměř finalizován, chybí jen lektorské zabezpečení poslední
přednášky.
- V nejbližší době obdrží vybraní trenéři dopis s potvrzením jejich zařazení, pokyny
k platbě účastnického poplatku a dotazem na velikost trička ITM a ubytování.
3.3. ICC Pardubice
- Mezinárodní trenérský seminář se bude konat ve SH Dukla.
- Program bude v oba dny zahájen v 10:00, ve čtvrtek bude na programu 6 přednášek,
v pátek 4 přednášky a utkání Česko – Finsko.
- Probíhá jednání o výběru posledního lektora, kterým by měl být zahraniční
basketbalový kondiční trenér.
- Poté co bude seminář lektorsky obsazen, bude zveřejněn informační leták semináře a
spuštěno on-line přihlašování.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 28. května 2018 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 209).

