SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 25
Datum:

pondělí 24. února 2020

Místo:

ČBF, Praha 6 - Břevnov

Přítomni:

J. Novotný, P. Čeněk, M. Janovský, F. Rón, T. Kaprálek, J. Welsch, E. Vyroubalová, M. Horák, P. Kapitulčin, J. Buňka, K. Hůlka

Omluveni:

M. Moulisová, M. Jakeš

Schůze za přítomnosti regionálních zástupců KBDM

25.1. Návrh na sjednocení přestupního termínu 30. září pro kategorie U15 a mladší
-

Diskuze ohledně návrhu ČABT.
Komise mládeže s ohledem na věk, přechody na školy, přechody v programu
Talent, v návaznosti na kategorii U17 (zejména dívky) aj., podporuje návrh, avšak
pouze do kategorie U14.

25.2. Návrh na změny pravidel pro kategorie mini
-

Diskuze ohledně změny pravidel v kategoriích mini.

-

Zavedení trojky mimo vymezené území v U11/U12 – KBDM souhlasí s návrhem
Zákaz clon a zákaz zdvojování (včetně hand off, trap) U11/U12/U13 – KBDM souhlasí s návrhem
Změna hrací doby na 8x4 minuty – doporučeno k další diskuzi s ohledem na souvislosti se zápisy o utkání, nejednotnost systémů oblastních soutěží mini, aj.

-

25.3. Soutěže U14 a U15
-

ŽL U14 – návrh na změnu systému soutěže U14 (nalosování nadstavby dle
výkonnosti) – s ohledem k možným dojezdovým vzdálenostem družstev návrh
nepodpořen.

25.4. ČD Cup ŠBL:
-

Dne 12.2. proběhla tisková konference, kde byl představen nový partner ŠBL –
České dráhy.
21.2. uzávěrka přihlášek – do nového ročníku přihlášeno 99 škol

-

-

Novinky pro 2020 - finálový turnaj FINAL 6; Km banka ČD pro prvních 80 škol;
zájezd pro vítězný tým dle vlastního výběru v hodnotě 50 tis. Kč; dresy pro všechny
školy; mikiny pro učitele.
Ambasadoři ČD Cup ŠBL = V. Hruban, T. Vyoral, P. Effangová.
Březen-květen základní kola, konec května Final 6.
Projekt pokračuje září-prosinec 2020 ČD Road Show po základních školách.

25.5. Turnaje CBF U10
-

V lednu otevření přihlášek pro druhou polovinu soutěže.
Nárůst o 16 nových družstev, a to na 72 (18 skupin po 4).
Rozlosováno 3.kolo (březen), 4. kolo (duben-květen).

25.6. Jiné
-

Regionální výběry U14 – první srazy v regionech (VČ dívky 9.-10.2., další budou
následovat). V červnu (5.-7.6.2020) v plánu výběrový sraz dívek U14 (Brandýs
n/L).

-

Kempy dívek U13 - 11.2. proběhl předposlední kemp pro region Praha. Zbývá
poslední region SeM – v plánu v průběhu března.

-

I pro letošní rok se plánuje CBF Player Development Camp, za účasti skills coache
DJ Sackmanna (4.-7.8.). Pozvánku obdrží hráči a hráčky z RV U14 (52 míst).

-

Rozvojové programy mládeže – začátkem ledna zveřejněny všechny rozvojové
programy CBF
http://minibasketbal.cz/aktuality/programy-podpory-basketbalovych-klubunove-zneni-i-programy.html

-

CBF International Challenges – program bude zveřejněn začátkem března.

-

Erasmus projekt Easy Basket in Europe – v lednu proběhl poslední společný mezinárodní meeting v Madridu. Nyní práce v partnerských zemích + společná práce
na E-learningové platformě + Guide booku.

Zapsal: J. Novotný

