KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY
Zápis 2/2019
Datum:

úterý 21.5. 2019

Místo:

Trutnov

Přítomni:

Petr Treml, Miroslav Volejník, Richard Fousek, Petr Kapitulčin, Daniel Kurucz,
Tomáš Kaprálek, František Rón, j.h. Milena Moulisová

1. Kontrola zápisu 1/2019
1.1. T.Kaprálek informoval, že David Zach byl přihlášen na FECC 2019.
1.2. F. Rón informoval komisi, že projednal s GS možnosti pojištění hráček na
reprezentačních akcích (úkol 3.2). Výsledek jednání: není možné připojistit
hráčky na každou akci (VT) z finančních důvodů. Hráčky jsou pojištěné jako
členky ČUS. Na akce v zahraničí jsou hráčky připojištěné z ČBF.

2. Problematika SCM a SpS
2.1. Změna trenérského řádu
Změnou trenérského řádu musí dojít ke změně textu v podmínkách činnosti
SCM a SpS následujícím způsobem:
SCM A, SCM B - hlavní trenér …..platná licence ProfiT a TB-III
2.trenér
…..platná licence TB-III
SpS A
- hlavní trenér ..…platná licence TB-III a TB-II
SpS B
- hlavní trenér ..…platná licence TB-III a TB-II
F. Rón zapracuje do podmínek činnosti výše uvedené změny do 20.6. 2019.
2.2.

Návrh bodování SCM a SpS za sezónu 2018/2019
2.2.1. P.Treml předložil návrh bodování za sezónu 2018/2019. Komise
schválila návrh v předloženém znění.

2.2.2. Z diskuse k bodování hráček v soutěžích 3x3 vyplynulo, že je nutné aby
VV ČBF zaujal stanovisko k postavení (statutu) 3x3 v projektu TALENT, resp.
reprezentace (úkol ze zápisu 5/2018, čl.2.2.3.)
Projednání ve VV ČBF zajistí člen KVB-D a VV p. Kurucz.

2.3.

Smlouvy trenérů SCM
F. Rón vyzval členy KVB-D k diskusi na téma: Smlouva trenéra SCM přímo
s ČBF, nikoliv s klubem.
2.3.1. Argumenty podporující návrh:
- přímý vliv na činnost trenéra, tréninková činnost, další vzdělávání, atd.
- odměna trenérovi bez prodlev.
2.3.2. Argumenty proti návrhu:
- nesoulad pokynů směrem k trenérovi (klub vs. ČBF)
- právní otázky týkající se vedení dětí v tréninku, např. nepřítomnost trenéra
na tréninku a následná zodpovědnost.
2.3.3. Tento bod projedná komise na příštím jednání s dalšími informacemi:
- názor manažerů klubů v programu TALENT zjistí p. Kurucz
- zkušenosti ostatních sportů v této oblasti zmapuje p. Kaprálek

2.4.

Financování SCM a SpS
Komise diskutovala financování projektu TALENT a výši dotací pro jednotlivá
SCM a SpS
2.4.1. p. Kurucz projedná s GS a na VV diskusní podněty
2.4.2. pp. Rón a Treml zabezpečí zaslání tabulky dotací všech SCM a SpS na
kluby v programu TALENT (vč. bodování).

2.5.

Schůzka s trenéry SCM a SpS
Komise určila následující termín a program:
- pátek 7.6. Jičín
- 14:00 – 15:00 diskuse k problematice soutěží, dotací, atd.
- 15:00 – 15:45 informace o workshopu reprezentačních trenérů
- 16:00 – 18:00 tréninková jednotka zaměřená na UP-TEMPO game

3. Reprezentace
3.1. F. Rón informoval o přípravách reprezentačních družstev.
3.2. F. Rón informoval o schůzce vedoucích RD s GS, která se týkala rozpočtů a jejich
čerpání.
4. Termínová listina 2019/2020
Komise projednala návrh termínové listiny pro kategorie dívek na sezónu 2019/2020 (viz
příloha 1) a navrhne ji STK ke schválení.
5. Schválení hráček a trenérky na kemp Postojna 2019
Komise schvaluje nominaci:
Hráčky: Vydrová Luisa, Velichová Charlotte
Trenérka: Šmídková Hana
6. Výběr hráček pro analýzu a screening očí
KVB-D doporučuje 11 hráček na analýzu a screening očí (viz příloha 2)

7. Různé
7.1. Po diskusi k opětovnému, i když nepřímému, podnětu k rozšíření EL U17 zaujala
komise následující stanovisko:
7.1.1. KVB-D nepodporuje návrh rozšířit počet družstev v EL U17 v sezóně 2019/2020.
7.1.2. KVB-D bude iniciovat vytvoření komise, která zanalyzuje současný stav všech
kategorií (dívky) a navrhne případné změny od sezóny 2020/2021.
7.2. Členové komise diskutovali o formátu MČR U15 dívek.
7.2.1. KVB-D doporučuje zachovat formát MČR U15 - 3 utkání ve 3 dnech.

