KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY
Zápis 3/2019
Datum:

čtvrtek 26.9. 2019

Místo:

Praha

Přítomni:

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

1. Kontrola zápisu 2/2019
1.1. Diskuse ke změně textu v podmínkách činnosti SCM a SpS - kapitola licence
trenérů.
KVB-D jednomyslně rozhodla:
SCM A, SCM B - Hlavní trenér …..platná licence ProfiT a TB-III
2.trenér
…..platná licence TB-III
SpS A
SpS A
SpS A
SpS A

-

Hlavní trenér ..…platná licence TB-III a TB-II
Další minimálně jeden trenér s platnou licencí TB-III a TB-II
Minimálně dva další trenéři s platnou licencí TB-I nebo TB-II
Všichni trenéři, kteří aktivně působí v SpS A musí mít platnou
licenci TB-I nebo TB-II

SpS B
SpS B
SpS B

- Hlavní trenér ..…platná licence TB-III a TB-II
- Minimálně dva další trenéři s platnou licencí TB-II
- Všichni trenéři, kteří aktivně působí v SpS B musí mít platnou
licenci TB-I nebo TB-II

F. Rón zapracuje do podmínek činnosti SCM a SpS výše uvedené změny do
15.10. 2019.
1.2.

Statut 3 x 3 v projektu TALENT
Člen KVB-D a V ČBF p. Kurucz informoval o projednávání statutu reprezentace
3x3 ve V ČBF.

Soutěže související s oficiálními turnaji FIBA 3x3 mají statut reprezentačních
akcí ČBF.
Přestupní částky reprezentantek 3x3 jsou nižší oproti reprezentantkám v
„pětkovém“ basketbale.
1.3.

Smlouvy trenérů SCM.
F. Rón informoval, že bude vedením ČBF opět otevřena problematika
financování trenérů SCM přímo ČBF, resp. prostřednictvím troj smlouvy trenér
– ČBF – klub.

1.4.

Výběr hráček pro analýzu a screening očí.
P. Treml a F. Rón informovali o průběžném absolvování vyšetření vybranými
hráčkami.
Financování tréninků na odstranění diagnostikovaných nedostatků zraku bude
předmětem jednání ČBF, rodiče, klub.

1.5.

KVB-D navrhuje p. Kapitulčina do pracovní skupiny – soutěže ČBF.
Zabezpečí F.Rón, termín: ihned

2. Zprávy z vrcholných akcí reprezentačních výběrů
2.1.

KVB-D bere na vědomí písemné zprávy reprezentačních výběrů U16, U17, U18
doplněné výkladem reprezentačních trenérů pp. Fouska a Průši s následujícími
závěry:
2.1.1. Z důvodu opakujících se problémových činností našich hráček:
- odolnost v kontaktní hře z pohledu útoku (1:1, střelba, atd.)
- obrana hráček ve vnitřním prostoru,
ÚTM zabezpečí WS, semináře, ukázkové tréninky trenérům SCM a SpS
s touto tématikou.
Termín: průběžně
2.1.2. ÚTM připraví změny v dokumentu „Řízení juniorských reprezentačních
družstev“ týkající se kompetencí v sestavování plánu přípravy a nominace
na vrcholné akce.
Dokument projedná KVB-D na dalším jednání.

3. Návrh reprezentačních trenérů pro období 2019/2020
KVB-D projednala prodloužení působení trenérů RD mládeže pro rok 2019/2020.
Členové KVB-M jednomyslně navrhují následující hlavní trenéry mládežnických
reprezentací:
U18: Viktor Průša
U17: Jakub Gazda
U16: Richard Fousek
U15: František Rón
Oslovení trenéři s návrhem souhlasí.
Návrhy zpracuje ÚTM a předloží Výboru ČBF dne 27.9. 2019

4. Problematika SCM a SpS
4.1.

F. Rón a P. Treml informovali členy KVB-D o probíhajících návštěvách SCM a SpS.
Hlavním úkolem jednání s vedením klubů a trenéry je detekce talentů a zejména
vymezení spolupráce a kompetencí při rozvíjení těchto hráček (ČBF, klub, trenér,
rodiče, reprezentace).
Na příštím jednání KVB-D doplní ÚTM a VT zbývající informace k návštěvám SCM,
SpS a navrhnou obecná východiska sledování a rozvoje talentu směrem
k seniorské reprezentaci ČR.

4.2.

ÚTM informoval členy KVB-D, že vyhlásil výběrové řízení SpS B. Na příštím jednání
předloží komisi kandidáty SpS B pro rok 2020.

5. Různé
Reprezentační trenér R. Fousek upozornil na „neodůvodněné“ omluvy 2 pozvaných
hráček na reprezentační sraz. Touto problematikou se komise bude zabývat na příštím
jednání v kontextu projednávání materiálu „Řízení juniorských reprezentačních
družstev“.
Další jednání členů KVB-D bude 4.11. 2019 v Praze.
Dne 26.9. zapsal ÚTM František Rón

