KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis 4/2018
Datum: úterý 29. 5. 2018
Místo: Sportovní hala Jičín
Přítomni: Milena Moulisová, Richard Fousek, Tomáš Kaprálek, Petr Treml, Miroslav Volejník,
Petr Kapitulčin
Omluveni: Daniel Kurucz
___________________________________________________________________________
1. MČR
1.1
Všechny zprávy delegátů z MČR mládeže dívek jsou zveřejněny na webu ČBF komise.
1. 2
Bod 1.5 zápis 03/2018 Návrh na změnu systému MČR U15 předložila KBDM
k posouzení KVBMD a KVBMCH.
KVBMD hlasováním podpořila nový systém MČR U15. Tento návrh nebyl podpořen
KVBMCH. Jednání o možnostech zavedení nového systému, případném rozlišení dívčí a
chlapecké složky apod. nyní zajišťuje zástupce KBDM J. Novotný.
2. Program MŠMT „Talent“ – dříve Sportovně talentovaná mládež (STM)
2.1
Financování programu Talent
KVBMD se zabývala návrhy úprav financování SCM a SpS od 1. 1. 2019, kdy bere
v úvahu nutnost podpořit odměňování trenérských postů a vytváření pozic pro nově
příchozí trenéry. Zároveň si uvědomuje nutnost kontrolních mechanismů trenérů na
pozicích polo či profesionálních šéftrenérů SCM.
KVBMD zdůrazňuje zvýšení podpory pro kluby SpS – mládež U15 a mladší.
Návrhy zpracuje a předá vedení ČBF M. Moulisová, P. Treml.
2.2
Sportovní centra mládeže (SCM)
2.2.1 Bodování SCM (Bod 2.3.2 zápis 03/2018)
KVBMD zpracovala osnovu pro výpočet Bodování SCM za sezónu 2017/18 (finance pro
2019). Osnova bude zveřejněna před vypsáním výběrového řízení.
2.2.2 Výběrové řízení SCM
KVBMD se zabývala formou a organizací VŘ, které proběhne v září 2018.
Systém SCM B se vyhodnocuje každé 2 roky. Klub, který skončí na posledním místě
v bodování, bude muset absolvovat výběrové řízení a v případě neúspěchu bude
vyřazen ze systému SCM. Naopak nejúspěšnější kluby budou moci usilovat o postup do
SCM A při vyhodnocování cyklu SCM A, který je čtyřletý (resp. 3,5letý v tomto období).
Takto nastavené podmínky vznikly a byly schváleny Výborem ČBF s účinností od 1. 7.
2015.
2.2.3 Podmínky SCM
Metodická komise vyjádřila nespokojenost s počtem trenérů, kteří jsou schopni a
ochotni lektorovat na vzdělávacích programech ČBF. Apelujeme na hlavní trenéry SCM,
aby se i v této činnosti vzdělávali a pokoušeli se předávat své zkušenosti dalším
trenérům. Zároveň KVBMD zvažuje zavedení povinnosti SCM zajistit lektora v případě

oslovení Metodickou komisí. Finální rozhodnutí bude součástí Podmínek činnosti SCM
od 1. 1. 2019.
2.3
Sportovní střediska (SpS)
2.3.1 Bodování SpS (Bod 2.4.2 zápis 03/2018)
KVBMD zpracovala osnovu pro výpočet Bodování SpS za sezónu 2017/18 (finance pro
2019). Osnova bude zveřejněna před vypsáním výběrového řízení.
2.3.2 Výběrové řízení SpS
KVBMD se zabývala formou a organizací VŘ, které proběhne okamžitě po schválení
klubů v SCM (podzim 2018).
2.3.3 Podmínky SpS
Na základě dotazů zástupců klubů SpS se KVBMD zabývala započítáním soutěže ČBF
U10 do soutěží povinných k získání statutu SpS od 1. 1. 2019. S ohledem na pilotní
projekt zavedení této kategorie KVBMD nebude zatím uznávat soutěž U10 do SpS
systému.
3. Reprezentace
3.1 RD U15
24 hráček RD U15 se připravovalo v Jičíně na mezinárodní turnaj v Litvě. Nominace
bude zveřejněna do týdne po skončení kempu.
RD U15 a U16 sehrály vzájemná přípravná utkání.
3.2 RD U17, U18
Pokračuje příprava obou výběrů. RD U18 sehrálo přípravné utkání proti RD U20.
3.3 RD a kluby
Apelujeme na vzájemnou komunikaci trenérů klubu s trenéry reprezentace a naopak
z důvodu zajištění individuálního přístupu k hráčkám a k jejich rozvoji.
4.

Ostatní
4.1 Termínová listina 2018/19
KVBMD vytvořila konkrétní návrhy termínové listiny soutěží dívek (termínové kolize
akcí, Velikonoce, maturity apod.). V každé variantě se najdou samozřejmě určité
nevýhody, ať již pro kluby či pro reprezentace a KVBMD se pokusila najít tu
nejvhodnější variantu. Další komunikaci se složkami schvalujícími tyto dokumenty
zajistí P. Treml.
4.2 Informace o DJ Sackmann Player Development Week
V termínu 20. – 24. 5. 2018 probíhaly tréninkové jednotky pro hráče a hráčky ČBF pod
vedením skill´s coache DJ Sackmanna ve SH Folimanka a SH Královka. Tréninkové
jednotky byly zaměřeny na útočné dovednosti, uvolnění hráče s míčem.
Byli osloveni všichni trenéři SCM a SpS o dodání talentovaných hráček a bohužel zájem
o účast v dívčí složce v kategorii 2003 a starší byl velmi nízký, ačkoliv si uvědomujeme
určité důvody (vzdálenost, maturity, mikrocyklus odpočinku apod.). Pro všechny
zúčastněné hráče i hráčky byla tato zkušenost nezapomenutelná a inspirativní. Děkuji
trenérům zúčastněných hráček za jejich spolupráci.

Termín další schůze: bude upřesněn

Zpracovala: Milena Moulisová

